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ao lonxe as declaracións do
palco berraban “Ao Obradoiro,
ao Obradoiro!” e incluso uns
poucos asistentes fixeron unha
parada “técnica” diante da fa-
chada barroca da catedral.

Logo dos discursos, a xente
foi abandonando a Quintana
pero non como remate da ma-
nifestación senón para lle dei-
xar paso á segunda quenda, co-
mo rapidamente bautizaron a
remuda de manifestantes que a
iso das 14h35 encheu por se-
gunda vez a praza. Foi nese mo-
mento cando o Telexornal (que

comeza ás 14h30) conectou en
directo coa protesta, un dato
que se interpretou como un in-
tento de manipulación, respon-
dido con berros de “Televisión,
manipulación”. Até ese intre, os
lemas máis voceados foran “So-
mos galegos e temos dereitos” e
“Na Galiza en galego”. 

MARCHA PLURAL. Máis de 500 en-
tidades que agrupan 3.000 per-
soas foron os convocantes da
manifestación a través da pla-
taforma ‘Queremos galego’.
Ademais, sumáronse, en dife-

Manuel Vilas-César Lorenzo Gil
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Cando a cabeza da manifesta-
ción arribou á Quintana, as fi-
leiras nas calellas que condu-
cen á Alameda estaban acugu-

ladas de manifestantes. Á unha
e media da tarde, a praza esta-
ba chea até arriba e a manifes-
tación estaba “atascada” nas
Pratarías e a rúa do Franco. 

Moitos dos que só ouvían

Miles de persoas –50.000 segundo a policía–
ateigaron Santiago, o domingo 18,
na manifestación convocada por Queremos
Galego.Por vez primeira nesta lexislatura, toda
a oposición marchou xunta contra o recorte da
promoción do galego promovida polo PP

A lingua une

2.
MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DO GALEGO

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A.Presidente:Miguel Barros Puente. Vicepresidente e conselleiro delegado:Afonso Eiré. Vicepresidente económico:Ramón Barral. Vo-

gais:Xosé Fernández Puga, Xosé María Fonseca Moretón, Xavier Rey, Ana Miranda, Ceferino Díaz, Fernando Filgueira, Victorino Núñez e Bieito Alonso. Secretario:Federico Cañas. •
Director: Manuel Veiga. Subdirector: Xan Carballa. Coordenador Diario Dixital:  César Lorenzo Gil. Redactores:Horácio Vixande, Mar Barros, Manuel Xestoso, Manuel Vilas, María
Obelleiro,  Lara Rozados, Eva Estévez,  Xurxo González, Charina Giráldez, Antonio Cendán, Paco Vila Barros (fotografía), Xosé Bocixa (tv). Maquetación e preimpresión:Xoselo Taboa-
da. Fotografía:Axencia Galega de Noticias, Reuters. Xefe de publicidade: Carlos Martínez (publicidade@anosaterra.com)  • Redacción: Rúa do Príncipe  24, 1º - 36202 Vigo. Teléfo-
no 986 222 405. Fax 986 223 101. Correo electrónico: info@anosaterra.com.  Administración: Rúa do Príncipe  22, baixo - 36202 Vigo. Teléfono 986 433 830. Subscricións: subscrip-
cions@anosaterra.com Imprime:Norprint. Depósito Legal:C-963-1977. ISSN:0213-3105.

A Praza da Quintana ficou pequen para acoller o  gran numéro de persoas que se manifestou en defensa da lingua.
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dente practicaba “racismo lin-
güístico”.

Clausurou o acto o cantante
e ex director de programas da
Radio Galega Xurxo Souto. Foi
con diferenza o máis aplaudi-
do e centrou parte do seu dis-
curso na exhortación a que os
mozos das cidades tomen o te-
món da recuperación do idio-
ma vivo. O público acabou
cantando canda el o retrouso
“A nosa historia facémola nós”.
Non foi a única música da ma-
nifestación. Mini e Mero, d’A
Quenlla, interpretaron O carro,
poema de Manuel María,
mentres se agardaba a que se
enchese a Quintana. �

rente grao, o PSOE, o BNG, Es-
querda Unida, o Partido Gale-
guista, Terra Galega e Conver-
xencia XXI, ademais da CIG,
Comisións, UGT-Galicia, o
STEG, a plataforma Prolingua,
Galiza Nova e outros colecti-
vos. Por primeira vez desde as
eleccións do 1 de marzo, toda a
oposición se reunía nun acto
de protesta contra a Xunta.

Antes da manifestación, va-
rias eran as fotos que se busca-
ban: a de Rafael Cuíña, militan-
te do PPdeG e membro de Pro-
lingua; a dalgún outro dirixen-
te popularque non pechara as
portas a participar, caso de
Agustín Baamonde, portavoz
de Lingua no parlamento.

Mais a foto que caracterizou
a faceta da presenza de políticos

gañouna o ministro de Xustiza,
Francisco Caamaño. El conver-
teuse no primeiro membro do
goberno central en participar
nunha mobilización a prol do
idioma. En declaracións aos
medios afirmou estar en Santia-
go en calidade de “cidadán gale-
go” pero tamén “en representa-
ción do goberno de España”.
Que estivese Caamaño na pro-
testa provocou a resposta do
conselleiro da Presidencia, Al-
fonso Rueda, que criticou que
un ministro “proteste contra un
goberno autonómico”.

Que o de Cee estivese en
Compostela reforza a vincula-
ción do PSOE coa loita polo
idioma. O propio líder do PS-
deG, Manuel Vázquez, non du-
bidou en nomear a Alberte Nú-
ñez Feixóo como “inimigo nú-
mero un do galego”.

Tamén o portavoz nacional
do BNG, Guillerme Vázquez,
se dirixiu ao presidente de Ga-
liza, a quen lle pediu que volta-
se ao consenso e sobre o que
alertou da posibilidade de que
“tente mudar a Lei de Normali-
zación Lingüística”.

O PALCO. No palco estiveron, en-
tre outros promotores do acto, a
cantante de Fía na Roca,Sonia
Lebedynski, a coordinadora xe-
ral de Esquerda Unida, Iolanda
Díaz, o escritor Francisco Cas-
tro, o teólogo Andrés Torres
Queiruga, o presidente da Aso-
ciación de Escritores, Cesáreo
Sánchez Iglesias, o debuxante
Xosé Lois O Carrabouxo, o se-
cretario xeral da CIG-Ensino,
Anxo Louzao, o dramaturgo e
recente Premio Álvaro Cun-
queiro 2009, Manuel Lourenzo,
e o actor Federico Pérez, entre
outros. A presentación fíxoa
Fran Rei, da Mesa pola Norma-
lización Lingüística, acompa-
ñada pola actriz Isabel Risco.

En primeiro lugar interveu o
galeguista Avelino Pousa Ante-
lo, presidente da Fundación
Castelao, que reivindicou o de-
reito a “falar galego porque nos
peta”. Tamén falou a actriz Pa-
tricia Vázquez, quen acusou a
Feixóo de “rachar o Estatuto”.
O presidente da Mesa, Carlos
Callón, afirmou que o presi-
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‘Manifestación da dig-
nidade” ben pode-

ría ser o lema do acto cele-
brado en Santiago, o pasado
domingo. Desde o teólogo
Torres Queiruga ao ministro
de Xustiza, Francisco Caa-
maño, pasando polas moci-
dades de Galiza Nova, cos
seus cánticos desenfadados,
a defensa da lingua adquiriu
unha pluralidade da que só
quedou auto-excluída a di-
rección do PP. A moitos con-
servadores teríalles gustado
tamén estar alí pero non o fi-
xeron por medo a unha di-
rección cooptada neste mo-
mento pola extrema dereita
madrileña. Que Núñez Fei-
xóo aspire a ser ministro, en-
tregando a uniformización
de Galiza coa meseta como
dote, está a saírnos caro. 

Ao acto convocado pola
plataforma Queremos Gale-
go só lle faltou a guinda: a cul-
minación do percorrido na
praza do Obradoiro. Mais,
ocasións haberá para facelo.
Por desgraza, a próxima ben
pode ser cando se pretenda
implantar o novo Decreto do
ensino. Este PP teima en afas-
tar a nosa lingua do lugar que
garante a competencia e a
transmisión xeracional, é di-
cir a educación, deixándoa en
todo caso para ser usada dis-
crecionalmente nalgunha
“maría”.

Defender o galego tam-
pouco é un acto “politizado”
como suxiren os populares,
facendo un uso impreciso
desta palabra, pois como si-
nalou Carl Schmitt: “cando
se pide unha despolitización,
o que se está buscando non é
senón unha superación do
aspecto partidista do políti-
co”. A manifestación de
Compostela non foi, neste
sentido, un acto partidista (a
lingua é sempre de todos, a
máis elaborada contribu-
ción de Galiza á cultura uni-
versal), aínda que si foi, por
suposto, un acto político. 

Sobre o trilingüismo ao
que aludiu Feixóo –outra
máis das súas frases ocorren-
tes– abonda con lembrar a re-
dución que están a sufrir as
Escolas Oficiais de Idiomas
por parte da actual Xunta.�

anosaterra

’’editorial

’’Que Francisco Caamaño
estivese en Compostela
reforza a vinculación do
PSOE coa loita polo idioma”

’’Xurxo Souto exhortou
á mocidade  das cidades
a que tomen o temón
da recuperación do idioma”

O ministro de Xustiza, Francisco Caamaño, co secretario xeral do PSdeG Pachi Vázquez. 
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grazas a un sobreprezo nun
edificio público.�

INICIATIVA DO PP

O CONGRESO REIVINDICA
A CONSTRUCIÓN CIVIL EN NAVANTIA

O Congreso dos Deputados rei-
vindicou a construción civil no
estaleiro de Navantia e instou o
Goberno central a “potenciar”
o centro de reparacións nas
factorías de Fene e Ferrol. Así o
recolle unha iniciativa, impul-
sada polo PP, na que lle de-
manda tamén ao Executivo es-
pañol que manteña ante a
Unión Europea (UE) a reivindi-
cación do levantamento do ve-
to imposto a Navantia-Fene
para a construción de buques

rroso, nunha recente visita a
Bruxelas, que a UE levante o ve-
to á construción de buques ci-
vís e que permita que empresas

CON DATOS
DE CARGOS DO BIPARTITO

O PP REXEITA INVESTIGAR
AS LISTAS DE XESÚS VÁZQUEZ

O Grupo Parlamentario do PP
rexeitou que a Xunta investigue
as listas ilegais que supostamen-
te posúe o conselleiro de Educa-
ción, Xesús Vázquez, con datos
da vida privada de deputados e
cargos do Goberno bipartito. No
Pleno do Parlamento do pasado
9 de setembro, o titular de Edu-
cación asegurou ter no seu po-
der unhas listas con datos sobre
a vida privada de altos cargos do
Goberno bipartito que, presun-
tamente, enviaran os seus fillos
a colexios que segregan o alum-
nado por sexo. A presidenta da
Comisión de Educación, María
da Soidade Piñeiro Martínez, ta-
mén do Grupo Popular, prohi-
biu que o BNG puidese amosar
as imaxes coas declaracións do
conselleiro nas que ameazaba
co contido desas listas.�

A OPOSICIÓN
LÉVAO AO PARLAMENTO

O FINANCIAMENTO DA SEDE
DO PPdeG, EN CUESTIÓN

Tanto o BNG como o PSdeG
acusaron o PP de autorizar no
2003 –última lexislatura de Ma-
nuel Fraga– un sobreprezo da
sede da Fundación Escola de
Educación Sanitaria de Galiza
(FEGAS). A Xunta teríalle paga-
do á promotora un millón máis
do estabelecido inicialmente.
O PPdeG adquiriu a súa sede
no baixo do mesmo edificio e á
mesma promotora da sede da
FEGAS. Curiosamente, os con-
servadores pagaron un millón
de euros pola nova sede, a
mesma cantidade que o sobre-
custo da FEGAS. A oposición
aproveitou o Pleno da Cámara
para anunciar que presentarán
preguntas no Parlamento so-
bre esta polémica. O portavoz
do PPdeG, Antonio Rodríguez
Miranda, negou que os conser-
vadores comprasen a súa sede

civís. O presidente da Xunta, Al-
berte Núñez Feixóo, reclamou-
lle ao presidente do Executivo
comunitario, José Durao Ba-

privadas poidan explotar os di-
ques que non utilizan os esta-
leiros públicos.�

SOFTWARE LIBRE

A XUNTA CONFIRMA
O DESMANTELAMENTO
DE MANCOMÚN

En resposta a unha pregunta da
deputada do BNG, Ana Luísa
Bouza, o conselleiro de Presi-
dencia, Alfonso Rueda, confir-
mou o desmantelamento por
parte da Xunta de Mancomún e
das demais iniciativas de apoio
ao software libre impulsadas
pola Consellaría de Industria do
bipartito. Para o Goberno do PP,
os 500.000 euros destinados a
Mancomún –organismo que
aglutinaba as iniciativas de
apoio da Xunta de Galiza ao
software libre– “supuñan un
custo excesivo”. O BNG salien-
tou que o “éxito” das iniciativas
do Goberno bipartito neste
campo foi “incontestábel” e que
mesmo foi “recoñecido pola
propia ONU”. “En apenas dous
anos conseguiuse alfabetizar di-
xitalmente máis de 26.000 per-
soas, atraéronse novos talentos
científicos evitando a fuxida de
cerebros, conseguimos que o
10% das empresas galegas utili-
cen software libre, que o seu uso
se multiplicara por tres nas es-
colas e que Galiza sexa líder no
Estado nalgunhas áreas tecno-
lóxicas”, lembrou a parlamentar
nacionalista.�

GALIZA.4. ANOSATERRA
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ASEMANA María Obelleiro

OFELIA REI, NOVA ALCALDESA

PROSPERA A MOCIÓN
DE CENSURA EN SILLEDA

A ex socialista Ofelia Rei é a
nova alcaldesa de Silleda tras
prosperar a moción de censu-
ra contra Paula Fernández Pe-
na (PSdeG). Contou co apoio
de sete votos de concelleiros
non adscritos, dous que aban-
donaron as filas socialistas e
cinco que deixaron o PP. Os
catro votos do PSdeG e o do
concelleiro do BNG rexeita-
ron a moción, mentres que o
único edil que permanece nas
filas do PP tras negarse a asi-

nar a censura non asistiu ao
pleno. A proclamación da no-
va alcaldesa foi recibida entre
berros de “non a queremos”
por unha inmensa maioría
dos asistentes e con aplausos
dunhas 20 persoas, entre as
que se atopaban membros de
Novas Xeracións do PPdeG.
Agora, a correlación de forzas
queda cun Goberno formado
por sete concelleiros non ads-
critos –cinco procedentes do
grupo do PP e outros dous ex
socialistas–, ao que se oporán
catro edís do PSOE, un do PP
non conforme coa moción e
un sexto edil do BNG.�

Paula Fernández, ex alcaldesa so-

cialista de Silleda.             PEPE FERRÍN / A.G.N.

FRAGA COMPRARA
14 DOS 20 Á VENDA

FRACASA A POXA DA XUNTA
AO FICAR 17 AUDIS SEN VENDER

Despois de utilizar os Audis na
campaña electoral como sím-
bolo do suposto malgasto do
bipartito, o PP é agora incapaz
de vendelos. Dos 20 coches
que se ofertaban, 14 foron
mercados durante os gober-
nos de Manuel Fraga. Na poxa
celebrada o 17 de outubro, a
Xunta só conseguiu librarse de
tres vehículos por un valor to-
tal que alcanzou os 28.870 eu-
ros. A Administración estuda
agora a posibilidade de orga-
nizar unha segunda poxa pú-
blica que reduciría nun 15% o
prezo dos 17 Audis que fican
sen vender. Actualmente, os
prezos dos turismos que ven-
de a Xunta oscilan entre os
11.330 euros do máis barato e

os 38.890 euros do máis caro,
con quilometraxes entre os

103.000 e os 452.000 quilóme-
tros e matrículas de 2002 –un

deles–, dez de 2003, catro de
2005 e dous de 2007.�

Parque móbil da Xunta á venda. JESSICA BARCALA / A.G.N.

Estaleiro de Navantia-Fene.   OTTO / A.G.N.

Xesús Vázquez, conselleiro de Educa-

ción. JESSICA BARCALA / A.G.N.
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dos investimentos”. É dicir, as
firmas que acheguen diñeiro
agora poderán influír na xestión
de peaxes e os servizos hospita-
larios no futuro. Vía que para os
nacionalistas implica a “privati-
zación” do sector público.

Pola súa banda, o líder do PS-
deG denuncia que “a austerida-
de que anunciou Feixóo era
mentira, xa que os salarios dos
funcionarios soben un 0,3%,
mentres que o gasto de persoal
aumenta un 2,2%”. Manuel Váz-
quez reclama a convocatoria do
Debate de Estado de Autonomía
para discutir o recorte social.

Os sindicatos tampouco es-
tán contentos cunhas contas que
prevén máis paro, até 15 %, pero
freándose a destrución de em-
prego á metade. Tanto CC.OO
como UGT alertaron do recorte
en gastos sociais, mentres que a
patronal aplaudiunos por “opor-
tunos” e “adecuados”, ante a
“austeridade que reflicten” .

O único aspecto no que a
Xunta admite recortes é no fun-
cionamento corrente da admi-
nistración, que di caerá case un-
ha cuarta parte. Por exemplo, o
Goberno publicita unha redu-
ción dun 21% no gasto de perso-
al de gabinete, do 40 % na com-
pra de publicacións e da conxe-
lación dos soldos de altos car-
gos, incluídos os dos chamados
chiringuitos.�

cidos”. Porén, na prestación das
contas lese que o “gasto en servi-
zos públicos fundamentais” (sa-
nidade, educación e benestar)
será de 7020 millóns, fronte aos
7010 millóns deste exercicio. Ca-
ída do gasto social en termos ab-
solutos, mentres que, segundo
as contas de Facenda, “aumen-
ta en termos relativos; un 2,1%”.

O Goberno anuncia tamén o
“mantemento da sanidade e da
educación mentres que gaña
músculo os gastos para benes-
tar e dependencia”. A segunda
afirmación si é certa, pois Traba-
llo e Benestar disporá de 40 mi-
llóns máis, sobre todo para aten-
der a Lei de Dependencia. Hai
que ter en conta que este depar-
tamento xa sofre problemas de

Manuel Vilas
Unha das regras da doutrina de
John Maynard Keynes, que ser-
viu para saír da Gran Depresión,
di que en tempos de crise a Ad-
ministración debe gastar máis
para turrar da economía. Non o
entende así a Xunta. Os conser-
vadores aprobarán os primeiros
orzamentos, na historia da au-
tonomía, que recortan o gasto
–un 3,3 % menos– respecto do
ano anterior.

Tampouco hai suba de im-
postos para facer caixa coa que
atender aos prexudicados pola
crise, como si fará o Estado. Non
obstante, os popularesendebe-
darán a Xunta o máximo que
permite a Lei, igual que o bipar-
tito en 2009.

A preocupación do Goberno
céntrase en convencer os cida-
dáns de que o Executivo, cun or-
zamento menor, vai gastar máis
en protección social e tamén en
investimentos.

A conselleira de Facenda pre-
sume duns orzamentos que “re-
forzan os mecanismos de soli-
dariedade con máis desfavore-

liquidez, pois a día 19 de outu-
bro ningún dos máis de 10.000
coidadores de dependentes co-
brara o mes, mentres que o bi-
partito pagaba antes do día 10.
Isto é, cando menos, o que de-
nunciou o BNG sen que Traba-
llo respondese aínda.

O PP incumpre, por outra
parte, a súa promesa de non re-
cortar ensino, pois Educación
terá un 1,1% menos. Maior é a
caída para as universidades, un
2,5. Facenda alega que o orza-
mento dos estudos superiores
depende dos ingresos da admi-
nistración, que sofren un grave
descenso pola crise. Segundo o
Goberno, incluso “lles corres-
pondería un orzamento moi in-
ferior ao que teñen (...), deberían
levar unha baixada do 6,5 %”.

BUSCAR CAPITAL PRIVADO. Tamén so-
fre Sanidade, con 27 millóns
menos. A Xunta tenta compen-
sar esta caída abrindo a porta ao
capital privado para financiar as
obras nos hospitais de Vigo,
Pontevedra e Lugo. Tamén bus-
cará capital privado para as au-
tovías de Berdoias e Celanova.

Trátase dun dos puntos máis
polémicos. Son 141 millóns de
euros que as empresas non
achegan sen recibir nada a cam-
bio. Así, o deputado do BNG
Fernando Blanco alerta de que
“isto vai condicionar a xestión

INSÓLITO
’’

Damián Villalaín

Ademais de chegar, non sei
con canto esforzo neuro-

nal, á obvia conclusión de que
a manifestación do domingo,
18 de outubro, foi unha mani-
festación política e, polo tanto,
politizada, Alfonso Rueda aga-
sallounos outra brillante de-
mostración de materia gris ao
sinalar como “insólito” o feito
de que á tal manifestación acu-
dise un galego-falante naural
de Cee, Francisco Caamaño,
que ademais é o actual minis-
tro de Xustiza do goberno de
España. Rueda ten tanta razón
nisto coma cando afirma que
unha manifestación é un acto
político. Que Caamaño estive-
se alí é, en efecto, insólito. 

Insólito, si. Eu diría incluso
que nunca se viu outra: porque
a presenza de Caamaño teste-
muña que, por primeira vez na
historia da democracia e da au-
tonomía, hai no goberno de
España cidadáns que respec-
tan e estiman a lingua galega
máis que o propio Goberno de
Galicia. Quen aforraría cualifi-
cativos diante de tan estraña e
aberrante inversión do curso
lóxico das cousas? Só Rueda,
que como todo o mundo sabe,
é home moi austero e que, pos-
to a aforrar, aforra ata verdades
e postos municipais. Pero os
que somos un pouco máis
rumbosos non temos proble-
ma ningún en ampliar a lista de
adxectivos e engadirlle ao de
insólito algúns outros, como
esperpéntico e vergoñento. 

Que o ministro de Xustiza
do goberno de España semelle
máis empeñado en defender a
lingua galega que o conselleiro
de Presidencia da Xunta é un
esperpéntico e vergoñento lo-
gro destes seis meses de espec-
tral goberno da Xunta de Fei-
xóo. Un logro rápida e contun-
dentemente conseguido. O
máis evidente e o máis triste.
Ten razón Rueda: verdadeira-
mente insólito. �

Que o ministro de Xustiza
defenda a lingua máis
ca un conselleiro
é un esperpéntico
e  vergoñento
logro”

’’

Sanidade perde 27 millóns
e as universidades 2,5%,
pero Traballo e Benestar
aumenta 40”

’’

Feixóo busca a cadratura do círculo: gastar máis en
servizos sociais e infraestruturas cun orzamento
total menor e sen subir impostos. A patronal
aplaude as contas para 2010 que, por primeira vez,
serán máis baixas que as do ano anterior

A Xunta reduce por primeira
vez os orzamentos

A conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás[á dereita] entrégalle á presidenta do parlamento, Pilar Rojo,o proxecto de orzamentos para o 2010. JESSICA BARCALA/ A.G.N.
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cadeira de rodas. Levaba 24 ho-
ras na mesma posición, só que
lle correron a cadeira un pouco
para unha esquina. Pregunteille
se comera, díxome que si”, di.

Para Ernesto, a actuación de
quen ordenou a súa alta foi á de-
sesperada. “Coa miña doenza,
adoitan ser coidadosos porque a
oclusión pode infectarse e ser
causa de morte. Fixéronme un
TAC e viron que a oclusión in-
testinal non era completa, había
luz; mais nestes caso, a inflama-
ción báixase con corticoides.
Aínda así, en xeral téñente bas-
tante vixiado. O normal é que te
manteñan ingresado por máis
tempo do necesario para curar-
se en saúde”. Este paciente, con
todo, permítese unha ironía:
“non digo que o procedemento
do iogur non sexa científico, pe-
ro eu agardaba máis da medici-
na do século XXI”.

