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Adeus á Selección
O PP elimina o grande escaparate do fútbol galego.
A Selección servía para que moitos xogadores se desen a coñecer

Xa son 1.400 as aldeas
deshabitadas, 200 máis que
hai só dous anos
Noutras 750 só vive
unha persoa 10-11-12.
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DAS COMARCAS DE GALIZA
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8 DE OUTUBRO DO 2009

A manifestación convocada
pola organización Queremos
galego para o 18 de outubro en
Santiago de Compostela vai
camiño de superar a celebrada
o pasado 17 de maio, cando tivo lugar o maior acto en defensa da lingua desde a existencia
da autonomía. Os organizadores valoran a posibilidade de
rematar na praza do Obradoiro, xa que a Quintana podería
quedar desbordada.
“A sociedade ten que significarse en defensa da lingua
por medio de iniciativas positivas como esta manifestación”,
indicou o músico e escritor
Xurxo Souto, unhas das cabezas visíbeis de Queremos galego, a organización que, con vocación de consenso social,
convoca a mobilización do 18
de outubro. “Se houbo políticas en contra do galego tamén
foi por certo desleixo, un clima
de preguiza”, admite Souto.
Como entidade, Queremos
galego está organizada en 22
comarcas que realizan actos
propios para dar a coñecer tanto esta plataforma como o manifesto que redactou. “Tamén
está a dar a coñecer a mobilización e buscando apoios individuais e colectivos”, indica Fran
Rei, outra das voces que a representan. Rei augura unha
asistencia masiva a un acto que
parte da Alameda de Santiago
ás doce da mañá. “Imos incrementar os autobuses para superar os que houbo o 17 de
maio, aínda que sabemos que
moitas persoas prefiren outro
tipo de medio de transporte;
tamén avisaremos á Autoestrada do Atlántico para que non
se volvan a producir os embo-

tellamentos da anterior manifestación”, advertiu.
Xurxo Souto, pola súa banda, non insiste tanto na asistencia. “Como participante
non valoro esa cuestión, simplemente sei que a sociedade
galega quere a lingua galega;
prefiro dirixirme a todos os cidadáns, entre eles os votantes
do PP, para que reclamen a
presenza pública do noso idioma”. Souto considera que as
políticas que se desenvolveron
contra o galego fundaméntanse nun “discurso predemocrático e minoritario dun grupo
que fai ostentación da negativa
a coñecer o galego para presentarse como unha especie
de aristocracia, unha clase superior. Pois ben, ese discurso
fracasou, a xente non cre iso”.

POSICIÓN DO PSdeG.PSOE. Queremos galego detecta unha predisposición ampla a prol do
noso idioma, algo que se traduce na proximidade de organizacións como o PSdeGPSOE, UGT e CCOO á plataforma. “Non sabemos se nos
apoian, pero formalmente están invitadas e repetimos o
convite para participar. O que
si sabemos, e iso é moi positivo, é que esas organizacións
manifestaron a vontade de estaren informadas e a nivel local, algunhas, como o PSdeG
da Estrada, están integradas na
Plataforma”, sinala Fran Rei.
Maior incógnita é a da asistencia ao acto de dirixentes do
PP. “Sabemos que o fará Rafael
Cuíña porque así o dixo el, e tamén hai artigos publicados na
prensa por persoas como Xesús Palmou ou Xosé Ramón
Barreiro que demandan >>>

Presentación de Prolinguana facultade de Filoloxía de Santiago o pasado 3 de outubro.

Prolingua, a defensa
apartidista do idioma
(BNG), Rafael Cuíña (PP) e
Xosé Luís Rodríguez Pardo
(PSOE) foron algúns dos participantes no acto celebrado
en Filoloxía.
Un dos promotores do
manifesto de Prolingua,
Francisco Fernández Rei
destacou o carácter apartidista da iniciativa. O obxectivo desta entidade é que o galego alcance o status de oficialidade real, “que pasa por
unha presenza normal en
Noactoparticiparon
ámbitos dos que se mantén
Xosé Manuel Beiras (BNG), practicamente excluída, coXosé Luís Rodríguez Pardo mo a empresa, a xustiza e ou(PSOE) e Rafael Cuíña (PP)” tros servizos públicos e privados, especialmente os medios de comunicación”.
Unhas características desta iniciativa é a creación dun
A presenza de represen- abrocho para levar na solapa
tantes das tres forzas políticas que distinga as persoas que
que forman parte do Parla- desexen “visibilizar o orgullo
mento puxo de manifesto da nosa lingua e a necesidaque Prolingua é unha asocia- de de defendela, promovela
ción creada a prol do galego e falala”, en palabras de Xadesde un punto de vista am- bier Docampo, un dos proplo. Xosé Manuel Beiras motores de Prolingua.G
O sábado tres de outubro a
Facultade de Filoloxía de Santiago acollía un acto no que
participaban 300 persoas e
que servía de presentación da
asociación Prolingua, unha
entidade organizada de forma non xerárquica e que persegue a defensa “en positivo”
da lingua galega desde unha
posición apartidista.

’’
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editorial

PEPE CARREIRO

TOMAR
A INICIATIVA
NA LINGUA

Q

atar a mobilización do 18 no Obradoiro
Galego
Patrimonio da
Humanidade
atrasa o seu
acto ao 14
de novembro

outubro.

ROXELIO XAVIER GARCÍA ROMERO

>>> outra política, pero descoñecemos se asistirán. Do que
estamos seguros é da presenza
de moitos votantes do PP na
manifestación”, afirma Rei.G

’’

Sehoubopolíticasencontra
do galego tamén foi
por certo desleixo,
un clima de preguiza”
[Xurxo Souto]

’’

AvisaremosáAutoestrada
do Atlántico para que non
se volvan producir
os embotellamentos
da anterior manifestación”
[Fran Rei]

’’

Estamossegurosdapresenza
de moitos votantes do PP
na manifestación”
[Fran Rei]

Oito horas de lectura
ininterrompida
Vigo acollerá o mércores 14
de outubro un dos múltiples
actos previstos para dar a coñecer a manifestación e o manifesto de Queremos galego.
“Será unha lectura ininterrompida de textos en galego”, explica a coordinadora
comarcal de Queremos galego, Elsa Quintas. O acto comeza ás doce da mañá na
Praza da Princesa e remata ás
oito da tarde. No caso de choiva, trasladarase ao interior da
Casa Galega da Cultura, situada a pé do lugar da acción reivindicativa.
“A nosa intención é intercalar persoas de relevancia social
con cidadáns anónimos”, explica Quintas, que sinala que
“xa contamos con músicos,
cómicos, artistas, deportistas e
particulares”. A iniciativa está
a ter moi boa acollida e está
aberta a todos os cidadáns.
Quen desexe participar, deberá chamar ao teléfono 628 483
277 ou enviar un correo electrónico ao enderezo observatorio@amesanl.org.
As persoas participantes

’’

Osparticipantesdeberánler
durante cinco minutos
un texto da súa elección
que estea en galego”
[Elsa Quintas]
Coordinadora comarcal
de Queremos galego.

lerán durante cinco minutos
un texto da súa elección.
“Tanto ten que sexa prosa
como lírica, a única condición é que estea en galego”,
explica Quintas.G

Aínda que tiñan previsto
celebrar un acto o 17 de
outubro no Teatro Principal de Santiago, os promotores do manifesto Galego
Patrimonio da Humanidade acordaron adiar ao
14 de novembro o evento
para evitar dar a sensación
de competencia coa manifestación que celebra
Queremos galego. “Ademais, está previsto que a
fin de mes se coñeza o borrador do decreto do galego no ensino e terá que ter
unha resposta”, explicou
Henrique Monteagudo,
un dos promotores deste
manifesto.
Galego Patrimonio da
Humanidade tamén valora modificar o seu nome
para recuperar dúas bandeiras que estima que
non deben cederse. Eis a
liberdade en condicións
de igualdade e o bilingüismo. “Non podemos deixar este nome en mans de
quen están en contra do
bilingüismo”, sinalou
Monteagudo.G

’’

Nonpodemosdeixaro
nome de bilingüismo
en mans de quen
están en contra del”
[Henrique Monteagudo]

uedou doído o PP coas
críticas da Real Academia á política gobernamental
sobre o galego. Feixóo saíu á
palestra para dicir que eles
non querían conflito, que eles
non crispaban. Que pouco
tardou esta acusación –a de
crear conflito e crispar– en
volverse contra el! Hai apenas
uns meses era Feixóo o que
acusaba aos demais de facelo.
É o que ten a demagoxia, que
se pode volver contra un.
A crítica da Academia doeu na corrente galeguista do
PP porque, no fondo, identifícase bastante con ela. O fillo
de Cuíña anunciou que asistirá á manifestación de “Queremos galego”. É un símbolo.
E non ten nada de estraño. A
gran manifestación pola lingua que deu pé ao nacemento da Mesa contou coa presenza de Albor, a carón de
Beiras. Como debe ser. Como debería ser tamén agora.
En todo caso, as tornas xa
mudaron desde as eleccións.
A iniciativa volve estar da
man dos que defenden o galego. Nótese que os resultados da enquisa da lingua déronse a coñecer case clandestinamente e o groso dos datos
segue na gabeta do PP. O novo decreto sobre o ensino
prepárase tamén en secreto.
Todo o contrario da busca de
consensos que pedía Feixóo
cando estaba en campaña.
O debate segue. Todos teremos que preguntarnos
porque, desde 1977, o galego
non mellorou máis nun aspecto crucial, o do prestixio.
Algúns nacionalistas comezan a recoñecer, coa boca
pequena, que erraron na súa
estratexia de basear todo na
lei, deixando nun segundo
plano a persuasión.
Os problemas do galego
son comúns, por outra parte, aos doutras moitas linguas minorizadas na historia recente. Lonxe de sermos
un caso único, hai que lembrar que o estraño no planeta son as linguas multinacionais. Existen, polo tanto, experiencias das que se pode
aprender.G

anosaterra
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María Obelleiro

ASEMANA
PSdeG E BNG, EN CONTRA

EDUCACIÓN AUMENTA UN 15%
AS TARIFAS DOS COMEDORES

Salvador González Solla, alcalde de Ponteareas, con Alberte Núñez Feixóo,
presidente da Xunta, no Corpus Christi en Ponteareas.
PEPE FERRÍN / AGN

MEMORIA HISTÓRICA

PONTEAREAS NÉGASE A PAGAR
UN PREMIO POR INVESTIGAR
O FRANQUISMO
A Asociación da Memoria Histórica do 36 denunciou que o
Concello de Ponteareas rexeita
pagar o diñeiro correspondente
a un premio outorgado no 2006
“debido a que a investigación se
centrou no franquismo”. Segundo esta asociación, o alcalde
Salvador González Solla (PP),
“rexeita a publicación do traba-

llo vencedor” –titulado A muller
no franquismo–. Tamén advirte
que o Goberno local aínda non
pagou o 75% dos 2.000 euros
cos que o IV Premio de Investigación Fermín Bouza Brey recoñeceu o primeiro galardón. O
colectivo lembra que o gañador
do ano anterior, o historiador
Anxo Rodríguez Gallardo, tamén sufriu “serios problemas
para cobrar” e “obstáculos na
súa investigación”, centrada na
represión franquista en Ponteareas durante a guerra civil.G

A Consellaría de Educación
modificou o modelo dos comedores escolares. A principal
novidade é o aumento das tarifas nun 15%, o que segundo
cálculos do BNG, suporá pasar
de 2,60 a 3 euros ao día. Coa
nova xestión tamén se impón o
pago mensual por anticipado.
O portavoz de Educación do
Grupo Parlamentario do PSdeG, Guillermo Meixón, acusou o titular da consellaría, Xesús Vázquez, de converter o
inicio do curso “nun auténtico
caos coas súas decisións”. Segundo o socialista, “estas medidas buscan desprestixiar o
funcionamento do sistema
educativo público” en favor de
modelos baseados na privatización. A portavoz nesta materia do Grupo Parlamentar do
BNG, Carme Adán, presentou
unha iniciativa na Cámara na
que lle demanda á Xunta “que
dea marcha atrás” na reforma.
Ao seu xuízo, o aumento das
tarifas é “un ataque do PP ás familias galegas”.G

Francisco Cacharro Pardo.

ANOMALÍAS DA INSTITUCIÓN

MULTAS, DÉBEDAS E VIAXES
PRIVADAS A CONTA DA
FUNDACIÓN DE CACHARRO
O xerente da Fundación do
Centro Superior Cinexético e
Piscícola, Francisco García
Bobadilla, a súa muller e un fillo viaxaron a Copenhague,
Boloña e Malabo a conta da
entidade, creada por Francisco Cacharro (PP) cando presidía a Deputación de Lugo. O

custo destes desprazamentos
familiares supera os 20.000 euros. Este dato saíu á luz logo de
que se reunira o padroado da
fundación, baixo a presidencia do máximo mandatario da
Deputación de Lugo, Xosé Ramón Gómez Besteiro. García
Bobadilla mantén unha disputa coa deputación despois
de que o novo padroado presentara perante a Fiscalía denuncias por diversas irregularidades na xestión dos antigos

patróns, entre outros Cacharro. Os pagamentos do xerente a través da Visa de telepeaxe
–por valor de 2.418 euros–, tarxeta que estaba asignada para
o uso exclusivo precisamente
do anterior xerente, multas de
Tráfico –620 euros– e de caza
ilegal –900 euros–, débedas
coa Axencia Tributaria –2.492
euros– e con “Paradores de España” –549 euros– son outras
das irregularidades que estuda a Fiscalía.G

Comedor escolar en Vigo.

PACO VILA BARROS

SUXERIU MALOS TRATOS

BALTAR ENMARCA
AS ACUSACIÓNS A QUINTANA
“NA CRÍTICA POLÍTICA”
O presidente da Deputación de
Ourense, Xosé Luís Baltar, admitiu no xulgado que pronunciou
unhas palabras sobre a vida privada do ex vicepresidente da
Xunta Anxo Quintana. O popular encadrou as súas verbas na
“liberdade de expresión” e na
“crítica política” nun mitin na
campaña electoral. Baltar –que
compareceu como imputado en
relación á querela interposta
contra el polo ex vicepresidente
da Xunta e a nai dos seus fillos,
Cristina Cid– insinuou supostos
malos tratos no seo da parella
para quitar un rendemento electoral. O avogado de Quintana,
Antón Pérez Lema, censurou a
“gravidade” das declaracións de
Baltar. “Non é unha cuestión política, forma parte do exercicio
do dereito á intimidade e á imaxe persoal”, explicou. Agora, a titular do Xulgado de Instrución
Número 1 do Carballiño deberá
decidir se abre xuízo oral.G

Anxo Quintana, ex portavoz nacional
do BNG.
PEPE FERRÍN / AGN

modificar a Lei de Normalización Lingüística. Pola outra
banda, o portavoz de Lingua do
Grupo Parlamentar do BNG,
Bieito Lobeira, presentou unha
proposición non de lei de “mínimos” que reclama o apoio
dos demais grupos co fin de
“garantir en todos os concellos
a utilización da denominación
xenuína e orixinal –non a deturpada e imposta–, na súa forma
oficial, dos seus topónimos”.
Lobeira lembrou que a deturpación dos topónimos foi unha
imposición franquista.G

TOPONIMIA

AO LONGO DO MES

O PP RECLAMA UN PLENO
SOBRE A COOFICIALIDADE
DE “LA CORUÑA”

PECHES NAS ESCOLAS
DE IDIOMAS POLO RECORTE
DE MESTRES

O grupo municipal do PP no
concello da Coruña solicitará a
convocatoria dun pleno extraordinario para debater a cooficialidade do topónimo da cidade en castelán e galego. Carlos
Negreira, portavoz do PP, xustifica a convocatoria “para que
cada grupo se poida situar neste
tema e quede claro o dobre xogo do PSdeG”. Pola outra banda, o pasado luns, o grupo de
goberno –PSdeG e BNG– rexeitou o debate dunha moción dos
populares na que instaba á
Xunta a pór en marcha os “mecanismos lexislativos” para a

A Escola Oficial de Idiomas
(EOI) de Ferrol abriu o pasado
luns os peches que ao longo de
todo o mes se desenvolverán no
resto das cidades. A privatización dos exames, un 30% menos de profesores e a desaparición de horas lectivas complementarias son os principais
motivos das protestas. O sindicato de estudantes Comités
asegurou que a Xunta contratou unha empresa privada para
realizar os exames de fin de ciclo. Este extremo “dará paso a
unha maior dificultade” dos
alumnos para aprobar.G

>>>
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Quen é quen no caso Gürtel en Galicia?
O levantamento do segredo de sumario
confirma o financiamento irregular do PP
galego e a vinculación de varios dos seus
actuais dirixentes con importantes
construtores imputados pola Xustiza
Manuel Vilas

Pablo Crespo: É a peza clave.
En prisión como número dous
da trama, foi secretario de organización do PPdeG entre 1996 e
1999 como man dereita de Xosé
Cuíña. Nese tempo, a Policía relata que a metade dos gastos
electorais dos conservadores
(uns 3,2 millóns) pagábanse en
negro a empresas do tamén preso Francisco Correa. De considerar o xuíz un delito electoral,
os feitos non estarían prescritos.
Nunha conversa intervida
na cadea, Crespo sorprendeuse de que Feixóo gañara o 1M
malia saltar o escándalo. E é
que Feixóo, daquela conselleiro de Política Territorial, mantivo a Crespo como vogal de
Portos de Galicia até 2005. A
Nosa Terra desvelou que o
Consello de Contas atopou dúas adxudicacións a dedo e irregulares de Portos a Construtora Hispánica, unha das firmas
imputadas por pagar comisións, en 2004.
Noutra conversa gravada
Crespo di que informou a Fraga dos pagos en negro. Un presunto fraude de impostos detallado nunha caixa de seguridade dun banco en Pontevedra,
finalmente atopada pola Policía. O propio Crespo admite na
conversa intervida que como
esas contas saian á luz vaise
montar ‘un lío morrocotudo’.
O sumario tamén recolle
que Crespo ordenou dende a
cadea que o empresario José
Blanco Balín se fixese cargo da
manutención da súa familia e
da de Correa mentres estivesen
presos. Blanco Balín, tamén imputado, foi favorecido pola
Xunta do PP en varios negocios.
Manuel Fraga: O hoxe senador por designación do Parlamento Galego coñecía os ‘pagos
en b’ das campañas das eleccións galegas de 1997 e das locais de 1999, segundo unha conversa intervida a Crespo na que
presume de ter entregado a Fraga unha copia “para que soubese que tivera un secretario de or-

>>>

ganización decente e ordenado”. O ex-presidente da Xunta
admitiu nunha entrevista que
Correa lle regalou un reloxo en
2003, que di ter devolvido.

Carlos Negreira: O líder do PP
da Coruña asinou as adxudicacións de Portos de Galicia a Hispánica nas que o Consello de
Contas atopou graves irregularidades en 2004. Tamén durante
a súa presidencia de Portos e
con Crespo como vogal, Negreira adxudicou un contrato de case un millón a Ferroser, propiedade doutro construtor imputado, Ulibarri. Negreira nega calquera relación con Crespo,
mesmo presumiu que este nunca acudira aos consellos de administración, argumento que
despois rectificou. Na súa defensa, Negreira esgrime un informe do Consello de Contas no
que se asegura que na súa xestión non se atoparon “feitos
constitutivos de responsabilidade contábel”. Sobre os pagos en
negro das eleccións, Negreira di
que el traballaba daquela “nun
medio de comunicación privado”. Refírese a La Voz, onde foi
asesor xurídico. No mesmo informe no que os contábeis alertan das adxudicacións a Hispánica, o Consello de Contas critica que Portos dera 120.000 ? a La
Voz nun convenio a dedo.

Alberte Núñez Feixóo: O presidente da Xunta tenta desvincularse do caso alegando que
ningún dos actuais dirixentes
do PP está implicado, malia que
Negreira e Louzán déronlles
contratos a empresas imputadas. Ademais Feixóo aínda non
explicou porque sendo conselleiro de Política Territorial
mantivo a Crespo como vogal
de Portos até a chegada do bipartito en 2005; malia que a cúpula do PPdeG desconfiaba del
dende hai anos e, de feito, deixou de organizar actos con empresas da trama.

Rafael Louzán: O líder do PP
en Pontevedra contratou en
2001 unha consultoría relacio-

Igrexa prerromá
santo Antoniño d

Manuel Fraga, cando era presidente da Xunta, acompañado do empresario leonés José Martínez Núñez,durante a entrega das
Medallas de Ouro do Centro de Galicia de Ponferrada.

nada coa trama, na que traballaba a muller de Correa, para
facer unha enquisa sobre a opinión pública na provincia.

Xoán Manuel Díz Guedes: O
ex-conselleiro de Agricultura
adxudicou a Special Events
(unha das firmas de Correa
que traballaban para o PP)
dous contratos sobre as vacas
tolas por case un millón e medio de euros en 2002.

Xosé Henrique Soutelo: O líder do PP de Cangas asinou como alcalde unha certificación a
unha empresa sobre a súa experiencia na xestión de parquímetros, malia que a vila carecía
destes trebellos. A beneficiada,
a viguesa Hixiene’s (na que foi
directivo o ex-deputado Xoán
Casares) empregou o certificado para gañar parte do concurso da zona azul de Madrid. A
Xustiza investiga se Hixiene’s
pagou comisións á trama por
este contrato.

está imputado por pagar comisións a cambio de contratos.
Unha vez que saltou o escándalo, deixou a presidencia da
empresa e púxoa en venda.
Malia ser unha firma baseada
en Madrid e de tamaño medio,
Hispánica foi a construtora
que máis obras fixo para as deputacións galegas en 1999, daquela monopolizadas polo PP.

Juan Ramón Blanco Balín:
Imputado por tráfico de influencias, foi socio de Crespo en
cinco empresas nas que a rede
supostamente lavaba comisións. Tamén foi presidente de
Gallega de Molienda de Clinker,
a firma da polémica cementeira
de Coirós, autorizada na fin da
última lexislatura de Manuel
Fraga pero logo paralizada varias veces. Tamén participou
noutra construtora imputada,
Teconsa, unha das empresas
que presuntamente pagaron
comisións por contratos a varios
alcaldes de Madrid e que recibiu
numerosos contratos da Xunta.

A. García-Pozuelo Asins: Dono de Construtora Hispánica,

José Martínez Nuñez: Dono

de Teconsa, unha das construtoras máis activas no país a finais do noventa, pero hoxe en
suspensión de pagos. Un informe da Policía menciona unha
“adxudicación amañada” dunha estrada en Castela a Teconsa, pola que Martínez Núñez
tería pagado 73.000 euros á trama. Teconsa foi unha das construtoras con máis licitacións de
obra pública cando Xosé Cuíña
era conselleiro e delfín de Fraga. Porén, o empresario tivo
que declarar no xulgado por
presuntamente pagar un sicario colombiano para matar ao
líder do PPdeG en 2002.

José Luís Ulibarri: Tamén imputado por pagar comisións ao
PP por obras en Castela. En Galicia participa en Ferroser, unha
firma que levou un contrato de
case un millón de euros en 2005
cando Crespo era vogal de Portos. A súa empresa máis coñecida é Begarsa, que tamén acaba
de entrar en concurso de acredores. En 2007 mercou o Diario
de León por 36 millóns a Santiago Rey, editor de La Voz.G
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INDIFERENZA
Carlos Aymerich

C

hoven pedras. A publicación parcial do sumario da
trama Gürtel desvenda a realidade que se agacha por tras das
apelacións que o PP adoita facer
aos valores familiares, á cultura
do esforzo e á austeridade no
gasto público. Pura ideoloxía
que non se compadece cunha
prática corrupta que aproveita o
poder para desviar, en beneficio
proprio, os recursos públicos
que logo se lle negan ao ensino, á
sanidade e aos servizos sociais
públicos. Hipócritas, como corresponde á dupla moral da dereita española.
Dupla moral que tamén exhibe a sucursal galega do PP. En
tanto reclama firmeza en Valencia, Alberte Núñez Feixóo evita
tomar as decisións que reclama
o envolvimento, de cada vez
máis evidente, do PP galego na
trama corrupta. Envolvimento
que se mantivo, ao menos, até
2005 coa chegada do bipartito ao
poder. Porque até 2005 Paulo
Crespo foi mantido por Núñez
Feixóo no Consello de Administración de Portos de Galicia e neses anos, con Feixóo de vicepresidente primeiro da Xunta, esta
contratou con moitas das empresas involucradas na trama. E
mesmo hoxe, na Xunta e no PP
de Feixóo, está aínda por esclarecer a participación de Xosé Ramón Lete Lasa, secretario xeral
do Deporte, na corrupción da
Consellaría de Deporte de Madrid da que el foi alto cargo e a
implicación de Rafael Louzán
nunha rede de corrupción alimentada con importantes contratos da deputación que el preside no tempo libre que lle deixa
a compra de tránsfugas do
PSOE.
E no medio da treboada, Mariano Raxoi reclama indiferenza,
confiando, como Silvio Berlusconi, en que a cidadanía entende a corrupción porque, en realidade, o enriquecimento é o valor
supremo. De nós depende. Estou certo de que, máis outra vez,
Raxoi engánase: Galiza non é, felizmente, Italia.G

’’

EnvolvimentodoPP
que se mantivo,
ao menos,
até 2005 ”
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A ausencia da Xunta provoca que
o TSXG suspenda o concurso eólico
Feixóo considera unha gran vitoria xudicial contra
o bipartito un auto que debería ter evitado
Xurxo González

O proceso de revisión xudicial
do concurso eólico promovido
pola antiga Consellería de Industria do bipartito deu un novo
paso cun auto do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
(TSXG) polo que se suspende o
proceso. Alberte Núñez Feixóo,
presidente da Xunta, e a actual
Consellería de Economía e Industria saudaron esta resolución como un aval á súa intención de derrogar o decreto en vigor. Unha nota do departamento que dirixe Xavier Guerra resumía así a opinión do goberno: “a
Xunta considera que a decisión
do TSXG non deixa lugar a dúbidas sobre a ilegalidade do concurso de bipartito”.
O auto non xulga a legalidade
do concurso nin do decreto eólico do bipartito, senón que se limita a suspendelo. O que o
TSXG busca é, segundo o texto
da medida, evitar que a continuación do proceso provoque
que a sentenza non se poida
aplicar. Isto é, que, se finalmente
xulgase ilegal algún punto das
políticas eólicas do bipartito, estas non puidesen ser desfeitas
por estar xa comprometidos ou
en funcionamento os muíños. A
maioría dos analistas concordan
en que o auto non supón ningunha diferenza, xa que o proce-

’’

AXuntaconsideraque
a decisión do TSXG
non deixa lugar a dúbidas
sobre a ilegalidade
do concurso do bipartito”
[Xavier Guerra]
Conselleiro de Economía.

’’

OpropioTribunaltivoque
emitir unha nota de prensa
na que discrepaba
da interpretación
de Feixóo e Guerra”

’’

Éverdadeiramenteinsólito
que a Xunta non defenda
os seus propios actos”
[Xosé Antón Pérez Lema]
Avogado.

so está paralizado polo goberno
popular desde agosto.
O propio Tribunal tivo que
emitir unha nota de prensa na
que discrepaba da interpretación de Feixóo e Guerra. Na
mesma indica que “a media
cautelar pola que se acorda a

Fachada do Tribunal Superior, na Coruña.

A.G.N.

suspensión do concurso eólico
da Xunta é todavía provisional e
non definitiva posto que as partes teñen un prazo para presentar un recurso”. No mesmo texto indicábase que “a Xunta non
se opuxo até o momento á medida cautelar adoptada”.
Este último punto resaltado
polo TXSG foi o que centrou as
críticas da oposición. Fernando
Blanco, ex-conselleiro de Industria incidiu en que o Executivo
presidido por Feixóo non compareceu na vista para defender a
xestión pública. O nacionalista
lembrou que en procesos anteriores, e xa co actual equipo de
goberno, a Asesoría Xurídica da
Xunta evitou peticións semellantes da multinacional Endesa.
Algúns analistas consideran que,
de ter asistido os avogados da
Administración, este fallo do
TXSG non se tería producido.
Xoán Antón Pérez Lema, ex

secretario xeral de Relacións Institucionais do bipartito, vai máis
alá e considera que “é verdadeiramente insólito que a Xunta
non defenda os seus propios actos”. Este avogado considera
que estratexias deste tipo danan
profundamente a imaxe da seguridade xurídica en Galiza.

ponte tan importante coas súas raíces, de coñecer a súa obra e o recoñecemento dos seus compatriotas.
Ás veces os camiños de Santiago
son outros; levan consigo amores
dun lado a outro do mundo pero

misteriosamente nun momento máxico regresan e volven encontrarse.
Para Paco Carballo, todo o meu
afecto e recoñecemento.G

INTERESES ECONÓMICOS. A orixe da
suspensión do concurso está
nun recurso contra o reparto de
potencia do pasado mes de decembro presentado pola empresa coruñesa Muíños de Vento Galegos. O seu accionista
principal é o construtor Xosé Lorenzo Cotelo, pero o xornal El
País destacou na súa edición do
pasado 3 de outubro que outro
dos socios é Xosé María Castellano, presidente da operadora
de telecomunicacións ONO, vicepresidente de La Voz de Galicia e ex-executivo de Inditex.G

CARTAS
OS OUTROS CAMIÑOS
DE SANTIAGO
Hai uns días visitei Vigo por cuestións
comerciais nunha misión de empresas de software da Arxentina a España. Antes de arribar algo me inquedaba e resultaba moi difícil de explicar,
un sentimento de volta a transitar camiños que nunca coñecera. Debo realizar unha aclaración importante: os
meus avós naceron na Arxentina, os
meus antergos son italianos pero na
familia que formo con Inés (a miña esposa) hai fortes lazos coa terra marabillosa galega. O seu pai e avoa materna
son destas terras. E aquí ten a súa raíz e
seguramente unha parte importante
das raíces das miñas tres fillas.
Mentres realizabamos unha visita
guiada ao porto de Vigo, os compañeiros miraban con atención as instalacións, os barcos e as apreciacións

dun guía namorado da súa terra. Mais
eu vía outra paisaxe, sentía os ollos
cheos de bágoas dos miles de galegos que partían desta terra de fantasía
a un novo mundo cheo de interrogantes, imaxinaba a última imaxe deles ollando desde o barco a súa vida
afastarse, deixando atrás o verde intenso, o cheiro do mar e os rochedos.
Vía os miles que se foron espantados
pola guerra, a fame e o odio. Homes
cun profundo sentido de pertenza e
amor ao seu idioma.
E tiven o regalo máis importante
da viaxe: coñecer a Paco, 84 anos de
amor á vida e á súa terra: de defensa
do seu idioma e sobre todo do orgullo de ser e pertencer. A verdade que
non sabía que Inés tiña un familiar –o
seu tío– millonario, de quen poderiamos herdar unha fortuna incalculábel. Por suposto non falo de riquezas
materiais, falo do orgullo de ter unha

XOSÉ LOIS
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ENPOLEIROALLEO
nai facíalle de tradutora. Regresamos a Galicia cando el se prexubilou e eu terminei a carreira.
E, logo de trinta anos, a miña nai
seguía facéndolle de intérprete.
Se o médico preguntaba: «Amador, que tal se encontra?», a que
respondía era ela: «Bien, bien,
durmió bien»”.
Se cadra, a conselleira pensa
que o seu pai debe aprender
castelán e que o médico ten dereito a ignorar o galego.G

rece que están, mesmo o secretario xeral dos socialistas galegos, Pachi Vázquez, recuou da
súa intención de apoiar a iniciativa do PP de abrir o debate do
topónimo coruñés.G

Beatriz Mato, conselleira de Traballo.

O IDIOMA DO PAI
DA CONSELLEIRA
Nacho Miras, na súa habitual
entrevista na última páxina de
La Voz de Galicia os luns, descobre un caso de discriminación lingüística, aínda que a filla da vítima parece non reparar na situación. A entrevistada
é Beatriz Mato, conselleira de
Traballo e Benestar Social e a
conversa prodúcese da seguinte maneira:
“—Criouse no País Vasco
até os...
—Até os 23. Son filla dunha
coruñesa e un melidense que
emigrou para traballar nos altos fornos de Biscaia. Alí nacín
e alí eduqueime. Son filla do
metal e da reconversión do
metal. Os finais dos anos setenta foron matadores. Vendo
o de Vigo volvía recordar todo
aquilo. Pero non deixamos de
vir a Galicia todas as vacacións.
O meu pai naceu nunha aldea
de Melide, non sabe falar castelán e tampouco o aprendeu
en trinta anos que estivo no
País Vasco. Nin unha palabra!
Xuntábanse os irmáns e os curmáns en locais como A Nosa
Terra, Ría de Vigo, Bar Melide...

PEPE FERRÍN /A.G.N.

—Como os chineses en
Nova York...
—Algo así. Igual che estou
contando a miña vida, pero
faime graza: a xente do País
Vasco dicía do meu pai que se
era pouco sociábel, pero non é
que fose reservado, é que a
xente non o entendía, e a miña

’’

AtéoPPdeCampsrespecta
máis o valenciano
que Feixóo o galego”
[Carlos Callón]
Presidente da Mesa pola
Normalización Lingüística.

Aborda Fermín Bouza a polémica do topónimo coruñés en
La trinchera digital, e sinala que
“os cronistas da dereita montan
a súa película gore e intentan
presentar os defensores da nosa
lingua propia como uns radicais extremos, etc. Contei como
o voto perdido o un de marzo é
de esquerda, contei que a lingua non foi un factor de voto
nas autonómicas, contei, con
fundamento empírico, unha
serie de cousas que tratan de favorecer unha toma de decisións
racional nos nosos políticos,
que tenden a facer máis caso a
un columnista agresivo que a
un científico social que coñece,
por oficio, a materia da que fala.
E vólvoo a repetir: calquera
avance está vinculado á coherencia, e a derrota do un de
marzo foi pedagóxica nese sentido e afectou por igual a ambos
os partidos, PSdG e BNG, aínda
que o escano perdido fose o do
BNG. De todos os xeitos, se o
criterio do PSdG sobre a lingua
vai ser ese que anuncia a reintroducción de La Coruña, é bo
que se diga agora con tempo suficiente para refacer posicións e
estratexias. Se iso se confirma
arríscome a afirmar, desde xa,
que as posibilidades dunha futura vitoria dunha maioría de
progreso en Galicia son sinxelamente nulas”. Advertidos pa-

’’

Nonnosenganemos,
Zapatero segue por riba do
noso querido presidente”
[Manuel Fraga]

Fermín Bouza.

HEINO KALIS / REUTERS

SE O PSOE DEFENDE
LA CORUÑA...

Ricardo Costa, Secretario General do
PP valenciano, e Francisco Camps,
presidente desa autonomía.

PESIMISMO ACERCA
DO CASO GURTEL
O caso Gurtel pode acabar de
calquera forma, cun feixe de
condenas ou con dous subalternos encarcerados. Esta é
unha opinión moi estendida
que comparte Xosé Luís Barreiro en La Voz de Galicia. Porén, o politicólogo non é optimista sobre a posibilidade de
que se coñeza toda a verdade e
que paguen todos os pecadores. “A miña opinión, con todo,
é que este caso, vergoña para o
sistema e para os encargados de
controlalo, vaise pechar con catro condenas –ben pactadas–
no terceiro chanzo. E isto é así
porque nin o Partido Popular
nin o PSOE queren ver a un presidente autonómico no banco e
sentirse obrigados a ir ao fondo
do asunto; porque queren
manter os seus sistemas de financiamento –baseados no
atraco a adxudicación armada–
fóra do alcance dos xuíces; porque é tradicional que nos casos
de corrupción os xuíces só se
atrevan cos que xa están vencidos e deixen sempre impunes
os poderosos; e porque é evidente que a sociedade española
é comprensiva coa corrupción
do PSOE e absolutamente tolerante cos «mozos do maletín»
do Partido Popular”.G

ENVEXA
Xavier López Rodríguez

U

nha morea de críticas.
Carraxe. Obscenidade.
Escandaloso. Vergoñento. É
máis simple. É pura e simple
envexa. As palabras dos envexosos. Demasiados farrapos
esgarrados por culpa dunha
pensión. Certo que non é unha
pensión calquera, a do Goiri
ese. Unha pensión de máis de
tres millóns de euros por ano
non está ao alcance de todos.
Pero o resto, o rosario de críticas, é froito da envexa. Un sentimento moi estendido, por
outra parte, e tamén moi entendible. Non se trata desa envexa da que fala todo o mundo
pero ninguén sabe que cousa
é. Se cadra nin existe, esa popular envexa sa. A outra, si. A
envexa carraxenta, obscena,
vergoñenta si que bule por aí,
sempre presente entre nós.
Mais é comprensible. A partir
dun determinado momento, a
que pode aspirar un se non é a
unha boa pensión, de carácter
vitalicio, por suposto? O escándalo vén agora por tratarse
dun banqueiro, por saberse a
nova no medio dunha crise á
que, segundo din, nos levaron
os banqueiros, que nos enterraron aínda máis polas enchentes de cartos que os gobernos destinaron a evitar a
creba dos bancos, eses entes
tan imprescindibles que non
se poden deixar crebar porque
se creban eles crebamos todos.
Pero a envexa xa estaba antes
aquí. Había envexa antes da
súper pensión do Goiro. Que
xornalista non envexou os prexubilados da RTVE? Antes dos
55 do banqueiro, por certo.
Con todo, e dado que a envexa
non alimenta, será mellor mirar a parte positiva: salvo
trampa ou cartón, a maior
pensión, máis cotización para
o caixón do IRPF. Máis fondos
para as pensións do futuro. As
nosas? Si, esas que non temos
nada seguras.G

’’

Certoquenonéunha
pensión calquera,
a do Goiri ese”
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Parroquias sen virxe María

’’

HIPATIA

Nunha ducia de aldeas galegas conviven evanxelistas
e católicos en perfecta harmonía. No lugar de
Cardeita, no concello de Cabanas, a comunidade
‘protestante’ cumpre cento vintecinco anos de
existencia, pero noutros lugares coma Santiago de
Calvos, Taboadela, A Illa ou Infesta, mantéñense,
igrexas, cemiterios e familias evanxelistas
A do Seixo (Marín) é unha das
comunidades evanxelistas relevantes de Galiza, con máis de
cento cincuenta integrantes,
pero hai unha ducia de aldeas
nas que apenas quedan cinco
ou seis familias profesando esta
rama do cristianismo, á que
chegaron, normalmente, a través dun emigrante retornado ou
dalgún predicador que se achegou á zona. Aínda que, a comunidade de Cardeita, en Cabanas,
pasa do século de existencia,
noutros lugares como na Baixa
Limia, tres aldeas levan máis de
oitenta anos de convivencia sen
problemas, a pesar da presión á
que se viron sometidas a mediados do século pasado.
É difícil entender que tres lugares apartados da provincia de
Ourense: Calvos de Bande, A Illa
(no concello de Entrimo) e Taboadela (en Muíños), manteñan, dende os anos trinta, familias con esta crenza, malia a forte
influencia do catolicismo. Edmundo Woodford, un inglés
que percorreu Galiza adoutrinando na fe cristián e que chegou a casar en Muíños, logrou
converter a varias familias ás
que visitaba a cabalo, a mellor
forma de comunicación da
época. En 1919, con trinta anos,
decidiu embarcar cara a costa
galega. Foi un precursor, antimilitarista e, case, aventureiro,
xa que se introduciu na Galiza
máis afastada daquel tempo,
chegando praticamente a todos
os recunchos. A chama que
prendeu este inglés, continúa na
actualidade co neto, Timoteo Figueirido, responsábel das asembleas evanxelistas en Galiza.
En Santiago de Calvos, concello de Bande, tamén foi Edmundo o que converteu a boa
parte dos veciños do Barrio de
Arriba. Na actualidade mantéñense fieis media ducia de familias que realizan oficios todos os
domingos. Teñen igrexa e cemiterio, aínda que na actualidade o
pastor que oficia os actos achégase dende Vigo. Se ben a maioría das familias están concentradas no Barrio de Arriba, aos actos relixiosos acoden emigrantes

C

retornados e inmigrantes que viven na contorna. Ao longo destes anos, foron varios os mozos
do lugar, que decidiron converterse ao catolicismo ao casar.

DÚAS VECES PASTOR. En Calvos,
despois de Edmundo Woodford, foi Ramiro Martínez o
continuador e pastor evanxelista, coa particularidade de
que tamén na vida cotiá pastoreaba un rabaño importante
de cabezas de gando. Ramiro
sempre mantivo algo máis que
o respecto dos veciños, pois tamén era admirado polos seus
coñecementos, adquiridos de
maneira autodidacta. Os católicos de Calvos acudían a el,
coma un xestor, “era o que che
dicía o que tiñas que facer
cando viña un papel do Concello ou de Facenda e o que lle lía
as cartas da emigración aos
analfabetos”, comenta un veciño ás portas da actual igrexa
evanxélica, na parte máis alta
da aldea. Segundo os veciños,
Ramiro predicaba o ben e as
súas crenzas, pero nunca aba-

Igrexa e cemiterio [abaixo] evanxelistas de Calvos de Bande.

A.R.

As simpatías de Curros e Celso Emilio
A sona de diferentes e a presenza
de ingleses como, Edmundo Woodford, deulle a esta comunidade
o carimbo de rompedora na
época franquista. Sectores progresistas da comarca víanos
coma unha bocana de liberdade,
por iso aos oficios evanxélicos en

faba coas ideas relixiosas nin
trataba de imporse de maneira
imperativa, por iso a convivencia entre católicos e protestantes nunca tivo altibaixos.
En Taboadela (Muíños) son
apenas cinco familias as que
manteñen a testemuña de Woodford. A igrexa e a porta de entrada ao lugar, a diferenza da

Calvos achegábanse na década
dos setenta Celso Emilio Ferreiro
e outros escritores ourensáns. Décadas atrás, Curros Enríquez, exercera como “coportor da sociedade”, ao predicar o protestantismo primeiro en Madrid e máis
tarde en Londres.G

católica, nótase coidada. Hai
pouco iniciaron obras de
arran-xo, aínda non rematadas, na parte exterior. Os vellos
lembran a chegada do ‘inglés’ e
como o cemiterio civil tivo o
primeiro soterramento dun familiar de Edmundo, polo que
sempre se sentiu vencellado a
esta zona.G

Expropiacións e prohibicións
Os cemiterios ourensáns, quizais
polo apartados que resultaban,
nunca sufriron ataques ou expropiacións do poder católico. Pola contra,
en Ares foilles expropiada máis da
terceira parte do cemiterio civil e o
resto pasou a mans do concello. O
Gobernador Civil chegou a dificultar
os soterramentos na década dos sesenta. En Pontedeume, o concello
impulsou obras, con gavias e mediaA.R.

A.R.

María Xosé Queizán

nas, arrasando nichos e levantando
tumbas sen respecto para a comunidade evanxelista e, en xeral, para
todos os soterrados no cemiterio civil. Manuel Molares recorda con
amargura, aos seus noventa anos,
aquelas épocas difíciles: “o poder católico era absoluto, e todas as autoridades se pregaban ao que dicían os
bispos”. Agora pretende afrontar,
coa axuda das institucións, o

arranxo dos cemiterios evanxelistas
e civís, máis abandonados. Molares
é unha referencia para os evanxelistas galegos. A semellanza de Edmundo Woodford, tamén percorreu Galiza. Ambos fundaron comunidades, a maiores dos lugares xa
nomeados, en Soaserra (Pontedeume), na aldea de Castiñeira (Ribeira) e na zona de San Cibrán, en Infesta, entre outros lugares.G

ientífica e filósofa de Alexandría do século IV,
adestrada polo pai, Teón, foi
especialista en Matemáticas e
Astronomía. Superou o proxenitor e o resto dos sabios do
seu tempo. Viaxou a Atenas e
Roma para aprender e ensinar, porque Hipatia tamén
era mestra e quería transmitir
os coñecementos. A súa casa
foi lugar de ensino, tivo moitos discípulos e foi consultada por maxistrados e persoeiros políticos. Tampouco se
limitou ao coñecemento teórico, senón que buscaba a utilidade do mesmo preocupándose da tecnoloxía e a mecánica. Así descubriu novos dispositivos, astrolabios, hidrómetros, aparellos para destilar a auga ou medir a súa densidade. Era, consecuentemente, pagá, condición perigosa cando o cristianismo,
impulsado polo emperador
Teodosio, se converte na relixión do Imperio Romano. Así,
durante a Coresma do ano
415, un grupo de monxes da
igrexa de Cirilo, deciden linchala, escachar o seu corpo
en anacos e queimalos. Tamén a súa obra. Cando a
ciencia ten nome de muller,
esta dará en bruxa e arderá no
lume purificador do fanatismo relixioso. Hipatia foi vítima do patriarcado, da misoxinia que non consente unha
muller científica que difunda
o saber e non cale como ordenan os Patriarcas da igrexa. A
súa figura foi controvertida e
mostrada como mártir ou
pervertida sexual en novelas,
teatro, biografías, pinturas,
en diversos países, épocas e
linguas. A vindeira semana
chega aos cines da man de
Alejandro Amenábar quen,
como o ilustrado Voltaire,
demostrará que o irracionalismo e a intolerancia produce
o exterminio humano. Aínda
hoxe. Ágora é o título. Haberá
que vela atentamente.G

’’

Superouoproxenitor
e o resto dos sabios
do seu tempo”
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As aldeas pantasma
Os últimos datos publicados polo INE
indican que xa son 1400 as aldeas galegas
deshabitadas, duascentas máis que hai só
dous anos. Pode que, como na novela
Pedro Páramo, as pantasmas nos nosos
antepasados vaguen entre elas
Clara Sánchez

No último ano Galiza vén de
experimentar un alarmante incremento de aldeas abandonadas. Se nos Estados Unidos
foi a fin da febre do ouro a que
provocou que tantas vilas nacidas ao abeiro do brillante metal quedasen abandonadas, na
comunidade galega o éxodo da
mocidade cara as cidades, o
avellentamento da poboación
ou a falta de emprego nas zonas rurais son tres dos principais factores que explican o aumento de vilas pantasma.
Os últimos datos publicados polo INE indican que xa
son 1.400 as aldeas galegas deshabitadas, duascentas máis
que hai só dous anos. O feito de
que en Galiza haxa máis de
seiscentos mil habitantes
maiores de 65 anos axuda a
comprender este fenómeno. O
envellecemento é un dos principais factores que incrementa
o abandono de núcleos rurais e
que garante que esta tendencia
seguirá á alza. Tendencia que
se ve reflectida nunha rápida

’’

750aldeasgalegasestán
habitadas por tan só
unha alma”

’’

Osresultadosdunharecente
enquisa de Medio Rural
descobren que sete de cada
dez galegos considera que a
vida no campo é mellor”

Recanto de San Colmede, aldea abandonada na parroquia de Filgueira, en Crecente (Pontevedra).

ollada as estatísticas oficiais: a
meirande parte dos concellos
galegos teñen entre cinco e dez
núcleos baleiros. Números que
lonxe de diminuír aumentarán
co decorrer do tempo, xa que
750 aldeas están habitadas por
tan só unha alma, polo que é
lóxico pensar que, nun prazo
non moi longo, estes núcleos
pasarán a ser mera toponimia.

E aínda que esta lista é tan só
aproximada, xa que os ordenadores de Madrid ou ben contabilizan de máis ou fano de menos, son demasiados os asentamentos pantasma. Ortigueira con 91 lugares baleiros e As
Pontes con 69 son os municipios galegos con máis lugares
abandonados.
Non embargante, este pano-

Recuperar
un poboado mineiro

rama contrasta cos resultados,
recentemente publicados, da
enquisa da Consellaría de Medio Rural, que tentou pór números á percepción que teñen
os galegos do campo. E aínda
que neste país eminentemente
rural cada día son máis os que
viven nas cidades, os resultados
da enquisa descobren que sete
de cada dez galegos considera

A parroquia de Fontao, no
concello de Vila de Cruces,
vén de demostrar que é posíbel converter un núcleo pantasma nun lugar con vida. O
poboado mineiro do Fontao,
comezouse a reconstruír hai
máis dun lustro, da man do
Instituto de Vivenda e Solo de
Galiza, logo de trinta anos
abandonado. Miguel Brea,
veciño do poboado e traballador das antigas minas, anima
á xente a mercar na zona, dun
valor paisaxístico e arquitectónico incomparábel. E é que
os prezos son moi baixos.
“Unha vivenda de setenta
metros cadrados ten o mesmo custo que un coche. Tres
millóns de pesetas”, apunta
Miguel. “As máis grandes, re-

X. TABOADA

que a vida no campo é mellor.
Esta contradición, a preferencia
polo agro e o éxodo masivo cara
as cidades, podería ser explicada, quizais, polo case total descoñecemento sobre os plans e
liñas de axuda ao desenvolvemento rural. As iniciativas de fomentoe dinamización do campo son moitas e cada vez máis
enxeñosas. G

’’

Aquí unha vivenda
de setenta metros
cadrados ten o mesmo
custo que uncoche”

sultado da unión de dúas das
antigas vivendas poden mercarse por sete millóns de pesetas”. Unha cantidade nimia
se a comparamos cos prezos
astronómicos que adquire o
metro cadrado na cidade.
A iniciativa logrou rescatar
do esquecemento parte da
historia da minería galega poboando un complexo arquitectónico de gran valor.G
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A lenta traxedia
’’

Afonso Eiré

Casa abandonada nunha aldea perto de Aguasantas (Pontecaldelas).

X. TABOADA

Éxito e fracaso
das aldeas rehabilitadas
A aldea de Couso, na comarca
da Limia, foi mercada hai case
unha década polo empresario
rioxano José María Galán, que
decidiu rehabilitala para convertela nun complexo turístico.
Foi un dos pioneiros do turismo rural galego. A súa filla, Io-

vanna Galán asegura que é “a
aldea máis visitada de Europa.
Son milleiros os turistas que se
achegan a pasear por aquí.
Moitos quedan a durmir, a tomar un café ou a xantar”.
Este proxecto conseguiu
rescatar do esquecemen- >>>

Pormenor de Couso (Sarreaus) antes do proceso rehabilitador.

O 23 de setembro, ás seis da
tarde, enterramos ao Amador
e ao Edelmiro, meus tíos. Aos
dous xuntos, parede contra
parede, como viviron toda a
súa vida. Sempre andaban de
brincadeira co meu pai “ameazándoo” con que ían morrer
os dous o mesmo día, e que el,
máis vello, ficaría aquí para
choralos. Cumprírona, morreron de morte morrida.
Pasados os primeiros momentos de dor pola desaparición de dous seres tan queridos, unha fonda pena magóame agora o corazón. Estoume a decatar de que está tamén a desaparecer a miña aldea de Riopedroso, algo evidente, pero que agora aparece na miña percepción de xeito tan nidio e, en certo xeito,
tan doloroso como a morte
real dos meus familiares.
Atinxo que está a alamparse cunha xeración boa parte
da cultura popular galega.
Que por máis que tentemos fixala, mesmo recuperala, se
desaparecen as aldeas e non
hai unha transmisión lóxica e
in situ, que se realimente a cotío, a condena de grande parte
da nosa identidade está asinada sen remisión de indulto.
Quen pode explicar agora
como os novos estorniños
non comen os froitos nas cerdeiras, ao xeito que facían os
galegos, senón que carrexan
todo o día e almacenan cestos
de cereixas nas presas dos
prados tapadas con herba?
Quen me sinalará como
foron as colleitas realmente
polas veces que criaron os
pardaos ese ano?
Quen me analizará a relación de que se volte sementar
millo en todos os agros da parroquia, antes a prado, co aumento exponencial dos corvos?
Quen me advertirá de que
non plante un salgueiro pingón a menos de cen metros do
pozo se non quero que as súas
raíces o atúen e desfagan?
Quen me vai predicir o
tempo para o día seguinte
ollando cara o Faro ao solpor
e acertar mellor que a TVG?
Quen me contará historias, unhas verdadeiras e outras inventadas, que me reconcilien e me leven a un pasado que, en moitas cousas,
era moito máis progresista e
moderno que a actualidade?
Quen me ensinará agora,

GALIZA.11.

estar preto do médico.
Este é o triste panorama
que
se agrava e agrava, xa non
Sedesaparecenasaldeas
por
anos,
senón por meses.
e non hai unha transmisión
Que
facer?
lóxica e in situ, a condena
Non estamos xa a falar
de grande parte da nosa
dun problema económico.
identidade está asinada
Nin dos dramas persoais dos
sen remisión”
maiores que viven sós e non
teñen xente nova, nin sequera, no lugar que lle acuda
nunha necesidade.
A portada do gran curral
da casa dos meus avós semOmeulugarexistedesde
1316, agora vexo que pode pre estivo aberta día e noite
“para que se chega algún nedesaparecer como
cesitado se poida acoller” (era
comunidade de relación,
o refuxio de moitos pobres de
en menos de vinte anos”
pedir hai anos). Agora, a miña
tía Carmiña, que vivirá soa, de
seguro a pechará con tranca
como xa comezaron a facer
en todas as outras moradas
na práctica, o que é realmen- cando meten as pitas no pote a retranca?
leiro. O medo é o peor lobo
Riopedroso, o meu lugar, para as persoas que van perpode desaparecer como co- dendo poder e se senten soas.
munidade de relación, como O medo e a soidade do invercélula de convivencia, en me- no que lles tradea o maxín.
nos de vinte anos. Non estou a
O grande problema non é
falar dunha aldea remota. Le- que desaparece Riopedroso
vántase desde 1316 a menos (persoalmente tamén o é), a
de catro quilómetros da vila de grande traxedia e que desaChantada. Ten a principal in- parecen os alicerces da nosa
dustria da comarca, un mata- nación, desangrándose nundoiro-frigorífico, que lle dá tra- ha hemorraxia continuada
ballo a preto de cincuenta per- que nos escambra tan anémisoas. Concentración parcela- cos que nos impide reaxir.
ria. Un chan fértil. Unhas deO tío Amador e o tío Edelvesas, de fadas e trasnos, coi- miro criticaban os seus condadas e vizosas. Auga a ca- veciños que os precederon
chón no seu regato...
cos pés por diante; O Amador
O meu lugar tiña 26 casas do Catelo, O Cubano, O Xashabitadas hai menos de 20 tre..., “tan curiosos eles, que
anos. Hai 40, os rapaces podí- tendo tempo e tempo agora,
amos facer un equipo de fút- permiten que medren os tobol con todos os 11 xogadores, xos e os fentos no novo came se se apuntaban os mozos, posanto sen facer nada”.
aínda sobrabamos. As rapazas
Chanceaban que, cando
eran outras tantas case. Uni- chegasen eles os dous, os pocamente dous viven no lugar. ñerían a traballar de noite,
Agora quedan unicamente que xa era hora de que a
13 casas con lume aceso a dia- Compaña se deixase de anrio. Hai dous rapaces. Dúas dar somente de paseo e memozas. Sete viúvas, a maioría suñasen algo produtivo.
vivindo soas. Somente en catro
Ei ir a Riopedroso sempre
casas non son todos pensio- que poida para ver se era unha
nistas. Sobreviven nove perso- brincadeira máis das deles ou
as maiores de oitenta anos...
se executan. Preguntareilles se
A actividade agrícola redú- seguen a defender, como me
cese a dúas explotacións gan- dixeron un día, que “a Terra tideiras que están a menos dun ra tanto que, máis tarde ou
cuarto da súa capacidade: 30 máis cedo, as aldeas volveranvacas cando o potencial do se a encher de xente. Non só os
lugar podía superar ás 450 ca- que nacestes aquí, senón os
bezas. Cada un, como pode, vosos fillos e netos teñen aquí
trata de coidar o seu morteiro. as raiceiras máis fondas que os
Hai veciños en Taiwan, toxos e os fentos”.
Madrid, Barcelona, Sevilla,
Haberá alguén en RiopeOurense, Lalín, Lugo, A Co- droso agardando por min
ruña, Vigo... e unha sangría cando eu poda instalarme de
constante cara a vila para novo alí?G

’’
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MODAS?

>>> to a aldea e trouxo novos
aires ao municipio limiao de
Sarreaus. O turismo rural converteuse, a día de hoxe, nun
dos principais elementos dinamizadores do economía da
Galiza interior.

María Reimóndez

H

’’

As rehabilitacións non
sempre logran o éxito,
o importante é corrixir
o despoboamento”

CANDO REHABILITAR NON CHEGA. As
rehabilitacións non sempre logran o éxito. A aldea de Coro,
no municipio lucense de Navia
de Suarna, foi rehabilitada pola
Xunta hai uns anos. Até alí
transladouse un artesán do barro. Moitos eran os que pensaban que, seguindo as pegadas
deste traballador e o exemplo
de moitas vilas abandonadas
de Italia e Francia, que conseguiron revivir grazas a actividade de artistas e artesáns, a aldea volvería ter a vida de antes.
Pero o certo é que a medida
non serviu para frear o despoboamento e o abandono dun
núcleo de grande interese arquitectónico.
O alcalde asegura que
“non existe ningún plan para
fomentar o poboamento das
súas parroquias xa que o
Concello non ten posibilidades. Debería ser o Goberno
galego quen elaborase este tipo de plans. Non abonda con
rehabilitar”.G

A aldea de Couso, en Sarreaus (Ourense) rehabilitada e [abaixo] a de Coro, en Navia de Suarna (Lugo).

Buscar na internet
Ademais de neo-rurais, artesáns e
turistas, as aldeas pantasmas atoparon un bo filón na internet. Cada vez
son máis os negocios dedicados á
compravenda de vivendas históricas e a súa rehabilitación. Son moitas as inmobiliarias especializadas
neste mercado, que contan con
webs propias incluso en inglés.
Dende unha soa casa até unha aldea enteira, con arranxos incluídos.
Os baixos prezos e a dura competencia deste novo sector fan que
proliferen as ofertas. E é que existe
un notábel mercado potencial que
demanda vivendas no rural.G

Os hippies que salvaron Grandas de Salime
Nos anos setenta, cando os
hippies aínda crían no amor
libre e protestaban contra
aquela, hoxe afastada, guerra
de Vietnam, unha serie de rapaces que escapaban do consumismo feroz chegaron ás
aldeas abandonadas do encoro de Grandas de Salime na
procura da sinxeleza do campo. Conformouse unha primeira comuna da que, agora,
quedan só pequenos visos.
Pero foi grazas a eles, e agora
aos seus herdeiros, polo que
estas aldeas de Negueira de
Muñiz aínda non ficaron no
esquecemento.

’’

Hai tempo que isto non é
unha comuna, todos
temos os nosos traballos
e non nos queda outro
remedio que pagar a luz
a final de mes”
[Luz]
Belga e viciña de Grandas de Salime.

Luz é unha muller belga
que chegou ao “outro lado do
encoro” xa hai dezasete anos,
cando a comunicación da al-

dea co resto do mundo era algo máis que deficitaria. Na actualidade as cousas mudaron
moito. “Hoxe vémonos máis
arrastrados pola sociedade.
Hai tempo que isto non é unha comuna. Todos temos os
nosos traballos e non nos
queda outro remedio que pagar a luz a final de mes”. Aínda
así, son moitos os que chegan
alentados pola posibilidade
de poder obter unha casa de
xeito gratuíto(xa que aínda
quedan moitas abandonadas) e unha vida alternativa
no rural galego.
Aínda que “agora mesmo,

do intento falido da comuna
pouco queda” o nudismo, a
agricultura e gandaría ecolóxica, o rexeitamento a calquera
tipo de produto artificial e a
homeopatía seguen sendo
piares básicos e comúns para
todos os veciños. A veciñanza
é, canto menos, pintoresca. A
meirande parte dos habitantes
veñen de fóra de Galiza. “A
xente de aquí non se decata do
inigualábel patrimonio que
posúe e que paga a pena manter”. Grazas a súa vontade é
polo que estas casas, esquecidas das beiras do embalse, aínda non están en ruínas.G

Hai algún tempo comezou o ruxe-ruxe de que
ser escritora estaba de moda e
que para publicar había que
ser muller. Unha breve ollada
ao catálogo das editoriais galegas constata coa rotundidade
dos números o contrario. Agora leo entre un paréntese que
escribir dende o lesbianismo
está tamén de moda e a miña
estupefacción é aínda maior.
A experiencia das mulleres
lesbianas e bisexuais, moi lonxe de ser unha moda, segue
sendo unha fonte inesgotable
de discriminacións e violencias. Poderiamos falar de todas as mulleres que viven a
súa opción sexual na escuridade, e máis aínda da experiencia habitual de non poder
bicar a túa parella pola rúa xa
non porque te miren mal ou
increpen senón por, como lle
pasou recentemente a unha
compañeira, che vaian “dar
unhas hostias”. Logo tamén
poderiamos falar da moza de
19 anos que botan da súa casa
de pai psicólogo e mediador
familiar ao descubrir a súa escolla sexual, quitándolle acceso ás contas correntes e ameazándoa con baterlle se contacta coa familia. Con 19 anos,
sen traballo e sen recursos. Se
isto ten algo de moda, que alguén mo indique porque eu
non o vexo.
O que si vexo é que este falar constante de modas en
canto as mulleres, e moito
máis as lesbianas ou bisexuais,
saímos á palestra chéirame
sempre a novo intento de silenciamento e de desmotivación, de quitarlle valor ao feito,
como se fose algo menor ou,
aínda máis flagrante, unha especie de vantaxe. En resumidas contas, unha violencia
simbólica máis. Se cadra falan
de moda por pensar que imos
ser algo pasaxeiro. Eu insisto,
nin na escrita nin na opción
sexual é iso posible. Deixen
vostedes de soñar.G

’’

Chéirameanovointento
de silenciamento
e desmotivación”
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Asalto pirata ao atuneiro vasco Alakrana.Os 36 membros da tripulación
do Alakrana–oito deles galegos– esperan a bordo do barco como se desenvolven os acontecementos logo do seu secuestro por piratas somalís. O incidente no Índico provocou unha forte discusión entre altos cargos do goberno e do PSOE e deputados do PP, que consideran que España non fixo todo
o posíbel para protexer as súas flotas mercante e pesqueira nas perigosas
augas do Leste de África.G

ORZAMENTOS DO ESTADO 2010

Zapatero volve sorrirlle ao PNV
A pesar do distanciamento que supuxo o
pacto de goberno entre PSE e PP en
Euskadi, o PNV sábese decisivo no
cómputo parlamentario en Madrid e quere
blindar as deputacións forais a cambio de
apoio aos presupostos
César Lorenzo Gil

O PNV e o PSOE son algo así

como os dous únicos veciños
dunha aldea case abandonada. Pode que discutan, incluso
que manteñan un rancor acedo pero, finalmente, se un
queda sen butano, vai petar
na porta do outro. Os nacionalistas vascos xa lle tenderan
a man aos socialistas no País
Vasco para asinar un acordo
político contra a crise. Aquel
paso é o que explica que agora
se ofrezan para pactar os orzamentos cun PSOE moi necesitado dunha maioría cualificada para darlles credibilidade
ás contas do 2010.
José Luis Rodríguez Zapatero e os seus conselleiros
queren fuxir do dilema entre o
centro (CiU e PNV) e esquerda
(ERC, IU, BNG e outros) na
negociación dos orzamentos
do ano próximo. Se o PSOE
consegue o apoio de diferentes siglas, territorios e ideoloxías, manterá illado o PP e
obrigarao ao todo ou nada da
maioría absoluta nas próximas xerais para poder gobernar. Se ben no 2004, Zapatero
dixo que non había intentar
ser presidente se a súa non era
a lista máis votada, o revoltallo
da crise fixo que moitos principios grandilocuentes estean
agora envoltos en trapos nas
gabetas.
Ao PNV tamén lle interesa
o pacto. Os nacionalistas perderon o goberno de Vitoria
pero seguen administrando as
deputacións forais, centros da
facenda e garantes do concerto vasco. A cambio de certas
garantías sobre o propio concerto e competencias das deputacións, non sería estraño
ver un acordo en Madrid totalmente contrario ao que rexe
en Ajuria Enea.G

ESPAÑA.13.