Respecto á situación das ur-
xencias do Hospital Xeral de
Vigo, xa durante a etapa do go-
berno bipartito un extenso do-
cumento asinado polos sindi-
catos e o persoal do servizo re-
clamaba melloras substan-
ciais. Por outra banda, unha
fonte do Valedor do Pobo sina-
lou que “na sanidade hai pro-
blemas, é un proceso dinámi-
co que non se estanca por un
cambio de goberno”. Pregun-
tado sobre se neste momento
se rexistran máis queixas que
na anterior etapa, esta voz ex-
plicou que “é evidente o relevo
que os medios de comunica-
ción lle dan ás listas de espera,
este pode ser un bo barómetro
da situación da sanidade na ac-
tualidade”.

INQUIETUDE. Hai doentes que
comezan a expresar a súa in-
quietude. Un exemplo: a su-
presión das unidades contra o
tabaco causoulle trastornos a
moitas persoas. Marta deixou
de fumar hai tres meses grazas
a este servizo, pero cando qui-
xo pedir cita para seguir co tra-
tamento, a única persoa que
prestaba esa atención en Vigo,
díxolle que se eliminaba o pro-
grama. “Aseguroume que era
por cartos, pero ela mesmo
non entendía o por que, xa que

H. V.
Ernesto (nome suposto) entrou
pola porta de urxencias do Hos-
pital Xeral de Vigo o luns 5 de ou-
tubro afectado polo que parecía
unha oclusión intestinal. Des-
pois de 48 horas, déronlle a alta
ignorando os procedementos
habituais. Tras 20 anos como
enfermo de crohn, coñece os
protocolos que se empregan na
súa doenza e nunca padecera
unha situación semellante. O
caso podería converterse en ha-
bitual, sobre todo se se ten en
conta que a Xunta reduciu as
peonadasdos médicos que re-
forzaban servizos pola tarde e
que os orzamentos do próximo
ano reducen o investimento en
sanidade e educación.

“Era como se necesitasen
camas e botasen xente fóra co-
mo fose. De feito, o médico
deu sete altas nun momentiño.
A min, díxome que tomase un
iogur, e se non o vomitaba, que
marchaba para casa. ‘E cruza
os dedos’, asegurou. Referíase
a que podía volver en calquera
momento. Á miña compañeira
díxenlle que non desfixese a
maleta”, relata.

Entre o luns e o mércores, a
boa imaxe que Ernesto tiña da
sanidade pública, recibiu un se-
vero pau, non só polos seus pa-
decementos, senón polo que
presenciou. “A primeira noite,
estiven en urxencias; despois, en
lugar de derivarme á planta de
dixestivos, como é habitual, me-
téronme en observación, unha
forma fantástica de botarte”, ex-
plica. Observacións é unha sala
teoricamente destinada aos do-
entes máis graves e en conse-
cuencia ten moi restrinxido o
acceso dos familiares –que si po-
den entrar en urxencias. “Só, sen
visitas, sen que te presten aten-
ción, a pouco que mellores, can-
do te ofrecen a alta, cóllela. De
feito, un vello e unha moza que
estivera toda a noite sufrindo,
marcharon o martes cando lles
deron esa posibilidade”, sinala.

Ernesto viviu algunha outra
situación kafkiana: “Tamén bo-
taron a un vello, Xoán, pero dixo
que non estaba ben e non mar-
chou. O mércores, cando me
deron a alta, seguía na mesma

era a única traballadora e as
medicinas non as cubría a Se-
guridade Social”, afirma. Se-
gundo Marta, “era un servizo
moi demandado porque o éxi-
to radicaba no seguimento dos
pacientes”. Esta decisión cho-
ca coa política da Administra-
ción de restrinxir o uso do ta-
baco por razóns de saúde.

Sabela é outra doente que se
queixa da paralización de servi-
zos. Estaba pendente dunha in-
tervención menor pero con
anestesia. “Chamáronme e dixé-
ronme que os quirófanos do
Hospital Cíes agora só atenden
casos de cirurxía local, pero non
total ou epidural”. O certo é que
estes quirófanos sufriron este ve-
rán unha paralización maior da
que era habitual nesa época.�

‘Para botarme de urxencias, fixéronme
a proba de se vomitaba un iogur’

Carlos Aymerich

Opasado domingo, 18 de
outubro, máis de 50.000

homes e mulleres que lle que-
ren ao país presentaron unha
moción de censura cívica
contra a política do PP. Con-
vocados por máis de medio
milleiro de entidadas agrupa-
das na plataforma “Quere-
mos Galego” marcharon po-
las rúas de Compostela recla-
mando para a nosa lingua o
respecto e a proteción que es-
te goberno lle nega.  E sabían
que, como se dunha cesta de
cereixas se tratar, xunto coa
lingua vai todo o demais. Por-
que non por acaso as acome-
tidas contra os servizos públi-
cos van da man das agresións
contra o galego. Ao cabo to-
dos e todas sabemos ou, ao
menos, intuímos a coheren-
cia profunda que existe entre
as políticas antisociais desta
Xunta e a súa zunia contra a
lingua do país. 

Un goberno que pola pri-
meira vez desde que come-
zou a andaina autonómica vai
recurtar no 2010 o gasto pú-
blico en Educación, Sanidade
e Benestar ostenta tamén o
triste título de ser o primeiro
que recúa nas políticas de
protección e normalización
da nosa lingua. E non é por
acaso. Eles saben ben que o
galego é a lingua da liberdade
e da unión. Porque a lingua é
o espazo de encontro e o sus-
tento que a nación precisa pa-
ra avanzar, recuperando a
confianza nas propias capaci-
dades. E por iso os que nos
queren dependentes tentan
privarnos, a través da lingua,
da nosa enerxía do mesmo
xeito que os agresores minan
a autoestima das vítimas para
mellor as someter.

Foi en galego que o país re-
sistíu a ditadura. Será tamén
en galego que Galiza se liberte
dos ditados do PP de Alberte
Núñez Feixóo.�

A LINGUA
DA LIBERDADE
’’

’’Eles saben ben que
o galego é
a lingua
da  liberdade
e da unión”

XO
SÉ

 L
O

IS

Pilar Farjaspresentando os Orzamentos do Sergas para o ano 2010.  A.G.N.

Os doentes, primeiras vítimas
do recorte de orzamentos na sanidade

’’Tamén botaron a un vello,
Xoán, pero dixo que non
estaba ben e non marchou.
Estivo 24 na mesma cadeira
de rodas” 

[Ernesto]
Paciente.

’’Suprimiron o servizo
para deixar de fumar cando
só tiña unha traballadora e
as medicinas non as cubría
a Seguridade Social” 

[Marta]
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máis de cincocentos galegos.
Francisco Novoa considera
que reducir o campo e situar
coma único obxectivo unha
praza no organismo autonó-
mico “é un erro, pois non hai
prazas para todos os aspiran-
tes”. Nas administracións da
Comunidade de Madrid, Cas-
tela León e Estremadura están
presentes moitos traballadores
galegos, pero de oposicións de
finais dos 90 e principios da dé-
cada seguinte. 

Fontes de Cesoga, centro
adicado á preparación de opo-
sicións en Compostela, asegu-
ran que a reticencia a irse fora
de Galiza tamén vén dada, po-
los baixos soldos das categorías
D e E noutras comunidades, “o
que non lle permite aos funcio-
narios que están lonxe da fami-
lia, manter unha vida folgada”. 

Outra característica dos
opositores é a mocidade, espe-
cialmente dende que Xosé
Luís Méndez Romeu, ex con-
selleiro da Presidencia, rebai-
xara a idade para opositar dos
dezaoito aos dezaseis anos.
Unha parte significativa dos
rapaces que rematan os estu-
dos obrigatorios busca unha
saída a través das oposicións,
sen gran convencemento na
maioría dos casos e con “ansia
moi limitada” ou “por dicir
que están a facer algo”.�

Galiza, lonxe estaban as viaxes
a Castela A Mancha, onde tan
so Academia Postal situou a

sercións. Na convocatoria para
o grupo A 2, da Xunta de Galicia,
non se chegaron a presentar o
40% dos inscritos. Non se cum-
priu a previsión de catrocentos
aprobados na primeira proba. 

No último exame para o
grupo C1, con cento cincuenta
prazas en xogo, o aprobado lo-
grábase con corenta e seis pre-
guntas das oitenta realizadas,
con cifras de deserción do en-
torno do 70%. Segundo Fran-
cisco Novoa, vese como saída
un posto seguro, pero para
acadalo, a diferenza de hai un-
ha década, o esforzo do oposi-
tor, en liñas xerais, é mínimo. 

OBXECTIVO GALIZA. Para a maioría
dos opositores o primeiro ob-
xectivo é atopar unha praza en

ñecidos, aos que habería que
sumar aqueles particulares
que realizan este mesmo labor
pero de maneira somerxida e
que, segundo fontes do sector,
poderían ser un número seme-
llante. Aínda que Pontevedra é
a provincia con máis centros
–preto do medio milleiro–, os
cento trinta e un de Ourense
son os que atenden a maior
número de alumnos. 

Anos atrás, o grupo Acade-
mia Postal, contrataba autobu-
ses para os exames en Castela A
Mancha e chegou a dispor dun
avión completo para os alum-
nos que se presentaron aos ca-
bildos de Canarias. O responsá-
bel do grupo, Francisco Novoa,
cifra en máis de 21 mil os mozos
galegos que atoparon traballo
na función pública, preparán-
dose na súa empresa. Segundo
Novoa, a crise mudou os hábi-
tos dos opositores, boa parte de
eles de maior idade da habitual
que acababan de ingresar no
paro. O máis destacado é a deci-
sión de moitos deles de prepa-
rar por libre as oposicións. No-
voa  atribúe precisamente a este
factor o elevado número de de-

GALIZA.7.

A.R.
O obxectivo é buscar un traba-
llo seguro, aínda que sexa con
remuneración mileurista. No
Estado Español hai xa tres mi-
llóns setecentos mil funciona-
rios, un 16% dos empregados,
en Galiza esta porcentaxe é su-
perior. Na oferta pública de
emprego en educación do últi-
mo ano, o número de oposito-
res aumentou un 32%, até os
preto de dez mil. Segundo a
consellaría de Facenda, os
opositores da última OPE
(oferta pública de emprego),
son corenta e tres mil, dez mil
máis que no último ano. Moi-
tos deles agardan agora a con-
vocatoria do goberno galego
para os grupos A, B e C, que
aínda non se realizou.

A pesar de todo, a febre opo-
sitora non a están a notar de-
masiado as academias, pois a
propia crise dá lugar a que boa
parte dos opositores decidan
prepararse en casa. 

MÁIS DE DOUS MIL CENTROS DE PRE-
PARACIÓN. En Galiza hai máis de
mil trescentos centros de pre-
paración de oposicións reco-

Máis oferta de emprego público, acompañada
dun maior número de opositores, é a
consecuencia da actual situación económica

Ante a crise, oposicións

As forzas da orde constitúen
unha saída. As academias de
preparación especializadas
neste sector calculan que o
aumento de opositores pode
roldar o 20%, e iso a pesar da
baixada do número de prazas.
Fontes de Cesoga consideran
que o asequíbel dos temarios

é o mellor reclamo. “Con que
esteas ben preparado fisica-
mente é levadeiro”, afirman. 

A maioría das academias
chegan a preparar os seus
candidatos, para as forzas da
orde, con temarios enviados
directamente a casa ou con
clases semi presenciais.�

Un 20% de aspirantes máis
á Policía e á Garda civil 

Oposicións á Xunta, en Silleda.  PEPE FERRÍN / A.G.N.

’’Na oferta pública
de emprego en educación,
o número de opositores
aumentou un 32%”

’’En Galiza hai máis
de mil trescentos centros
legalizados de preparación
de oposicións”
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A MANI
DO DOMINGO

Manuel Cidrás

Como os supoño a voste-
des abondo informados e

opinados sobre a manifesta-
ción en defensa da lingua, qui-
xen aforrarlles o meu comen-
tario sobre o asunto. Pescudei
na actualidade e pensei en es-
cribir do caso Gürtel, sobre as
escoitas das conversas dos pre-
sos cos seus avogados. Pero co-
mo me daba preguiza falar do
xuíz Baltasar Garzón, desbotei
este tema.