’’

ARENYS DE MUNT
Roger Buch
Politicólogo

A

consulta de Arenys de
Munt foi un éxito atronador en todos os sentidos. A participación foi altísima, mírese
desde onde se mire. Isto foi así
grazas ao labor impecábel das
comisións organizadora e avaliadora e tamén por tres características atribuíbeis ao municipio.
En primeiro lugar, o proceso
contou co impulso do alcalde
que, á súa vez, tiña o apoio entusiasta do 85% dos edís, tanto
do equipo de goberno como da
oposición. En segundo lugar,
Arenys de Munt é un municipio
cun electorado nacionalista,
onde a suma dos partidos con
obediciencia catalá acostuma a
superar facilmente o 60% dos
votos emitidos en calquera tipo
de convocatoria. En terceiro lugar, a sociedade. Arenys de
Munt é un concello suficientemente grande para posuír un
tecido asociativo potente nos
ámbitos cívicos e culturais pero
suficientemente pequeno para
que haxa vínculos persoais enre
os cidadáns e os dirixentes políticos e asociativos que encabezaron a iniciativa.
Só con que un destes tres aspectos non se dese, a consulta
non lograría un éxito tan impresionante. Esta constatación podería arrefriar a convocatoria de
novas consultas. Ben ao contrario, nas nosas comarcas hai uns
centos de Arenys de Munt.
Concellos entre 2.000 e 25.000
habitantes cunha intensa vida
asociativa e onde os partidos
catalanistas teñen resultados
superiores á media do país.
Arenys de Munt non é representativo do conxunto de Catalunya pero tampouco é a excepción. É por isto que a noticia de
que un cento de edís comezaron a coordinar unha segunda
rolda de consultas é unha excelente nova porque o dereito a
decidir está xa inequivocamente no centro da política.G

’’

Nas nosas comarcas
hai uns centos de Arenys
de Munt”
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Democracia moderna,
’’
POLANSKI
prosperidade antes ca liberdade

LATEXOS

X.L. Franco Grande

O

Dous recentes libros analizan o
distanciamento do concepto actual de
democracia dos valores de liberdade,
igualdade e fraternidade e a súa relación co
desenvolvemento económico

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

Case simultaneamente veñen
de saír do prelo na Gran Bretaña
dous libros que falan, un, dos
perigos que ameazan á democracia e, o outro, dos perigos
que a democracia pode comportar. O primeiro deles, Democracia á venda: Cómo fixemos diñeiro e perdimos a nosa
liberdade , de John Kampfner,
parte da consideración de que
Karl Marx estaba errado: o opio
do pobo non é a relixión, é o capitalismo. Dádelle ao pobo
oportunidade para “ir de tendas” e esquecerá aquela trindade de “liberdade, igualdade, fraternidade”. E mentres o pobo
comunga nos centros comerciais, a clase gobernante fai o
que lle peta, e faino co consentimento do pobo, que valora
máis a prosperidade que a liberdade. O paradigma, para
Kampfner, é a cidade-Estado de
Singapur –onde el naceu– que
hai moito tempo xa quedara
marcada co alcume de “fascismo con rostro humano” (en referencia irónica ao malogrado
“socialismo con rostro humano” da Checoslovaquia de Alexander Dubcek). Cita outros casos de “paraísos do consumidor”, como son Abu Dhabi, Dubai ou Doha, a capital de Qatar
onde até hai liberdade de prensa (exemplo, a televisión de Al
Jazeera), sempre que non se critique o goberno do emirato.
Kampfner é un veterano xornalista, correspondente en
moitos lugares do mundo, como tamén é xornalista (longo
tempo corresponsal da BBC)
Humphrey Hawksley, autor do
outro libro que estamos a reseñar, A democracia mata.
O título recolle a opinión
dun cidadán dun emirato do
golfo Pérsico, que salientaba as
vantaxes do autoritarismo benévolo, comparando os réxi-

mes daquela rexión coa situación en moitos países de África
ou do sueste asiático que teñen
réximes formalmente democráticos.
Hawksley ten sona ben merecida de correspondente “incómodo” por revelar non só as
miserias materiais dos desfavorecidos, en calquera lugar do
mundo, senón principalmente
as miserias morais dos que teñen a responsabilidade en que
se encontran aqueles. Parte, por
exemplo, da situación de desamparo dun neno inválido
nunha remota aldea da India
para acusar de desidia, primeiro, as autoridades locais, que
non remedian a situación. Pasa
logo a denunciar a burocracia
estatal, tanto no nivel provincial
como no nacional, reclamando
a atención dos políticos indios e
a dos empresarios e dirixentes
occidentais, así como a dos doantes de axuda ao terceiro
mundo. E, na súa campaña,
chega a un hotel de luxo onde
hai unha conferencia sobre o
desenvolvemento, e aí provoca
unha conmoción ao denunciar
directa e publicamente aos participantes na reunión porque o
que están a facer non axuda os
pobres do mundo.
EXPORTANDO RÉXIMES. Os dous libros coinciden en consideraren
que a democracia necesita de
moito tempo para se implantar
e resulta moi difícil de administrar. Se o que a xente prefire é
tranquilidade e ter a oportunidade de gañar diñeiro, os sistemas autoritarios adquiren un
certo grao de lexitimidade democrática. A prosperidade de
Singapur, o luxo dos emiratos
do Golfo (sempre que non se fale, nese caso, da situación dos
traballadores inmigrantes que
proceden da India, de Pakistán
ou das Filipinas, entre outros lugares), poden ter contentes os
cidadáns, que non reclaman
máis democracia. Ou tamén os

Vista dunha maqueta da futura Dubai, durante unha feira inmobiliaria nos Emiratos
MOSAB OMAR / REUTERS
Árabes Unidos.

’’

A alianza entre a CDU
e Os Verdes en Hamburgo
é unha unión sen
precedentes na historia
de Alemaña”

’’

A democracia exportada
desde Occidente e aplicada
pola forza en África, no
Oriente Próximo ou en Asia
pode, de facto, matar”

casos de países que pasan dun
réxime totalitario duro a outro
máis suave: Hu Jintao é mellor

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

do que Mao Zedong, e Vladimir
Putin mellor do que Iosif Stalin.
A democracia exportada
desde Occidente e aplicada pola forza en África, no Oriente
Próximo ou en Asia pode, de
facto, matar. Como ten matado
– e aínda mata – no Iraq. Por
moito que o ex presidente do
goberno español, José María
Aznar, ao presentar non hai
moitos días en Londres, un libro
do político democristián belga
Wilfred Martens, se esforzase
por demostrar que, grazas á invasión desencadeada por George W. Bush (coa entusiasta participación de Aznar), o Iraq goza
agora dun réxime democrático.
Circula polo mundo unha
anécdota, talvez apócrifa, que
fala dun iraquí que se laiaba de
que a democracia só trouxera
para o seu país pobreza, corrupción e atentados suicidas. E dicíanlle: “Xa sabes o que se fala
por aí, que hai que tratar ben os
norteamericanos porque, do
contrario, pódente castigar coa
democracia”.G

caso da detención de Roman Polanski, despois de
32 anos da súa condena, incendiou o mundo, con visceralidades que van de feminismos trasnoitados a peticións
de condena dun primitivismo
xudicial, pasando polo perdón
por ser vós quen sodes. A irracionalidade, pois, mostrouse
neste caso universal.
Polanski declarouse culpable, chegou a un convenio co
fiscal e coa violada, pero non
foi ratificado polo xuíz. Entre o
convenio e a decisión deste,
Polanski converteuse nun fuxitivo da xustiza ao abandonar
os EE UU, situación na que se
mantivo durante estes 32 anos.
En moitos países a unha situación dese tipo aplícaselle o
instituto da prescrición, mecanismo legal polo que o paso do
tempo sanda situacións que se
estiman non deben permanecer vixentes in aeternum. Parece que non existe ese dereito
nos EE UU, nin tampouco, na
actualidade, en Suíza.
Claro que a lei e a xustiza teñen que ser iguais para o millonario Polanski e para o coitado Xanciño Camiñante; pero o que non deben é ser absurdas, nin, como neste caso,
manter situacións que nin para o homicidio se esixen. É curioso como moitos que se teñen por progres, o que están
defendendo é dun primitivismo que un coidaba superado.
Pois os romanos, xusto para
evitaren estas situacións tan
bárbaras, inventaron a prescrición, e, entre as varias modalidades, a longuissimi temporis
praescriptio por 30 ou 40 anos,
conforme fose a materia. A Polanski, pois, teríalle resultado
mellor ser xulgado nos tempos
do emperador Xustiniano que
nos do emperador Barack Obama. Hai progres que dan risa.G

’’

A Polanski teríalle
resultado mellor ser
xulgado nos tempos
de Xustiniano
que de Obama”
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ELECCIÓNS / GRECIA

Iorgos Papandreu será o próximo
primeiro
ministro de
Grecia tras a
rotunda vitoria dos socialistas nas Iorgos Papanxerais do 4 dreu.
de outubro.
Papandreu é neto do mítico
fundador do Partido Socialista de Grecia e terá como
maiores desafíos loitar contra a crise e reformar os impostos do país helénico.
VIOLENCIA / MÉXICO

1.800 ASASINADOS EN
CIUDAD JUÁREZ NO 2009
O presidente de Francia, Nicolas Sarkozy [esquerda], bátelle a man ao seu homónimo brasileiro, Luíz Inácio Lula, durante o encontro entre ambos en Brasília, o 7 de setembro do 2009.
BRUNO DOMINGOS/ REUTERS

O Brasil, potencia nuclear
sen polémica
’’
O Goberno Lula non oculta o seu desexo de
converterse nunha potencia nuclear a
medio prazo para protexer os seus recursos.
Ir da man de Francia neste camiño afórralle
conflitos internacionais
Laudelino Pellitero
director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

As declaracións do secretario de
Estratexia e Relacións Internacionais do Ministerio de Defensa brasileiro, o xeneral José Benedito de Barros Moreira, non
eran inocentes. “Nós temos que
ter a posibilidade no futuro, se o
Estado así o entende, de desenvolver un artefacto nuclear. O
mundo está carente de auga,
enerxía, alimentos e minerais. O
Brasil é rico en todo iso ”.
Afirmacións que levantaran
unha poeira de escándalo internacional en novembro de
2007. Declaracións matizadas,
pero non desmentidas, polo
presidente Luíz Inácio Lula “
non descarto que o Brasil se
converta, a medio prazo, nunha potencia atómica". Negando o uso do recurso con fins bélicos, pero anunciando 2.000
millóns de euros para a cons-

trución da terceira central nuclear en Angra dos Reis, que debería entrar en funcionamento
no 2013.
Tampouco é casual que
dentro dos acordos bélicos
franco-brasileiros, asinados
por Lula e Nicolas Sarkozy hai
menos dun mes en Brasília, estea incluída unha nave nuclear
entre os cinco submarinos que
se van construír nun novo estaleiro a localizar en Sepetiba, no
Estado do Rio de Janeiro.
A filosofía argumental para
defender a acordos militares
por un valor de 13.000 millóns
de euros, ou a de xustificar a necesidade de ter artefactos nucleares é a mesma: “ O Brasil
precisa defender os seus depósitos petrolíferos descubertos
recentemente no Atlántico ou a
reserva da biosfera na Amazonía”. No fondo non hai que
descartar que sexa unha resposta á reactivación da IV flota
norteamericana no Atlántico.

O Brasil quere obter
a mellor armada de
América do Sur no 2020”

’’

Desde o 2006
xa non precisa de países
estranxeiros para
enriquecer uranio”

O maior contrato militar da
historias latinoamericana inclúe 50 Super Cougar E-275, helicópteros de transportes que
serán construídos pola brasileira Helibras pero participada
nun 45% por Eurocopter, do
Consorcio de Defensa Europeo
EADS, 36 cazas de combate Rafele Dassault. En troco, Francia
compraralle avións de transporte militar ao xigante da aeronáutica brasileira Embraer.
Estase a dar cumprimento ao
Plano Nacional Estratéxico de
Defensa que procura ter a me-

llor Armada de América Latina
no 2020, que podería ter o seu
centro de operacións nunha xigantesca base a construír na desembocadura do Amazonas.
60 NOVAS CENTRAIS NUCLEARES.O coqueteo brasileiro coa enerxía
nuclear é un clásico. Comezou
durante a ditadura militar que
gobernou entre 1964 e 1985,
chegando a dispor de instalacións secretas para probar unha
bomba atómica na selva amazónica. Na actualidade contempla a construción de 60 novas centrais nucleares.
Dende que no 2006 o Brasil
inaugurou un centro de enriquecemento de uranio xa non
precisa do Consorcio Europeo
Urenco para tratar o uranio das
súas centrais nucleares, aforrando millóns de dólares anuais.
Pero agora é sinalado como un
dos países que xa estaría en disposición de fabricar bombas
nucleares. Recoñecidos físicos
brasileiros como Daltón Ellery,
avalan esta afirmación nunha
tese que presentou no Instituto
Militar de Enxeñaría
Ir da man dunha das escasas
potencias nucleares mundiais
autorizadas como Francia evita
críticas esaxeradas e lupas investigadoras.G

Entre xaneiro e setembro do
2009 1.801 persoas foron asasinadas en Ciudad Juárez, na
fronteira entre México e os
EE UU. Esta cifra é xa superior á de mortos o ano pasado e pon en dúbida o valor do
despregamento de 50.000
soldados, ordenado polo
presidente mexicano, Felipe
Calderón. A meirande parte
das mortes teñen a ver coa
guerra entre os cárteles da
droga de Carrillo Fuentes e
Sinaloa –e as conseguintes
baixas entre a policía– pero
segue a haber un gran número de mulleres asasinadas
sen que as autoridades diluciden quen é o culpábel.
LEXISLACIÓN / UE

IRLANDA APROBA O
TRATADO DE LISBOA
Logo de que
Eire aprobase en referendo o Tratado de Lisboa, dous
son os últimos atrancos para que
este acordo cobre entidade
en todos os membros da UE.
Por unha banda, falta por saber se o presidente da República Checa, Vaclav Klaus, seguirá adiando a ratificación
do tratado até que o Constitucional dese país ditamine
sobre o recurso de varios deputados euroescépticos. Pola outra, se se demora o proceso e nas eleccións británicas gañan os conservadores,
posibelmente haxa un referendo no Reino Unido de difícil prognóstico.G

YORGOS KARAHALIS / REUTERS

A FAMILIA PAPANDREU
VOLTA AO PODER
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A FUSIÓN DAS CAIXAS
Manuel Cao

F

oi importante a decepción en España ante a perda dos
Xogos Olímpicos de 2016 pois foron moitas as enerxías adicadas á organización deste evento. Só queda atopar
un cabeza de turco interior que apande coas culpas do fracaso. Por agora, ninguén osou manifestar nin sequera dúbidas antes do día 2 de outubro pero si é posíbel que proximamente se desaten as hostilidades entre os actores participantes cando as expectativas xeradas lle deixen paso a
unha restra de incumprimentos e frustracións que se agravarán polo momento de crise que se vive.
É facil dicir a posteriori que foi un erro a candidatura de
Madrid 2016 e que era imposíbel que unha cidade europea
sucedese a outra na organización duns Xogos Olímpicos
pero unha crítica previa atoparía unha riada de descualificacións que amedrentaría o máis pintado. E foi así como o
Concello e o goberno rexional decidiron seguir co Madrid
2016 acadando a complicidade activa de todos os axentes
da sociedade civil requiridos (institucións públicas, axentes sociais, sectores produtivos, sistema financeiro e medios de comunicación). Foron estes últimos, radicados
case todos en Madrid, os que conseguiron modular a opinión pública para que apoiase proxectos custosos quizais
redundantes e/ou innecesarios e aceptasen o adiamento
de investimentos e infraestruturas beneficiosas para os
seus territorios e para a competitividade da economía española. Impresiona, pero apenas houbo queixas da explosión de gasto e débeda pública ocasionada pola insistencia
no Madrid 2016 non xa na capital madrileña senón no
resto do Estado que eran os damnificados polo mantemento desa orde de prioridades investidoras.
É probábel que as contas reais do estado financeiro da
operación non se coñezan nunca pois quizais dun ou doutro xeito todos os axentes estaban implicados no proxecto
e non había sociedade civil relevante á marxe do mesmo
pois era de facto un proxecto de Estado. Viña sendo algo
parecido pero en menor escala á burbulla inmobiliaria.
Todo o mundo se decataba que ía estoupar pero ninguén a
quería picar. Esta maneira de realizar as políticas públicas
por arroutadas, caprichos ou ocorrencias debería ser
abandonada polos policy-makers pois no mundo global os
custos da incompetencia acrecéntanse.
Os beneficiarios de Madrid 2016 xa acadaron os principais rendementos Dunha banda, o sector do ladrillo co seu
grande efecto arrastre xa se encargou de realizar as obras
(velaí o activo clave da candidatura) e dun ou doutro xeito
acabarán cobrando, e iso mantivo artificialmente a economía pese ao parón da construción residencial privada.
Doutra banda, a popularidade de Alberto Ruiz-Gallardón e
Esperanza Aguirre permitiu laminar calquera intento opositor convertendo o Concello e o goberno rexional en macroinstitucións clientelares. A escasa cultura na rendición
de contas pode facer que a débeda acumulada se traslade
ao conxunto do Estado ante unha opinión pública moi influída polos medios de comunicación centralizados e descoñecedora dos seus propios intereses.G

’’

Estamaneiraderealizar
as políticas públicas
por arroutadas, caprichos ou
ocorrencias
debería ser abandonada”

Alberte Núñez Feixóo[no centro] e a presidenta da Comunidade Madrileña, Esperanza Aguirre,na pasada campaña electoral. A.G.N.

O PP resístese a aclarar
os seus plans sobre o futuro
das caixas
Feixóo dá como prazo o final de ano para fixar unha
posición. A Lei de Caixas outorga ao goberno galego
unha gran responsabilidade sobre o sector
X.G.

Alberte Núñez Feixóo, presidente da Xunta, puxo prazo para
que a Administración se manifeste sobre o futuro das caixas de
aforros. O Goberno galego non
ten polo momento ningunha
proposta pechada sobre un
tema de importancia estratéxica
para a economía galega, xa que,
como indicou o líder do PPdeG,
“cando a teñamos, dirémola”.
Feixóo xustificou o seu silencio
polo momento “porque o
asunto esixe prudencia”. Aínda
así, nun acto da Tribuna Galicia
do Forum Europa, limitou as
opcións a “seguir así ou apostar
por unha soa”. Estas declaracións supoñen un cambio respecto a entrevistas concedidas
en agosto, cando Feixóo incluía
tamén a posibilidade dunha fusión cunha entidade de fóra de
Galicia.
O presidente afirma que espera a coñecer con detalle o estado das contas de Caixa Galicia e Caixanova. Non obstante,
de promoverse unha fusión
entre as dúas entidades galegas, os estritos requisitos que
fixa a Lei de Caixas (cuxa última redacción se pode atopar

na comisión de control de ambas caixas galegas. Esta atribución da Xunta está consagrada
no artigo 43 da Lei de Caixas,
aínda que non é obrigatoria a
súa presenza. O goberno conservador fíxoa efectiva por primeira
vez o pasado mes de xuño.
Feixóolimitaagoraasopcións
Ademais, a comisión de
a ‘seguir así ou apostar
control ten acceso a todos os
por unha soa’, cando uns
documentos necesarios para
meses atrás incluía tamén
desenvolver as súas funcións, e
debe remitir informes periódifusións con entidades
cos á Consellería de Facenda,
de fóra de Galiza”
polo que toda a documentación necesaria para coñecer o
estado das caixas de aforros galegas debe estar en mans dos
Depromoverseunhafusión, responsábeis da Xunta.

’’
’’

os estritos requisitos
da Lei de Caixas atrasarían
varios meses o proceso”

no decreto lexislativo 1/2005)
atrasaría varios meses a culminación do proceso. Entre outros, o proxecto de fusión debe
incluír unha xustificación económica, un programa estratéxico e o informe de dous ou
máis expertos independentes.

REPRESENTANTES DA XUNTA DESDE
XUÑO. Aínda que Feixóo pide
tempo para analizar a situación
das caixas de aforros, o Goberno
do PP conta con representantes

O BNG INSISTE NA FUSIÓN. Afalta de
definición do PPdeG contrasta
coa insistencia do BNG na fusión das caixas galegas. Os nacionalistas presentaron recentemente unha proposta de revisión da Lei que impulsa a fusión
de Caixa Galicia e Caixanova.
Outra medida novidosa sería o
nomeamento dunha quinta
parte dos conselleiros das entidades por parte da Xunta. Ante
as posíbeis acusacións de intervencionismo público, o BNG
apunta que comunidades
como Andalucía ou Madrid
contan con porcentaxes superiores consagradas polas súas
respectivas lexislacións.G
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A patronal galega pensa que hai demasiado gasto social no orzamento galego.O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia
Antonio Fontenla[na foto, á dereita do presidente Núñez Feixóo] pensa
que o Goberno do PP dedica demasiado a educación, sanidade e servizos
sociais nas contas para 2010. O empresario indicou ademais que Galiza non
chegará ao 0,7% de crecemento previsto pola Consellaría de Facenda. G
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SOLUCIÓNS Á CRISE

Remuneración xustificada
ou saqueo dos bancos?

atomizado. Cando Manuel
Xove, fundador de Fadesa, se
converteu en 2007 no maior
accionista individual do BBVA
investiu máis de 3.100 millóns
de euros. Con todo, a porcentaxe das accións que posúe
non supera o 5% do total.

Os que defenden os elevados salarios e
pensións dos executivos din que están
aprobados polos accionistas, pero moi poucas
entidades cumpren esta condición
Xurxo González

Aínda que boa parte da poboación coñeza a estas alturas a cifra dos 52 millóns que pode
chegar a cobrar José Ignacio
Goirigolzarri como pensión
tras a súa saída do BBVA, o salario dos banqueiros non foi
obxecto de discusión até hai
poucos meses. As retribucións
doutros altos executivos da
banca española non teñen
tanta repercusión, sexan públicos (Alfredo Sáenz, conselleiro
delegado do Santander cobra
máis de 9 millóns de euros por
ano) ou estean disimulados
noutras partidas das contas
das entidades.
Un exemplo deste último
caso é o de Xosé Luís Méndez,
director xeral de Caixa Galicia.
Pese a que esta entidade ten
carácter semipúblico e a Xunta
ten amplas competencias para
intervir no seu funcionamento,
non se coñece cal é o soldo do
máximo responsábel da enti-

ACCIONISTAS SEN VOTO SOBRE RETRIBUCIÓNS. Durante a polémica

’’

Osdefensoresdossoldos
de Goirigolzarri ou Sáenz
pensan que é a retribución
axeitada para persoal
altamente cualificado
que ten producido
altos rendementos”

’’

Sóo28%dasempresas
do Ibex-35 someten
os salarios á aprobación da
xunta xeral de accionistas”

Xunta de accionistas do Banco Santander, en Madrid, en xuño do 2009.

dade. Preguntado por esta
cuestión o pasado febreiro,
Méndez respondía que nin o
sabía exactamente nin lle importaba. Pola contra, a CIG si
que se interesou polas retribucións dos executivos de Caixa
Galicia, e en outubro de 2008
criticaba que entre 2004 e 2007
os soldos da alta dirección da
entidade pasasen de case 4,8
millóns de euros a máis de 8
millóns, preto dun 70% máis.
Máis alá da contía exacta das
cifras, a discusión que comeza a
estabelecerse é se estes altos salarios na banca están xustificados en función do traballo que

REUTERS

realizan os executivos. Os defensores desta teoría aducen que
persoeiros como o propio Goirigolzarri ou Sáenz constitúen
exemplos de persoal altamente
cualificado que ten producido
altos rendementos no BBVA e
no Santander.
Os que consideran esaxerados tales honorarios na banca
inciden nunha característica
particular deste sector: os administradores non son os donos da empresa. Sáenz, Goirigolzarri e outros non son os
propietarios, senón meros xestores. Todos os grandes bancos
teñen o seu accionariado moi

orixinada pola pensión de Goirigolzarri, os defensores da liberdade de empresa refuxiáronse
no argumento de que os propietarios dos bancos, os accionistas, aprobaban este tipo de remuneración. Este tipo de opinións choca coa actitude das cúpulas dos bancos na elaboración do Código Unificado de Bo
Goberno, aprobado pola Comisión Nacional do Mercado de
Valores en maio de 2006. O regulador bolsista tivo que ceder á
hora de estreitar o control dos
salarios dos executivos, e limitouse a estabelecer recomendacións. Como resultado, só o 28%
das empresas do Ibex-35 someten os salarios á aprobación da
xunta xeral de accionistas.
Na práctica, son os propios
executivos os que se fixan o salario sen ningún tipo de control.
As retribucións dos altos directivos como Goirigolzarri e outros
enmárcanse na teoría dos xogos
na categoría win-win (en ingles,
ganar-ganar): se as cousas van
ben as pensións son millonarias. Se van mal e os despiden,
gozan de blindaxes tamén millonarios nos contratos.G
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Os irmáns Paz, campións do
mundo de vela.Os irmáns Carlos e
Antón Paz, a bordo do Vilagarcía,
veñen de proclamarse campións
do mundo de vela en clase platú 25,
nas probas celebradas nas augas
italianas de Punta Ala e nas gregas
da illa de Heraklion. Outra embarcación galega, o TuiPan Caixanova
acadou a quinta posición na clasificación final.G

FÚTBOL

Santiago Domínguez, ex director xeral para o deporte

‘Foi o PP quen converteu
a selección nunha cuestión política’
César Lorenzo Gil

PACO VILA BARROS

Santiago Domínguez Olveira
(Vigo, 1964), actualmente tenente alcalde de Vigo, foi o impulsor da reconstitución da selección galega de fútbol no
2005, cando el era director xeral
para o Deporte. Tras o anuncio
do Goberno de “non financiar”
o partido de Nadal do combinado galego, ofreceuse como
mediador para conseguir fon-

dos públicos e privados para
garantir a continuidade do encontro internacional.
Recibiu resposta á súa oferta?
Até o momento, ningunha. O
que buscabamos con ese ofrecemento era desmontar a escusa de Xosé Ramón Lete, secretario xeral para o Deporte,
quen dixo que non había diñeiro para as seleccións absolutas.
O PPdeG converteu este tema
nunha cuestión política cando
até agora os partidos das
seleccións eran unha
demanda cidadá, que
reunía nos campos
e pavillóns miles de
persoas, incluso
altos dirixentes
populares, como
ocorreu no 2005,
na estrea de Galiza
diante de Uruguai.
O anterior Goberno
non ultrapasou nin
unha coma a legalida-

de e sempre quixo adecuar a
política deportiva á demanda
social. É unha mágoa que en
Murcia vexan xogar a súa selección e en Galiza non.
Lete afirma que nin afeccionados nin deportistas están pendentes dos partidos, que o importante é gañar medallas...
Que os deportistas non queren
a selección? Cantos dixeron
que non? No caso do fútbol até
houbo xogadores que pagaron
do seu peto a viaxe para poderen vestir a camiseta de Galiza.
Que non hai afección? É ben fácil repasar as imaxes e ver Balaídos cheo no 2007, nunha noite
de frío e despois dun longo
atraso por culpa da selección
do Camerún.
A Xunta considera que os partidos da selección só dan perdas.
Iso non é certo. Primeiro, hai un
retorno económico para a cidade que acolle os partidos, en
gasto hostaleiro, principalmen-

’’

A sociedade civil é a única
capaz de pararlles os pés
ás políticas do PP”

te. Gáñase en promoción da cidade e tamén de Galiza. En varias ocasións os partidos emitíronse pola televisión para o estranxeiro e moitos xornalistas,
por exemplo uruguaios, xaponeses ou iranianos, aproveitaron a visita para faceren reportaxes sobre o noso país. Ademais,
moitos xogadores fixéronse visíbeis para adestradores e presidentes. Todos coñecemos futbolistas ou baloncestistas que
logo de destacar con Galiza, asinaron bos contratos.
Outros críticos falan de que só
se tentaba “crear identidade”.

E logo hai algo malo niso? É negativo que a afección queira ver
como se comportan os deportistas galegos cando teñen a
ocasión de competir xuntos? A
moitos enchéuselles a boca durante moitos anos reclamando
medidas que diminuísen a violencia nos campos. Pois sexamos coherentes entón. A selección conseguiu que seareiros
do Celta e do Deportivo compartisen bancada e animasen
xuntos. O curioso é que os mesmos que falan de “selección
identitaria” estean deseguido
aplaudindo a selección española, como se nese caso non se
“crease identidade”.
Que opina da actitude silenciosa da Federación Galega de
Fútbol (FGF), por exemplo?
As federacións colaboraron
sempre co Goberno cando se
organizaron partidos de seleccións, agás algunha saída de
ton, coma a do ex secreta- >>>

‘É moi difícil de entenderque se lle dea ao Obradoiro 1,2 mi
O actual responsábel de De portes defende organizar grandes eventos deportivos en Galiza. El mesmo foi o promotor da
Volvo Ocean Race en Vigo.
Esa política paréceme ben.
Ten efectos moi positivos,
en infraestruturas e beneficios deportivos e
económicos a longo prazo. O que
non pode ser é utilizar un evento dese calibre
para beneficiar só un pequeno

’’

A selección galega de
fútbol
feminino ou básquet
en cadeiras de rodas
visibilizaron os
deportistas destas
disciplinas”

colectivo. A Volvo utilizouse para mellorar o Club Náutico de
Sanxenxo, unicamente. O resto
de Galiza non se beneficiou.
Cando nós organizamos o
mundial de hóquei, fixemos un
ambicioso plan para fomentar
o deporte de base. Hoxe hai varias escolas funcionando.
A perda das seleccións absolutas pode ser letal para o deporte
minoritario, por exemplo o feminino?
Cando o BNG entrou no Go-
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‘Se non hai mundial
vai ser difícil reformar Balaídos’
Vostede presentou un proxecto de reforma do campo de
Balaídos. Nos momentos que
vivimos, non é un luxo pensar
nunha obra de 120 millóns?
Nós encargamos a redacción
dun proxecto de reforma de
Balaídos apremados pola necesidade de presentarllo á Federación Española de Fútbol,
que ten que contar con documentación de cara a presentar a candidatura conxunta
España-Portugal para o
mundial 2018. É curioso que
os que agora critican este proxecto (Corina Porro e Rafael
Louzán) sexan os mesmos
que demandaban da anterior
Xunta financiamento para tal
obra. Hai que ser pragmáticos e leais neste asunto: se
>>> rio xeral da FGF, Ramón
de Llano. Todos sabemos que
neste asunto a responsabilidade é da Xunta e os demais organismos teñen as mans atadas.
Desde a chegada de Alberte
Núñez Feixóo á presidencia de
Galiza naceron diferentes iniciativas como resposta á súa
política lingüística. Salvando
as distancias, cre posíbel que
nazan movementos semellan-

non hai mundial vai ser moi
difícil financiar a reforma do
campo. A última reforma de
Balaídos fíxose para o campionato do 1982 e se Vigo fose
escollida como sede recibiría
unha serie de achegas que
abaratarían o custo. Balaídos
precisa cambios. De nada vale non intentar nada e seguir a
facer parches. Desde o 2002
xa gastamos tres millóns de
euros en reparacións. Se a
Deputación de Pontevedra
tamén fose leal con Vigo e
cumprise a súa promesa de
investir 35 millóns de euros
no deporte da cidade, mañá
mesmo poderiamos iniciar a
primeira e a segunda fase da
reforma de Balaídos bancada
a bancada.G
tes no tema das seleccións?
A sociedade civil é a única capaz de pararlles os pés ás políticas do PP. É certo que non é
comparábel a lingua con este
asunto pero ten que ser a cidadanía quen reclame os seus dereitos, tamén no deporte.
Santiago Domínguez e o BNG
apoiarán iniciativas neste sentido.
Seguro que si.G

adoiro 1,2 millóns de euros’
berno, planificamos a política
deportiva en torno a dous piares, o deporte de base e a
igualdade de oportunidades
(mulleres, discapacitados, deportes minoritarios...). Dentro
das fases para desenvolver
melloras había loxicamente a
creación de infraestruturas e a
formación de técnicos pero
tamén o fomento de competicións (ligas, torneos...) que fixesen visíbeis as diferentes
disciplinas. Neste último as-

pecto, a selección galega de
fútbol feminino ou de básquet
en cadeira de rodas foi fundamental para que a sociedade
soubese que centos de persoas practican deporte. Estas liñas agora seguímolas nos
Concellos onde gobernamos.
Por exemplo, Vigo acollerá entre o 6 e o 8 de novembro o
Campionato de Europa sub21
de taekwondo. Esta cita influirá decisivamente na base deste deporte.G

Celebración na praia de Copacabana da escolla do Rio para os Xogos 2016.

SÉRGIO MORAES / REUTERS

Por que perdeu Madrid a
carreira olímpica do 2016?
César Lorenzo Gil

A candidatura olímpica madrileña volta de baleiro tras tres intentos, dous deles consecutivos. O fracaso debe analizarse
en termos políticos, económicos e olímpicos.
Madrid, en especial o seu
Concello, fixo un grande esforzo
por conseguir uns xogos que se
entenderon desde a primeira
aposta das recentes, para o
2012, como unha saída para recibir investimentos e infraestruturas cando decaese a era dourada da capital e a súa rexión.
Alberto Ruiz-Gallardón sabía
que se lograba que a capital organizase uns Xogos Olímpicos,
o boom das últimas décadas tería a mellor das guindas.
A capital española viviu o
seu maior esplendor económico na democracia. A descentralización, paradoxalmente, converteu a cidade e a súa área de
influencia nunha zona de alto
crecemento económico. A cidade medrou e estendeuse, como
di o xornalista Enric Juliana,
aproveitando o mar de terra de
ambas as Castela. Construíronse vivendas e creouse emprego.
O Estado investiu grandes cantidades de diñeiro en infraestruturas e a balanza comercial pouco a pouco, foi medrando até
case superar a de Catalunya,
aínda hoxe principal motor económico de España.
Tanta riqueza, expresada pola contundente imaxe das Torres da Castellana, precisaba un

’’

O COI quere que os Xogos
sirvan para cambiarlle
a faciana á cidade
que acolle a cita. Madrid
xa ten demasiado feito”

símbolo internacional superior.
Foi cando Gallardón comezou a
pelexa polos xogos, consciente
de que o éxito o elevaría á competición polo liderado do PP e
por conseguinte do goberno
central.
Pero a vontade política e
económica do novo Madrid de
construtores e industriais chocou coa propia esencia do olimpismo no século XXI: Madrid xa
tiña demasiado feito. O seu propio esplendor levouno a acometer grandes obras de modernización. Gallardón levaba como punto forte a fantástica rede
de transporte público da cidade. A ideoloxía do olimpismo
postmoderno pensou: Daquela,
para que facer uns xogos? Simplemente para construír un Estadio Olímpico e unha cidade
na que durman os deportistas?
O Comité Olímpico Internacional (COI) quere que os Xogos
sirvan para cambiarlle a faciana
á cidade que acolle a cita. Pasaralle a Londres de cara ao 2012 e
pasaralle ao Rio no 2016 o mes-

mo que a Beixing no 2008: a
competición deportiva é escusa
para un movemento económico de proporcións xigantescas.
Lembremos que Barcelona
aproveitou os Xogos do 1992
para mudar radicalmente o aspecto de parte do seu litoral. Barrios enteiros cambiaron de fisonomía por completo e as obras
que se fixeron para aquel evento quedaron para a posteridade. O COI pensa que iso sería
imposíbel en Madrid. Gallardón
xa fixo todos os túneles, xa planificou a meirande estación de
metro e tren na porta do Sol e
xa conta co aeroporto máis soberbio do sur de Europa.
No Rio de Janeiro, en troques, hai moito por facer. A antiga capital do Brasil ten unhas infraestruturas obsoletas, incapaces de seguiren o ritmo dunha
cidade de case dez millóns de
habitantes que esixe un ambicioso plan de intervención urbanística. O metro teñen menos
liñas que o de Bilbao, as autoestradas teñen aquel aire do desenvolvismo dos militares da
década do 1970 e a infraestrutura turística, a pesar da bonanza ininterrompida das últimas
décadas, non reinvestiu, agás
excepcións, en adaptarse aos
novos tempos. A combinación
de mundial de fútbol no 2014 e
Xogos Olímpicos dous anos
despois será fundamental no
espertar dunha potencia que
quere converter este século no
seu século.G
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A LINGUA A DEBATE

Antón Santamarina, membro da Comisión de Toponimia desde 1979

‘O topónimo A Coruña é o único discutido entr
Xan Carballa
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

D

esde 1979 forma
parte da Comisión
de Toponimia, o
organismo encargado de ditaminar cales son as
formas oficiais dos topónimos
galegos que están a disposición
pública na web da Xunta. En
trinta anos só se mantén viva a
polémica do topónimo da cidade da Coruña. Unha única disensión entre 37.297 topónimos resoltos. Antón Santamarina (A Fonsagrada, 1942) é lexicógrafo, membro da Academia
Galega e catedrático de filoloxía
na Universidade de Santiago.
Vostede pertence á comisión
de estudos que ditamina sobre
os topónimos galegos desde
1979, nunha etapa preautonómica. A recuperación da toponimia era unha reivindicación
moi sentida.
Tamén por parte das autoridades daquela. Lembro que ía haber unha viaxe oficial e querían
mudar ao galego de inmediato
os carteis dos lugares por onde
ía pasar. Recibimos unha listaxe
do goberno civil de Lugo coa ruta desde a que entraba o coche
oficial en Galicia até Compostela. En todo caso o organismo argallouse con presas. Estaban Filgueira, Xosé Luís Pensado e varios filólogos. Publicamos dez
cadernos por concellos e cando
chegou a etapa autonómica impulsouse máis decididamente,
porque no período de nacemento houbera paradas por falta de cartos. Impulsábase ocasionalmente, como cando o Instituto Xeográfico estaba preparando os mapas 1:25.000 e solicitaban á Xunta os novos topónimos oficiais, incluídos ríos e
accidentes xeográficos. Con Xosé Luís Barreiro e Cotarelo en
Presidencia foi cando se produciu o pulo definitivo e a revisión
do nomenclátor.
A deturpación dos topónimos
ten raíces históricas na castelanización?
Desde que coñecemos documentación en galego rexístrase
a deturpación e a castelanización. Xa en documentos do século XVI aparece Santa Marta de

Ortiguera e tamén documentamos o caprichoso das mudanzas. Hai documentos notariais
onde a Boiro chamábanlle Buero e por Palmeira escribían Palmera, nomes que non chegaron
despois a ningunha oficialidade
no nomenclátor do franquismo.
Nos trinta anos de autonomía
as polémicas por nomes de
concello só foron as actuais Pobra (do Caramiñal, do Brollón,
de Trives) e o da Coruña.
Practicamente foron os únicos,
entre 37.297 resoltos. No caso
das Probas o ditame estivo retido sen darlle oficialidade na
Xunta, porque unha maioría
absoluta dependía do que foi alcalde da Pobra do Caramiñal, o
finado Segundo Durán Casais.
En todo caso nós reunímonos
cos tres alcaldes relacionados
con esa denominación para explicarllo documentalmente. O
da Coruña é un problema de
autoodio, sen máis, e por suposto sen base científica. Que
estea nas cartas de navegación
non é relevante porque iso responde á castelanización.
A Lei de Normalización Lin güística, aprobada por unanimidade, establece que o topónimo ten unha única denominación oficial que é a galega.
Calquera intento de mudanza
obriga a intervir na Lei?
O artigo forma parte do topónimo e é indiscutíbel que en galego é A Coruña. O topónimo é
unha marca de identidade e a
xente sente orgullo da forma galega do seu nome. Téñensenos
dado casos de pequenas protestas por topónimos escritos
con “b” ou con “v”, pero son
simples anécdotas.
O nomenclátor (concellos, parroquias e lugares) está disponíbel na páxina web xunta.es/nomenclator/busca.jsp. Queda
traballo pendente?
Nesa materia está rematado e
accesíbel. Agora estamos traballando nun Proxecto de Toponimia de Galicia, na que
procuramos recoller toda a toponimia, en colaboración co
SITGA (Servizo de Información Territorial de Galicia), que
ten a cartografía. Sobre a fotografía aérea nós imos documentando in situ cada nome

de lugar. Se o nomenclátor de
entidades de poboación son
máis de 25.000 nomes nesta
nova fase temos xa documentados 300.000 topónimos.
Unha vez aprobados pola Xunta pasaron a todos os organismos do estado?
Esa competencia de designación é da Xunta. O Instituto Nacional de Estadística ten que
usar o nome estudado na Comisión de Toponimia e aprobado no Consello da Xunta. E o
Instituto Xeográfico tamén o
adopta, obrigatoriamente. De
feito durante anos conviviu a
denominación deturpada por-

que o troco do nome das provincias teno que facer o Congreso dos Deputados.

GALEGO NO ENSINO.
En 1979 vostede estivo no organismo que levou por primeira vez a materia de galego ao
sistema escolar.
Xa daquela foi bastante penosa
a introdución. O que agora se
quere facer, por máis que teña
lexitimidade dun programa
electoral, sería un paso atrás
considerábel. O galego está
nunha situación moito máis
dramática que a prevista por

Alonso Montero en 1973. Os galego falantes iniciais caen en picado e tamén a transmisión do
galego como lingua inicial, que é
o momento central de adquisición da linguaxe. A escola podía
ser un medio para reparar a perda, incluídas as galescolas, porque o sistema de inmersión lingüística foi, por exemplo, o que
lle valeu a Israel para recuperar o
hebreo, que a finais do XIX estaba case perdido. Non sei porque
se lle ten medo á inmersión,
porque tal como é a sociedade
sempre saberán falar castelán.
Dicía que no caso to topónimo
coruñés ten que ver co >>>
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’’

RUMOROSOS

1979

Marta Dacosta

ido entre os 37.297 que ditaminamos’
’’

Nonseiporqueselleten
medo á inmersión,
porque tal como é
a sociedade sempre
se saberá falar castelán”

’’

Semellaquepoñer
en práctica o amor á lingua
falándoa é complicado”

’’

Ogalego,taménparaosque
agora gobernan, é
considerado un patrimonio
cultural e ninguén se vai
atrever a unha política de
supresión xeneralizada”

’’

Ircontraogalegoésuicida
e penso que ningunha
das ideoloxías presentes
en Galicia o defendería”

>>> autoodio, a escola non
acabou con eses prexuízos?
Lendo textos de Ramón Piñeiro sobre estas cuestións sociolóxicas, el era dos que pensaba
que en canto se recuperase o
prestixio do galego o uso estenderíase rapidamente. O prestixio cultural recuperouse e hoxe ninguén sente complexo de
inferioridade por falar galego,
pero pasar aos feitos é máis
complicado. Se tomamos os
inquéritos sobre actitudes
nunha lingua como o occitano, todo o mundo o quere unha barbaridade pero ninguén o
fala. Semella que poñer en

práctica o amor á lingua falándoa é complicado e cando se
alcanza determinado punto
crítico, e se troca a cadea de
transmisión, xa é moi difícil
volver atrás. E se ben hai fenómenos de sempre (pais galego
falantes que se dirixen aos nenos en castelán), tamén hai
moita militancia e mesmo parellas que son castelán falantes
pero deciden transmitirlle aos
fillos o galego.
A que respondería o revival dos
tópicos sobre o galego e a in versión da realidade sobre que
lingua está en risco?
Hai unha mistura de antago-

nismos políticos e o desexo de
enfrontar que a defensa do galego sexa bandeira do nacionalismo. Daquela vale todo e fálase de imposición do galego.
Pero hai dirixentes do propio
PP que defenden o galego e a
proba é que aprobaron o Plano
de Normalización na época de
Fraga. Aquel plano consensuado poñía o listón do uso do galego bastante alto. Como o goberno bipartito quixo ir nesa
dirección había que desfacelo.
E ao bipartito houbo quen o
acusou de timorato en materia
lingüística.
Esa crítica depende da parro-

quia, e aínda que os avances
non se pode dicir que fosen relevantes o evidente é que xeraron
no PP unha contrapolítica. O galego, tamén para os que agora
gobernan, é considerado un patrimonio cultural e ninguén se
vai atrever a unha política de supresión xeneralizada. Ramón
Piñeiro, cando entrou na Academia, falou do complexo ideolóxico que sostiña que a multiplicidade de linguas é un atraso.
En moitas ideoloxías progresistas esta idea era ben recibida,
pero iso hoxe está superado. O
que nos liga coas raíces do pasado, do teu pobo e da túa comunidade, é a lingua. Ir contra isto é
suicida e penso que ningunha
das ideoloxías presentes en Galicia o defendería. Pero isto non
pode levar a admitir a lei da selva, de que o peixe grande come
o cativo. Se non favorecemos a
lingua en peor situación con
medidas de discriminación positiva é imposíbel sustentala.
O bilingüismo dos galegos é
unha vantaxe comparativa en
canto nos conecta con máis
xente vía Brasil e Portugal.
Non son reintegracionista pero
recoñezo que estaríamos nunha ponte óptima para entendernos con eses dous mundos, tamén en termos económicos.
Pero a supervivencia da lingua
non pode medirse só en termos
de tamaño. Hai linguas pequenas que os falantes manteñen
cunha tenacidade e un orgullo
dignos de admiración, como é o
caso do romanche na Suíza.
O problema é de orgullo de país?
No caso do hebreo que citei era
unha razón de patriotismo pero
tamén de necesidade de entenderse cunha poboación que
chegaba de moitos países con
linguas diferentes. Temos o país
que temos e a vontade non podemos inventala porque temos
que rachar con inercias de xeracións. En Cataluña tiveron a
vantaxe de que a burguesía foi
catalanista desde a época do rexurdimento. Non son tampouco pesimista porque todo o que
está vinculado ao espírito e a
memoria histórica abala, e pode haber un novo rexurdimento e o galego volver florecer outros mil anos.G

“

Que sabedes vós, vellos piñeiros?, Para quen lanzades brandos rumores?”
Lin estes versos unha e outra vez. Non, non son de
Eduardo Pondal. Foron escritos mil cen anos antes, nos antípodas do Monte Branco, pola man de Li Bai, poeta chinés
que, para min, garda máis ca
esta semellanza co autor de
noso. Así, Pondal considera os
corvos aves maxestosas que
representan o bardo, lonxe
dunha tradición popular que
os reducía a simples agoireiros. Li Bai identifícase coa ave
Peng, unha ave fabulosa de
grandes dimensións que é
quen de acadar alturas inmensas, representado así a sabiduría e a liberdade. Escribe
Li Bai antes de morrer: “O
gran Peng levanta o voo... o
vento remanente axitará xeracións.” E si, porque aquí estamos, trece séculos despois,
admirando o seu verso. Din as
biografías que Li Bai era un vagabundo, un aventureiro, un
excéntrico, e a min ségueme
lembrando a Pondal, ao Pondal que se reunía na Cova Céltiga e debatía sobre o pasado
glorioso da nosa terra, en tertulias como as que compartía
Li Bai con outro poetas do seu
tempo, mentres viaxaban na
procura de mecenas. Mais hai
un punto de unión entre ambos os autores que vai máis
alá da súa obra, unha ponte
que une, por riba do tempo,
dúas culturas tan diferentes,
como distantes. Escribe Guojian Chen que a poesía chinesa, máxima expresión desa
cultura oriental, destaca pola
presenza da natureza e explica que non podía ser doutro
xeito nun país que durante
milenios viviu da agricultura e
está moi vencellado á terra.
Borremos a palabra chinesa e
leamos de novo, é da poesía
galega do que estamos a falar.
Tan pequenos e afastados,
mais tan universais.G

’’

Haiunpuntodeuniónentre
ambos os autores
que vai máis alá
da súa obra”
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David Rubín, debuxante

‘O boom da banda deseñada galega
estirouse máis da conta’
M.B.

David Rubín (Ourense, 1977) é
xa un dos autores de referencia
do cómic feito en Galiza. Estes
días está a expoñer nas Xornadas de Banda Deseñada os orixinais de Caderno de Tormentas, un volume no que o debuxante transfórmase nunha sorte
de Dante para descender aos infernos e tentar desvelar de onde
vén a inspiración. Non é a primeira vez que o creador do Circo do desalento amosa a súa
obra en Ourense, onde xa se deixou ver en 2005. Coa adaptación
ao cómic da obra de Bécquer O
monte das ánimas (SM) xa na
rúa, Rubín está de xira por Italia
presentando a tradución ao italiano de A tetería do oso malaio.
Que significa contar cunha exposición individual nas Xornadas de BD de Ourense?
Faime ilusión porque nestas
xornadas me criei como autor.
Alí tiven o primeiro contacto
con páxinas orixinais nas que
observar as diferentes técnicas
e onde comecei a coñecer a
xente do cómic. Ademais, non
son só as máis antigas, senón
que, durante moito tempo, foron o único recuncho para a
bd en Galiza. Actualmente preséntase como o referente galego máis experimental e de vangarda. O Viñetas aposta pola
variedade e Ourense por un tipo de autores máis arriscados.
Presenta en Ourense os orixinais de Caderno de tormentas,
que, ademais de constituír unha
reflexión sobre o proceso de creación, agacha un mundo escuro
e visceral, con antiheroe á cabe-

za, que marca a súa traxectoria.
Son constantes que fun formulando e que acaban repetíndose
ao longo da miña obra con variacións. Un autor ten os seus fetiches, lugares comúns onde se
topa cómodo , e que explora para ver até onde pode chegar.
A exposición coincide coa publicación en italiano de A tetería do oso malaio. O futuro da
banda deseñada galega pasa
pola exportación?
Por suposto. Cómpre ser honesto, en Galiza non existe unha industria que poida suxeitar os autores nin público lector suficiente. Por iso, cantos máis lugares
para publicar mellor. O único
modo de vivir da banda deseñada pasa por abrir camiños, conquistar países novos e dar a co-

ñecer, non só a obra propia senón, todo o que se fai por aquí.
Pouco máis de dez autores publican con regularidade e os organizadores dos certames quéixanse de pouca participación.
Estase a esfumar o boom do cómic galego?
Non exactamente. Sucedeu
que o boom estirouse máis da
conta. A explosión rematou hai
tempo. Nestes últimos anos
primouse máis a cantidade que
a calidade. Importaba ter unha
lista avultada de autores e para
iso incluíronse nomes de debuxantes que só publicaran catro
páxinas en toda a súa vida. O
tempo concretou só as propostas máis sólidas. De todos os
xeitos, o número de autores en
activo paréceme unha boa ci-

’’

Disequeabdnontenvendas,
pero vende máis ca poesía”

fra, que xa lle gustaría a outras
comunidades autónomas.
Miguelanxo Prado lamentaba,
na lectura do fallo do premio
Castelao de bd, a falta de creación dos autores. Os debuxantes
galegos producen pouco?
Persoalmente publico unha ou
dúas obras ao ano dende que saquei a miña primeira historia
longa. Hai xente que traballa nos
Estados Unidos e non lle queda
outra que crear a un ritmo frenético, e outra que o leva con máis
calma, porque non é o seu me-

dio de vida. Con todo, boto a vista atrás, e topo un bo feixe de libros, con boas críticas, asinados
por autores galegos. Penso que
Prado non quería ser tan alarmista. Referíase a que xa é o momento de tomarse as cousas
máis en serio e que xente que leva tempo publicando obra curta
dea o paso á obra longa. Autores
galegos bos que en Galiza están
facendo historias curtas hai máis
que media ducia.
Durante moitos anos botóuselle a culpa aos editores de que
non arrancase a industria cultural. Co paso do tempo, canto
tiña de realidade a acusación?
Cando se dicía iso apenas había
autores de cómic en Galiza e,
certo é, non se lle daba apoio
editorial. Agora existen máis autores e máis proxectos editoriais
ca antes con BdBanda, Polaqia
e El Patito Editorial, entre outros. A práctica totalidade destas iniciativas están xestionadas
por autores de cómic, non por
editoras xeneralistas, onde aínda quedan moitos pasos por
dar. Dise que a bd non ten vendas, pero coido que vende máis
ca poesía, e non existe problema por publicala e que o sigan a
facer, por favor. Apélase tamén
aos custes, pero tirar un tebeo
en branco e negro supón o
mesmo desembolso para a editorial que un libro de narrativa.
Medraron os lectores alentados
pola boa recepción que ten o
cómic galego fóra de aquí?
Estamos no século XXI. Calquera persoa que se considere
culta non pode deixar de lado a
bd. Igual que na narrativa e no
cine existen tendencias, estéticas e estilos para todos os gustos. Certo é que en Galiza é
máis complicado, polo feito de
que a poboación lectora en galego é menor do que nos gustaría e que a cifra aínda se reduce
máis cando nos referimos á
banda deseñada.G

Os Bolechas arrasan como monicreques
M.B.

Co cartel de “non quedan entradas” estreouse o pasado 4 de outubro no auditorio de Milladoiro, Ames, a primeira adaptación
teatral con monicreques que se
fai da familia Bolechas. A compañía Caramuxo Teatro puxo
en marcha o espectáculo que
narra un día na vida desta coñecida familia ideada por Pepe Carreiro, dende que se erguen até
que se deitan, adaptando os
guión realizados polo propio
debuxante nos contos editados
por Edicións A Nosa Terra.

As xemelgas Pili e Loli, o can
Chispa, o bebé Tatá, o pencado
do Braulio, Carlos e Sonia cobraron vida sobre os escenarios
en forma de muppets, é dicir,
monecos confeccionados con
tea e gomaespuma. A eles sumóuselles na obra un varredor,
que coas súas vasoiras e as súas
cancións serviu de fío condutor
desta historia confeccionada
con sketchs que retratan situación próximas e cotiás.
O público infantil topouse
cun Braulio preguiceiro, ao que
se lle pegan as sabas á hora de ir

ao colexio, coñeceu a Amadeo,
un neno que toca a guitarra do
que se namora Sonia e riuse da
loita que todos os Bolechas
manteñen á hora da merenda
cunha avespa agachada debaixo da caixa das galletas.
Todos os monecos foron elaborados polo actor e manipulador arxentino Marcelo, con
compañía propia e cunha ampla experiencia na confección de
monicreques de gran tamaño
para a televisión. A música correu a cargo de sete integrantes
da Xove Orquestra Sinfónica de

Galicia. O resultado: un éxito de
público que obrigou á compañía
a programar unha nova función

en xaneiro, ante a cantidade de
xente que non conseguiu entrar
na sala o día da estrea.
A partir deste mes, a compañía integrada por Laura Sarasola
e Xoán Rodríguez inicia unha xira que os levará a 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.netG
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A Praza de América
Esta praza esta ao lado do parque
de Coia, en Vigo (Pontevedra).
Na estrada hai unha rotonda
cunha figura e abaixo hai unha
fonte que bota chorros.

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 posible, irémolos publicando aquí. Mira que non
sexan escritos moi longos. E manda o teu nome,
e o lugar donde vives ou a escola donde estudas, se queres. Anímate!

Ao lado hai un pavillón dos deportes das Travesas. No parque divírtense moitos nenos/as, e os vellos
tamén.
É nesta praza onde leo o voso
Bulebule.

Bicos,
Iago Aballe Iglesias, 9 anos
C.E.I.P. Virxe do Rocío
VIGO
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ción dos que crían que se trataba do río
Bruto (ou en Latín, Brutus), era o nome Lethes ou Leteo.
dunha nobre familia romana. A palabra bru- Este río formaba parte da mitoloxía grega e
tus designaba en Latín a un animal lento, tes- romana, e era un dos que baixaban desde o
tán (como o uso que lle damos hoxe) pero ta- Hades (o inferno). Quen o pasaba ou bebía
mén era o alcume que adoptou esta ilustre das súas augas, esquecía toda memoria da
familia, que comezou con Lucius Junius súa vida anterior. Que o Limia fora ese río poBrutus, primeiro cónsul de Roma no 509 A.C, día vir tamén das lendas dos propios Galaie tivo continuación co neto de Décimo cos. O carácter misterioso daquelas terras
Xuño, chamado coma el, e que foi un dos chuviosas e bretemosas de seguro influiu no
asasinos de César, xunto ao seu máis famoso medo dos soldados de Décimo. Xinzo de Liprimo Marcus Junius Brutus, a quen César
Unha figura lembra a
dixo aquelo de “Ti tamén, Bruto?”
Décimo Xuño nas ribeiras
Algo brutiño nos seus combates con lusita- do Lima portugués, na
nos e galaicos sí debeu ser, de calquer ma- vila de Ponte da Lima.
neira, o noso amigo Décimo, segundo as crónicas dos historiadores, aínda que non máis
besta do que adoitaban ser outros militares
romanos da época.

Era tan “bruto” Décimo Xuño?

O río do esquecemento
A máis coñecida historia ligada a Décimo
Xuño O Galaico foi o paso do río Limia
(Lima en Portugal), chamando polos seus
homes (a viva voz) e desfacendo a supersti-

mia celebra a Festa do Esquecemento, rememorando este episodio. Tamén na fermosa cidade portuguesa de Ponte de Lima
lembran o suceso, que ninguén sabe en que
punto exacto sucedeu.

O sol cae no océano
Moitos historiadores antigos, como Estrabón ou Tito Livio, recollen a expedición de
Décimo Xuño Bruto O Galaico. Para explicar o
pavor que tivo ao ver un solpor no Atlántico,
co astro afundindo no infinito, hai que ter en
conta o carácter de fin do mundo coñecido
que tiña Gallaecia. Máis aló da súa costa supúñase que nada había, se acaso terríbeis
monstros mariños.

Callaicusou Galaico
Os primeiros galegos foron chamados polos
gregos “Kallaicoi”, e polos romanos “Callaicus”. Así foi alcumado D. Junius Brutus por sí
mesmo, e logo polo Senado romano, co
nome dos inimigos aos que vencera. O “C”
derivou logo en “G”, e para os propios romanos os “calaicos” foron xa (até hoxe) galaicos.
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CAMPANELLA
An Alfaya

S

’’

Co bo cine
tamén se
fai escola”

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:

ospeito que son unha
das poucas espectadoras televisivas que quedou
imantada á serie Vientos de
agua, dirixida polo cineasta
Campanella, e onde narraba sen físgoas a epopea socio-política da emigración
hispano-arxentina. Porén,
cando foi lurpiada da grella
da programación, maldicín
o telelixo que adoitan amosar as canles públicas e privadas, sometidas á ditadura
da audiencia, segundo nos
contan. Como resposta a tal
agravio, merqueina e vina
ao meu antollo, libre de publicidade. Rescátoa agora
porque, tras a estrea de El
secreto de sus ojos, a crítica
saca a colación decontado o
filme El hijo de la novia,
mais case non alude ou esquece a antedita serie. O
nome de Campanella activou en min o resorte do interese e acudín ao cine coa
intención de gozar da súa
última creación. Non me
defraudou. A película é espléndida. Xa ao entrar na
sala din de bruzos cunha
coñecida que me anunciou
que na cinta atoparía intres
marabillosos, e no interior
coincidín con M.Bragado,
Montse e P.Raña, e coas súas respectivas fillas adolescentes. Agradoume atopar
ás dúas xeracións xuntas,
concentradas na visión do
mesmo discurso narrativo,
poético e traxicómico, nun
estado de graza cinematográfica. Porque co bo cine
tamén se fai escola e resulta
gozoso asistir ao espectáculo dun traballo onde brillan
pola súa solidez o guión e as
interpretacións, con catro
mastros que sosteñen un
sólido barco: Darín, Villamil, Francella e Rago; no temón, Campanella. Cine potente, como expresou o editor ao final da proxección.G

Fauna poética
No cubil da lúa.
Autor: Xoán Neira
Ilustrador: Juan Darién
Editorial: Baía Edicións. Col. Xiz de cor

A poesía talvez sexa un dos xéneros literarios cara ao que máis empatía senten os nenos. Non é de estrañar xa
que, ao estar relacionada coa tradición oral, teñen contacto con ela
dende ben pequenos, primeiro a través das cantigas de berce e máis tarde
nas diferentes manifestacións dos xogos infantís (adiviñas, trabalinguas…).
De aí que sexa importante conseguir

que este fío condutor da palabra musicalizada, como canle de aprendizaxe
lúdica, non se rompa na etapa escolar.
Bo coñecedor disto é Xoán Neira, o autor deste poemario ilustrado, que na
súa dobre faceta de mestre e poeta,
achégalles aos cativos de sete anos en
diante unha fermosa fauna poética,
para contaxialos coa maxia dos sons
rítmicos. Trátase dun conxunto de catorce poemas con estruturas e rimas
variadas, nos que se debulla a vida de
distintos animais cuxa característica
común, á parte de seren libres, é que
teñen a lúa como testemuña das súas

andainas. Juan Darién é o encargado
de pórlle cor a este mundo animal, caracterizándoo con trazos humanos e
variadas tonalidades segundo sexa o
medio natural no que se desenvolven
as súas accións cotiás.G
Alba Piñeiro
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Shirley Mangini, especialista na obra das mulleres republicanas

‘O exilio e a depresión feriron a pintura
de Maruxa Mallo’
Profesora de Literatura Española na Universidade Estatal de
California, autora de libros
como Rojos y rebeldes: la cultura de la disidencia durante el
franquismo, Las modernas de
Madrid: las grandes intelectuales españolas de la vanguardia
ou Recuerdos de la resistencia:
la voz de las mujeres en la Guerra Civil española, Shirley Mangini (Pennsylvania, 1946) estivo
en Vigo visitando a exposición
da Casa das Artes adicada a Maruxa Mallo (Viveiro,1902-Madrid, 1995), sobre a que vai publicar axiña unha biografía.
Cando comeza o seu interese
pola figura de Maruxa Mallo?
Con intensidade desde 2002.
Antes publiquei algunha aproximación e agora vai saír un traballo fundamentalmente biográfico, pero no que falo tamén
do mundo da arte e de como influiu nel Maruxa, que sairá nos
Estados Unidos e Inglaterra simultaneamente, Maruja Mallo
and the Spanish Avantgard.
Fala vostede de que no trián gulo Lorca-Buñuel-Dalí, ela sería unha cuarta presenza que
co tempo se ocultou.
O exilio é a principal razón dese
esquecemento, pasoulle a outros moitos exiliados. Pero Maruxa Mallo foi tamén especial
porque ela quixo apuntarse á
loucura dos anos das vangardas
e foi moi escandalosa. Tiña moitos noivos, deitábase cuns e outros e á hora de verdade a Maruxa afastárona tamén das súas
memorias. Atopas algunhas frases en La arboleda perdida de
Rafael Alberti, unha ou dúas liñas nas memorias de Pablo Neruda e noutros amigos, como
Buñuel, nada. Na mocidade,
Maruxa era unha muller de libertinaxe e había que excluíla.
No fondo destes homes liberais
e de vangarda había tamén o
puritanismo ante a muller.
Para ela a promiscuidade foi un
estigma e nos homes virtude.
Algo así.
Sitúaa no paradigma das modernísimas. Que quere dicir iso?
Se utilizo ese paradigma é porque foi unha muller que se meteu a fondo no mundo da vangarda, de maneira diferente a
como puido facer María Zambrano, que estivo en todos os

PACO VILABARROS

Xan Carballa

’’

Maruxanuncafoi feminista
pero influiu moito nas
mulleres e é considerada
unha pioneira na ruptura
do mundo patriarcal”

grupos intelectuais de Madrid
nos anos 20/30, pero mantendo
a súa independencia. Maruxa
era modernísima no sentido da
vida tola, integrada en todo aquel
frenesí, pero tamén impresionando moito a súa personalidade nos seus contemporáneos.
Se les a prensa de finais dos anos
20 e os 30, os maiores críticos de
arte e diferentes escritores, falaban da súa obra con admiración
pola orixinalidade, de García
Lorca a Josep Plá e outros moitos. Impactou moito nesa época,
pero ao borrala por “mala muller” deformouse a súa imaxe.
A outros perdonábaselle a excentricidade, como a Dalí, pero
a ela pasoulle contas.
Na época que estivo na cima da
fama non falaban dela como
muller entolecida, iso é máis da
prensa cando regresou a España, sobre todo despois da
morte de Franco, que a descre-

ben como mascota da xeneración do 27. Non era tal, pero
como se presentaba tan estrafalaria, tan enfeitada, no posfranquismo pensaban nela como un
esperpento. Mesmo así cando
valoraban os seus cadros a cousa
mudaba, sobre todo despois da
grande exposición do CGAC en
Santiago de 1992. Houbo un
abalar entre o éxito da súa obra
dos anos 20/30 e o que consegue
despois nos anos 80/90, cando
xa está internada nunha clínica.
Pérez de Ayala e Fernando Huici,
os comisarios da exposición que
agora está en Vigo, estarían entre
os seus grandes admiradores.
A pesar desa imaxe, cando a
entrevistaban nos anos se tenta e explicaba cadros como
La sorpresa del trigo, todo era
moi racional.
Maruxa tiña moitos problemas
psicolóxicos e de depresión, que
non amosaba pero que se enxergaban nalgunhas das súas declaracións e escritos. Empezou
sendo moi académica e a súa
ruptura comeza con Cloacas y
campanarios, xa bastante surrealista. No exilio comezou unha
certa volta ao clasicismo e eu interpreto que é provocado pola
desorde da súa vida a causa da
guerra. Son dous momentos da
súa experiencia peripatética.