Pensei en tratar do penoso
asunto do secuestro do Alakra-
na,complicado pola prisión de
dous piratas. Non era mala idea
para a columna, pero como
non quería falar de Garzón re-
xeitei tamén esta materia.

Busquei no máis aséptico
eido da literatura un argumen-
to para as miñas letras, e atopei
na localización da fosa na que
foi soterrado Federico García
Lorca un asunto que me per-
mitía abordar o tema da me-
moria histórica e solventar con
el a miña cita con vostedes. Es-
taba nesas cando apareceu po-
lo medio Garzón, baixo o es-
crutinio do xuíz Varela, e prefe-
rín deixar de lado os restos do
inmortal poeta.

Pensei en falar da detención
de dirixentes abertzales reuni-
dos para preparar unha nova
tregua, que non sei se é trampa,
falsa ou inoportuna. Non eran
mal tema as liberdades políti-
cas e os seus límites. Pero por
non falar de Garzón rexeitei ta-
mén falar de Arnaldo Otegi.

Fiquei abraiado. Os despa-
chos da Audiencia Nacional
deberían ser ovais. Póñanse
vostedes no meu lugar: eu non
quería falar de Garzón: nin ben
nin mal: simplemente non
quería falar del. Pero este parvo
escrúpulo meu obrigoume a
desandar os meus pasos e adi-
carlle esta columna a un tema
sobre o que os sei abondo in-
formados e opinados: a mani
do domingo.�

’’

’’Eu non quería falar
de Garzón:
nin ben
nin mal”

Cando a dereita non produti-
va atopa a súa fase alta non só
os especuladores crecen. Hai
outros moitos grupos que se
senten beneficiarios naturais
do novo poder. Ocorre en to-
das partes e tamén en Galiza.

O documental de Charles
Ferguson, A guerra sen fin(No
end in sight), nominado ao
Oscar en 2007 e merecedor
dunha manchea de premios
internacionais, conta a míni-
ma preparación da posguerra
de Iraq e as delirantes deci-
sións de Paul Bremer que des-
mantelou os intentos do xene-
ral Jay Garner para que o país
non caese no caos. A mínima
infraestrutura civil, coa que a
misión de Garner pretendía
darlle continuidade á vida ci-
vil, foi decididamente boicote-
ada polo trío Bush-Rumsfeld-
Wolfowitz que puxo a Bremer
á fronte do país, disolvendo o
exército iraquí e a o partido
Baas e alimentando a resisten-
cia nunha decisión aparente-

mente disparatada. No medio
do documental escóitanse as
declaracións do coronel Paul
Hughes (director de política
estratéxica durante a ocupa-
ción en 2003) que explica co-
mo de súpeto empezaron a
chegar a ducias “os que eu
chamaba nenos bonitos. Re-
cén licenciados, fillos de xen-
tes que financiaran as campa-
ñas de Bush, que querían vivir
unha aventura exótica e ben
pagada, e sentaban arredor do
despacho de Bremer, man so-
bre man sen facer nada, men-

tres Iraq se esborrallaba. Unha
mañá topei unha alumna mi-
ña  duns meses antes, pregun-
teille que facía alí e respon-
deume: estou encantada, acá-
banme de encargar que orga-
nice o tráfico de Bagdad”.

A imaxe caótica da capital
iraquí, baixo a custodia duns
cantos privilexiados, veu non
tan sorpresivamente a conto o
pasado 15 de outubro, cando a
presidenta de Augas de Gali-
cia, Ethel María Vázquez
Mourelle, enxeñeira de Cami-
ños, comparecía na Comisión
de Obras Públicas do Parla-
mento galego co fin de darlle
contas ao máximo órgano le-
xislativo da súa xestión. O de-
bate era sobre 21 obras do go-
berno anterior paralizadas po-
lo executivo de Feixóo. Cando
a parlamentaria socialista Car-
me Gallego teimaba en saber
máis detalles sobre unha des-
tas obras, situada en Rodeiro,
Vázquez Mourelle retrucou
“¿Rodeiro?, de eso no digo na-

da más, yo paso”. Levantouse
e marchou.

Os “nenos bonitos” de Iraq,
dos que fala o coronel Hughes,
contan cando menos coa dose
de ilusión (e inxenuidade) ca-
racterística dos americanos.
Os seus equivalentes en Galiza
non chegan a iso, simplemen-
te “pasan”. Dicíanolo hai pou-
cos días un alto funcionario da
Xunta que, hai poucos meses
non se sentía precisamente
entusiasmado co goberno bi-
partito, pero agora está sor-
prendido polo cambio: “As
persoas que están entrando
veñen moi traxeadas, pero só
fan inauguracións. Hai moi
poucos proxectos sobre a me-
sa. A administración funciona
soa, case por inercia”. Son os
nenos bonitos que teremos
que pagar do erario público
durante os próximos tres
anos. No seu descargo hai que
dicir, neste caso, que teñen un
modelo claro a seguir: o pro-
pio presidente.�

OS NENOS BONITOS

TRIBUNA �Xan Carballa.

Paul Bremer [esquerda] substituiu ao xeneral Jay Garner [dereita] como máxima autoridade norteamericano no Iraq. REUTERS

A presidenta de Augas
de Galicia, respondeu: de
eso no digo nada más, yo
paso. Levantouse e
marchou”

’’
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Esixe que fronte a actual políti-
ca de investimento exclusivo
na alta velocidade, pouco a
pouco se vaia tecendo unha
malla de infraestruturas ferro-
viarias que sexa equitativa nos
ámbitos xeográfico e económi-
co, axudando a fomentar o
equilibrio entre o rural e o urba-
no. Os plans do Ministerio dis-
tan moito desta reivindicación.
“Un tren de liña estreita, o FE-
VE, ten un custo de tres millóns
de euros. O tren R598 ten un
custo de oito millóns. O ferro-
carril do AVE custa trinta mi-
llóns. Case oito veces máis que
o que custan os trens actuais”.

Gómez Camarero láiase de
que “o único que se fai é propa-
ganda da alta velocidade. Un
tipo de ferrocarril que non é o
que necesita un país coma o
noso. O AVE non só provocará
a desaparición do actual tren
rexional, senón que ademais
será inaccesíbel para as rendas
baixas”.�

minadas a prol do primeiro.
Gomez Camarero quéixase das
diferenzas que o Ministerio de
Fomento traza entre as distin-
tas comunidades. Láiase da
discriminación que sofre Gali-
za fronte outras comunidades.
O BNG xa denunciara esta si-
tuación “xa que dende 2005,
Renfe destinou un 0,55% do
seu orzamento a Galiza fronte
ao 56% de Madrid”.

O AVE COMO PROBLEMA. As queixas
de Camarero “non van contra o
AVE. Pero o que non podemos
permitir é querer ter un Ferrari
e non poder pagar a gasolina”.

Clara Sánchez
Fernando Gómez Camarero,
voceiro da plataforma en de-
fensa do tren galego, Salva o
Tren, explica a necesidade de
manter o tren de cercanías en
Galiza e a importancia de con-
tar co apoio da Xunta para frear
a campaña de desinformación,
que na súa opinión, leva a cabo
o Ministerio de Fomento. O 16
de outubro viaxou a Madrid
para expresarlle as súas reivin-
dicacións a Xosé Blanco.

En 1933, no Congreso dos
Deputados republicano, Cas-
telao afirmaba: “O ferrocarril
galego ten unha larga historia
que sangra inxustiza”. Hoxe, a
reforma ferroviaria no territo-
rio galego, que segue a contar
co mesmo trazado que a co-
mezos de século, parece máis
que necesaria. Pero os feitos
van en sentido contrario. A pla-
taforma “Salvemos o Tren” le-
va anos denunciando as suce-
sivas reducións ordenadas po-
lo Ministerio, sen apenas pu-
blicidade, iso si. 

O obxectivo do tren de alta
velocidade, fixado para o 2012,
fai que as vías existentes que
coincidan co novo trazado do
AVE sexan levantadas e pasen
a formar parte da nova obra.
Todos aqueles tramos nos que
coincidan o novo trazado do
AVE co trazado actual serán eli-

A plataforma Salva o trencritica
o retroceso do ferrocarril galego
coa coartada da alta velocidade

Fernando Gómez Camarero.

’’Dende 2005, Renfe destinou
o 0,55% do seu orzamento
a Galiza fronte ao 56% de
Madrid”

’’O AVE non só provocará
a desaparición do tren
rexional, senón que
ademais será inaccesíbel
para as rendas baixas”

O goberno galego bota ba-
lóns fóra, segundo Camare-
ro, pois remite ao Ministerio
de Fomento. Unha situación
complicada da que ninguén
quérese facer cargo. O pasa-
do oito de setembro cele-
brouse un encontro entre o
conselleiro de Medio Am-
biente, Territorio e Infraes-
truturas, Agustín Hernández
e o presidente de Salva o

Tren, Gomez Camarero.
Nesta reunión, a asociación
que defende o ferrocarril
conseguiu a promesa do
conselleiro “de pór enriba da
mesa nas súas negociacións
con RENFE dúas condicións:
non levantar máis tramos de
vías e restituír a estación de
Portas”. Camarero afirma
que hoxe o ferrocarril galego
ofrece menos servizos que

hai setenta e cinco anos”. Así
o demostraría un recente es-
tudo publicado pola asocia-
ción que examinando unha a
unha cada estación ferrovia-
ria da comunidade demos-
trou “a deficiente calidade
deste transporte”. Con todo,
as cifras de uso son aínda re-
levantes: máis de dous mi-
llóns de viaxeiros só no Eixo
Atlántico.�

‘Que non levanten máis tramos de vía’

É o AVE a solución?
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NACEU UNHA ESTRELA

Eis o que vén a dicir PPeerrffeeccttoo
CCoonnddee desde Croques, o in-
fluente blog deste xornalista, co
ministro Caamaño, o PSdeG
despexa o seu futuro. “Cando
onte pola noite vin as imaxes e
escoitei as palabras de Francisco
CCaaaammaaññoo, ministro de Xustiza,
radicalmente pronunciadas a
favor do idioma galego, empe-
zou a quedarme clara unha
idea: o PSOE xa pode ter un líder
para o futuro de Galicia. A acti-
tude de total compromiso co ga-
lego que mostrou onte o actual
ministro de Xustiza non pode
pasar desapercibida. Por fin, no
PSdeG-PSOE as caras da pelí-
cula son moi distintas ás de Paco
Vázquez e outros que, loxica-
mente, onte non pisaron as rúas
de Compostela. Non teño nada
en contra do actual liderado de
Pachi Vázquez, que tamén deu
o callo esta vez polo idioma,
pero alguén debería empezar a
dicirlles que o nivel de excelen-
cia, na loita pola achega socia-
lista á salvación de Galicia, xa
non o marcan eles. No PSOE na-
ceu unha estrela, e chámase
Francisco Caamaño.”�

CRÍTICA A GIANNI
VATTIMO POR VIRAR Á
ESQUERDA

Non é habitual que critiquen o
pensador GGiiaannnnii  VVaattttiimmoodesde
as páxinas de El País, mais al-
gunha tiña que ser a primeira
vez, aínda que fose cando virou
á esquerda. O seu libro “Ecce
comu. Como se chega a ser o
que se era” é obxecto dun co-
mentario asinado por EEnnrriiqquuee
LLyynncchh en Babelia. “A quen co-
ñecemos a traxectoria intelec-
tual de Gianni Vattimo asóm-
branos a súa capacidade para
cambiar de camisa ideolóxica
–ou, simplemente, de forma de
pensar– sen alterar no fondo
case nada do que orixinaria-
mente bosquexou cara media-
dos dos anos oitenta. En pouco
máis de trinta anos, Vattimo pa-
sou de ser un lector aplicado da
metafísica de Aristóteles baixo a
guía do seu mestre Gadamer, a
encabezar o movemento de li-
beralización homosexual en Ita-
lia e a facerse heideggeriano e
nitzscheano, coa súa proposta
dunha das versións máis cons-
picuas do posmoderno baixo a
malfadada consigna do cha-

mado 'pensamento feble', fór-
mula case tan pouco feliz como
o título deste libro. Da posmo-
dernidade pasou ás filas dunha
variante da socialdemocracia
–ou sexa, o liberalismo vergon-
zante– convertido en parlamen-
tario europeo e ao neopragma-
ticismo de Rorty e, tras un so-
noro e mediático reencontro
coa relixión católica –por certo,
nada compatíbel co seu nihi-
lismo nietzscheano dos oi-
tenta–, fíxose predicador dun
cristianismo sen fe e dun catoli-
cismo sen Igrexa. Todo iso sen
deixar de invocar o nome de
Heidegger e Nietzsche. Ao paso
que ía, todo facía prever que de-
sembocaría no islamismo,
como Roger Garaudy. Pero non.
Unha pirueta máis e fíxosenos
neocomunista o que, na súa re-
tórica, tradúcese en forma dun
marxismo anacrónico que de-
fende un 'subversivismo demo-
crático' que reivindica o uto-
pismo –como se non, ser comu-
nista aínda– sen deixar de subs-
cribir as teses da fin da historia

de Fukuyama, coquetea con
Toni Negri e escórase perigosa-
mente cara as teorías conspirati-
vas para rematar facendo apolo-
xía de Hugo Chávez. Patético; e,
ao mesmo tempo, sintomático
da larapotada política italiana
da que tanta vantaxe tirou o im-
presentábel Berlusconi”. Que
indirecta!�

UNHA POLÉMICA
INTERESADA

En Faro de Vigo, o decano dos
avogados de Vigo, AAllffoonnssoo  ÁÁllvvaa--
rreezz  GGáánnddaarraa, reflexiona con iro-
nía sobre a polémica do idioma e
os topónimos nun artigo cuxa
conclusión é que as razóns últi-
mas son interesadas. “Seica xa se
amañou este asunto, 'a nivel au-
tonómico', ben está. É coma un
'happy end' pactado. Os repre-
sentantes municipais volven po-
los foros de Sir Francis Vázquez,
que tanto rendemento electoral
lle dera, e o Secretario Xeral do
PSdeG anuncia o seu apoio á ini-
ciativa con tal que haxa con-
senso; pero como se sabe que
non o hai, todo queda en augas
de bacallau e a polémica acaba
sendo remitida ao activismo gra-
fiteiro da sucesión de interven-
cións particulares nos letreiros,
con chapapote: A Coruña, La
Coruña, A Corunha, A Cruña, A
Crunha. Habería outras solu-
cións: o referendo abreviado, en
forma de inquérito municipal
dirixido a cada fogar de Galicia,
ou o circunloquio elusivo á
moda florentina, consistente en
lle chamar a Marineda 'a cidade
na que xoga o Deportivo'; non
esquezamos que, no plano xudi-
cial, tivera éxito a habilidade de
designala coma 'a cidade na que
ten a sede este tribunal'. Agora
ben, para o caso de rexurdir esa
arela conservadora e conserva-
cionista do verdadeiro nome da
querida cidade do norte ('siem-
pre fue La Coruña, no sabemos a
qué vienen estas novedades')
forza será ofrecer a outros conce-
llos unha oportunidade pare-
cida. As traducións non son difí-
ciles e mesmo acadan unha sim-
pática beleza”.

Maior retranca aínda conte-
ñen algunhas das frases deste
avogado galeguista: “Non se
pode impoñer, porque daquela
sería peor. A presión xera rexei-
tamento. É irracional suspen-
der a un galego alumno de ga-
lego porque ignora o galego.
Tamén o ignoran conspicuas
autoridades da Administración
autonómica e non pasa ren”.�
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OUTONO

Rosa Aneiros

O regreso do frío e da
choiva marca os tempos

estacionais e os anímicos. Ta-
mén abaixo do mar, nestas fo-
xas profundas e cheirentas
onde Alba, a pequena baila-
rina de tutú branco, estende o
seu baile lentísimo e nu. As fu-
marolas desprenden un fume
que cega os sentidos e ador-
mece as vontades. Nas axen-
das do outono as sociedades
occidentais procuramos en-
cher os ocos do traballo coa
escusa de formar a mente e
espreguizar o corpo cando, en
realidade, iniciamos carreiras
contra nós mesmos. Cursos
de inglés, ximnasio, música,
baile, inicio de coleccionables,
algún entretemento para ma-
tar as horas de negrura no ceo
e vagar nos petos. O escaso
tempo de ocio é asasinado
cruelmente en nome da an-
siedade que produce non ter
que facer. Coma se pasear
pola rúa non fose nada, ou ler
un libro, ou camiñar polas pu-
charcas de auga, ou falar, ou
ollar un solpor. Coma se o que
non produce ou non ten lugar
no currículo laboral non tivese
valor. Nesa escala de méritos
nunca cabe o que realmente
paga a pena. Tampouco a
consciencia de saberse con
gran fortuna por ter un posto
de traballo e un anaco de pan
cando millóns de persoas no
mundo carecen de tales derei-
tos convertidos dramatica-
mente en luxos. A crise que só
rabuña os que a provocaron
arrasa iracunda os lugares
máis pobres do planeta. Nin
estrés vacacional nin farrapos
de gaita. Aquí, a alegría é ter
un emprego ao que regresar
cada día. Por iso Alba remexe
a súa saia de tentáculos bran-
cos cunha sombra de mofa no
bico: o que ten traballo por-
que o ten e o que non o ten,
porque non o ten. Haberá
quen vos entenda?�

’’

’’Aquí, a alegría é ter
un emprego ao que 
regresar cada día”

ENPOLEIROALLEO

Gianni Vattimo.

’’O idioma oficial de Galiza 
é o galego e eu estou
disposto a promocionalo
e loitar por iso”

[Xosé Manuel Baltar]
Vicepresidente do Parlamento.

’’Franco é figura senlleira
da nosa historia” 

[Manuel Fraga]
Perfecto Conde.
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O encontro con Jacques Gai-
llot é sempre gratificante, par-
ticularmente para quen apre-
cie a liberdade como un dos
valores máis prezados da per-
soa, e máis escasos hoxe coma
sempre. Teño a sorte, non só
de coñecelo e colaborar con el
desde hai anos, senón tamén
de contarme entre os seus
amigos. Visitou Galiza por ter-
ceira vez para participar no en-
contro internacional dos res-
ponsables da páxina de Parte-
nia (http://www.partenia.org),
que foi en Sobrado dos Mon-
xes na primeira fin de semana
de Outubro. A primeira oca-
sión foi en 1997 para falar no
Foro Relixión e Cultura en Ga-
licia; daquela estaba quente
aínda a recriminación que lle
fixera o Papa Xoán Paulo II,
nun dos seus encontros en
Roma,  de “cantar fóra do
coro”, e tiña fama de ser un
bispo rebelde como escribín
daquela nestas páxinas (“Jac-
ques Gaillot, un bispo rebelde
en Galicia”, ANT 13/11/1997).

Teño escrito que a súa mo-
destia é inversamente propor-
cional á súa intelixencia e a súa
grandeza de espírito. Jacques
Gaillot é unha desas figuras
proféticas que acenden áni-
mos e manteñen erguida a es-
peranza no medio do descon-
certo, o desánimo e o pesi-
mismo. As súas palabras soan
sempre libres, e por iso confli-
tivas. Nos conflitos coa súa
Igrexa, optou por unha comu-
ñón capaz de soportar en paz e
con amor a tensión da diferen-
cia. Pero aínda máis que home
de palabras, o bispo Gaillot é
home de feitos, de servizo; nos
nosos encontros non é raro
velo fregar os pratos como cal-
quera dos participantes. Eli-
xido bispo de Évreux (preto de
París) en 1982, involucrouse
desde o comezo non só na vida
dos seus diocesanos senón ta-
mén en acontecementos de
actualidade que marcarían o
seu futuro como un bispo dife-
rente. Isto levaríao á súa desti-
tución en xaneiro de 1995; o
que levantaría unha ola de
protestas tanto na Igrexa como
na sociedade. Roma conver-
teuno en bispo de Partenia; e el
aceptou ser o bispo do deserto,
símbolo de todos os que tanto
na Igrexa como na sociedade
teñen a sensación de non exis-

tir. Partenia será a “diocese sen
fronteiras”, na que se irán in-
cardinando cristiáns e cristiás
sen Igrexa, ou críticos coa súa
en todo o mundo. Cando se lle
critica que é “pouco bispo”, el
di que non ten “espírito de
casta”, e considérase un bispo
do adro, “porque hai moita
xente que non vai á catedral”.
Máis aínda, cre que Xesús de
Nazaret pertence á humani-
dade e non só aos cristiáns.

En A Coruña encheu o
Salón do Centro Fonseca para
dicir con San Paulo “Estamos
chamados á liberdade”. “Men-
tres teñamos medo non sere-
mos libres”, comezou dicindo
na súa reflexión: medo de ser
nós mesmos, medo dos de-
mais, medo da autoridade,
medo a tomar a palabra na
igrexa ou no grupo, medo a
perder as vantaxes adquiridas
e a estima da xente, medo a
perder a seguridade... medos
que nos paralizan. “Cando un
é libre, da medo”; da medo
porque sacude as conciencias

e fai voar as falsas seguridades.
Así lle aconteceu a Xesús e a
outros líderes da historia; á
xente do poder non lle interesa
nada a xente libre; por iso aca-
baron con eles, xente así pode
durar pouco. Tanto na Igrexa
coma na sociedade, hai pouca
xente libre; estamos prepara-
dos desde o berce para ser
obedientes, “estar confor-
mes”, pero non se trata de ser
conformes, senón de ser au-
ténticos. 

A terceira reflexión que dixo
o bispo galo ía encabezada por
un coñecido texto do evanxeo
de Xoán: “A verdade faravos li-
bres” (Xn 8). Non a verdade es-
tática, dogmática, senón a que
un tenta dicir e vivir; cando é
así, un está no camiño da liber-
dade, mesmo aínda que se tra-
buque. Porque Xesús non nos
di que aceptemos unha ver-
dade imposta, senón que nos
invita a xulgar por nós mesmos
(Lc 12, 57): “Ningunha institu-
ción pode substituír a concien-
cia de ninguén”.

Esta liberdade próbase so-
bre todo no amor: “Somos li-
bres para amar”. O amor léva-
nos cara aos demais, rompe
fronteiras e é un verdadeiro
fautor de milagres. Isto é o que
manifestan as palabras e obras
de Jacques Gaillot, a súa mi-
rada limpa e penetrante, nas
súas mans e os seus pes, sem-
pre dispostas axudar e camiñar
a carón dos excluídos. Por iso,

está sempre á fronte de mani-
fas de excluídos, de sen teito, de
inmigrantes sen papeis, de pa-
cifistas e ecoloxistas, cos ocu-
pas de “Droit au Logement”...
Do mesmo xeito que nos anos
80 non lle importou asinar un
manifesto con Georges Mar-
chais (PC) e Lionel Jospin (PS),
ou pronunciarse a favor da su-
blevación palestina dos territo-
rios ocupados, ou ir a a Sudá-
frica para apoiar a un mozo mi-
litante anti-apartheid na cadea,
ou ir á Polinesia Francesa co
movemento pola paz para pe-
dir a interrupción das probas
nucleares... nos últimos anos
segue apoiando a resistencia
palestina en París, ou a resis-
tencia dos malienses, ou as rei-
vindicacións dos magrebíes de
“Droits devant!”, os kurdos, a
revolución cubana… pero ta-
mén se manifesta o 1 de maio
cos obreiros, ou defende rei-
vindicacións dos mozos fran-
ceses de “Jeudi Noir”, dos gais
ou dos patriotas corsos, o de-
reito a usar o preservativo (so-
bre todo como profiláctico
contra a SIDA, contrariamente
ao papa), sen esquecer as loitas
pacíficas dos cristiáns por unha
Igrexa máis evanxélica e máis
democrática: “Valoro a madu-
rez dos cristiáns que saben ex-
presar o seu desacordo”. Todo
isto puido verse mes a mes no
portal de Partenia, no seu “Dia-
rio de a bordo”, desde hai máis
de dez anos.�

JACQUES GAILLOT, UN BISPO LIBRE

TRIBUNA �Victorino Pérez Prieto.
Escritor e teólogo

Mª Xosé Queizán

E xiste unha ideoloxía reac-
cionaria que se patentiza

en diversas accións e compor-
tamentos. Unha acabamos de
observala na manifestación de
Madrid contra a nova Lei de
interrupción do embarazo,
unha congregación tremen-
damente manipuladora. Víase
a primeira vista: cantidade de
nenas e nenos utilizadas polas
propias nais, pais e profeso-
rado para alzar as inocentes
voces a favor da vida dos be-
bés. Nas imaxes que exhiben
non mostran o conxunto in-
forme de células que é o em-
brión, senón un bebé dentro
do útero materno. Daquela,
din, defenden a vida. Pero os
que organizan esa farsa, bis-
pos, partidarios da familia,
persoas do PP e demais funda-
mentalistas, nunca saen á rúa
a defender a vida dos milleiros
de persoas que morren de
fame, das mulleres asasinadas
polas parellas, das prostituídas
e escravizadas, d@s inmigran-
tes, da xente marxinada ou
perseguida. Pola contra son os
autores ou colaboran coa per-
secución da igualdade, do
progreso e a ciencia. Só a vida
do embrión lles parece vida. E
alí vimos a José María Aznar,
que desvergonza!, disimu-
lando que durante o seu man-
dato se levaron a cabo medio
millón de abortos en España
sen que el movese un dedo. A
dobre moral impera, así como
a hipocrisía ou o riso noxento
do grupo mafioso e putañeiro
do chamado caso Gürtel, que
ben poden rir de todos os con-
tribuíntes estafados. Dicía o
outro día Manuel Vicent que a
democracia consiste en sacar
á luz o lixo. A ideoloxía de es-
querdas debe conseguir que a
democracia non sexa só sina-
lar co dedo a varredura, senón
o compromiso de cambio e a
acción para acabar coa farsa e
a impunidade de tantas per-
soas inmorais.�

IDEOLOXÍAS’’

’’A ideoloxía de esquerdas
debe conseguir
que a democracia
non sexa  só
sinalar co dedo
a varredura”

J. Gaillot [no centro] con cregos de "Encontros" e outros leigos galegos.

Na Coruña encheu o Salón
do Centro Fonseca para
dicir: Mentres teñamos
medo non seremos libres”

’’
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llido era... a inauguración dun-
ha piscina en Carcaixent.

A técnica política  da axenda
ateigada de inauguracións viví-
mola ben de perto en Galicia
durante o período Fraga. Da-
quela, e sobre todo en precam-
paña electoral, en Vigo chegou-

se a alugar o material deportivo
dun polideportivo sen rematar,
para o candidato do PP poder
facer a presentación. De inme-
diato foi devolto ao subminis-
trador. Estas accións de cartón
pedra solen ser habituais. Nos
anos 90, durante unha visita do
Rei a Valencia para  inaugurar
unhas instalacións científicas si-
tuadas nunha zona pouco urba-
nizada, a empresa encargada do
acto encheu de moqueta verde
e plantas artificiais a zona pola
que habían transitar as autori-
dades procurando que os tiros
de cámara estivesen convenien-
temente cubertos.

ESPERANZA AGUIRRE PECHA TEMPO-

RALMENTE O TINGLADO. A primeira
fase da Gürtel –máis coñecida
agora co levantamento do se-
creto dun terzo da instrución
sumarial– deixou á luz algúns
aspectos da mecánica das em-
presas contratadas pola Co-
munidade de Madrid na mate-
ria. Unha cuestión básica era
trocear a facturación en pezas
menores de 12.000 euros para
evitar trámites de concurso e

facilitar a contratación directa.
A operativa deste proceso es-

tá incluída nas conversas de Co-
rrea e Pablo Crespo con José
Luís Peñas, exconcelleiro do PP
en Majadahonda, que coas súas
gravacións é unha das máis pe-
rigosas testemuñas de cargo.
Para Correa os actos que organi-
za o goberno de Aguirre son to-
dos “chourizadas”. Ademais
Correa quéixase de que non ha-
bía grandes actos de 100.000 eu-
ros, “pero de 20.000 ou 30.000
había moitos, e deses había que
facer catro facturas, que a seño-
ra  estaba todo o día en hospi-
tais, en metros...”, consta na gra-
vación en referencia á presiden-
ta madrileña.

En total a trama contratou,
segundo o que se coñece do su-
mario, perto de 350 actos entre
2004 e 2008, na práctica totali-
dade adxudicados directamen-
te e con intervención singular de
Alberto López Viejo, un dos tres
deputados cesados da Comuni-
dade de Madrid, e que dadas as
vinculacións directas con Easy
Conceptfoi a persoa utilizada
por Aguirre desde o comezo co-

mo válvula coa que eludir a súa
responsabilidade política.

O diarioPúblicopublicou un
completo informe sobre estes
eventos, todos eles vinculados á
política de imaxe de Aguirre, e
unha mostra serve para enten-
der a dinámica de contratación.
“O caso máis asombroso leva a
etiqueta de 34.748,55 euros. Foi
o cobrado por Diseño Asimétri-
co por organizar  o 19 de xullo de
2006 unha visita de Aguirre ao
Parque Empresarial de La Car-
petania, en Getafe. A visita co-
mezou e rematou pola mañá. Se
houbo aperitivo ou copa de viño
español, pagouse noutra factu-
ra”. O custe total pagouno Arpe-
gio, unha empresa pública adi-
cada á xestión de solo, pero o
desglose indica que en troques
de nuns terreos baleiros, Aguirre
oficiou “nun salón parisiense. O
recibo consigna a famosa trasei-
ra, xeralmente un cartelón que
segundo Raxoi era o que basica-
mente facían as empresas da
trama. E quedan anotados con-
ceptos que despois se repetían
noutras moitas facturas: as ‘dú-
as jaimas de 5x5’, a ‘tarima de

Xan Carballa
Cando Felipe González presi-
diu o goberno central presumía
de que, nos seus case tres lus-
tros de mandato, apenas parti-
cipou en actos inaugurais. O
costume contrasta co frenesí
doutros moitos cargos públicos
e singularmente dos presiden-
tes autonómicos de Madrid e
Valencia, principais enredados
na trama de Francisco Correa
Don Vito, Pablo Crespoe Álvaro
Pérez El Bigotes. De feito,
Camps apenas se ten pronun-
ciado en sede oficial parlamen-
taria sobre os asuntos que en-
volven a súa figura nos últimos
meses, e mesmo en plena crise
de cese-dimisión de Ricardo
Costa (ex-secretario xeral do PP
no País Valenciano), facía esca-
sas declaracións e o lugar esco-

O ronsel continuo de inauguracións está na
orixe da trama Gürtel. Aguirre e Camps
saían a varios actos diarios. A presidenta de
Madrid baixou radicalmente a súa axenda
en canto comezou a instrución do sumario

Detido o número dous da ETA. As Forzas de Seguridade detiveron en

Francia a Aitor Elizaran Aguilar, considerado o 'número dous' do aparello

político da ETA,  así como a unha muller, Oihana San Vicente, segundo in-

formaron fontes da loita antiterrorista. A operación desenvolveuse nas

proximidades da localidade de Carcnac, na Bretaña francesa. No momen-

to das detencións, sobre as 11h00, os dous presuntos etarras circulaban

nun vehículo roubado e ían armados.� R
EU
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R

S

FINANCIAMENTO DO PP

’’A señora
[Esperanza Aguirre] estaba
todo o día en hospitais,
en metros... todos os actos
eran chourizadas”

[Francisco Correa]
cabecilla da Trama Gürtel.

H. Vixande
As tensións entre as direccións es-

tatais dos partidos políticos e as sú-

as organizacións autonómicas re-

pítense de forma constante. Un

exemplo é a negativa inicial do se-

cretario xeral do PP de Valencia, Ri-

cardo Costa, a abandonar o seu

posto mentres se investiga o caso

Gürtel. Outro son os pulsos que o

PSC mantén co PSOE en cuestións

clave relativas a Catalunya. Mais,

pódense evitar estes desencontros

ou forman parte do sistema?

Para o catedrático de Ciencia

Política da Universidade de Santia-

go, Ramón Máiz, non se trata dun

problema, senón “dunha peculiari-

dade dos gobernos multinivel co-

ma o noso”. Con todo, admite que

non sempre se dan e recoñece que

no sistema americano non existen

esas tensións, pero matiza que é

debido a que “é unha federación

uninacional que ademais ten uns

partidos que en realidade só exis-

ten no espazo local”.

Tanto as diferenzas que mostran

PSOE e PSC como as que amosou o

PP valenciano fronte o central, son

mostras dunhas tensións constan-

tes, aínda que é no caso dos popula-

resno que se producen máis desen-

contros. Na actualidade tamén hai

’’As organizacións
autonómicas dos partidos
estatais non poden
presentarse ante o seu
electorado como
sucursais”

[Ramón Máiz]
Catedrático de Ciencia Política da USC.

Os desmarques do PSC ou o reto de Costa
a Raxoi constitúen unha peculiaridade
dos sistemas descentralizados

As tensións dentro dos partidos estatais, inevitábeis nun 

Arantza Quiroga, Antonio Basagoiti , Mariano Raxoi e Inaki Oyarzabal.      V. WEST / REUTERS

Esperanza Aguirre atrapada na rede
Gürtel de inauguracións
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prensa de 6x1 metros’e a ‘mo-
queta vermello institucional’so-
an a ladaíña nos cargos endosa-
dos á Comunidade de Madrid
por Diseño Asimétrico e as súas
tres compañías irmás: Good
and Better, Easy Concept e Ser-
vimadrid Integral”.

En febreiro deste ano, coas
primeiras informacións nos xor-
nais, Esperanza Aguirre plegou
velas rapidamente sabedora de

que as investigacións de Gürtel
tocaban o nervio da súas activi-
dades. Mesmo os ceses e remo-
delacións que fixo no goberno e
no grupo parlamentario utili-
zounos para aparentar unha
iniciativa que a opinión pública
non aprecia na dirección do PP,
que achica as augas de Valencia
con dificultade e ten ao seu te-
soureiro, Luís Barcenas, impu-
tado no Supremo. 

A presidenta madrileña dei-
xou de encher a súa axenda de
continuas presenzas, como as
que a levaron a inaugurar o 16
de febreiro de 2006 a maqueta
dun colexio en Valdemorillo
cun gasto de 10.183 euros  ou en
maio  de 2007, seguindo a técni-
ca de Fraga, cando alugou unha
incubadora para facer o posado
fotográfico nun hospital a me-
dio acabar ou  preparando per-

corridos por centros médicos
sen rematar, con gardas de se-
guridade nas portas de baños si-
nalizados pero sen sanitarios,
máquinas de facer rehabilita-
ción nun metro cadrado de mo-
queta para facer a foto e o resto
do cuarto baleiro, ou reloxos nas
oficinas que cando eran as once
da mañá marcaban as catro da
tarde. Faltaban quince días es-
casos para ir ás eleccións.�
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Vinte persoas detidas por branqueo de capitais. Un total de 20 perso-

as, entre elas o alcalde de El Ejido, (Almería), veñen de ser detidas a instan-

cias da Fiscalía Anticorrupción polos delitos de branqueo de capitais, su-

borno, tráfico de influencias, malversación de caudais públicos e falsidade

en documento mercantil. A presunta trama empresarial, que se estende á

capital almeriense, Madrid e Sevilla remóntase a 2007, cando se  ordenou

intervir os teléfonos dos imputados.�

Xesús Veiga

S e o mapa político do Estado
fose susceptíbel de ser ana-

lizado en termos matemáticos
e/ou químicos poderiamos
pensar que están creadas moi-
tas das circunstancias teóricas
requiridas para que teña lugar
unha mudanza significativa
deste. Coinciden dous fenóme-
nos de notábel intensidade: un
grave deterioro das condicións
de vida de milleiros de persoas
que está arruinando a credibili-
dade do goberno de José Luis
Rodríguez Zapatero e o burato
negro do caso Gürtel que suscita
serios interrogantes sobre a con-
tinuidade da carreira política de
Mariano Raxoi.