Ten falado vostede tamén da
tendencia na vida artística a
marxinar ás mulleres. É un fenómeno en retroceso?
Hoxe hai moitas pintoras e iso
mudou moito nas últimas décadas. Maruxa non foi nunca feminista pero influiu moito nas mulleres e é considerada unha pioneira na ruptura do mundo patriarcal. A ela interesáballe romper coas leis sociais pero non se
consideraba feminista. Nos anos
20 as mulleres non podían entrar
nun diálogo teórico e as que o facían eran moi criticadas, como
Carmen de Burgos ou Margarita
Nelken. Maruxa non intentou
ser teórica até chegar ao exilio,
con algunhas ponencias ou no
libriño Lo popular en la plástica
española a través de mi obra.
A marcha ao exilio tamén su puxo unha ruptura estética?
Ao principio non. Os cadros
agrupados en La religión del trabajo son un reflexo evidente do
que quixo facer a República, seguiu pintando na Arxentina nesa
liña e reflexan bastante de Galicia. Despois deixou de falar de
España na obra e comezou unha
vida de festa entre as aristocracias de Buenos Aires e Punta del
Este. Estaba fuxindo do que,
para min, era unha arte de reflexo da nación, como nos ca-

dros das Verbenas. Empezou
daquela cos retratos de mulleres,
bailarines, pedras e máscaras.
No anos 50 retírase de case todo
e comeza a viaxar, semella deprimida e pinta moi pouco. Decae
como artista e comeza con Los
moradores del vacío unha decidida fuxida da realidade. Unha
traxectoria semellante á de Dalí,
que fora compañeiro de Maruxa
en Belas Artes e moi amigo.
Está recoñecida a súa importancia como pintora?
En Galicia, até a mostra de apertura do CGAC en 1992, moi
pouco. Truncouse o proceso
que a tería levado a un maior recoñecemento coa guerra e o exilio. En América (Bos Aires, Santiago de Chile ou Nova York)
trunfou ao principio, porque
ademais era unha gran promotora da súa pintura, pero despois decaeu. Toda a súa época
desde as vangardas até La religión del trabajo son obras de
ruptura. Moitas perdéronse ou
se descoñece o paradoiro polo
trasego das viaxes e do exilio,
pero quedaron obras en galerías. En todo caso a súa pintura é
moi valorada, tamén economicamente. Por exemplo o cadro
Espantapájaros que comprou
Breton en París foi vendido en
2003 por 260.000 euros.G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 A praia dos afogados. Domingos Villar. Galaxia.
 Sol de Inverno. Rosa Aneiros. Xerais.
 Monte Louro. Luís Rei Núñez. Xerais.
 Pirata. María Reimóndez. Xerais.
 Os bicos de Tina. Afonso Eiré. A Nosa Terra.

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.

Agustín Agra
e o labirinto
da lectura
comprometida
O recendo das mimosas
Autor: Agustín Agra.
Edita: Xerais.

No 2005, Agustín Agra obtivo accésito no Pedrón de Ouro con
“Na Caeira”; e xa o ano anterior
fora merecente do principal galardón do mesmo certame, esta vez con “Os límites do inimaxinábel”. Ambos se poden ler
neste O recendo
das mimosas.
Fóra diso, Agustín Agra escribiu
tamén Cazaría salvaxe (que no
seu tempo comentamos, narrativa para adolescentes) e O tesouro da lagoa de Reid´s (Premio
Merlín no 2006), ademais de A
treboada de C, novela que divulga e indaga nos efectos do cambio climático e se pode ler na rede (http://biblioteca.climantica.org/resources/931/a-treboada-de-c.pdf). Ben pode dicirse
que este O recendo das mimosas
constitúe o primeiro achegamento decidido á literatura para
adultos. O cal significa, non o
mencionamos por outra razón,
que nos atopamos diante dun
autor en formación. Isto, en si,
constitúe xa un valor para o título
que comentamos hoxe, pois coadxuva efectivamente a que o
horizonte de expectativas que
nos xera a súa lectura se expanda, cousa que non acontece tan
doadamente cando enfrontamos a escrita de autores consolidados, dos cales sabemos máis
ou menos o que imos atopar e
como o imos atopar. Se ben isto
tamén é posíbel coa escrita de
Agustín Agra, pois hai claves,
motivos, presentes na súa obra

Agustín Agra.

PACO VILABARROS

anterior, a sensación de estar- fundamentalmente. As crenzas
mos diante dun autor que pode telúricas, atávicas, serven de
dar moito máis de si é constante. ponte e establecen os límites do
O primeiro que se nota na lec- labirinto, nos cales os dous platura de O recendo das mimosas nos se encollen un sobre o outro
é que o autor rexeita convenci- deica confundírense, identificádamente que o lector proxecte rense. É será sobre o lector sobre
unha lectura cómoda, unha lec- quen recaia a responsabilidade
tura clásica, unha lectura espec- de procurar e establecer correstadora. Pola contra, o
pondencias. Este lector
autor sente a necesidaactivo non desaparece
de de agarrar polos cono segundo relato “A
lares o lector e interpe- Esteconstitúe Caeira”, mais agora é o
lalo, obrígao a fixarse no o primeiro
lector quen se contrae e
que le e a preguntarse a achegamento se interroga, vista a brucerca do que está lendo. decidido
talidade do punto de
Pero, ademais, existe
vista narrativo, pertendo autor
outra realidade non ficcente a un membro
á literatura
ticia e desentenderse
dun pelotón de fusiladela representa un serio para adultos” mento. No terceiro, “O
perigo para o lector. É,
Souto dos Gatos” a solilogo, unha lectura comdariedade social reapaprometida, chámeselle
rece, máis outra volta
política se se quer, antinarcótica, coa Guerra Civil de fondo, preactiva. Disposta de maneira moi sentándonos o procedemento
intelixente polo autor, a mesma característico do volume, e preducia de relatos, noutra orde, dilecto do autor. Son relatos con
non suscitaría, polo menos tan leixaprén. Evidentemente, a seclaramente, o mesmo tipo de cuenciación en fragmentos que
lectura.
tenden á brevidade é omnipreO volume iníciase con “A ta- sente. Eses fragmentos sen deirasca”, instalando o clima que xar de seren evolutivos, reprevai caracterizar o resto de relatos sentan un continuo repescar, un
restantes, un labirinto entre a re- continuo re-traer outros, reinstaalidade dura da solidariedade so- lando ou (re)construíndo uns social e o mundo do fantástico, bre os outros, dun xeito evocador
Neste primeiro caso son o alco- da proposta ao lector: ti debes faholismo, a violencia “de xénero”, cer o mesmo entre as ficcións

’’

presentadas e a realidade vivida.
A partir de aí, con “Wünderbar” chega outro tema xa entrevisto antes, a equiparación entre
mundo animal e mundo humano, acompañado doutro motivo
tamén moi presente e tratado: as
artes, neste caso a música, aínda
que o preferido é a pintura. No
seguinte, “O enxido dos lagartos”, convídasenos a reflexionar
sobre o valor da historia, e sobre
os seus valores. Para, a continuación, nun tour de force espectacular que chega á súa máxima
expresión no seguinte, “O chintófano”. Tal desafío, tal reto consiste en presentar á lectura un relato de raigame realista, mais sobre o cal o lector, xa afeito a ser
un lector activo, proxectará unha lectura en clave satírica. Se
ben é certa unha cousa: tanto é
así que o autor viuse na obriga de
incluír unha nota (desnecesaria,
na nosa opinión) informadora e
reclamante des tipo de lectura.
Como dicimos, o reto acada a
súa máxima expresión en “O
chintófano”, un divertimento
baseado na lámpada marabillosa, a aladínica lámpada dos desexos, contado desde a función
informativa de extractos xornalísticos, para constituír un texto
case fronteirizo entre o relato
longo e a novela curta.
A partir de aí, o que nos queda é a confirmación dos temas
predilectos, nalgúns dos mellores relatos do volume, como “O
recendo da mimosas” e “Os límites do inimaxinábel”, para rematar con “Teseo no labirinto”
que completa no lector a idea labiríntica que preside o libro.
Igual que nos relatos (léase retratos, pinturas) o horror fica, encriptado moi vivo, entre o lenzo
e o cristal, igual pasa coa lectura
que constitúe un labirinto, paralelo, entre o escritor e o lector.
No relativo ao plano formal,
non é tanta a bondade. Alén de
usos pronominais incorrectos, o
máis salientábel é o pouco control do ritmo expositivo, alternando períodos desmedidamente longos, e de pouco doada
lectura, con outros, moito máis
breves, de decodificación tamén
moito máis sinxela.
X.M. Eyré

ENSAIO.

Reboiras
na historia
Moncho Reboiras.
O nacionalismo galego
nos anos 70
Autor: Varios.
Edita: Fundación Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas. 2009 (241 pp. ).

Non é tan frecuente que, dende
as ribeiras do nacionalismo galego, se promovan ensaios destinados á análise demorada dos
lindeiros do que se deu en chamar Transición.
Menos frecuentes, aínda, son as
obras que nos
debruzan sobre
persoas que xogaron un papel
sobranceiro na configuración
dese movemento. Por iso mesmo, temos que agradecer a obra
colectiva que a Fundación Bautista Álvarez ten editado como
homenaxe á figura do dirixente
histórico da UPG, Xosé Ramón
Reboiras. Por enriba das súas
calidades intrínsecas, o volume
aínda achega a virtude da oportunidade: o goberno español
vén de rehabilitar públicamente
a figura de Reboiras, como un
loitador antifranquista, asasinado (agora sí, sen dobres palabras) pola policía da ditadura.
Como non podía ser doutro
xeito, o libro é moi heteroxéneo,
en cantidade e en calidade. Máis
prescindíbeis, posibelmente,
aquelas achegas que procuran
encaixar a figura de Reboiras
nun armazón ideolóxico preelaborado ou que tentan convertelo nunha sorte de profeta
laico das venturas e desventuras
do nacionalismo contemporáneo. Porén, non semella que sexan a haxiografía nin a santificación os mellores recursos para
mellor percibir aquela calidez
humana de Moncho da que falan os seus achegados. Nin >>>

28-31 critica (2).qxd

6/10/09

21:41

Página 3

ANOSATERRA

PACO VILABARROS

8-14 DE OUTUBRO DE 2009

Os retos das pequenas literaturas a debate. Co lema Pequenas literaturas, grandes retos, do 9 ao 12 de outubro celébrase en Arantzazu, Gipuzcoa,
a XXVI edición do Galeusca, que reunirá escritores galegos, vascos e cataláns para reflexionar ao redor dos dereitos de autor, a afección a lectura do
público novo ou a difusión internacional das obras escritas en lingas minorizadas. A delegación galega que se desprazará a Euskadi está integrada
por Cesáreo Sánchez, Antía Otero, Antón Riveiro Coello, Armando Requeixo, Dores Tembrás, Fran Alonso, Francisco Castro, Laura Caveiro e Rexina
Vega [na foto], entre outros.

lle cabo á sangría identitaria que
Con todo, a min agradáronnos atravesou, alomenos, por me especialmente dúas colabocorenta anos. Ese esforzo titáni- racións. Será porque o Reboiras
co dos “catro gatos”, en
que se intúe nas lemexpresión gráfica de Sabranzas de Lois Ríos e
leta Goi, non foi inútil
de Manuel Fernández
porque, o nacionalis(Manolo de Remesar) é
mo, ben se ve, voltou Éunhaobra
un mozo do seu tempo,
interesante e comprometido e espepara ficar.
En boa lóxica, nun- desigual, pero ranzado, que, nos esterha obra tan dispersa e de lectura
tores do franquismo,
variopinta, por forza, necesaria”
reclama a insubmisión
tamén hai espazo para
colectiva da súa nación
relatos máis suxestivos.
fronte ao destino de
Son aqueles que asinan
frustración e marxinaliRamón Muñíz, Manuel Mera ou dade ao que outros a tiñan destios irmáns Ledo. Quizais, porque nada. Ese Reboiras de carne e
teñen a frescura dos testemuños óso, solidario e bo rapaz, translocómplices, pero tamén porque ce a amargura e a perplexidade
se afastan da mitificación empa- polo destino do país, pero, como
lagosa e do martiroloxio gratuíto outros tantos, rexeita a queixa ese enfatizan as dúbidas, os cami- tética ou o desleixo para co proños tortos e o desamparo que pio pobo como lenitivos autohouberon de percorrer, todos e compracentes. Ou, cando metodas, para pór en pé o que hoxe nos, iso é o que apreixamos do
existe. Esa é a verdadeira riqueza que aqueles que o trataron nos
das súas lembranzas porque, contan. Percibimos nel a vontaaínda agora, teñen o valor do vi- de pola supremacía do sentido
vido, da subxectividade asumi- común, a esixencia reiterada no
estudo e no traballo rigoro- >>>
da do seu esforzo.

’’

Moncho Reboiras.

>>> para aprezar a súa querenza polo debate e pola pedagoxía
ou para evidenciar aquela indisimulada xenreira polo dogmatismo. E tamén, porque (unha
idea expresada con insistencia
nesta obra) máis alá do activis-

mo “heroico” dos seus dirixentes, o nacionalismo que ollamos
non é outra cousa que a verificación da importancia da vontade, da transcendencia do compromiso colectivo dunha xeración (en sentido amplo) por dar-

CULTURA.29.

CONTADELIBROS.
Best-seller na cociña
A cociña de Larpeiros, de
Benigno Campos, converteuse
nun éxito de vendas estes
meses.
O volume
publica 150
receitas
do autor
que se
cociñaron
durante
o espazo da TVG adicado
á boa mesa. Peixes, carnes e
sobremesas co inconfundíbel
estilo do carismático
cociñeiro. O libro conta
con prólogo de Xosé Cermeño,
creador do programa,
epílogo de Tomás Alonso,
o seu presentador.
Edita Galaxia.

Instrumentos limiaos
Difusora publica Sons da
Limia, un libro-cd que contén
38 pezas musicais tradicionais
desta
comarca
do sur de
Galiza, comentadas e
ilustradas.
Cástor Castro é o coordinador
da obra e comparte con Paulo
Carpintero a autoría dos
textos. Sons inequívocos
desde Bande a Laza.

Neira Vilas mixto
Xosé Neira Vilas publica
Lóstregos, cen textos xornalísticos de opinión de tema
variado pero
co estilo
inconfundíbel
do autor de
Memorias
dun neno
labrego.
Polas páxinas
discorren temas tan diferentes
como a morte do actor Paul
Newman, o centenario de
A Nosa Terra, a poesía do
Che Guevara, o cineasta Paulo
Iglesias... Edita Xerais
na colección ‘Crónica’.
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O lobo protagonista das II Xornadas de Literatura Oral. A Asociación de Escritores en Lingua Galega
reunirá entre o 16 e 17 de outubro
en Lugo a expertos e estudosos para
abordar nestas segundas xornadas
o papel que durante séculos xogou
o lobo na tradición oral. O salón de
actos da Deputación acollerá durante dous días, baixo a coordinación de
Isidro Novo e Antonio Reigosa, os relatorios de Xabier P. Docampo, Antxon Gómez Lorente, Alberte Reboreda e X. Luís Garrosa Gude.
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crítica
CONTADELIBROS.
Novas follas da Árbore
Galaxia publica catro novos
títulos da colección Árbore,
pensados para lectores infantís.
O serrote do
Gil, de
Margarita
Ledo, con
ilustracións
de David
Pintor;
Bechos
pequerrechos,
de María Lires;
Misterio na selva de
Ngorongón, de Alberto Varela Ferreiro e
A noite dos filantes, de Xabier P.
Docampo e Xosé Cobas. Historias de moi diferente caste pero
con idéntica capacidade para
levar o lector a atmosferas
descoñecidas.

Conto clásico
Agustín Fernández Paz presenta o seu último libro, A dama da
luz, nesta ocasión ilustrado por
Jorge Magutis. Conto clásico
que nos
devolve con
novo alento
o mito do
nacemento
da primavera,
no contexto
dun Vigo clásico con resaibo
mítico. Edita Xerais.

Debuxando banda deseñada
Como facer un cómic, de Lewis
Trondheim e Sergio García (traducido ao galego por David
Gippini) é un manual pensado
para os cativos sobre a técnica
narrativa e de deseño que ha ter
en conta un
creador de cómics. Explícase
como transmitir nos globos
diferentes sentimentos,
entoacións; os mellores xeitos
de captar a atención do lector,
como usar o tempo entre viñetas... Edita Kalandraka. 

>>> so, a confianza no pobo e a
determinación para facer do nacionalismo ese cemento que forxase unha nova alianza social,
canto máis ampla, mellor, que
nos incorporase ao mundo das
nacións vivas e con futuro.
Por anos, a lembranza urxente daqueles anos negros do franquismo agónico e do posfranquismo deixounos un pouso turbio, perlado de esquematismos e
simplicidades. Non é casual que
a certos colaboradores desta
obra lles resulte tan difícil situar
con precisión datas e feitos. É o
prezo debido pola vertixe daqueles tempos. Pero, agora, temos
máis vagar e podemos intuír a riqueza do matiz. Ou como chamarlle senón a esa imaxe atronadora dun activista de masas, armado de Browning (polo que
din) que goza da conversa con
Otero, que pasea polas rúas de
Vigo na compaña de Xaime Illa,
que asenta o seu traballo político
na restitución da cultura nacional e... da memoria?
Digámolo, con claridade, coa
mesma limpeza coa que o seu irmán Manuel expresa a dor infinita da nai cando saben do asasinato de Pepe, digámolo: Ramón Reboiras é un orfo. Orfo dos nosos
vellos, dos maiores, dos que habían transmitir a esperanza que enxergou o 28 de xuño de 1936, dos
que imaxinaron un partido de Irmáns, dos que agarimaron no
exilio o rescaldo da fogueira prendida. Asómbrame esa intuición
de Reboiras, de procurar a sutura
cos de antes, porque moito tardou o nacionalismo organizado
en comprender a verdadeira importancia dos matices e das virtudes do outro nacionalismo, o da
preguerra. E todo iso, aínda que
disperso, está presente nesta
obra, interesante e desigual, pero
de lectura necesaria.
Non sei que sería Reboiras
hoxe. A vida dá moitas voltas. Pero teño para min que non lle habería de dar as costas ao país, que
habería de confiar no bo criterio
das súas xentes e que, por máis
que lle pese a algúns, procuraría
xuntar a cantos máis puidese na
loita lexítima e democrática pola
soberanía e pola dignidade.
Bieito Alonso

OUTRASLINGUAS.

O exército
do crime
Missak
Autor: Didier Daeninckx.
Edita: Perrin (París).

“Eran vintetrés cando os fusís
floreceron”, é un dos versos do
famoso poema de Louis Aragon
L’Affiche Rouge. Vintetrés homes, todos comunistas, a
maioría non
franceses: armenios, polacos, españois
(Celestino Alfonso), moitos
xudeus, autores duns 70 atentados contra as forzas nazis de
ocupación, que puxeron especial dilixencia en atrapalos: ao final –coa axuda da policía francesa– caeron e foron, a maioría, fusilados en febreiro de 1944. Outros, deportados a campos de
concentración. Unha vez detidos, os alemáns encheron París
de carteis (affiches) de cor vermello onde aparecían as fotos
dos fusilados e máis fotos dos diversos atentados que cometeran. É unha lenda: Des libérateurs? La Libération par l’Armée
du Crime (Liberadores? A liberación polo Exército do crime).
Aragon, once anos despois,
escribiu o famoso, e fermoso poema (“Vintetrés que berraban
‘Francia!’ cando caían”). Apareceron libros puntuais, e hoxe, sesenta e cinco anos despois, volven á palestra. Dúas novelas: Le
tombeau de Tommy, de Alain
Blottière (Gallimard) –Tommy é
Thomas Elke, o máis novo do
grupo, 19 anos–, que non coñezo; Missak, de Didier Daeninckx
e máis un filme: L’Armée du crime, de Robert Guédiguian, armenio como o xefe do grupo
(Missak Manouchian) e, coma
el, comunista (“Acho importante mostrar hoxe o internaciona-

Pasquín distribuido polos nazis coas fotos dos fusilados e dos atentandos que realizaran. Tommy (Thomas Elke, 19 anos) é o segundo pola esquerda [arriba].

lismo e o comunismo destes re- este tivo, a partir de mediados
sistentes. Estes xudeus, arme- dos 90, os seus máis e os seus
nios, húngaros, romenos, pola- menos (era o tempo do naciocos, italianos e españois que nal-bolxevismo protexido, en
combatían pola mesma causa, certa maneira, polo infausto Geson un exemplo no noso mun- orges Marchais, e que encantou
do actual de desigualdades, de a diversos autores do neo-polar
regresos comunitarios e relixio- e a escritores como Gilles Pesos”). Veremos o filme a este la- rrault –que proviña de medios
do dos Pireneos?
da extrema dereita. Contra el e
Didier Deaninck é un coñe- os seus adláteres en nacionalcido autor de novela negra (po- bolxevismo e antisemitismo,
lar, en terminoloxía
Deaninck escribiu un
gaulesa). É un dos autobrillante panfleto: Le
goût de la vérité. Réres que os críticos, no
Partedoseu
ponse a Gilles Perrault
seu día, saudaron como un dos mestres do interese radica –Verdier, 1997).
neo-polar: o neo-polar na formidábel Hoxe, despois de un
naceu das ruínas de reconstrución sen fin de novelas e relatos máis ou menos de
maio do 68, e se Jean- do París
corte policial, DeaPatrick Manchette foi o da época”
ninckx acaba de publiseu «deus», os profetas
car, como se dixo, unha
foron múltiplos. Como
novela sobre o líder do
a maioría dos autores
do neo-polar, pódese inscribir a chamado, polos nazis, «exército
Deaninckx nunha das tenden- do crime». A novela iníciase en
cias da esquerda francesa, exac- 1955 (coincidindo co poema de
tamente o Partido Comunista Aragon), cando o secretario de
(Manchette proviña da Gauche Jacques Duclos (número 2 do
Proletarienne; Jean-François Vi- PCF) chama a un xornalista de
lar e Thierry Jonquet trostkistas; L’Humanité, Louis Dragêre, paPatrick Mosconi situacionista; ra que investigue e escriba a hisPatrick Pécherto anarco-surrea- toria do grupo dirixido por Mislista; Cesare Battisti, ex Brigadas sak. (Aquí, o autor, comete un
Vermellas, etc.), aínda que con primeiro ‘derrape’: Duclos >>>

’’
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Lizgairo, Premio Opinión de Música Folk.O venres 9 Lizgairo recollerá o
galardón que recoñece o seu disco debut Diacronías(Falcatruada) como o
mellor de 2008. O trío Lizgairo, formado por Xosé Liz, Anxo Pintos e Rodrigo
Romaní actuará na cerimonia de entrega de premios xunto con invitados como Guadi Galego, Ugia Pedreira, Fía na Roca, Anxo Lorenzo Band, Pedro Lamas ou Fran Pérez. A gala renderá ademais homenaxe ao grupo Milladoiro,
coincidindo co trinta aniversario da banda.

>>> era o dirixente máximo do
PCF en Francia cando a ocupación –o número un, Maurice
Thorez estaba en Moscova. O
que quere dicir que as zonas escuras eran ben coñecidas por
el). O xornalista ponse ao traballo, e interroga a Aragon, Henri
Krasucki, o propio Duclos ou
Charles Tillion (segundo ‘derrape’: Tillion xefe dos FTP –os guerrilleiros comunistas– foi expulsado do partido en 1953, e todo
aquel que, simplemente, ía visitalo, era expulsado del, se era
membro. É máis, Deaninckx
non dubida en invitar a Tillon a
unha cerimonia do PCF, cando
a partir daquel 1953 fora raiado
da historia do partido, con André Marty). O xornalista descobre zonas escuras, sombras,
traizóns que se cometeron e que
nunca saíron a luz, etc. (por
exemplo, o lugartenente de Manouchian, Armenak Manoukian, armenio como o seu xefe
era… trotskista: pecado mortal
para os stalinistas do PCF).
Mais, con todo, Missak é unha excelente novela. O seu interese maior radica, non só no respecto aos feitos coñecidos, senón en dous elementos: a formidábel, viva, e mesmo divertida,
reconstrución do París da época.
Un París populoso, gris, aínda
inzado de obradoiros máis ou
menos artesanais, vítima, aquel
mes, das inundacións, e onde se
pode oír falar armenio ou escoitar cantar a un mozo cuxa familia era amiga dos Manouchian:
Charles Aznavour. E a sabia dosificación dun estilo realista cheo
de referencias á lingua da época.
Deaninckx, por outra banda,
non se limita á lenda, e así escribe unhas esclarecedoras páxinas
sobre a relación da inmigración
armenia coa URSS. E, fuxindo da
lenda, introducindo palabra e
acción, e tamén intencións, no
lugar dos silencios, voluntarios
ou non, da historia, rende homenaxe ao real.
Como pode imaxinar o lector, o informe presentado polo
xornalista de L’humanité, Louis
Dragêre, ao Comité Central do
Partido é lanzado aos ‘vertedoiros da historia’.
X.G.G.

CINEMA.

Un xogo
de cinéfilos
Malditos bastardos
Dirección e Guión: Quentin Tarantino.
Elenco: Brad Pitt, Eli Roth, Michael Fassbender, Christopher Waltz, Diane Kruguer, Daniel Brühl, Til Schweiger e Melanie Laurent.

Esta película é unha “tarantinada”, é dicir, para ben ou para
mal, para agradar aos seus fans
ou para reafirmar aos seus detractores. Depende de onde se
sitúe vostede, xa sabe que pode
pasar: pode ser considerada unha parvada ou unha obra mestra (ou, cando menos, obra). A
min sucédeme co cine deste neno perverso como co reloxo do
chiste: teño días. E segundo me
colla, véxoo con agrado ou non.
Esta fábula de historia-ficción
totalmente fantástica e cachonda, avisa por onde vai xa nada
máis apagar a luz: soa “The green leaves of summer”, a música
de El Álamo, sen empacho ningún e logo avanza cun arranque
similar a unha de Sergio Leone
e… Realmente é un colaxe enorme de moitas cousas, elementos (un purista diría que homenaxes, pero non hai tal, é un saqueo en toda regra e sen mexericadas) a Leone, Peckinpah, os
Doce do Patíbulo, To be or not
to be e detalles ciscados ao longo da fita de constantes referencias ao cine alemán (á Riefenstahl, Pabst, Emil Jannings, que é
un personaxe no filme) e o francés, no que se palpan pegadas
de Truffaut. Porque máis que
unha película bélica é unha película sobre o cine.
Hai, por un lado unha evidente historia paródica sobre
un xénero ben coñecido, o dos
espías e a Resistencia fronte ao
Exército alemán, pero ese grupo de bestas bélicas, eses reservoir dogs clandestinos, deixan
paso a un complot, o rei de to-

Escena de Malditos bastardos e [abaixo] o director Quentin Tarantino.

dos os complots, ao redor do ci- versión duna música dunha vene como arte e como medio de lla película americana…
acabar con Hitler, que digo con
Tarantino é así, e esa é a súa
maneira de traballar.
Hitler, con el e con BorOutra cousa distinta é
mann, Goering e Goebbels, no mesmo lote.
que, ademais de xogar
Ademaisde
co cine como un friqui,
Un despropósito feito
con toda a chulería do xogar co cine sabe facer películas,
contrata a xente solvenmundo. O director cal- como
te e remata un produto
ca os esquemas clási- un friqui,
final de calidade. Nesta
cos dos espagueti wes- sabe facer
ocasión dálle lustre a un
tern, ritmo e cadencia, películas,
e piratea incluso a mú- contrata a
elenco seleccionado de
sica de Morricone, co- xente solvente actores alemáns, franmo se a baixase a ca- e remata un
ceses e americanos; a
chos de internet. Non produto final destacar o magnífico
traballo do austríaco
se corta un pelo, e así, a
de calidade”
banda sonora está
Christopher Waltz, o
oficial das SS que acaba
chea de referencias;
por aí sae David Bowie,
coa Segunda Guerra,
Billy Preston, o pianista francés negociándoa por teléfono. Un tiJacques Loussier facendo unha po do que miraremos máis cou-

’’

FRANÇOIS DUHAMEL

FRANÇOIS DUHAMEL

sas, supoño. Tarantino só se pon
pesado cando monta esas dúas
ou tres escenas de diálogo interminábel ás que é tan afeito. En
todas as súas películas hai un par
de secuencias nas que os actores
poden botar falando ben un
cuarto de hora, porque o director parece gustar de facelos falar
ou xogar ou contar un conto.
Aquí tamén se perden en conversas un par de veces, pero o caso non afecta ao resultado final.
De todo o pastiche de cine
que mete nesta cocteleira, o director escolle para a traca final
ao mellor Peckinpah, o de Grupo Salvaxe, nun alarde de tiros
e mortos a esgalla. A min, nesta
vez, topoume de boas, e gustoume, pero ¿qué queren que
lles diga? Ao mellor vostede e
da parte contraria. De calquera
maneira non deixa de ser unha
“tarantinada”, marca rexistrada cinematograficamente.
PROPOSTA: Pódese montar
un xogo de salón, botando a película e intentando adiviñar as
múltiples homenaxes que se
fan por toda a peli, buscar os parecidos e os pequenos chistes
agachados, como o de chamarlle ao espía inglés Hickox e ilustrar a información de que o celuloide arde cunha escena de
Sabotaxe.
J.A. Xesteira
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ENXEÑOS E CRIATURAS

CAM E OS CORVOS
Xosé Miranda

N

o interesantísimo libro de Robert Graves e Raphael
Patai, un poeta e un mitólogo, Os mitos dos hebreos,
podemos facernos partícipes do motivo polo cal os negros
son negros e os cans non son quen de separarse despois
do coito. Este parágrafo chamou fondamente a atención
de Álvaro Cunqueiro, quen o comenta en varios dos seus
artigos. Vai o mito:
“Noé separou os seus fillos das súas esposas e prohibiu
os ritos maritais. Mentres o mundo era destruído non debían pensar en enchelo outra vez. Prohibiulles o mesmo a todos os animais, as aves e os réptiles. Só Cam, o can e o corvo
desobedeceron. Cam pecou para salvar a súa esposa da
deshonra, porque se non se deitara con ela, Sem e Jafet decataríanse de que ía ter un fillo enxendrado polo anxo caído
Shemhazai. Porén, Deus castigou a Cam facendo que a súa
pel se volvese negra. Tamén castigou o can uníndoo á cadela despois da cópula, e ao corvo facendo que inseminase á
femia co bico.”
Claro que a Cunqueiro, ávido de noticias sobre os demos, era este Shemazhai o que lle chamaba a atención. A
min en cambio impórtame comparar este mito dos xudeus
con outros máis “modernos”. Poñamos uns cubanos que
atopo no libro de Samuel Feijóo, Mitología cubana:
“No principio todos os homes eran negros. Deus fixo un
lago coa intención de que a todo o que se bañase alí se lle puxese a pel branca. A auga estaba moi fría e unha parte da
xente colleulle medo á auga tan fría. Outra parte bañouse e
saíu branca. Pero un que saíu branco viu os negros na beira
e púxose a empurralos. E os negros tíñanlle tanto medo á
auga que caían a catro patas, e por iso os negros teñen as
plantas dos pés e das mans brancas.”
“Cando se facía o mundo, o Demo viu que Deus facía unha pomba. E dixo: eu fago outra! E púxose a traballar e o que lle
saíu foi un morcego. Pero foille dicir a Deus que a pomba era
moi indecente, que o pombo pasaba o día dicindo: Que te jurgo el hueco! Que te juuurgo el huuueeecooo! E a pomba contestaba: Jurgaméeeelo. Daquela Deus fixo a cadela, e Demo fixo o can. E cando ían aparearse, a cadela, ao ver o “traste” longo que tiña o can, dixo: en ésa no voy yo. Daquela o Demo fíxolle un nó no traste ao can e ata agora o can ten ese nó.”
É sabido que o mito de Cam referíase orixinalmente aos
cananeos, o de Sem aos mesmos hebreos e o de Jafet se cadra
aos filisteos (gregos, Jafet é Japeto) ou outro grupo indoeuropeo de Canaán. Pero, seguramente por confusión, pasaron
despois a referirse aos “negros” (aínda que agora chámaselles
“camíticos” aos bérberes norteafricanos), aos “semitas” e aos
“indoeuropeos” en xeral. Se vemos o mito cubano, máis acorde coa realidade, os homes eran primeiro negros, non brancos. Enténdese mal por qué Cam se volveu negro, e que relación ten iso co corvo e co can, a non ser que nos decatemos de
que quen verdadeiramente se volveu negro, e así debía ser na
versión orixinal, foi o corvo, que era ao principio branco. Que
no mito cubano a pomba ocupe o lugar do corvo non é circunstancial. Pomba e corvo están intimamente relacionados
no pensamento mítico, mesmo, como sabemos, nun episodio do Diluvio. Relacionar o cambio negro/branco coas augas, co bautismo e co diluvio semella lóxico.G

’’

Sevemosomitocubano,
máis acorde coa realidade,
os homes eran primeiro
negros, non brancos”

Adeus ao dramaturgo
Daniel Cortezón
O ribadense Daniel Cortezón
(Ribadeo, 1927), morreu o pasado día 3 en Lugo. Pertencía
á chamada “primeira xeración” dos dramaturgos de
posguerra e a súa produción
inclúe tamén obras de narrativa, ensaio, artigos e traducións. Como novelista a súa
maior gloria foi A vila
sulagada, coa que gañou a primeira edición do Premio
Blanco Amor.
Como dramaturgo é autor
de Xelmirez ou a gloria de
Compostela, que representou
o CDG en 1999, A diáspora, ou
as históricas Crónica do rei
don Pedro e Crónica de Enrique IV; no campo do ensao escribiu, entre outras pezas, O
esprito de Galiza, Castelao ou
a paixón de Galiza e Dionisio
Gamallo Fierros, Varón de
Porcillán.

En conversa coa xornalista
Carme Vidal (A Nosa Terra, nº
890), Cortezón amosábase

partidario dun teatro histórico
e definía as súas pezas como
“teatro piscatoriano, moi documentado, social e esencialmente político”, e dicía debruzarse na escrita “sen me preocupar de cando irá aos escenarios. Non é cousa miña. O
teatro histórico require grandes medios e moitos actores
pero iso non pode condicionar o que o autor escriba”.
Nesa mesma entrevista refugaba do escritor “que se adica a tocar a lira, como fan a
maior parte. Teño falado moito con Celso Emilio Ferreiro,
que era dos poucos que non
andaban todo o día coa lira ás
voltas. Un pobo que esquece o
sentido da épica perde todo e
se se empeña en facer da saudade o seu centro neurálxico
métese nun mundo xustificativo e avital”.G

Morre Anselmo López Morais,
cronista oficial de Ourense
X.C.

Foi enterrado cos honores do
himno e a bandeira republicana, sen funeral como era a súa
vontade. Anselmo López Morais (Ourense, 1924-2009) exercía con todos os honores o cargo
de cronista oficial da cidade de
Ourene, e será o concello quen
se faga cargo da súa importante
biblioteca e arquivos persoais,
con máis de 5.000 volumes e innumerábeis documentos.
Avogado, fundador do Partido Socialista Popular con Enrique Tierno Galván, rexo antifranquista, presidente do Ateneo de Ourense, López Morais
gozaba dunha memoria prodixiosa que lle servía para situar
baixo os ollos do meniño de
once anos que viviu o golpe
militar de 1936 o grande trauma que marcou a súa vida, “teño escrito, cos nomes dos que
morreron e dos que mataran.
Se non o redacto definitivamente é quizais por covardía,
quizais porque cada vez que o
intento paso noites sen durmir.
Pero estou sempre aberto a informar a quen me pregunte.
Teño os documentos dos consellos de guerra coñecidos, cartas dos fusilados, permisos, a
crónica detallada do que suce-

deu en moitas partes. Se estivese na Universidade de Santiago
e fose catedrático encargaría a
todos os alumnos a historia das
súas vilas aqueles anos. Con
documentos e con historia
oral”. Falaba así nunha entrevista que lle fixemos en xaneiro
de 1995 (A Nosa Terra, nº 655).
O pai de López Morais é o
Capitán Anselmo, “fillo do derradeiro gobernador militar da
Habana até 1898. Meu pai foi o
primeiro republicano da familia e a pesar da súa brillante carreira militar foi o que proclamou a República en Ourense.
Lembran como foi levado a
ombreiros da xente, co uniforme de capitán, até o Goberno
Civil, e na porta arrincouse os

emblemas de infantería que tiñan a coroa monárquica”.
Ademais do golpe en Ourense, que lembraba con todo
tipo de detalles, a el mesmo o
impresionou o que viviu directamente en Tui, en cuxo
Instituto facía o bacharelato,
“tiña doce anos. Ás tres da tarde estabamos para entrar na
clase e vemos chegar pola Alameda unhas tropas. Nese momento chega un coche... non
o esquecerei nunca porque
teño soñado moitas veces con
iso. Baixaron a un home de
máis de sesenta anos e a un
mozo de vinte e fusiláronos
diante nosa”.
Sabíase López Morais pertencente a unha xeración que
serviu de ponte entre a república e a restauración democrática. Pai de cinco fillos, entre eles
o historiador Anselmo López
Carreira e Xesús López, concelleiro de cultura en Vigo, López
Morais, “sen entrar en detalles
terríbeis, meus fillos sabían como pensaba eu. Criouse algo
novo. A xeración antiga matárase, a nova non soubo, pero nós
tivemos que convivir con esa
carnicería. Aquelo non pode repetirse porque non poden darse máis iguais circunstancias”.G
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Cela 211 abre o XIV Festival Cine Ourense NO’’PAÍS

DA DOBRAXE

A cita renderalle
homenaxe ao
cineasta Eloy Lozano
–fundador do festival–
a Eduardo
Blanco Amor e
a Norman McLaren

Xosé A. Perozo

O

M.B.

Punto de encontro entre institucións para a unificación do sector
e de debate sobre futuro da industria audiovisual galega. Así
cualificou Enrique Nicanor, director xerente do OUFF, as intencións da décimo cuarta edición
do Festival de Cine Internacional
que se celebrará do 10 ao 17 de
outubro en Ourense con filmes
destacados de diferentes filmografías a concurso. A cita renderá
ademais homenaxe ao cineasta
Eloy Lozano, fundador do festival
falecido recentemente, a Eduardo Blanco Amor co gallo do 50
aniversario da publicación de A
esmorga e a Norman McLaren,
cineasta que innovou no xénero
animación, cunha retrospectiva
da súa filmografía.
Cela 211, do director Daniel
Monzó, na que Luís Tosar interpreta a un preso perigoso nun
drama carcerario onde un funcionario de prisións novato debe de facerse pasar por recluso
para sobrevivir tras un motín,
abrirá a edición na gala inaugural do Auditorio. A película, que

Luís Tosarnunha escena da película Cela 211.

pasou con bo pé polos festivais
de Venecia, Toronto e Sitges, é,
en palabras de Enrique Nicanor, “un bo exemplo de como
Galiza, a través da coprodución,
pode ofrecer cine”.
Nicanor destacou como clave desta edición “a calidade e intensidade” das películas seleccionadas, unha escolma que xira ao redor dos conflitos de familia, a problemática da emigración, o amor ou as dificultades que atravesa a xuventude en
tempos difíciles. Todas elas pasaranse dentro das diferentes
seccións temáticas, entre elas
Cine e emigración, amores difíciles, Cine e muller, Brazos abertos á diversidade, Cousas de fa-

JOSE HARO

milia ou No límite, nos espazos
do Centro Cultural da Deputación, o Teatro Principal, o Auditorio Municipal e os cines do
Centro Comercial Ponte Vella.
Entre os filmes que compiten figuran a longametraxe galega de Pedro e o capitán, baseada na obra de Mario Benedetti,
o documental Flores tristes no
que Manuel Abad ofrece o seu
retrato da guerra civil, a curtametraxe Campás, de Jairo Iglesias, os traballos de animación
O pintor de ceos, de Xurxo Morais Valle, The Werepig, de Sam,
e O soldadiño de chumbo, de
Virxinia Curiá e Tomás Conde.
Dentro do programa, a cita
contempla, ademais, o desen-

volvemento e formación coa
posta en marcha de diferentes
masterclass que abordarán a tarefa da coprodución, a produción de documentais e sobre
como se afronta o salto da curtametraxe á películas longas.
Durante toda a semana que dura o festival poderán visitarse
varias mostras temáticas, entre
elas Os estudios cinematográficos da Ufa, con debuxos, fotos e
decorados elaborados nos estudios alemáns nos que se produciron películas como Metrópoles e O anxo azul, así como a exposición de carteis de cine cubano ou a que recolle imaxes e
obxectos de atrezzo da película
Pedro e o capitán.G

Amal consolídase como
escaparate do cine árabe
M.B.

Do 23 ao 31 de outubro celébrase en Compostela a sétima edición do Festival de Cine EuroÁrabe Amal, que poñerá 36 películas en competición sobre a
poliédrica realidade dos países
árabes, abordada dende a ficción e o documental en formato
de longametraxe ou de curta. O
conflito palestino-israelí, o papel das mulleres no mundo
árabe e a inmigración compoñen algúns dos temas sobre os
que reflexiona.
Organizado pola Fundación
Araguaney-Ponte de Culturas,
que este ano celebra o seu vintecinco aniversario, o festival
proxectará na sección competitiva filmes como O aniversario
de Laila, de Rashid Masharawi,

Quero ver, de Jana Hadjithomas ambientada na guerra de
2006 no sur do Líbano, Vermello oriental, dirixida por Raja
Amari, o documental Al Nakba,
no que Rawan Al Damen narra
a orixe do conflito palestino a
través de arquivos e reflexións,
Os condenados ao mar, de
Rhalib Jawar, e Checkpoint
Rock: cancións desde Palestina,
no que Fermín Muguruza propón un percorrido diferente
polas vilas e controis militares.
Ademais de filmes a concurso, Amal presenta unha ampla
programación de actividades
paralelas que van dende un ciclo didáctico de curtametraxes
árabes para nenos e o monográfico dedicado aos anos dourados do cine exipcio até pro-

postas de carácter lúdico e
cultural como as xa tradicionais de xornadas sobre gastronomía árabe, a exposición Artistas árabes. Fondos Fundación Araguaney, que se poderá
visitar de balde na sede da propia entidade, e a actuación do
músico alxerino Faiçal Salhi na
gala de clausura.G

Cine express
Como novidade, o festival convoca, en colaboración con adnstream.tv, un concurso on-line no que
creadores de todo o mundo disporán de 96 horas para a elaboración dunha curtametraxe. A duración máxima dos traballos non
poderá superar os cinco minutos.
Na páxina www.festivalamal.es fa-

rase pública o 23 de outubro a temática sobre a que terán que xirar
os traballos participantes. O prazo
para rodar, mondar e subir as curtas remata o 27 de outubro. Dos
cinco finalistas escollerase un gañador, que se dará a coñecer na
gala de clausura do festival. O premio está dotado con 500 euros.G

certo é que o país acadara
uns niveis de normalidade cultural do que non nos decatabamos porque era normal
non decatarse. Non obstante
de vivir nunha burbulla de dereitas, cun presidente posfranquista gobernando unha Comunidade histórica, cuns niveis de propaganda moi por riba da realidade da xestión, a vida cultural ía dun lugar a outro
polas corredoiras e rúas urbanas cunha considerable saúde.
De cando en vez sufría algunha
catarreira de impaciencia pero,
o paternalismo do réxime e as
esperanzas do cambio, decontado corrixían a doenza. Non
existía conflito, agás algunha
excepción polo norte, co tema
da lingua. Había tempo que esmoreceran as listas negras da
TVG, aínda que reinaban as listas brancas para beneficiarios
na Consellería de Cultura e o
nome de algún que outro escritor estaba prohibido en actos
oficiais... pero semellaba normalidade e, seguindo o dito do
sabio, antes de perder as eleccións o PP, Galicia progresaba
a pesar dos seus gobernantes.
Porén, agora os conservadores volveron arrepentidos daquela normalidade e queren
construír un novo país culturalmente esquizofrénico. Non hai
máis que ver algunhas series
para bebés na TVG, emitidos en
versión orixinal con subtítulos
en galego para espectadores
que non saben ler, ou os informativos internacionais en pulido castelán. O de promover o
cine en galego pasou a peor vida
e os dobradores andan tremendo polos cartos escuros... De socato decatámonos de que o país
xa non é culturalmente normal,
que en catro meses todo cambiou tanto que os dobradores
non deben sufrir, porque imos
necesitar da dobraxe para entendernos entre nós.G
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Galiciaprogresaba
culturalmente a pesar
dos seus gobernantes”
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PROTAGONISTAS DA HISTORIA

O mareante Sarmiento de Gamboa
Lembrado no cono Sur, como Ulises de
América e Cabaleiro de Galicia, Pedro
Sarmiento de Gamboa foi un dos aventureiros
máis importantes de todos os tempos
Manoel Toural Quiroga
TEQU [ILUSTRACIÓNS]

Quan pouco estímanse as riquezas
que non son manxar qando hai fame
Pedro SARMIENTO

T

raballou como aguzado profesional ás ordes de Felipe II, sen se
considerar en ningún
momento servo seu. Se algunha
vez se someteu á vontade real
foi no seu propio interese.
Espírito libre, atraído polo
mar até morrer nel. Autentico
furavidas e dotado dunha grande formación intelectual. Varios
dos seus biógrafos dixeron que
foi científico, matemático, inventor, cosmógrafo e, sobre todo, mareante excepcional. Ademais foi necromante e bruxo e
estivo a punto de ser queimado
na fogueira en Lima, pola Inquisición coa que tivo varias tirapuxas. Unha delas foi cando
Sarmiento sinalou por primeira
vez a situación xeográfica de
Australia, á que denominou Terra Grande do Sur.
Até agora, ningún historiador ocupado na súa figura puido determinar a data e lugar do
seu nacemento. Para algúns,
naceu en Alcalá de Henares,
para outros, os menos, en Pontevedra. A data tamén foi fonte
de especulación: 1530 ou 1532?

GALIZA, EUROPA E ESPAÑA. Aínda
que a maioría das fontes apuntan unha orixe castelá, naceu en
Pontevedra o 18 de agosto de
1530, fillo de Bartolomé Sarmiento e da bilbaína María de
Gamboa. O sartego paterno está
na basílica de Santa María a
Maior, ostentando o escudo dos
Fonseca. Da fachada principal
deste templo dixo Cunqueiro
que a patinara o vento do mar
ou a ollada dos que chegaron,
en naves, desde afastados portos, coa morriña da vila natal.
Aquí sería baptizado o fillo.

’’

Sinalouporprimeiravez
a situación xeográfica de
Australia, á que denominou
Terra Grande do Sur”

’’

Assúasartesparanamorar
espertaron tal interese
e conmoción que todos
solicitaban os seus servizos”

’’

Foiperseguidovariasveces
pola Inquisición”

’’

AsúaHistoriadosIncas
non se publicou até 1906
en Inglaterra e até 2007
non viu a luz en España”

’’

Inventouunaparellopara
medir a distancia angular da
lúa ao sol, sendo
o primeiro en determinar
a lonxitude no mar
desta maneira”

Estudou grego, latín, francés, itálico, matemáticas e cosmografía na Universidade de
Lovaina e non en Alcalá de Henares. Foi condiscípulo e amigo do matemático e astrónomo español, Juan de Rojas e
Sarmiento. Descoñecemos se
existían lazos de familia. Rematados os seus estudos en
Flandres, alí mesmo se alistou
para combater en Alemaña e
en Italia, entre 1550 e 1555.

Con 25 anos partiu cara as
Indias, segundo el a buscar como ser aproveitado. Enrolouse
nunha Armada que ía a México
con novas dotacións militares.
Antes de saír, aínda tivo tempo
para sacar o título de Piloto da
Carreira de Indias, na Casa de
Contratación de Sevilla.

MÉXICO, GUATEMALA E O PERÚ. Ao
chegar a México, deixa a milicia
en canto se decata da grande riqueza cultural dos pobos que
estaban a ser sometidos á coroa
española, decidindo exploralos
pola súa conta. Percorre as selvas de Guatemala, enchoupándose nas pedras milenarias dos
maias, cos que conviviu algún
tempo. Máis tarde (1557), fixa a
residencia en Lima frecuentando ambientes mariñeiros. Realiza varias viaxes polo Pacífico
como piloto. Tamén aparella
embarcacións que efectuaban
travesías clandestinas a España
con ouro, prata e pedras preciosas, e que non ficaban rexistradas nos asentos oficiais da Coroa. Deste xeito granxeouse a
amizade do Vicerrei, que o introduce entre a alta sociedade
limeña. Axiña se dá de conta da
ignorancia e superficialidade
cortesá e bota man dunha das
súas habilidades: decide converterse en mago como forma
de gañar o sustento.
Comeza fabricando unha
tinta máxica para escreber cartas de amor capaces de entusiasmar ás mulleres (analfabetas a maioría) a quen se dirixían
as misivas. Logo inventa uns
elos que se habían mercar por
pares. Un para o home e o outro
obsequiado á dama desexada, a
cal caería desmaiadiña aos seus
pés. As artes despregadas por
Sarmiento espertaron tal interese e conmoción que todos solicitaban dos seus servizos.
Destes mesteres viviu até
que foi requirido polo inquisidor Xerónimo de Loayza, o 2
de decembro de 1564, para lle
abrir Causa de Fe pola fama
suscitada. Acabado o proceso,
Sarmiento abxurou sen maior
problema de todo o demandado polo tribunal. O 24 de maio
de 1567, foi condenado a reclusión e posterior desterro.

Pedro Sarmiento de Gamboa.

Derrotando polo Estreito de Magalláns, segundo O. W. Brierly.

O Estreito de Magalláns onte e hoxe.

Non embargante, obtivo do
inquisidor que lle alzase a reclusión e lle conmutase o desterro, dándolle a cidade de Li-

ma por cárcere. Pouco despois, conseguiría licencia para
ir ao Cuzco no que restaba de
ano. O anterior fala con >>>

oa
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>>> claridade da súa intelixencia e xeito.
En novembro deste mesmo
ano, embarca en Lima como
segundo do capitán Álvaro de
Mendaña para explorar as illas
Salomón. “Souben –dinos– de
moitas terras incógnitas até
min non descubertas, por onde
moitos procuraran chimparse e
nunca se atreveran”. Neste derroteiro sitúa, cartograficamente e por primeira vez, a illa de
Australia sen que Mendaña dea
creto ás súas observacións, provocando fortes desavinzas entre ambos e sendo denunciado
ao regreso ante o Santo Oficio,
negándolle tamén este, a veracidade da descuberta.
O novo Vicerrei, atraído polos seus coñecementos encárgalle participar na Visita Xeral,
efectuada entre 1570 e 1575 ao
interior do territorio Inca. Estas
Visitacións facíanse para xustificar legalmente a conquista
dos territorios ocupados. A
Sarmiento isto serviralle para
afondar no estudo da cultura
Inca. Froito deste labor escribirá o libro Historia dos Incas,
que non foi publicado até 1906
en Inglaterra. En 1942 apareceu unha edición en Bos Aires,
e en España en 2007 (!).
O 7 de agosto de 1579 é condenado de novo, por seguir
empregando as súas artes. Está
vez a sentenza será unha encomenda: “pola experiencia que
se sabe ten da mar e das navegacións delas, para que fose a
descubrir o Estreito de Magalláns, que acababan de sulcar
atrevidos piratas estranxeiros,
e verlle e medirlle e saber como
corre e en que graos está”.
No decurso desta expedición e para resolver problemas
de navegación, inventa un
aparello para medir a distancia
angular da lúa ao sol. Sendo o
primeiro en determinar a lonxitude no mar desta maneira.

INGLATERRA, FRANCIA E O MAR. Á
súa volta a España en 1586 e
tras o seu segundo derroteiro
ao Estreito de Magalláns en
busca de axuda para os colonos que non esquecera, é apresado preto dos Azores por barcos ingleses e logo conducido
até Inglaterra. En outubro dese
ano é presentado á raíña Isabel
coa que mantén unha longa
entrevista en latín, por dúas
horas e meia. A soberana, abalada pola súa sabedoría outór-

moi alto o prezo do resgate.
Cando sae en liberdade en
1590 atopase encanecido, sen
dentes e tolleito. Morreu no
mar fronte á costa de Lisboa, o
17 de xullo de 1592, pouco antes de cumprir os 62 anos. Fora
nomeado Almirante e voltaba
a marear. Os seus restos mortais están en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

‘DERROTEIROS’ DO ESTREITO DE MAGALLÁNS. Esta misión, enco-

As primeiras edicións dos libros de Sarmiento [arriba] e dúas máis recentes.

galle a liberdade encargándolle
unha misión confidencial para
Felipe II, que probablemente
puidese evitar (Arquivos de Simancas) a desfeita posterior
(1588) da Armada Invencíbel.
En decembro, camiño de
España e cruzando territorio
francés é prendido por hugonotes en Baiona, sendo encadeado baixo a acusación de
papista. Mentres se tramita a
súa liberación pasará tres
anos na cadea. A autoridade
real española consideraba

mendada pola Audiencia e polo vicerrei, consistiría en erixir
no Estreito un par de cidades
fortificadas para evitar e protexer a navegación ante os ataques de piratas británicos que,
como Drake, frecuentaban e
utilizaban os seus múltiples canais como refuxio. Para iso, lle
ordenan o estudo de tan estratéxico paso e que erga Carta
Xeográfica para garantir unha
navegación segura.
Sarmiento realiza esta exploración entre os anos 1579 e
1580, deixando un rigoroso estudo científico: Viaxes ao Estreito de Magalláns, publicado en
1768. Finalizada a viaxe, pon
rumbo a España para darlle
conta ao rei Felipe II das conclusións do mesmo. Informado
o monarca da necesidade de
fortificar o Estreito, decide a creación dunha armada a cuxo
fronte sitúa como Capitán Xeral, ao español Diego Flores, nomeando a Sarmiento Gobernador e Poboador das novas terras. Dezaoito naves parten de
Sanlúcar de Barrameda, o 9 de
decembro de 1581. A medida
que a expedición avanza e as dificultades marítimas aumentan, xorden enfrontamentos
entre Sarmiento e Flores. A pesar diso, completamente minguados e con só 4 buques, chegan á embocadura do estreito o
17 de febreiro de 1583. Nese intre, Flores decide abandonar e
tornar a España, ao considerar a
derrota por estas augas moi perigosa. Sarmiento non se arreda, e penetra unha vez máis no
Estreito fundando a primeira
cidade naquelas latitudes, con
338 persoas. Durante o inverno,
unha treboada arroxa as súas
naves ao Atlántico, perdendo
así todo contacto cos colonos
que fican illados. Acóllese en
Río de Xaneiro solicitando insistentemente á coroa meios
para voltar na súa axuda, sen o
conseguir. Todos os colonos

Unha das moitas cartas de Sarmiento a Felipe II solicitando axuda para os colonos.

menos un pereceron no longo
inverno austral por fame e fria-

xe. O lugar é hoxe coñecido como Porto da Fame.G
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e monte baixo da comarca.
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COMARCAS DE GALIZA

Arzúa, comarca de paso
En Arzúa conflúen dúas das vías culturais
e económicas máis destacadas
da Idade Media: o Camiño Francés
e o do Norte, que conducían a Compostela

M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

A

nova entrega da colección Comarcas
de Galiza, coa que
Edicións A Nosa Terra percorre o patrimonio natural, etnográfico e histórico
galego demarcación a demarcación, detense na área de Arzúa. A comarca, situada no sur
da provincia da Coruña, entre
os ríos Tambre e Ulla, agrupa
os concellos de Arzúa, Boimorto, O Pino e Touro, cunha poboación de 18.700 habitantes.
Algúns estudosos teñen
identificado Arzúa coa Araduca nomeada por Ptolomeo na
súa Xeografía universal, pero o
que con certeza confirman os
restos arqueolóxico topados é
o antigo poboamento humano
da comarca. O castro de San
Lourenzo de Pastor, no concello do Pino, onde se localizaron
anacos de cerámica e dous torques de ouro, así como os restos prehistóricos de Dormeá e
Sendelle, en Boimorto, representan algúns dos exemplos
máis destacados. Tamén se
encontraron miliarios e anacos dunha vía militar romana
que evidencian a pegada do
Imperio nestas terras.
A comarca conserva un rico
patrimonio histórico-artístico
moi ligado ao Camiño de Santiago. As rutas do Camiño Inglés e o Francés conflúen en
Arzúa, deixando por toda a comarca destacadas igrexas románicas, pontes medievais,
pazos e cruceiros.
No aspecto natural ten especial interese o Tambre, un
dos principais ríos que atravesan a comarca, por ser unha
das poucas canles fluviais onde se topa a Macromia splendens, un cabalo do demo en

perigo de extinción en toda Europa. Trátase dun río, ademais,
declarado Lugar de Importancia Comunitaria.
As condicións naturais favoreceron tamén dende antigo
a optimización das explotacións de gando e a obtención
de leite, do que boa parte se
destinou á produción artesanal de queixos. Recentemente
os pequenos produtores organizáronse para pór en valor o
seu produto baixo a denominación de orixe Arzúa-Ulloa.
Ao abeiro deste produto celébrase anualmente, o primeiro
domingo de marzo en Arzúa, a
Festa do Queixo, punto de encontro entre produtores e público en xeral, que se completa
cun festival de música.

ARZÚA. Tanto o desenvolvemento da vila como a historia
da propia comarca están moi
ligados á ruta xacobea, pero os
restos arqueolóxicos topados e
os documentos demostran
que o seu nacemento como
núcleo de poboación é moi anterior. Tamén o Códice Calixtino cita a parroquia de Castañeda, como un dos lugares nos
que se topaban fornos de cal
para a construción da catedral
compostelá, e fala de Vilanova,
nome co que daquela se designaba a vila de Arzúa.
Derradeira gran vila do camiño Francés antes de chegar
a Compostela, Arzúa pertenceu ao arcebispo de Santiago,
que cobraba os dereitos de foro e peaxe. O paso do camiño
condicionou a arquitectura e a
tipoloxía das construcións e
son moitas as igrexas, fontes e
albergues que se poden visitar.
Lonxe do trazado xacobeo, tópase a ermida da Carballeira
da Mota, levantada no século

Vista da comarca desde a banda sur do Ulla cos montes do Bocelo ao fondo.

As principais actividades de Boimorto son as agrogandeiras e as forestais.

O pazo da Casa de Botana en Paínzas (Viladavil) ten eucaliptos monumentais; o máis
grande alcanza os 50 m de alto cun toro de case 8. Á dereita, piñeiro manso en Boente.

XIX, dedicada aos apóstolos Simón, Mateo e Bartolomeu, na
que se celebran anualmente
tres romarías.
En Viladavil pode visitarse A

Paínza, un núcleo formado a
partir da Casa Grande e as vivendas dos caseiros que se ocupaban do coidado das propiedades. Tamén o museo etno-

gráfico dedicado aos labores
agrícolas e a diversos oficios, os
xardíns da Casa Grande e a igrexa de Santa María (XVIII).
Como sinalan os autores do
libro, os principais valores naturais atópanse no entorno
dos ríos onde se habilitaron varias áreas recreativas e zonas
para facer rutas a pé. Un destes
enclaves destacados localízase
no lugar de Hortas, na parroquia de Dombodán. Alí, o río
Ufa, afluente do Ulla, despois
de trazar un pequeno percorrido encaixado en canóns precipítase nunha fervenza de 20
metros de altura. A zona conserva un bo bosque de ribeira
de moi difícil acceso onde se
construíron varios muíños.
No sur do concello, ao río
Ulla embalsárono no encoro de
Portodemouros, onde se practican diversos deportes náuticos.

BOIMORTO. A orixe etimolóxica
do topónimo do concello parece estar vinculada á voz sueva
que fai referencia a un lugar alto. Precisamente, esa condición orográfica da zona favoreceu que no pasado foran varios
os pobos prerromanos que
construíron alí os seus poboados, entre o que destaca polo
estado de conservación, o de
Dormeá. Da época romana topouse en 1981 un miliario, no
lugar de Vilanova, nunha >>>
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O Tambre, entre Boimorto e Mesía, no couto de pesca de Ponte Castro.

Carballeira e capela da Mota, na parroquia de santo Estebo do Campo (Arzúa)

Carballeira e capela de Fontesanta, a carón do río Iso, en Arzúa.

>>> leira mentres se realizaban labores agrarios. A importancia do achado reside en que
esta peza cilíndrica con inscricións é unha das probas que
avalan a existencia na época
romana dunha vía pola zona.
No referido ao patrimonio
civil, son numerosos os pazos
rexistrados dentro dos límites
do concello, aínda que moitos
deles reconvertéronse en casas
grandes de labranza. Polo que
respecta ao legado do poder
eclesiástico, compre dicir que
na parroquia de Dormeá, moi
citada nos textos medievais,
segue en pé a igrexa de San
Cristovo, un templo románico
con restos do século XII. Pertenceu a un mosteiro feminino

fundado no S.XII. Ademais, na
parroquia de Sendelle, pode
verse unha igrexa románica,
que conserva un ábsida semicilíndrico, cunha gran ventá
románica e frescos medievais
recentemente recuperados.

Pozo do Pego, no Ulla, en san Pedro de Ribeira, Touro.

O bosque do Pego ocupa unha ampla extensión a carón do Ulla, nas parroquias de Ribeira e Fao (Touro), e ten antigas ouriceiras para o secado das castañas.

En Hortas (Dombodán, Arzúa) o río Ufa
forma varias fervenzas e rápidosno seu
corto percorrido. A máis grande cae
duns 20 m. de altura.

’’

NocastrodeSanLourenzo,
en Pastor, no concello
do Pino, topáronse anacos
de cerámica
e dous torques de ouro”

O PINO. O Camiño Francés atravesa o concello de leste a oeste.
Malia todo, un dos maiores tesouros patrimoniais do concello é a ponte romana de Puñide,
sobre o río Mero. Segundo a
opinión dalgúns historiadores
é posíbel que nas súas inmediacións existise un asentamento romano. O que é incuestionábel é o achado na zona de varias pezas romanas,
entre elas un modium de bron-
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A produción queixeira da comarca
está baixo a denominación
Arzúa-Ulloa.

’’

Aorixeetimolóxica
do topónimo do concello
de Boimorto parece estar
vinculada á voz sueva que
fai referencia a un lugar alto”

Ponte Penide, de orixe romana, sobre o río Mera.

ce con medidas diferentes ás
da época, que fai pensar aos expertos que se trata de medidas
locais adaptadas ás romanas.
Outras das referencias do
concello son a igrexa de Lardeiros, coñecida como a Catedral da Montaña, e a ermida de
Santa Irene, en Arca. Ao redor
desta pequena igrexa, edificada preto dunha fonte, existe
unha lenda que lle atribúe propiedades ás súas augas, que se
empregaban para as hortas ao
crer que acababan coa presenza de pestes.
O Pino tamén é terra de castros. Na parroquia de San Lourenzo de Pastor localizouse un
que conserva parte das defensas e no que se toparon restos

de cerámica e dous torques de
ouro. Preto está o coñecido como Campo das Mamoíñas,
unha colección de túmulos
que forman círculos.

TOURO. De entre as rutas a pé sinalizadas no concello pode destacarse a da Ribeira do Ulla. Parte de Ponte Basebe e chega a
San Pedro da Ribeira, percorrendo quince quilómetros por
paisaxes preto do río e grandes
masas de bosque autóctono. No
bosque do Pego, que ocupa unha ampla extensión na beira do
Ulla, nas parroquias de Ribeira e
Fao, atópanse antigas ouriceiras, testemuñas da época na
que as castañas constituían unha parte importante da dieta.G
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VISITAR.

Lugo,
moito máis
que San Froilán
Achegarse en outono á capital
do nordés galego é gozar de
moito máis que das súas tradicionais e célebres festas do San
Froilán. Certo que podemos
acompañar a nosa viaxe cunha
boa ración de polbo, mollada
cun chanqueiro do país, pero
aproveitando que nos achegamos á vella vila abrazada polo
Miño, non está nunca demais
facer esa dixestión do cefalópodo percorrendo os máis de tres
quilómetros da súa muralla romana. Tamén podemos descubrir o encanto das rúas da zona
vella, mentres contemplamos
os soportais da Praza do Campo e entramos nun dos bares
que tan ben conservan o encanto de antano. Sorbemos unha cunca de ribeiro acompañada dunha tapa de raxo, tripas
ou chourizo, que ben poden
servir para abrir boca denantes
de comer o polbo.
No noso itinerario pola zona vella non podemos pasar
sen deternos diante da Catedral, do século XIII. O seu interior, presidido por Xesús Sacramentado, destaca pola súa beleza, propia da época tardogótica, na que escasea a luz, en
canto as figuras chaman a
atención pola extrema rixidez,
ofertando a idea medieval que
se tiña do máis alá.
Logo de saír do templo podemos coller rumbo á Praza
Maior, onde se sitúa a Casa do
Concello, aínda que antes de
chegar alí, podemos entrar no
Museo Provincial que garda algunhas das mellores obras artísticas de Galicia.
Unha viaxe a Lugo dá moito
de si. Non vale calquera remate, pero despois de observar
minuciosamente a súa área vella, que mellor que achegarse
até as antigas portas da muralla, que conservan o ancestral
atractivo desa antiga vila que se
agocha detrás dun recinto romano, pero no que tamén se lle
dá unha oportunidade a esa
outra xente que non é frecuente ver polo resto das cidades galegas, que con boinas e panos
na cabeza, outórganlle un colorido humano e natural da que
carecen as demais. E é que Lu-

O paseo por riba da muralla é tradición entre os lugueses.

go, coma dixo o excelso xornalista mariñán Xoán Soto, sempre será unha aldea grande.G
Antonio Cendán

MUNDOVIÑO.

A volta
do auténtico
Voltamos ao gusto máis tradicional, pero desta vez con elaboracións limpas e definidas,
que respectan as esencias dos
bagos, cunha viticultura tamén
máis repectuosa co medio, afinando, con precisión, o momento óptimo de maduración.
Interprétese respecto como redución da intervención aos
mínimos imprescindíbeis.