Aparentemente, a combina-
ción dunha crise económica de
duración incerta e o desprestixio
da elite política que provoca o
coñecemento do sumario Gür-
tel debería alimentar a medra
daquelas ofertas electorais que
se colocan nas marxes do bino-
mio partidario que hexemoniza
a vida política estatal. Podería
ser un momento propicio para
forzas como o BNG ou IU. Ca-
bería agardar, tamén, unha
multiplicación dos apoios á sigla
patentada por Rosa Díez. No ca-
dro das hipóteses posíbeis con-
viría, mesmo, non descartar a
eventual configuración dunha
opción “berlusconiana” capita-
neada por algún líder mediático
con fame de poder político.

A experiencia electoral acu-
mulada e algún inquerito recente
convidan a extremar a prudencia
preditiva. Francisco Camps está
practicamente queimado, Raxoi
vive pendente dun fío moi feble e
a Zapatero xa non lle funciona o
talante. Mais o PP aínda ten unha
reserva de votantes considerábel
e o PSOE dispón de certa estabili-
dade parlamentaria e da con-
fianza de UGT e CCOO. O dese-
quilibrio pode xurdir de dous hi-
peractivos francotiradores con
axenda propia: Juan Luis Ce-
brián e Pedro J. Ramirez.�

TEMPO DE CAMBIOS?
’’

O desequilibrio pode 
xurdir de dous
hiperactivos
francotiradores
con  axenda propia”

Francisco Camps [á dereita] e Esperanza Aguirre. SERGIO PEREZ / REUTERS

’’

friccións entre o PP vasco e o espa-

ñol pola blindaxe do concerto fiscal

e no pasado foron notorias as deso-

bediencias das organizacións re-

xionais ante as modificacións dos

seus estatutos de autonomía, o

que levou a que o PP andaluz vota-

se a prol do novo estatuto mentres

o PP central presentaba un recurso

de inconstitucionalidade.

“As organizacións autonómi-

cas dos partidos estatais non po-

den presentarse ante o seu electo-

rado como sucursais, deben de-

fender os intereses das comunida-

des, só pena do castigo electoral”,

sinala Máiz para explicar o por que

das tensións, que non son habi-

tuais no ámbito municipal “ao ter

un nivel de competencias menor”.

A pesar de todo, o comporta-

mento do PSOE e do PP difire.

Mentres externamente é elevada

a sintonía entre os socialistas de

Madrid e as organizacións territo-

riais agás a catalá, son numerosos

os desencontros da Executiva es-

tatal do PP e os niveis inferiores.

Unha explicación é que o PSOE

asumiu mellor a composición au-

tonómica de España e en conse-

cuencia é máis permeábel ás de-

mandas das súas federacións; ou-

tra é que os socialistas contan co

Goberno central e desde el modu-

lan as reclamacións das comuni-

dades do PSOE.

DESCOMPOSICIÓN. Para Miguel Ba-

rros, como estudoso do federalis-

mo e do papel do galeguismo, a

distinta capacidade dos partidos a

encaixar as diferenzas internas dé-

bese á “tradición federal do PSOE”,

que casa coa “práctica interna de

impulsar os congresos desde o

PSA (Andalucía), co apoio de Ma-

drid e o PSC; o resto pintan me-

nos”.  Barros estima que o PP non

ten tan engraxada a súa máquina

nin conta coa experiencia de ter

gobernado durante tanto tempo

o Estado e moitas Comunidades

autónomas.

En todo caso, a situación do PP

nos medios do comunicación co-

meza a verse como un proceso

complexo. Para o xornalista con-

servador José Antonio Zarzalejos,

“o PP comeza a parecerse á  CEDA

de Gil Robles, é dicir, á Confedera-

ción Española de Dereitas Autóno-

mas” e para outro periodista, Fer-

nando Vallespín, a pregunta que

xorde “é ver até que punto este re-

sultado é produto das lóxicas do

Estado das Autonomías ou res-

ponde máis ben aos propios equi-

librios internos e aos xogos de

alianzas no interior dos partidos.

Se, como todos presumimos, non

son os baróns territoriais os que lo-

gran os éxitos electorais senón a

marca do partido, que explica que

aqueles manteñan tan alta capaci-

dade de chantaxe? Onde temos

que mirar para buscar unha res-

posta, ao sistema autonómico ou á

vida interior dos partidos? Proba-

blemente a ambos”, conclúe.�

beis nun estado autonómico?
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Roberto Mansilla Blanco
analista do IGADI (www.igadi.org)

Se tomamos en conta as diver-
sas enquisas realizadas no Uru-
guai nas últimas semanas, as
eleccións presidenciais que se
levarán a cabo o próximo do-
mingo 25 de outubro orienta-
ránse, case indubidabelmente,
cara a unha segunda volta elec-
toral, a celebrarse hipotetica-
mente o 29 de novembro. 

Os candidatos con maiores
opcións presidenciais serían o
líder da plataforma goberna-
mental Frente Amplio (FA), José
“Pepe” Mújica, de 66 anos, e o
candidato opositor e ex presi-
dente Luis Alberto Lacalle, do
Partido Nacional ou “Branco”.
Un 59% dos enquisados consi-
dera elevada posibilidade de re-
alizar unha segunda volta entre
Mújica e Lacalle, debido a que
ambos non semellan superar o
50% necesario para gañar nun-
ha primeira volta. 

As enquisas danlle a Mújica
o 44% mentres Lacalle estaría
no 33%. No centro da atención
estará o factor decisivo que su-
pón o voto dos “indecisos” que,
segundo estas enquisas, navega
entre o 7 e o 12% do electorado
uruguaio.

Estes comicios presidenciais
manifestan diversas variábeis
que consolidan a transición de-
mocrática iniciada en 1985, tras
a caída da Xunta Militar. A ato-
mización política uruguaia, con
diversos partidos minoritarios
como protagonistas electorais,
dá a entender a ruptura do clá-
sico bipartidismo entre os parti-
dos Blanco e Colorado. 

Igualmente, a vitoria electo-
ral do FA en 2004 permitiu a
histórica chegada ao poder
dunha esquerda de ampla
conformación política e ideo-

lóxica, escenario que pode re-
petirse no 2009, en caso de
triunfo de Mújica. Non obstan-
te, o escenario vese fortemente
polarizado non só entre as can-
didaturas presidenciais senón,
incluso, no seo do FA. 

Diversos sectores dentro do
partido gobernamental dubi-
dan da real capacidade de man-
do de Mújica, especialmente
polo seu estilo directo, coloquial
e, ás veces, crispado e subido de
ton. O propio presidente Taba-
ré Vázquez, cunha alta popula-
ridade e que constitucional-
mente non pode presentarse á

reelección presidencial, tivo
que liderar persoalmente a
campaña electoral do FA, a fin
de tentar asegurar os votos ante
o que considerou publicamen-
te como “as estupideces” ver-
bais de Mújica. 

Esas “estupideces” están ex-
plicadas en torno á publicación,
a mediados de setembro pasa-
do, dun libro intitulado Pepe
coloquios,onde o candidato do
FA realizaba polémicas declara-
cións sobre o sistema político e
xudicial do seu país, así como
da veciña Arxentina, país de
considerábel rivalidade históri-
ca para os uruguaios e onde ha-
bitan 25.000 dos seus compa-
triotas, que están legalmente fa-
cultados a votar no Uruguai.

TUPAMAROS VS AMIZADES PERIGOSAS.

A utilización do pasado político
de Mújica e Lacalle está igual-
mente consolidándose como
un arma electoral de notábel
poder de persuasión. Mújica foi
membro da guerrilla urbana
dos Tupamaros a finais da dé-
cada de 1960 e comezos de
1970, antes da instauración da
ditadura militar. O seu pasado
guerrilleiro e radicalmente es-

querdista é un factor mobiliza-
dor da campaña de Lacalle, a fin
de desprestixiar o candidato do
FA, incorporándoo, precisa-
mente, a unha corrente de es-
querda considerada “trasnoita-
da” que, en diversos sectores o
equipararía co modelo de Hugo
Chávez en Venezuela.

Mújica vén contrarrestando
esta campaña cunha reacción
tranquilizadora cara ao electo-
rado e, principalmente, cara
aos sectores financeiros e eco-
nómicos, asegurando a súa evi-
dente empatía co presidente
brasileiro, Luiz Inácio Lula da
Silva. Paralelamente, a campa-
ña do FA apunta cara ás polé-
micas amizades presidenciais
de Lacalle a comezos da década
de 1990, especialmente de cara
a controvertidos ex presidentes
sometidos a xuízo nos seus res-
pectivos países, como o arxen-
tino Carlos Menem e o perua-
no Alberto Fujimori.

Tanto como a polarización
electoral, o proceso do 25 de ou-
tubro levará ás urnas dúas de-
mandas de reforma constitu-
cional de alto valor para a socie-
dade uruguaia: a posibilidade
de aprobar o voto en urna para
a diáspora e a derrogación da
polémica Lei de Continuidade,
que exoneraba de crimes os
membros da ditadura militar.�

As enquisas
consideran
ben difícil que
nin Pepe Mújica,
de centro-esquerda,
nin Luis Lacalle,
liberal, poidan gañar
as presidenciais
na primeira volta

X.L. Franco Grande

Onepotismo é tan vello co-
mo a humanidade: foi

practicado por moitos podero-
sos e, entre todos, de maneira
moi especial polo Vaticano
dende Martín V até Paulo IV a
prol dos Colonna e dos Borgia.
Nos nosos tempos o nepotismo
tende a legalizarse e a lle ser im-
posto á sociedade como legal.

É o caso de Nicolas Sarkozy
nomeando o seu fillo Jean para
presidir un centro financeiro e
comercial que pretende supe-
rar a City londiniense, impor-
tándolle ben pouco que apenas
pase dos 20 anos, que teña sus-
pendido o segundo curso dos
seus estudos e que –o máis im-
portante– se converta no escán-
dalo do día en Francia.

Tan basto é este nomea-
mento, impensable hai poucos
anos nun país como Francia,
onde a cultura e a estética eran o
seu principal patrimonio, que
lembra o nepotismo actual e do
máis chocalleiro dos países ára-
bes, especialistas en inventar,
non xa monarquías heredita-
rias, senón tamén repúblicas
hereditarias.

A estas últimas referíase hai
días o meu admirado Tomás Al-
coverro, sinalando os casos de
Bachar, fillo de Hafez al Asad, o
de Libia, onde Moamar Gadafi
pretende que o suceda a o seu
fillo Saf el Islam, ou de Exipto,
país no que o octoxenario Hos-
ni Mubarak promove o seu fillo
Gamal á secretaría xeral do Par-
tido Nacional Democrático.

¿Como Francia puido chegar
a ter algo tan común coa co-
rrupción de países sen cultura,
que se distinguen polas súas
prácticas corruptas e que son
alleos a calquera idea de demo-
cracia? As enquisas están casti-
gando a Sarkozy, pero non está
nada claro que a sociedade
francesa faga o mesmo. Siga-
mos confiando.�

LATEXOS

NEPOTISMOS
AQUÍ E ACOLÁ

’’

Como Francia puido
chegar a ter algo tan común
coa corrupción
de  países sen
cultura?”

’’

José Mujica, candidato do Frente Amplio á presidencia do Uruguai, durante a campaña. ANDRÉS STAPFF/  REUTERS

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

’’Diversos sectores dentro
do partido gobernamental
dubidan da real
capacidade de mando
de Mújica”

’’Lacalle era amigo
dos ex presidentes
arxentino, Carlos Menem,
e do peruano,
Alberto Fujimori”

Uruguai, continuidade da esquerda
ou volta ao bipartidismo

14-15 mundo.qxd  21/10/09  11:09  Página 2



MUNDO.15.ANOSATERRA
22-28 DE OUTUBRO DE 2009

países con gobernos en mino-
ría xunto con España e Bulga-
ria, onde o partido Cidadáns
polo Desenvolvemento Euro-
peo de Bulgaria goberna en mi-
noría desde finais de xullo.

FUTURO ASEGURADO PARA O PS. Va-
rios son os factores que xogan a
favor da lonxevidade do gober-
no do Partido Socialista en Por-
tugal. Todos os partidos da opo-
sición coincidiron en campaña
na estratexia de colocar a fin das
maiorías absolutas entre as
prioridades. Agora que os socia-
listas abren o dialogo sobre coa-
licións, ninguén dá o paso de
proporcionar a estabilidade que
desexan a maioría dos portu-
gueses. 