Sucalcos no río Miño.

X. TABOADA

Tamén reducimos, pero
neste caso aínda en cantidades
insuficientes, a presenza dos
clásicos (Rioja e Ribera) nos
andeis e nas cartas dos restaurantes, case sempre cos mesmos nomes, o que o fai aínda
máis cargante.
Do mesmo xeito que foi a
menos a concentración alcólica
e madeirada en novo dos viños
que viñan ser a alternativa aos
anteriores. Engadamos, a maiores, para o noso xúbilo, a xa vella
historia das variedades mellorantes. Ríome eu da melloría
prometida. Acórdome da paixón con que eran defendidas.
Aínda gardo o medio sorriso co
que escoitei, após o filme Entre
Copas, a peregrina idea de plantar pinot noir nalgunha subzona
das Rías Baixas coa promesa da
súa venda asegurada nos USA.

GRUPO XEA

Por suposto non esquezo, se
cabe, con máis incredulidade
por non dicir dor, da inclusión
do tempranillo como variedade autorizada no regulamento
da denominación de orixe Ribeira Sacra. Espero que ningún
dos seus viticultores seguise o
“sabio” consello. Visto como
pinta o mundoviño na actualidade, estarían a dar testarazos
contra a parede, e máis produtivo sería facelo contra os responsábeis de tal decisión.
Tan simple como comparar,
por exemplo, un viño de mencía de Valdeorras, incluso o que
menos nos guste, cun viño da
mesma zona pero que leve calquera desas variedades. Eu fíxeno recentemente cun procedente de bagos de tempranillo.
Probados a cegas o mencía remítenos ás características que
asociamos con esta denominación de orixe; o outro, cun gusto
máis indefinido, non.
Xa pasou o tempo dos viños
de gusto internacional. Para
nós, tamén o dos imitadores de
viños de zonas máis afamadas.
Os viños que reproducen padróns alleos aos nosos, coma
casamentos con variedades
que non expresan o mesmo
que noutras terras máis acaídas
para elas, ou pasos por madeira
inapropiados. Son viños que só
obteñen éxito en consumidores
alienados, que achan nestes viños pseudoclónicos –que adoitan ser peores que o orixinal– os
seus referentes alleos.
As condicións que a natureza nos deu son as que debemos
explotar, xa que os demais non
as teñen, son máis vendíbeis, e
algúns só atenden a estas razóns. Realmente son as únicas
condicións que fan que os nosos viños teñan un atractivo especial fóra do país.
Temos que incidir na orixinalidade e personalidade de
noso, nas características propias das castes e das terras. É o
que demandan no mundoviño. Hai que reflectir a identidade. Os únicos viños con futuro son os que reflicten a súa
terriña.
Cando se respecta o medio
con fidelidade á vocación das
súas terriñas, ou o que é o mesmo, do seu clima, das súas castes e dos seus solos, o resultado
é a recuperación do gusto auténtico, a expresión máxima á
que un viño pode aspirar.
Este vieiro remata, que saibamos ou aventuremos, no co-

mezo das denominacións, na
orixe, no universo rico e complexo das distintas vilas, vales e
viñas.
As tendencias produtivistas,
as variedades mellorantes, os
enxeñeiros e os funcionarios
protocolarios, os enólogos volantes, os lévedos e clons que garanten a uniformidade… cando todo isto sexa un recordo,
cando menos un reduto, estaremos liberados. Terase xunguido
a esencia que gardaba a tradición cos vieiros que buscan extraer a máxima expresión.G
Antonio Portela

EXERCICIOESAÚDE.

Por que
engordamos?
Todos e todas sabemos que
unha das maiores motivacións
para ir ao ximnasio é perder
aqueles quilos que consideramos nos sobran. Isto pode ser
razoábel sempre e cando teñamos en conta que non importa
só o peso senón que é tamén
moi importante o volume; para entendernos, que cando poñamos o pantalón non nos
quede tan apertado. A maioría
das persoas pésase todos os días e valora 100 gramos enriba
ou abaixo; isto é contraproducente porque non é real. Non é
real xa que o corpo non está
sempre igual. Un día retemos
máis líquidos ou non fixemos
de ventre, outro tomamos alcol; en definitiva hai moitas variábeis que repercuten e fan da
pesaxe un ritual sen transcendencia efectiva. E máis recomendábel pesarse cada semana ou cada 15 días e comprobar o diámetro de cadeira e
cintura que son zonas nas que
se acumula a graxa e que pode
dar lugar a problemas cardiovasculares, entre outros.
Imos ver agora por qué engordamos. A cuestión parece
moi complexa polo custoso
que resulta perder peso pero
en realidade é moi sinxelo o
proceso: consumimos máis
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calorías das que gastamos. As
calorías consumidas non se
utilizan na súa totalidade e o
excedente é o que vai creando
a graxa que pode derivar en
obesidade.
O ser humano primeiro foi
cazador e isto levaba consigo
exercicio abundante e pouca
comida, despois foi agricultor e
para comer era necesario facer
un traballo duro no campo. Hoxe en día comemos moito, dous
pratos e en moitos casos tamén
sobremesa; pola contra a actividade física é moi reducida.
Para que nos fagamos unha
idea vexamos un exemplo: 100
gramos de queixo fresco son
aproximadamente 307 calorías,
un iogur desnatado con froitas,
48 calorías, 100 gramos de xamón cocido, 126 calorías. Isto faría un total de 481 calorías. Para
gastalas facendo exercicio farían
falla para unha persoa de 70 quilos 20 minutos de aeróbic, outros 20 de bicicleta estática e 25
minutos de remoergómetro, todos a ritmo moderado. Polo tanto unha sesión dun mínimo de
65 minutos máis o quecemento
e os alongamentos. Agora pensemos cada un o que comemos
cada día e poderemos deducir a
cantidade de exercicio que necesitariamos para gastar o consumido durante o día.

Hai persoas que se sorprenden porque non perden peso a
pesar de facer exercicio pero
non teñen en conta a cantidade de comida que consomen.
Para ter unha vida máis saudábel e non sentir pesadez e cansazo, é necesario reducir a cantidade evitando comer dous
pratos e sobremesa e procurar
evitar as enchentas dos sábados e domingos que condicionan o resto da semana.
De nada serve facer dieta durante un tempo para logo volver
aos hábitos precedentes. Rematamos co metabolismo alterado
e con problemas crónicos de difícil solución. Comprobade as
calorías que tomades cada día
para comezar a recuperar a saúde e aforrar cartos.G
Xurxo G. Ledo
jgledo@gmail.com

COGOMELOS.

Fungo
do cardo
A chegada das chuvias supón o
inicio da tempada forte de cogomelos nos montes galegos,
pese a que habelos, hainos to-

do o ano. Ante a ausencia de
exemplares no campo, sempre
existe a posibilidade de mercar
moitos deles no supermercado, xa que é posíbel cultivalos.
Este sería o caso do Pleurotus
eryngii, cogomelo que é coñecido como fungo de cardo, que
aparece comercializado en
fresco e que ten, como moitos
outros cogomelos, diversas
propiedades medicinais. Trátase dun exemplar rico en polisacáridos e con acción beneficiosa sobre o sistema inmunolóxico do corpo, á marxe doutras virtudes compartidas con
diversos cogomelos medicinais, como a abundancia de
minerais e oligoelementos na
súa composición.
Este cogomelo presenta un

sombreiro hemisférico na estadía inicial e, posteriormente
aplanado, dun tamaño que oscila entre os tres e os 12 centímetros de diámetro, coa beira
incurvada. A coloración é moi
variada, dende o crema pálido
ao castaño escuro.
As lamelas son espaciadas,
desiguais, decorrentes e brancas, que adquiren unha tonalidade crema co paso do tempo.
Son brandas e finas ao tacto.
O pé é cilíndrico, macizo, de
color branca e co aspecto dunha goma de borrar.
A carne é branca, compacta
de sabor suave.
O hábitat deste cogomelo
está asociado á presenza de
cardos do xénero Eryngium,
tales como o Eryngium cam-
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pestre ou o Eryngium maritinum, xa que aparece sobre as
raíces da planta, desenvolvida
no ano anterior e da que se nutre, basicamente en praderías.
En Galicia hai zonas onde non
aparece pola inexistencia de
cardos. No caso de recollelo no
monte, é mellor cortalo e tratar
de non danar o micelio e non
remover a terra, xa que é moi
delicado. Aparece en outono e
precisa moita humidade.
Comestíbel excelente, é ideal para facer na cazola con allo
e reducido en viño branco. É
un cogomelo moi saboroso,
que pode acompañar guisos
de carne e incluso pratos de
peixe. Tamén pode secarse con
facilidade.G
Alexandre Mínguez
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Comeza un novo ciclo de cine
de Caixa Galicia, sobre o tema
de Rodando nas Aulas. Na
foto, escena de The Children’s
Hour (A Calumnia, 1961), obra
de William Wyler.
Coordenado por Gonzalo Vilas
ALLARIZ
¬MÚSICA. Olivetree . Grupo portugués de música acústica / psychedelic / trance, que vai tocar o sábado
10, no Café-cultural Roi Xordo.
AMES
¬TEATRO. Presentación proxecto Aïe. Georgina Domingo e
Julien Vittecoq, fundadores da
compañía de circo franco-catalá
Cridacompany, presentan o resultado do proxecto que veñen desenvolvendo como artistas residentes
do CDG na escola Circonove de
Ames. WEste xoves 8, ás 20:00, no
Circonove, Rúa Palmeira nave 69B.
Polg.Novo Milladoiro.

Homenaxe a
Milladoiro
nos Premios Opinión
Os VII Premios Opinión de Música
Folk , organizados polo xornal coruñés, renderán este venres unha homenaxe ao grupo galego Milladoiro, aproveitando a recente efemérede dos seus 30 anos sobre os
escenarios. Preténdese realizar un
espectáculo único en que os seus
colegas aparezan en escena para interpretar cada un deles unha peza
do repertorio da banda.Varios artistas escollerán cadansúa peza entre o
repertorio de composicións da
banda para regalarlles a súa versión.
A gala de entrega dos premios deste
ano, gañado no seu máximo galardón pola formación Lizgairo, supón
un chanzo máis no afianzamento
destes galardóns, coa realización
dun espectáculo especial que une a
historia da mellor banda galega de
folk na historia e as novas xeracións
que pulan porque esta música manteña o seu status de prestixio dentro
do panorama cultural galego.
No Teatro Colón coruñés estarán
os propios Lizgairo, acompañados
de Aló Irmáo, Anxo Lorenzo Band,
Cuarteto Caramuxo, Entre Trastes,
Jacobo de Miguel e Pedro Lamas,
Guadi Galegoe Ugía Pedreira, e os
grupos Ophiusae Fía na Roca.
VIII Premios Opinión de Música Folk,
venres 9, ás 21:30, no Teatro Colón da
Coruña.

AS PONTES
¬TEATRO. Náufragos. Unha obra
do grupo Teatro Galileo, baseada
nunha exitosa novela. Estará este
venres 9, ás 21:00,no Cine Alovi.
BAIONA
¬MÚSICA. Cooltrain. Banda que
versionea aos clásicos do rock. Este
venres 9, ás 23:30, na sala Marrucho .
CEE
¬TEATRO. Só. Unha obra presentada pola compañía Abada Teatro, e que poderemos ver o sábado 10, ás 20:30, no Salón de Actos do Concello.
O BARCO
¬TEATRO. Kvetch (unha Comedia Americana sobre a
Ansiedade). Comedia que presenta Teatro do Morcego, este
venres 9, ás 21:00, no Teatro Municipal Lauro Olmo.
BUEU
¬ MÚSICA .Transilvanians.
Banda viguesa formada no 2004,
que une ao seu gusto polo ska, soul
e outros estilos unha peculiar paixón polo terror e a serie B, que lles
dá orixinalidade. Tocan o domingo
11, ás 21:30, entrada a 6 euros, na
Sala Aturuxo.
CARRAL
¬MÚSICA. Zënzar. A banda galega de longa traxectoria e letras
comprometidas vai tocar xunto
ao grupo 12 Labirinto, o sábado
10, ás 23:00, entrada a 6 euros, na
Sala The Star.
A CORUÑA
¬ACTO.O nacionalismo galego nos seus programas políticos. O século XX. Presentación deste libro da Fundación Galiza
Sempre, que percorre a traxectoria
das principais organizacións nacionalistas a través dos seus programas
e da análise de coñecidos historia-

¬ ARTE
Rodin e a mitoloxía simbolista
Auguste Rodin, pioneiro da modernidade, un dos artistas máis influentes da súa época, coincidiu
no tempo e o espazo co auxe da
corrente simbolista. Aínda que a
súa obra foi profundamente exposta e estudada, por primeira
vez unha exposición aprofunda
na conexión do escultor co corazón simbolista e a interpretación
da mitoloxía.
Rodin e a mitoloxía simbolista
presenta unha visión renovada da
obra do escultor a partir de 85 pezas, entre esculturas -a maioría na
súa versión en bronce- e debuxos.
O espectador atoparase con algúns dos traballos fundamentais
na súa traxectoria, como o monumento a Balzac, Os Burgueses de
Calais ou A Porta do Inferno, así
como numerosos exemplos da
reelaboración que Rodin fixo dos
grandes temas clásicos dende

dores e politólogos. O mércores 14,
ás 20:00, no Centro Casares Quiroga.
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 8
A Contraonda. 20.30 h. Dans ma
peau, Marina de Van, 2002. 93´. Subtítulos en castelán.
Venres 9
A Contraonda. 20.30 h. Dans ma
peau, Marina de Van, 2002. 93´. Subtítulos en castelán.
After Hours 23.00 h. San Salvador,
Presos en Celanova, Patricia Nogueira, 2008. 32´. Vídeo. Presentación a cargo da súa autora. Entrada
gratuíta.
Sábado 10
A Contraonda18.00 h. Le Stade de
Wimbledon, Mathieu Amalric, 2001.
65´. Subtítulos en galego.
A Contraonda. 20.30 h. La Vie Nouvelle, (Philippe Grandieux, 2001)
106´. Vídeo. Subtítulos en galego.
Precedido da curtametraxe
Cine_ASCIIArt(DSK, 2003/2004)
Martes 13
A Contraonda. 20.30 h. Le Stade de
Wimbledon, Mathieu Amalric, 2001.
65´. Subtítulos en galego.
Mércores 14
A Contraonda. 20.30 h. La Vie Nouvelle, (Philippe Grandieux, 2001)
106´. Vídeo. Subtítulos en galego.
Precedido da curtametraxe Cine
ASCIIArt(DSK, 2003/2004)
No Centro Galego de artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.

Tres Faunas, obra de Auguste Rodin, cara 1895.

unha nova perspectiva. Dende
esta óptica inédita, queda tamén
patente a influencia de Rodin nas
diferentes vangardas que xurdiron a principios do século XX. Rodin e a mitoloxía simbolista está
organizada pola Obra Social "La
Caixa" coa colaboración do Musée Rodin de París, grazas á rela-

¬EXPO.Montes de Lobeira. Exposición de obras do artista galego Correa Corredoira, sobre paisaxes desa
terra. Aberta até o 6 de novembro, na
Galería Atlántica.
¬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 co corazón simbolista e a interpretación da
mitoloxía. Até o 15 de novembro, no
Kiosko alfonso.

ción iniciada entre as dúas institucións en 1996 para dar a coñecer a
obra do xenial escultor no noso
país. A exposición inaugurou a
súa andaina en Málaga, para vir
recalar agora en Galicia, na cidade
da Coruña.
Até o 15 de novembro, no Kiosco Alfonso, A Coruña.

¬ 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

Zënzar, o xa veterano grupo rock de Cerceda, actúa esta semana en Carral.
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O grupo Milladoiro, con motivo
dos seus trinta anos de historia
cumpridos hai pouco, será o protagonista da gala dos Premios
Opinión, donde unha serie de
grupos galegos farán versións de
pezas do clásico grupo folk.

¬ MÚSICA

Fuxan os Ventos
Case dúas décadas despois de
que Fuxan os Ventos ofrecese
a súa última actuación, a súa
volta co espectáculo e disco Terra de soños brindou a oportunidade de gozar deste xa mítico
grupo da música galega tanto á
xente que os coñece, lembra e
ten aínda presentes, como aos
máis novos.
As novas xeracións, en ocasións, sen ser conscientes do
que significou o grupo para a
música tradicional galega, herdaron cancións populares como
A Carolina ou Sementeira, que
xa forman parte do acerbo musical deste país. Fuxan vos Ventos
é, ademais, un grupo comprometido coa identidade de Galicia e cos obstáculos que esta sociedade tivo que afrontar ao
longo da súa historia recente.

Foi, e segue sendo, unha formación que soubo transmitir as
súas letras de pólvora a todos os
estratos da sociedade en galego,
algo impensable a mediados
dos anos setenta.
Con oito discos editados e
unha traxectoria de máis de
trinta anos, Fuxan vos Ventos
traspasou xa fronteiras e xeracións. Nesta volta aos escenarios,
acompañados de destacados representantes do folk galego, con
novos arranxos entre a tradición
e as novas expresións musicais, o
grupo lucense estará acompañado neste último día de San
Froilán por nome s comoGuadí
Galego, Pepe Ferreirós, Xabier
Díaz, ouNova Galega de Danza
nun atractivo peche a unhas festas que, este ano, non miraron
moito polos grupos da terra.
Luns 12, 23:00,Praza Horta do
Seminario, Lugo.

destino final será a creación dun Museo da Animación para a preservación e estudo dunha das artes do
noso tempo. Até este luns 12, na Fundación Luís Seoane.
¬MÚSICA. Tributo a Antonio
Vega . Intervirán os artistas Xurxo
Mares, César de Centi, Paris Joel, Marcos Mella, José Luis Paz, Nando
Deibe, Carlos Bau, David Taboada, Fátima Baña e Carlos Sampedro. O venres 9, ás 22:30, no café Garufa.
O sábado 10, na mesma hora e sala,
e con entrada a 8 euros, tocarán
Maggot Brain.
¬MÚSICA. 6pm e Emma Get
Wild. Concerto para este venres 9,
ás 22:30 e de balde, no Mardi Grass.
¬MÚSICA. VII Premios Opinión
de Música Folk. Entrega destes
premios, coa actuación do gañador
deste ano, o grupo Lizgairo, e a actuación de diversos grupos galegos
(ver recadro aparte) nunha homenaxe aos 30 anos de Milladoiro. O
venres 9, ás 21:30, no Teatro Colón.
¬TEATRO/DANZA. Ovay. A compañía
do bailarín galego Quique Peon presenta esta montaxe, ballet inspirado
en elementos da danza popular galega . O venres 9 e sábado 10, ás
20:30, no Teatro Rosalía Castro.
¬TEATRO. A Historia Mais Prodixiosa. Teatro de monicreques pola
compañá Titiritempo. Estarán en
cartel o sábado 10, ás 18:00, e domingo 11, ás 12.30 e 18:00, no Teatro
del Andamio.
A ESTRADA
¬TEATRO. Violeta Coletas contra
As Salchichas Gulp . Teatro para
os máis cativos, coa compañía Títeres Trompicallo. O sábado 10, ás
18:30, no Teatro Principal.

¬ CINE
Rodando nas aulas
Seguindo a boa costume de programar ciclos de filmes agrupados
por diversas temáticas (os mestres
italianos, o tren no cine, os antimilitarismos foron algúns dos eixos
dos ciclos anteriores) a Fundación
Caixa Galiciavolve a programar un
feixe de sete títulos que irán rotando polas principais cidades galegas, en programacións de luns e
martes e en versión orixinal.
Neste caso a educación, un dos temas máis controvertidos da sociedade actual, pasa ser o eixo central
do ciclo de cinema deste outono.
Baixo o nome Rodando nas aulas,
un total de sete títulos aterran nas
sedes e centros socioculturais da en-

tidade financieira, achegándonos os
diversos puntos de vista de destacados directores internacionais sobre
o tema educativo.
Até o mes de decembro poderemos ver a clásica Rebelión nas aulas (J. Clavell, 1967) que encumbrou a Sidney Poitier, ou as tamén
bastante clásicas, cando menos
nos seus autores, Herdanza do
vento(Stanley Kramer, 1960) ou a

polémica e atrevida no seu día A
Calumnia(William Wyler, 1962).
Visións máis recentes sobre o
mundo dos mestres e alumnos son
Elephant (G. Van Sant, 2003), Nin
un menos(Z. Yimon, 1999) (T.P.), A
onda (D. Gansel, 2008), ou a máis
recente e exitosa película francesa
A Clase(L. Cantet, 2008).
Centros Caixa Galicia, até o mes
de decembro.

FERROL
¬CINE. Ciclo memoria histórica. Ciclo adicado a lembrar a memoria da represión na guerra civil e
franquismo. Proxéctase Muerte en el
valle, dirixida por Christina Hardt(50
minutos). O martes 13 (e os demáis
martes do mes de outubro), ás 19:00,
no no Ateneo Ferrolán.
¬ACTOS. Tertulia cidadá. Como

das de 12 a 27 euros,no Teatro Jofre.
GONDOMAR
¬EXPO. Premios Grande
Area. O Instituto de Estudos Miñoranos organiza esta mostra de arquitectura, xunto ao Colexio de Arquitectos de Vigo.Na Aula de Cultura
Ponte de Rosas.
O GROVE
¬ACTOS. XLVI Festa do Marisco. Unha das máis clásicas festas
gastronómicas post-verán. Terá lugar até o vindeiro luns 12.

Quique Peón presenta a obra Ovay.

cada xoves, neste, día 8,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. Victor Aneiros Band.
O jazzista ferrolán presenta o disco
“Heroe Secreto”. Guitarrista, cantante
e compositor é a proba vivinte de que
o blues non coñece fronteiras. Dentro
do ciclo Novas Noites, este xoves 8,
ás 22:00, entrada a 5 euros, no Centro
Cultural Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Ciclo Outono de Jazz.
O jazzista galego Pablo Seoane estará coa súa formaciónnesta nova entrega do ciclo. O sábado 10, ás 20:30,
entradas a 10 euros, noTeatro Jofre.
¬MÚSICA. Abril Fado ATléntico.
Música atlántica galego-portuguesa
por este grupo luso, que vai tocar o
domingo 11, ás 22:30, entradas a 5
euros, noTeatro Jofre.
¬TEATRO/DANZA. 1ª Party. Actividade de danza a cargo de Cristina
Montero, dentro da chamadaCaixa
Escénica do Jofre. Este xoves 8, ás
22:00, noTeatro Jofre.
¬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 luns 12, ás 20:30, entra-

LALÍN
¬ EXPO . O siñor Afranio. A
Comisión pola Memoria Siñor
Afranio, a Asociación socio-cultural Manuel Ferreiro e a Asociación Cultural O Naranxo, coa colaboración do Concello de Lalín
organizan a exhibición da exposición itinerante Antón Alonso
Ríos, o Siñor Afranio, que permanecerá aberta até o vindeiro
16 de outubro, no Auditorio Municipal.
¬TEATRO. O segredo dos Hoffman. Nova produción do grupo
Lagarta, Lagarta, nesta obra sobre
un texto de Roberto Salgueiro baseado na novela de Alejandro Palomas, e cun sólido reparto encabezado por Ernesto Chao. Este venres
9, ás 21:30, no Novo Salón Teatro.
LUGO
¬ACTOS. Festas de San Froilán.
As festas populares galegas de
maior volume, tradición e animación chegan á súa segunda semana.
Ademáis dos tradicionais postos de
polbo e das citas tradicionais como
o domingo das mozas, haberá unha
carpa para os máis novos, no programa San Froilanciño, e destacadas
actuacións musicais. As festas rematan o luns 12. (Programa en cadro
aparte).
¬CINE. A Calumnia. Dentro do ciclo Rodando nas Aulas, William
Wyler destapa os tabús da época
con esta segunda versión da obra
de Lilian Hellman,coa axuda de Audrey Hepburn e Shirley McLaine.
O martes 13, ás 20:00, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬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.
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Teatro do Atlántico presenta
en Narón unha nova obra, O
xogo de Malta-Afterplay , ambientada nunha atmósfera de
principios do século XX.

¬MÚSICA. Tumbling Dice. Rock
and roll clásico, mesturando con
blues, baladas e bossa nova, nesta
banda vilagarciá, que vai tocar este
venres 9, ás 00:00, no Clavicémbalo.
¬MÚSICA. Fuxan os Ventos. Dentro das festas de San Froilán, o mítico
grupo galego volve aos escenarios
acompañado doutros artistas do
país, na noite do luns 12, ás 23:00, na
praza Horta do Seminario.
MELIDE
¬MÚSICA. The Sweat . A ctuación
este venres 9, ás 23:00, na Sala A
Fundación.
MONFORTE
¬MÚSICA. Hendrik Röver &
Los Esqueletos . A banda vai
tocar este venres 9, ás 23:59, na
sala El Otro Caimán.
¬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 11,ás 18:00, no
Edificio Multiúsos.
NARÓN
¬TEATRO. O xogo de Yalta/Afterplay. Risas e bágoas, beleza,
humor e drama chegarán até nós a
través da creación de catro grandes intérpretes da compañía Tea-

¬ FESTAS
Festas
de San Froilán de Lugo
Segunda e última semana de festas en Lugo, coa seguinte axenda
de actos:
Xoves 8
12:00. Apertura da Porta Bispo
Odoario a cargo de D. Ricardo Varela.18:00 . Actuación de monicreques con La Rous: La casa del
abuelo, na carpa do San Froilanciño.19:30 . Actuación de monicreques con La Rous: La casa del
abuelo (segundo pase). 21:00. Concertos de Sevigny e Nacho Vegas,
na praza de Santa María.
Venres 9
12:00 . Apertura da Porta do Bispo
Aguirre a cargo de D. Alberto Núñez.18:00. Tarde de Maxia con Christian Magic e O Mago Rafa, na
carpa do San Froilanciño . 20:30 .
Concerto de Michele McCain
Blues Band, na praza de Santa María. 22:15. Animación de rúa coa
Charanga.es polo recinto histórico.

sic. Desenfadado grupo galego
que gosta de atacar calquera estilo
musical.Van estar o sábado 10, ás
21:30, entrada a 3 euros, no Café Cultural Auriense.
¬TEATRO. Calcetines opus 124.
Daniel Colas escribiu, de forma intelixente, unha divertidísima fábula sobre a amizade e a tolerancia. A dirección de José Carlos Plaza reúne a
dous actores (José Sancho e Joaquín Kremel) que tratan de crear un
bo espectáculo, acompañándose de
pasaxes musicais con violín e violoncelo e algún número de pallasos. O
domingo 11, ás 19:00, entradas de
15 a 12 euros, con descontos, no Teatro Principal.

tro do Atlántico: María Barcala,
Gonzalo M.Uriarte, Damián Contreras e Victoria Pérez, arroupados/as desde o piano pola música
de Xavier Constenla. O venres 9,
ás 20:30, e sábado 10, ás 20:00, no
Pazo da Cultura.
OURENSE
¬ACTO.O nacionalismo galego
nos seus programas políticos. O século XX. Presentación
deste libro da Fundación Galiza
Sempre, que percorre a traxectoria
das principais organizacións nacionalistas a través dos seus programas
e da análise de coñecidos historiadores e politólogos. Este xoves 8, ás
20:00, na Libraría Torga.
¬CINE. Nin un menos. Dentro
do ciclo Rodando nas Aulas, proxección deste filme do realizador
Zhang Yimou, que relata a historia
dunha escola nunha aldea perdida
de China. O martes 13, ás 20:00, no
Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬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. Despóis de
21 anos, segue esta mostra da novena arte, con diversas exposicións
22:30 Noite de hip hop na praza
Horta do Seminario a cargo de diversos DJ’s. 22:30. Os Peludez entre
nós pola Praza Maior. 22:30. Verbena a cargo da orquesta Sintonía
de Vigo na praza Maior. 23:15. Animación de rúa coa charanga Madia Leva polo recinto histórico.
Sábado 10
00:00. Verbena a cargo da orquesta
Miramar. 11:00. Campionato Galego maquetas de aeromodelismo..
12:00. Apertura da Porta de San Fernando a cargo de Dona Branca Rodríguez.. 12:00 . Actuación de monicreques con Ángeles de Trapo: Inolvidable Quijote, na carpa do San
Froilanciño.12:30.Pasarrúas da Rondalla Trovadores (Ferrol) pola Rúa
Nova.16:00 . I Torneo San Froilán de
Beisbol Veteranos. 17:30. Recepción
Oficial no Concello aos participantes
no VII Festival de Folclóre Tradicional.
18:00. Tarde de Música con César, o
home orquestra: Cé, orquestra pantasma, e Santiago Aldeguer, na
carpa do San Froilanciño. 18:00 . VII
Festival de Folclore Tradicional, na
praza de Santa María. 20:00. Os Peludez entre nós pola Rúa Nova. 20:00 .

Xornadas de comic en Ourense

de importantes nomes do comic actual e outras actividades . Até o domingo18 deste mes, en diversos locais da cidade.
¬EXPO.Un verán en mil e unha
instantáneas.Máis de 600 fotos
que reflicten a ledicia do verán e as
experiencias vividas por moitos mozos e mozas galegos que participaron nos campamentos da Asociación Xuvenil Amencer durante
este verán. Até o mércores 14, na A.
Xuv. Amencer.
¬MÚSICA. Monkey meets muCampionato Galego Billar a tres bandas. 20:30 . Pasarrúas da Rondalla
Trovadores (Ferrol) pola Rúa Nova.
22:00. Concerto de Amaralna praza
Horta do Seminario. 23:00 . Animación de rúa coa charanga Trópico de
Grelospolo recinto histórico.
Domingo 11
11:00 .Apertura da Porta da Estación
a cargo de D. José Blanco.11:30. Pasarrúas de grupos de música tradicional polo recinto histórico.12:00.
Exhibición de Danza do alumnado
de grao elemental do Conservatorio
Profesional de Danza de Lugo, no
San Froilanciño.12:00 . V Memorial
de Fútbol "Ricardo Gómez".12:00 .
13:00 . Actuación de danza con Experimenta Danza: Xogando coa
arte, na carpa do San Froilanciño.13:30 . Concerto da Banda Municipal de Lugo no templete da
praza Maior. 17:00 . Pasarrúas de grupos de música tradicional polo recinto histórico. 18:00 . Actuación de
humor, maxia e pompas de xabón
con Made in Jabón, na carpa do San
Froilanciño situada no patio do edificio administrativo de Concello.
19:30. Actuación de monicreques

PONTEVEDRA
¬CINE. A Clase. Este recente e exitoso filme francés (Entre les murs,
Laurent Cantet, 008) forma parte do
ciclo Rodando nas Aulas, de Caixa
Galicia. O martes 13,ás 20:00, naSede
da Fundación Caixa Galicia.
¬ACTOS. Contos para nenos.Os
máis pequenos teñen unha cita na
Biblioteca cos conta contos de Migallas Teatro. O venres 9, ás 18:00,
na Biblioteca Pública de Pontevedra.
¬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
dobre identidade da colección Sánchez Ubiría, segundo os gustos de
cada membro dese matrimonio, con
obras de Bruce Nauman, Gordon
Matta-Clark, Thomas Ruff, Katharina Grossee Richard Deacon, entre
outros grandes artistas contemporáneos. Estará aberta até o 15 de novembro, no Pazo da Cultura.
¬EXPO. Os pintores de Artal. A
Fundación Caixa Galicia mostra
unha selección de pintura española
procedente do Museo de La Habana, con artistas como Sorolla,
Fortuny, Anglada Camarasa, Rusiñol ou Madrazo, entre outros. Até
este domingo 11, 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.
Luns 12
11:00 . Apertura da Porta Miñá a
cargo de D. José Manuel Barreiro .
11:00. XXXII Memorial de Atletismo
Gregorio Pérez Rivera.11:30. Inauguración da Feira Medieval na
Praza Pio XII.12:00. Actuación de teatro con Chévere: Alá no fondo hai
sitio abondo, na carpa do San Froilanciño. 12:00. 13:00 . Concerto da
Banda Municipal no templete da
praza Maior. 18:00 . Tarde de humor
e circo con Rafaelo: A sary atale in
Chicago, e Trotonix: Trotonix anda
solto na carpa do San Froilanciño.
19:30. Peche da Porta de Santiago a
cargo de D. José López Orozco.
20:00. Charanga Os Amigos de Manolo polo recinto histórico. 20:30 .
21:00. Sesión de fogos artificiais.
21:15 . Concerto de Fuxan os Ventos e invitados (Guadí Galego,
Pepe Ferreirós, Xabier Díaz, Nova
Galega de Danza, …): Terra de soños, na praza Horta do Seminario.
23:00 . Verbena a cargo da orquesta
Panorama na praza Maior.

con Títeres Trompicallo: Violeta Coletas, na carpa do San Froilanciño.
20:30 . Concerto de María del Mar
Bonet, na praza de Santa María.
22:30 . Concerto de Los Planetasna
praza Horta do Seminario. 22:45 .
Animación de rúa coa charanga Támega, recinto histórico. 23:00 . Verbena a cargo da orquesta Costa Festas de San Froilán, Lugo.
Oestena praza Maior.
Até o luns, 12 de outubro.
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A Fundación Galiza Sempre recolle nunha nova publicación os
principais textos políticos xerados
polo nacionalismo galego no século pasado. O libro está sendo
presentado estes día por distintas
cidades galegas.

¬MÚSICA. Grupo de metais
Santa Cecilia. O quinteto de
vento e metal actúa na apertura do
curso do Conservatorio Manuel
Quiroga. Este xoves 8, ás 20:00, no
CMUS Manuel Quiroga(Auditorio).
¬MÚSICA. Javier Krahe. Krahe comezou a súa carreira como letrista
alá polos 70, inspirado en George
Brassens e Leonard Cohen. No 1981
comeza a actuar en locais e grava o
disco La Mandrágora, xunto a Joaquín Sabina e Alberto Pérez. Este
venres 9, ás 23:00, entradas de 8 a 10
euros, na Sala Karma.
¬MÚSICA. Ruxe-Ruxe. O Local
de música de Pontevedra abre a
nova temporada cunha festa inaugural que contará co grupo de rock
Ruxe-Ruxe, unha formación compostelá con xa 6 discos no mercado. Este venres 9, ás 21:00, no Local de música.
¬TEATRO. Noite de humor. O vigués Miguel Lago chega a estos ciclos d humor dende a Paramount
Comedy donde actúa a cotío. O domingo 11, ás 22:30, no Centro Cultural de Mourente.
¬ 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 sábado 10, ás 21:00,no Auditorio do Pazo da Cultura.
¬TEATRO. Arte. Unha obra da autora Yasmina Reza que xira arredor
da compra dun carísimo cadro que
fai saltar polos aires a relación de
amizade de tres amigos, interpretados nesta ocasión polos coñecidos
actores José Luis García Pérez, Alex
O’Dogherty e Iñaki Miramón. O
domingo 11, ás 21:00, no Auditorio
do Centro Social Caixanova.
RIBADEO
¬TEATRO. Vaia tormenta!. Unha
obra inspirada na Tempestadede William Shakespeare, polo grupo Sapristi. O domingo 11, ás 17:30, no
Auditorio Municipal Hernán Naval.
SANDIÁS
¬EXPO. A Casa da Lagoa (Centro de Interpretación da Lagoa 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
¬ACTO. Ramón Piñeiro e a revisión do nacionalismo. Presentación deste libro a cargo do seu
autor Miguel Barros e de de Víctor
F. Freixanes, Ramón Villares, Xusto

Glass City, de Teatro do Noroeste, retrata a Coruña dos veraneos de Franco nos anos 50.

Beramendi e Ramón Máiz. Este xoves 8 , ás 20:00, na Fundación Caixa
Galicia.
¬CINE. Rebelión nas Aulas.
Dentro do ciclo Rodando nas Aulas, proxección deste coñecido títuilo de 1967. O martes 13, ás
20:30, no Centro Sociocultural
Caixa Galicia.
¬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.
¬CINE. Cineclube Compostela. O cineclube retoma a súa programación, coa proxección o vindeiro mércores 14, ás 21:30 , do filme
portugués Recordações da casa
amarela (João César Monteiro, Portugal, 1989, VOSP, 122'). No Centro
Social Gentalha do pichel.
¬EXPO.Exposicións de pintura. Reseña de varias exposicións
abertas na cidade:
Moi d'après moi, fotografía polo
alumnado da Facultade de Belas Artes 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.
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O arxentino Andrés Calamaro
visita Santiago na súa xira pola
península. Tocará este xoves, no
Multiusos do Sar.

¬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.
¬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 inconfundible 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 Re-

xional Galega. Cen anos despóis, 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.
¬MÚSICA. Riff-Raff. Este grupo heavy, que fai un tributo aos AC_DC nas
súas actuacións, estarán este xoves 8,
ás 22:00, entradas a 3 e 5 euros, na
Sala Capitol.
O venres 9, presentando o seu último
traballo El Manifiesto Desastre, estará
Nacho Vegas, tamén ás 22:00, entradas a 16/20 euros, na mesma sala.

¬ CONVOCATORIAS
XXV edición dos Cursos
de Lingua e Cultura 2009-2010
Destinados a persoas maiores de 17 anos, sexan ou non estudantes da Universitat de Barcelona. Matrícula gratuíta.
Os cursos de lingua galega serven de preparación para os exames do Certificado en Lingua
Galega (CELGA) regulados e expedidos pola
Xunta de Galicia. Cursos oficiais de 75 h recoñecidos como 7.5 Créditos de Libre Elección na
Universitat de Barcelona (agás estudantes de Filoloxía).
Curso CELGA 2
Martes e Xoves de 19:00 a 21:30 (5h por semana). Aula 2.5 (12-I-2010 / 6-V-2010). Nivel elemental de lingua e cultura (A2 do MECRL). Esixido ao funcionariado dos grupos D e E.
Curso CELGA 4
Luns e Mércores de 19:00 a 21:30 (5h por semana). Aula 2.5 (11-I-2010 / 5-V-2010). Nivel
avanzado de lingua e cultura (C1 do MECRL).
Esixido ao funcionariado dos grupos A, B i C.
Curso extensión cultural
Venres de 17:30 a 20:30. (15-I-2010 / 18-VI-2010)
Xeografía e historia, artes e letras, e antropoloxía cultural de Galicia. A lingua vehicular na
clase será o galego.
Inscricións:
Do 13 de outubro ao 11 de decembro de 2009
Prazas limitadas:cada curso contará cun mínimo de 20 e un máximo de 30 persoas matriculadas. De ser necesario, abrirase unha lista de
espera para cubrir as baixas que se produzan ao
comezo do curso.
Inscrición en liña:
Enviar formulario e copia do DNI a: anaescourido@ub.edu. Inscrición presencial:
Filoloxías Galega e Portuguesa
Facultat de Filologia - Universitat de Barcelona
Edificio Josep Carner (caixa de correo nº 257).
c/ Aribau, 2- 08007 Barcelona

O cantante Nacho Vegas.

¬MÚSICA. Andrés Calamaro.
Calamaro e a súa banda estarán de
xira en España a partires de finais do
mes de setembro, e chegan a Santiago este xoves 8, ás 21:30, entradas
a 30 euros, no Multiusos do Sar.
¬MÚSICA. Elisso Virsaladze. O

III Concurso de Cuartetos
Tradicionais (Luou – Teo)
1.-Poderán participar cuartetos tradicionais,
compostos únicamente por dúas gaitas, tamboril e bombo (quedarán excluídas gaitas marciais e percusións con parche de plástico)
Todos os grupos participantes deberán ir vestidos co traxe tradicional, que non deberán
quitarse ata o final do concurso. Queda prohíbido que os participantes concursen con
máis dun grupo.
2.-Establécese unha única categoría sen límite
de idade.
3.-As pezas a interpretar poderán ser Tradicionais ou de Autor , sempre que sexan galegas.
4.-O Xurado valorará os seguintes puntos :
- Afinación, percusión, dificultade das pezas, interpretación e estética.
5.-O Concurso celebrarase o día 18 de Outubro
de 2009 no Local Social de Luou, Teo.
Admitirase un número máximo de 20 grupos,
que serán seleccionados por rigorosa orde de
inscrición.
O Concurso terá unha fase previa, na que os
participantes interpretarán unha peza de libre
elección (3), cun tempo máximo de 5 minutos
de duración.
A fase previa terá lugar ás 12 do mediodía, e
unha vez rematada, o Xurado seleccionará 8
grupos que pasarán á fase final, de haber máis
de 12 inscritos.
A fase final comezará ás 18 horas. Os grupos finalistas interpretarán dúas pezas cun tempo
máximo de 8 minutos e un mínimo de 5, incluído o tempo entre elas.
6.-A data tope de inscrición será o día 12 de Outubro de 2009.
A folla de inscrición debidamente cuberta, deberá ser enviada á seguinte dirección postal :
A. C. A Mámoa
“Concurso de Música Tradicional”
A Igrexa s/n – Luou
15883 – Teo

segundo concerto da temporada de
abono da Real Filharmonía de Galicia estará dirixido por Antoni Ros
Marbá e contará coa presenza da
pianista xeorxiana Elisso Virsaladze.
Soarán pezas de Beethoven, Xavier
de Paz e Kodály. O xoves 8, ás 21.00,
no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA. Alexandru Tomescu.
O violinista romanés, acompañado
polo pianista Horia Mihail, fará soar
ante o público compostelán un dos
poucos violíns Stradivarius que continúan en uso en Europa. O martes
13, ás 21:00, no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA. The A-Bones e Los Villanos de Boraville. Os rockeiros novayorkinos actúan o vindeiro
martes 13,ás 21:30, entradas a 15/12
euros, tripulantes 7, na Sala NASA.
¬TEATRO. Testosterona. Obra do
grupoChévereque volta á súa sede
natural despóis dunha exitosa xira.
Estará dende o xoves 8 até o do-

Tamén poderán ser enviadas por e-mail a:
acamamoa@gmail.com
Bases e fichas de inscrición en :
http://amamoa.atwebpages.com
7.-A Organización establece 3 premios:
1º Premio – 1.000 € + Agasallo conmemorativo
2º Premio - 600 € + Agasallo e 3º Premio - 400 €
+ Agasallo.
Observacións:
- Os grupos participantes deberán presentarse
no Local Social de Luou 1 hora antes do comezo de cada unha das fases. A Organización
resérvase os dereitos de gravación de todos os
temas interpretados no concurso.
XXXV Certame nacional
de narracións breves
Premio Modesto R. Figueiredo 2009.
A Fundación do Padroado do Pedrón de Ouro,
coa colaboración da Concellería de Cultura e a
Biblioteca Pública do Concello de Arzúa, organiza este certame de narracións co nome de
"Premio Modesto R. Figueiredo". Este certame
organízase coa finalidade de promover a literatura narrativa en lingua galega e homenaxear
ao seu artellador, o pontevedrés Modesto R. Figueiredo.

mingo 11, para continuar despóis
até o día 18. Ás 21:30, agás o domingo (20:00), na Sala NASA.
¬TEATRO. Galicreques- Festival de títeres. Festival de monicreques, cunha aposta este anopolas producións de sudamérica.
Dende o xoves 8 até o domingo 11,
en que remata. Por dioversos llocais
e rúas da cidade.
¬TEATRO. Glass City. Unha obra
dirixida por Eduardo Alonso ao
frente do Teatro do Noroeste, e
que conta en clave de musical e vodevil decadente unha visita de
Franco a Coruña a finais dos anos
50. O xoves 8, ás 10:30 e 20:30, venres 9 e sábado 10, ás 20:30, e domingo 11 ás 18:00, no Salón Teatro.
VIGO
¬ACTO. “Libri Terrae” (A Terra
dos Libros). Un proxecto de animación á lectura a cargo dos “libri”

Poderán participar todos os autores e autoras
de calquera nacionalidade, con unha ou máis
obras, sempre que estean escritas en lingua galega, sexan inéditas e non se presentasen antes
a ningún outro certame literario.
Os traballos deben ter un mínimo de cinco e un
máximo de trinta páxinas mecanografadas a
dobre espazo e por unha soa cara en follas de
tamaño DIN-A4.
Non obstante, o Xurado poderá reconsiderar
esta base se entendese que a temática ou
desenvolvemento lóxico do argumento o
precisasen.
As persoas que participen deberán enviar os
seus traballos por quintuplicado sen remite, ou
outra forma de identificación, antes do 15 de
novembro de 2009 a algún destes enderezos:
-Fundación do Padroado Pedrón de
Ouro. Apdo. de Correos, 627. Santiago de
Compostela
-Concellería de Cultura Concello de
Arzúa.Centro Sociocultural María Mariño. R/
Padre Pardo. 15810 Arzúa.
Para a identificación das persoas premiadas ou
para aquelas que o Xurado considere apropiados para publicar, todos os traballos deberán
engadir un sobre pechado, cos seus datos
(nome, apelidos, enderezo, teléfono ou correo
electrónico) e o currículo vitae se o considera
oportuno, no exterior do sobre só aparecerá o
título ou lema da obra.
Con respecto aos traballos que o Xurado considere merecentes de publicación poderán
abrirse as plicas correspondentes para poñerse
en contacto cos autores e autoras .
A obra gañadora será premiada con 1000€. Porén, se o Xurado considera de calidade outras
obras, dúas delas poderán obter os segundos
premios que serán de 400 €cada un.
Ademais, o Xurado poderá recomendar a publicación daqueles traballos que así o considere,
aínda sen premio económico. En todo caso, a
publicación destas obras soamente será posíbel co consentimento dos seus autores/as.
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Anuncios de balde.

(catorce personaxes creados con
forma de distintos libros que introducirán aos nenos no apaixonante
mundo da lectura). Os domingos
deste mes, de 12:00 a 13:30, un euro
por neno/a, no Museo Verbum-Casa
das Palabras.
¬EXPO. Heteropías. Neste proxecto, Carlos Bunga realiza unha
aproximación á historia recente da
cidade de Vigo, á súa arquitectura e
urbanismo, aos seus cambios e
transformacións. Até o 18 de outubro, no Espazo anexo do MARCO.
¬EXPO. 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 espacio para a educación me-

A pintora viguesa Teresa Irisarri presenta unha exposición
sobre temas musicais, coa peculiaridade de pendurar a súa
obra nun teatro, o Teatro Ensalle vigués.

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.

dioambiental é tratar de axudar a
concienciar á sociedade da importancia do mantemento do entorno,
enfocando esta actividade principalmente hacia os sectores de poboación máis novos. No Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Espellos/Mirrors. Esta
exposición, comisariada polo italiano Gyonata Bonvicini, foi o proxecto gañador da 2ª convocatoria
do Premio MARCO para novos comisarios. No Mmuseo de Arte Contemporánea, MARCO.
¬ EXPO . Maracutaria. Caio
Reisewitz é un fotógrafo brasileiro da natureza. Maracutaria recolle traballos realizados dende o
ano 2001 ata a actualidade. Na
Fundación Barrié.
¬EXPO. Teresa Irisarri. A pintora viguesa expón pinturas que teñen que ver co jazz e coa música,
para algo se colgan nun teatro. Até

Conmemoracións Culturais e o
Concello de Vigo pon en marcha
unha das maiores exposicións sobre Maruxa Mallo. Até o 10 de xaneiro do 2010, na Casa das Artes.
¬EXPO.Ramón Piñeiro, olladas no futuro. A personalidade dunha das figuras máis representativas e influentes de Galicia da segunda metade do S.XX ,
en 21 paneis nos que se diferencia
unha primeira parte: Singradura
vital (1915-1990) e unha segunda:
Conciencia da Galeguidade, que
reúne a obra colectiva, a “Xeración
Galaxia” e a súa obra persoal. Até o
1 de novembro, no Verbum, Casa
das Palabras.
¬MÚSICA. El Cubo . Concerto para
este xoves 8, ás 22:00, na sala Fábrica
de Chocolate.
O venres 9 estarán Maggot Brain e
Dolly Dagger. Ás 22:30, mesmo local, entradas a 8 euros.

Libri Terrae, obradoiro de lectura

o 30 deste mes, no Teatro Ensalle.
¬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

O sábado 10, ás 22:00, e con entradas a 5 euros,actuación de Scandalband .
Por último, o omingo 11 estarán na
sala Holywater e 1st Person, nun
concerto de Amnistía Internacional
contra a pena de morte, ás 21:00 e
con entrada a 3 euros.
¬ MÚSICA. Before the Torn +
As My World Burns. Actuación
para este venres 2, ás 21:30, no
Iguana Club.
Ao día seguinte, sábado 3, estarán
Hendrik Röver + Sugar Mountain,
no mesmo local e ás 00:00.
¬TEATRO.Frida. Na súa última noite,
Frida viaxa polos momentos máis inquietantes da súa vida, marcada por
un intenso amor á beleza e á creatividade, así como polo sufrimento dun
corpo sumamente violentado. Pola
comañía A Internacional Teatro. O
xoves 8, venres 9 e sábado 10, ás
21:00, no Teatro ArteLivre.

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Alúgase apartamento en Salvaterra de Miño. Amplo. Luminoso. Un
dormitorio. Un cuarto de baño. Cociña americana. Salón. Terraza. Garaxe. Adega. Tel.: 986 024 343 ou 690
990 979.
 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, mobles 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. Am-

pla 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

Intre de Forza G.

Ágora
Dirixe: Alejandro Amenábar.
Intérpretes: Rachel Weisz,
Max Minghella.
Drama. España, 2009

Amenábar sofre do mesmo mal
que facía adoecer o desaparecido Stanley Kubrick. Brincando
de xénero en xénero, con cada
novo filme vese na obriga de
ofrecer a relectura definitiva de
cada nicho cinematográfico, a
derradeira palabra dun perfeccionista, máis próximo á idea de
pechar caixóns ca á de abrir portas. Por sorte, a doenza maniféstase no español sen a compoñenete megalomaníaca que entorpeceu boa parte dos logros do director neoiorquino. Amenábar
volve aliado co inseparábel Mateo Gil no guión, para ofrecernos
a súa visión do cinema de xénero
histórico e, seguindo coa veta
agonista do desafío, a súa reconstrución dos fulgores finais
da lendaria Alexandría, centrada
no romance entre a filósofa e astrónoma Hipatia e o escravo
Davo. Malia non fuxir da fascina-

Fotograma de Katyn.

ción do grande espectáculo, ten
máis de estudo sociolóxico sobre a decadencia do último baluarte do mundo clásico nun
tempo de crise e confusión ca de
reconstrución peplum. Como
curiosidade, Amenábar renuncia a asinar a banda sonora por
vez primeira. A intención era encargarlla ao gran John Williams
pero finalmente foi cousa do italiano Dario Marianelli.

Katyn
Dirixe: Andrzej Wajda.
Intérpretes: Andrzej Chyra,
Magdalena Cielecka.
Drama. Polonia, 2007

Evidentemente, o masacre de
Katyn –a morte de milleiros de
oficiais polacos a mans do
NKVD soviético (a futura KGB)
nos primeiros compases da II
Guerra Mundial– era un tema
tabú nos anos dourados de
Wajda como realizador, un estenso e incontestábel período
que vai dos anos 50 aos primeiros 80, tres décadas nas que o director d’O home de mármore e
O home de ferro se impón
fronte ás dificultades do contexto histórico e político para

emerxer cunha das filmografías
europeas máis poderosas daqueles anos gloriosos. A historia
de Katyn estaba no interior de
Wajda dende antes mesmo de
que se decantase polo oficio cinematográfico. O pai fora unha
das vítimas e é unha mágoa que
non a puidese sacar antes. O seu
pranto polos desaparecidos, o
alegato contra os culpábeis é rotundo pero sofre de certo academicismo formalista como, practicamente, todas as súas últimas
incursións tras a cámara. É unha
historia forte, unha das últimas
feridas pendentes de cicatrizar
na atribulada historia da Europa
do leste pero, malia á súa ausencia durante décadas no discurso
artístico, a súa serodia crónica
deixa a sensación de filme xa
visto, e iso non é nada bo.

Imagine that
Dirixe: Karey Kirkpatrick.
Intérpretes: Eddie Murphy,
Bobb'e J. Thompson.
Comedia. EE UU, 2009

O codirector de Veciños invasores salta á imaxe real coa
nova comedia de Eddie
Murphy. Unha fábula morali-

Escena de Imagine that.

REUTERS

EN CARTEL.

TERESA ISASI-ISASMENDI

DVD. VENDA.

Forza G
Dirixe: Hoyt Yeatman.
Comedia. EE UU, 2009

Aquí en Galicia mesturamos roedores de animación CGI e
imaxe real e sáennos os Ratos
Pérez de Filmax con Manquiña
poñendo caras. Nos EE UU
xúntanse a Disney e Jerry
Bruckheimer– produtor de fitas
como Pearl Harbour ou O Bar
Coiote, ao tempo que creador
da televisiva CSI– e, cos mesmos ingredientes, montan esta
farsa de espionaxe, terrorismo e
altas intrigas internacionais na
que os citados ratos son unha
caste de roedores mutantes superintelixentes que traballan
para unha axencia secreta do
goberno en misións encubertas. Na versión orixinal póñenlles voces aos bichos Nicolas
Cage, Penélope Cruz ou Steve
Buscemi. Na primeira fin de semana nos Estados Unidos baixou do primeiro chanzo do escalafón en materia recadatoria
ao último Harry Potter.

BRUCE MCBROOM

REUTERS

Fotograma de Ágora.

zante, na liña da comedia
branca norteamericana á que
se ten aboado nos últimos anos
o ex cómico do Saturday Night
Live, na que o antigo Príncipe
de Zamunda encarna un exitoso executivo financeiro con
dependencia da blackberry
que despois dunha crise nerviosa acaba refuxiado nos
mundos imaxinarios da filla.

Alfonso[arriba] e CarlosCuarón.

Só coa túa parella
Dirixe: Alfonso Cuarón.
Intérpretes: Daniel Giménez
Cacho, Claudia Ramírez.
Comedia. México, 1991

Inédita, até agora, no mercado
estatal, chega en formato dixital
a primeira longametraxe de Alfonso Cuarón. Supuxo o banco
de probas no que os irmáns
Cuarón, Alfonso e Carlos, ensaiaron o método de escritura a
catro mans que tan bos resultados lles daría uns anos despois
coa exitosa Y tu mamá también.
Entre a comedia amarga e o relato picaresco con máxima, asistimos ás tribulacións dun publicista de éxito e Don Xoán vocacional, Daniel Giménez Cacho
–A Zona, Quítame a vida–, responsábel da voz en off do posterior filme dos irmáns Cuarón. O
personaxe debátese entre os xogos e as trampas do amor simulado e o real a múltiplas bandas.
A edición de Versus Entertainment é verdadeiramente exemplar. Inclúe como extras a mediametraxe de Alfonso Cuarón
Cuarteto para a fin dos tempos e
as curtas de Carlos Cuarón Ofelia e Mamacita.
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CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

XXV Aberto do Albariño.
Do 1 ao 9 de agosto disputouse en Cambados o XXV Aberto Internacional do Albariño, que é o torneo máis antigo que se celebra na comunidade galega. A coincidencia no tempo co Campionato de España por equipos que se celebrou en Padrón restoulle público e xogadores polo que quedou un tanto diminuída a lista final de participantes, que foron en total sesenta entre os que destacaban a priori o
gran mestre búlgaro Valdimir Petkov e os mestres internacionais Camilo Gómez
Ledo, Nikolai Milchev e o galego Rafael Rodríguez. O triunfo final foi para o mestre
fide cubano José Guerra Méndez que fixo un excelente torneo e se impuxo sobre
os favoritos. A organización do torneo foi moi coidada e enriqueceu a súa faceta
deportiva con visitas culturais a museos e outros lugares de interese turístico do
fermoso entorno cambadés.
Guerra Mendez, Jose 2408
Paredes Cordo, Jacobo 2241
XXV Aberto internacional do Albariño.
Cambados 05.08.2009. B48: Siciliana. Variante Taimanov.
Jose Guerra Méndez xunto con Alexei
Fernandez, Camilo Ledo e Carlos Gómez
son un grupo de promesas cubanas que
viñeron a Galicia a competir no circuíto
galego e gañaron a maior parte dos tor-

neos nos que participaron, así como o
Gran Premio da Xunta. No Albariño coparon as catro primeiras prazas na clasificación final. 1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4
cxd4 4.Cxd4 Cc6 5.Cc3 Dc7 6.Ae3 a6
7.Dd2 Cf6 8.0-0-0 Ab4 9.f3 Ce7
10.Cde2 d5 11.Ag5 dxe4 12.Axf6 gxf6
13.Dd4 Axc3 14.Cxc3 Df4+ 15.Rb1
Cc6 16.Da4 f5 17.fxe4 fxe4 18.Ab5 0-0
[18...Ad7 19.Thf1 Dc7 20.Cxe4±]
19.Axc6+- bxc6 20.Dxc6 [20.Cxe4!?

Tb8 21.Thf1 De5 22.Cf6+ Rh8+-]
20...Tb8+- 21.Dxe4 Tb4 22.De2 Txb2+
23.Rxb2 Db4+ 24.Rc1 Da3+ 25.Rd2
Td8+ 26.Re3 Dxc3+ 27.Td3 Dc5+
28.Rd2 Dg5+ 29.Rd1 Txd3+ 30.Dxd3
e5 31.Tf1 Dh5+ 32.Rc1 Ae6? permite
un rápido final, era necesario 32...Dg5+
33.Dd2 Dh4+- Diagrama 33.Dd8+ Rg7
34.Df6+ Rg8 35.Td1 [35.Td1 Dxd1+
36.Rxd1 Axa2 37.Dxe5+-] 1-0.

SUDOKU
difícil

Horizontais:
1- Alampar, arder unha chama con moita rapidez. 2- Execución de
algo, acto de facelo. 3- Elemento gasoso que nos rodea. Que ten
ósos grandes e saíntes. Pronome persoal. 4- Concello da provincia
de Lugo. Escoite, perciba. Gran extensión de auga. 5- Gran peixe
por cuxa pesca andan agora en apuros os pescadores no Indico.
Símbolo do Xofre. Trozo de tela, usado para a limpeza. 6- Volver a
poñer. Intelixencia, entendemento, imaxinación. 7-Vila vasca fronteiriza e ferroviaria. Símbolo do Tritrio. Prefixo latino que leva a idea
de fendido, dividido en dous. 8- O que leva unha bombona. “... Carneiro”, político portugués. Prende cun nó. 9- Ao revés, río italiano.
Fibra de certas palmeiras, e por extensión, fío para atar. Símbolo do
Indio.10- Que ten que ver coa extracción ou tratamento do ferro.
11- Muller que prognostica males ou desgracias.
Verticais:
1-Rapaciños, mociños. 2- Tratamento de certos males pola acción
do aire. 3- Nota musical que gusta a algúns da Coruña. Enfermidade da pel ou das mucosas producida por tubérculos que destrúen as partes atacadas. Siglas da marca Dolce &Gabbana. 4- Alá.
Negación. Prisioneiro, persoa encarcerada ou xulgada. 5- Chan,
firme polo que se anda. Empresa galega de telefonía e internet.
Vestido tradicional feminino da India. 6- De certa cor básica (plural). Xogador profesional de naipes, ou o que adoita facer tramapas expertamente. 7- Enseada pequena e abrigada onde as naves
poden estar ancoradas. Abreviatura de metro. Enfermidade debida supostamente á influencia de animais, defuntos, persoas,
astros ou obxectos varios. 8- Repetición dun son por choquedas
ondas contra unha superficie. Onomatopea dunha labazada. Prefixo latino que expresa a idea de eixe. 9- Símbolo do americio.
Fondo mariño cuberto de algas. Neón.10- Filoloxía ou lingüística
románica. 11- Relativo ó emperador Nerón.

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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Xan Carballa

C

on Polansky de actualidade, o título dunha das
súas primeiras películas
pode dar xogo á hora de asignarlle pai á crise, ou buscar a
quen facerlle probas de ADN.
Nunca se roubaron tantos car-

BAILE
DE VAMPIROS
tos sen poñer a alguén preso,
porque o de Madoff xa sabemos que é unha broma de mal

gusto. Ao tempo os donos da
patente do liberalismo extremo non dan chío, e os partidos que seguían as súas receitas ao pé da letra din que é hora
de empezar outra vez a festa,
non de revisar nada. Para rematala todos a bailar cos datos

da recuperación e as previsións de crecemento. Un baile
de augurios que demostra a
precisión dos “analistas”: seica
os prezos do petróleo poden
estar, ben a 40 dólares ou a 100.
Asegún. Como para escollelos
de parella no salón.G

Ten 219 pares de zapatos e boa vista para os negocios. Aínda que agora se adica á moda como personal shopper
(merca roupa para outros), asesora de imaxe e analista de gardarroupas, antes exerceu na rama da hostalaría
cunha cadea de restaurantes. Confesa que lle gusta vender porque lle gusta o ‘peseteo’.

‘Son a muller antichándal’

PACO VILABARROS

Eva Estévez

PACO VILABARROS

asesorar?
O mesmo que a canción de
Perales. Quen es e a que adicas o tempo libre. Sobre todo
o ocio, que pode chegar a ser
moi ocioso. Son a muller antichándal.
Aplica o ‘dime como vistes e
direiche como es’?
Cunha ollada podo sacar moitas conclusións... O vestido comunica moitas cousas.
Cales son os erros máis co múns ao elixir e combinar vestiario?
O descoñecer se os nosos ombros están equilibrados coas

cadeiras, se o pescozo é curto
ou longo...
Até que punto os seus consellos restan estilo propio?
Son neutra. Podo aconsellar e
corrixir pero o estilo vai determinalo a persoa sempre.
Que me di dos vestidos das fillas de ZP?
Non me fales! Neste caso poríalles unhas condicións. Máis
que nada porque están representando un país que exporta
moda e zapatos, non abarcas...
Que opina dos uniformes?
Debería prestárselles máis
atención. Poden facerse máis

anosaterra
COCHES MÁXICOS
Federico Cocho

D

Belén Cigarrán,empresaria
Como chegou ao mundo da
moda?
A través dun negocio de hostalaría que me obrigou a viaxar.
Nesas viaxes atopei moitos tesouros, en principio para min.
Co tempo vin que había negocio na importación de moda e
no aluguer de vestidos de festa...
En que consiste a análise de
gardarroupa?
Determina que cousas están ben
mercadas, cales asasinan e cara a
onde teñen que ir as futuras
compras, sempre previo exame
morfolóxico e de cor da clienta
para determinar as súas formas,
onde están os puntos débiles,
para corrixilos opticamente.
Como lle gustan os armarios?
Grandes, distribuídos por zonas e nos que estea todo á vista.
Nada de duplos fondos?
Os duplos fondos só serven
para ocultar os mortos.
Que ten que ter un bo roupeiro?
Unha serie de prendas básicas,
o que todo mundo chama
‘fondo de armario’.
Dígame as prendas indispensábeis...
Un bo pano, unha camisa
branca, unha boa americana,
un bo pantalón negro, un vestido negro por riba ou debaixo
do xeonllo...
Vista dende fóra, a súa semella
unha profesión fácil...
Non é enxeñaría nuclear pero
ten o seu ‘intríngulis’.
Que ten en conta á hora de

1.376

cousas que saias de cadros.
É partidaria de ‘customizar’ a
roupa?
Paréceme bárbaro, pero moita
xente confúndeo con Custo
Barcelona, cando vén do inglés
customer.
Que é a elegancia?
Que un vestido nunca sexa
máis poderoso que quen o
porta e, ao mesmo tempo, distinga a persoa.
É moi cara unha sesión de personal shopper?
Arredor de 180 e 200 euros en
tres ou catro horas igual que a
análise de armario.G

e modo que han ser reprobados todos os que andan
a propoñer planos de humanización das cidades e a (re)conquista de espazos para os peóns.
Rexeitemos políticos, técnicos e activistas que viven do
conto de procurar transporte
público eficiente e coordenado.
Opoñámonos sen escrúpulos aos promotores de xornadas
sen coches e mesmo deses cursis días do condutor amigo cos
que se pretende buscar alternativas “racionais”.
Refutemos a teima por contar con trens áxiles que nos conecten entre nós e co resto do
mundo a costa de non botar
man de berlinas e cincoportas.
Maldición para as cidades onde
satanizan o dereito a conducir.
E benaventurado sexa o coche privado, porque del depende a economía produtiva do
país. Usemos o coche moito, todos os días, para ir a algures ou a
ningures. Para levar os nenos ao
cole, mercar o pan, ir a Zara, tomar unhas cervexas ou botar a
primitiva. A maxia do consumo.
Iso é o que quere a xente, que din
os nosos neocón.
A fauna de ecourbanitas hipersensibles ao medio ambiente
tamén ten coche e debe usalo
máis, por un elemental sentido
de responsabilidade social. Hai
que mercar coches para que se
produzan coches, porque cando
baixa o volume de vendas nos
concesionarios o país vai mal.
Déixense de lerias hipócritas.
Non é economía sostible, pero é
o que sostén a economía.
Coche igual a progreso. E –di
Bruckner–, a ollos dun consumidor, o progreso non é máis que a
forma superior da maxia.G

’’

Candobaixaovolumede
vendas nos concesionarios
o país
vai mal”