Tamén o calendario xoga a
favor do PS. Nos próximos dous
anos ninguén vai querer chegar
ás presidenciais coa imaxe de
partido irresponsábel que im-
pediu a gobernabilidade. O PS
ten o camiño aclarado para ser
minoritario durante un trienio.
Daquela, se a recuperación eco-
nómica fose perceptíbel, estaría
en condicións de disputar con
garantías un novo mandato.�

nia, Letonia, Lituania, Polonia,
Eslovaquia, Hungría, Austria,
Italia e Chipre están rexidos por
dous ou máis partidos. Os go-
bernos de coalición representan
a banda da normalidade socio-
política do vello continente.

Mesmo poderiamos incluír
dentro desta normalidade outro
país, Eslovenia, onde en novem-
bro de 2008 os socialdemócratas
desprazaron do goberno os
conservadores tras as elección
lexislativas, pactando con ou-
tros tres partidos minoritarios.

Se nada se torce, Portugal
pasará a formar parte do trío de

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección

e a Análise Exterior (IPAEX)

Non foi posíbel. Tras as roldas
de conversas, o Partido Socia-
lista non conseguiu sumar os
apoios  parlamentarios que lle
permitan unha lexislatura sen
sobresaltos. 

Pactar coa esquerda (Partido
Comunista e Bloco de Esquer-
da) foi unha barreira insalvábel,
que non entraba dentro das pre-
visións do espectro partidario á
esquerda do PS. Conseguir pac-
tos coa dereita do Centro De-
mocrático Social-Partido Popu-
lar (CDS-PP) un imposíbel.

Contan os mais próximos a
José Sócrates que el sería parti-
dario dunha maioría absoluta
no parlamento, mesmo tendo
que pagar un alto prezo pola fi-
delidade dos 20 deputados que
lle faltan para chegar ao limiar
dos 116 da estabilidade. Pero
dentro do grupo socialista ta-
mén hai amplos sectores que
gustan dun goberno en mino-
ría homoxéneo. Pensan que
nas actuais circunstancias de
crise ninguén vai xogar a deses-
tabilizar. E se alguén se atreve-
se, pode acontecerlle como lles
aconteceu aos partidos que fi-
xeron caer o primeiro goberno
de Aníbal Cavaco Silva, e paga-
ron a afouta frivolidade cunha
década engadida na oposición. 

Mais gobernar en minoría,
ou formar coalicións, dista
moito de ser unha rareza no
mapa europeo. O exótico son
os gobernos monocores con
maiorías de partido único.

Tan só Francia, o Reino Uni-
do e Grecia dispoñen de gober-
nos hexemónicos dun só parti-
do con maioría absoluta. Os
dous primeiros con índices de
popularidade baixos e o terceiro
case sen estrear. Na UE predo-
minan as coalicións de goberno.
17 dos 27 Estados membros po-
súen gobernos de coalición. 

Irlanda, Holanda, Bélxica,
Luxemburgo, Alemaña, Dina-
marca, Suecia, Finlandia, Esto-

En Europa xa non é un exotismo gobernar
sen a maioría absoluta do parlamento.
José Sócrates é o último en se sumar
ao grupo de países, que inclúe a España
e Bulgaria, que ensaia este modelo

Portugal apúntase
á moda do goberno de minorías

O primeiro ministro portugués, José Sócrates. JOSÉMANUEL RIBEIRO/ REUTERS

ELECCIÓNS / AFGANISTÁN

KARZAI E ABDULÁ,
NA SEGUNDA VOLTA

O presidente
afgán, Ha-
mid Karzai,
aceptou as
conclusións
do docu-
m e n t o
aprobado
polas Na-
cións Uni-
das e o Pentágono, que consi-
dera que houbo fraude masi-
va nos comicios presiden-
ciais de Afganistán de agosto.
Polo tanto, Karzai enfrontara-
se ao seu antigo ministro de
Exteriores, Abdulá Abdulá,
nunha segunda volta. Karzai
autoproclamárase gañador
das eleccións e só despois de
duras negociacións admitiu
estafa no reconto. De feito, na
rolda de prensa na que anun-
ciou que aceptaba a segunda
volta estaba o senador esta-
dounidense John Kerry, en-
viado especial de Barack
Obama para resolver a cues-
tión. Actualmente, o poder
do presidente afgán é moi li-
mitado e apenas rexe fóra da
capital, Kabul. O resto do te-
rritorio está nas mans de se-
ñores da guerra, moitos deles
aliados cos altos oficiais do
exército de ocupación norte-
americano, e líderes talibáns.

VIOLENCIA / COLOMBIA

MÁIS DE 27.000 
DESAPARECIDOS EN 25 ANOS

Entre os anos 1988 e o 2003
desapareceron en Colombia
27.000 persoas. Así o publicou
Luis González, encargado da
unidade de paz e xustiza da
Fiscalía Xeral
do país. O in-
forme expli-
ca que no
80% dos ca-
sos, os res-
ponsábeis
das desapa-
ricións foron
as milicias
paramilitares de ultradereita.
O perfil dos desaparecidos é o
de persoas de extracción hu-
milde, traballadores no cam-
po ou no pequeno comercio,
principalmente en zonas ru-
rais. Colombia non viviu un-
ha ditadura militar na segun-
da metade do século XX pero
case equipara o número de
desaparecidos á Arxentina,
que cifrou as vítimas da repre-
sión “non enterrados” en
30.000 persoas. En Chile desa-
pareceron 3.000.�

Abdulá Abdulá.
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’’Os gobernos de coalición
representan a banda da
normalidade sociopolítica
do vello continente”

’’Nos próximos dous anos
ninguén vai querer chegar
ás presidenciais coa imaxe
de partido irresponsábel
que impediu a
gobernabilidade”
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Xurxo González
Antes do verán vaticionouse un
outono quente no ámbito labo-
ral e para algúns sectores pode
selo. Os traballadores do metal
prepáranse para afrontar a ne-
gociación dos convenios colec-
tivos en moitas provincias. Na
de Pontevedra, sindicatos e pa-
tronal comezaron este mes, coa
mediación da Xunta, os encon-
tros para avanzar nun diálogo
que, logo de romperse antes do
verán, conduciu a máis de vinte
días de folga.

O primeiro paro no sector
tivo lugar o pasado 19 de outu-
bro, co gallo dos xuízos a 13 tra-
balladores acusados de danos e
atentado contra a autoridade
supostamente cometidos du-
rante a folga polo cumprimento
do convenio en 2006. Este paro
foi convocado só pola CIG, men-
tres que CCOO e UGT amosa-
ron a súa solidariedade cunha
concentración de delegados
diante dos xulgados de Vigo.

A mobilización convocada
pola central nacionalista rema-
tou cunha asemblea onde o se-
cretario da federación do metal,
Miguel Anxo Malvido, explicou
o rexeitamento da súa forma-
ción á proposta da patronal: un
aumento de 2,5 puntos (IPC

más 1,10 puntos) para 2009,
IPC máis 1,50 para 2010 e IPC
máis 1,25 para 2011. “Esta fór-
mula podería supor que o au-
mento salarial para o segundo
e o terceiro ano sexa cero se o
IPC é negativo”, lembrou o por-
tavoz da CIG, quen apuntou
que a proposta do empresa-
riado se asemella moito á que os
traballadores rexeitaron antes

do verán e que conduciu á folga.

MOBILIZACIÓNS EN 18 PROVINCIAS ES-

PAÑOLAS.A de Pontevedra non é a
única provincia con dificultades
na negociación do convenio.
CCOO e UGT, as centrais que
aglutinan a práctica totalidade
da representación sindical nas
comunidades onde non hai sin-
dicatos propios, convocaron fol-
gas en 18 provincias españolas
para o próximo 28 de outubro. A
folga afectará a 100.000 empre-
sas que empregan a máis de
medio millón de persoas, e está
convocada en Pontevedra, Sevi-
lla, Zaragoza, Málaga, Huelva,
Madrid, Cantabria, La Rioja,
Murcia, Huesca, Baleares, Cá-
diz, Burgos, Guadalajara, León,
Segovia, Cáceres e Alicante.

Esta ampla convocatoria fai
explícito o fondo desencontro
entre patronal e sindicatos. Os
convenios afectan a pequenas e
medianas empresas que serven
material imprescindíbel para
grandes centros de traballo
onde se ensamblan pezas (fá-
bricas de coches, estaleiros...),
pero que se rexen por normas
propias. Este é o caso dos esta-
leiros da provincia de Ponteve-
dra. A preocupación por parte
dos seus propietarios é evi-
dente, e fíxoa pública esta se-
mana Xosé Francisco González
Viñas, presidente de Hijos de
Barreras, quen lles pediu aos
negociadores celeridade na si-
natura do acordo.�

Manuel Cao

A simpleza lapidaria dun dito popular vén resumir o de-
sencanto coa xestión da cousa pública e as dificulta-

des de cambio mediante a rexeneración democrática e o
castigo das condutas corruptas e do incumprimento dos
compromisos electorais. A amplitude dos comportamen-
tos inadecuados acrecenta a desconfianza na clase política
e nos líderes sociais minando a capacidade de avanzar cara
a institucións máis eficientes orientadas a xerar incentivos
para o traballo ben feito, a innovación e a xestión virtuosa
dos asuntos públicos.

A crise económica fixo aflorar un modelo de interrela-
cións e redes de interdependencia entre os actores políti-
cos e as organizacións sociais onde o grao de cumplimento
das normas formais era escaso, existindo todo un sistema
de organización informal e oculta na que se tomaban moi-
tas das decisións fundamentais relacionadas cos gastos co-
rrentes, selección de persoal, dotación de equipamentos e
infraestruturas e asignación de recursos públicos en xeral.
A politización das denuncias non se traduce tanto na de-
manda de transparencia como en acusacións de instru-
mentación das institucións xerais do Estado en beneficio
partidista. A situación dexenera de tal xeito que xa se ca-
muflan as mocións de censura nos concellos sen sequera
denunciar un pacto antitransfuguismo pateado unha e
outra vez coa trampa formal da expulsión previa dos edís
protagonistas. Esta dupla moral instálase no discurso pú-
blico minando os consensos e a lexitimidade das normas
formalizadas convertidas en papel mollado mentres os
acordos reais se fan no eido informal.

A tradición de picaresca e raposaría é recoñecida como
sinal de identidade hispano e, en xeral, afecta o conxunto
do Estado estendida por unha burocracia e uns grupos de
interese parasitarios con experiencia secular como usu-
fructarios de organismos públicos. Sucédense os casos de
corrupción, mal uso dos recursos públicos e ausencia de
ética empresarial no ámbito privado e é a competencia
electoral o mecanismo principal polo que saen a opinión
pública. Dende a corrupción urbanística até o caso Gürtel
pasando polo desfalco do Palau e os sistemas de retribu-
cións na banca todo indica que son moitos os infractores
en relación aos medios para facerlle frente. O cambio de
comportamentos ha de fundarse na restrición exterior e
nunha crise económica que penaliza o mal goberno e pre-
mia as melloras na gobernanza con incrementos no PIB,
no emprego e no benestar socioeconómico xeral.

O establishment menos influído polos grupos domi-
nantes na Academia vén de darlles pulo aos traballos que
abordan temas desde tipo esenciais para a comprensión
das políticas económicas do noso tempo coa concesión do
Premio Nobel de Economía a Elinor Ostrom e Oliver Wi-
lliamson dous puntais da Nova Economía Institucional
que tratan de analizar os problemas económicos dende a
complexidade interdisciplinar e o distanciamento meto-
dolóxico do fundamentalismo do mercado e do Estado.�

A tradición de picaresca
e raposaría é recoñecida
como sinal de identidade
hispano”

’’

’’
OS LADRONS,
ATRÁS
DOS QUE ROUBAN

Folguistas do metal en Vigo. A.G.N.
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Mentres sindicatos e patronal seguen
a negociar en Pontevedra o convenio,
CCOO e UGT convocaron mobilizacións
en 18 provincias do Estado

’’Os convenios afectan
a pequenas e medianas
empresas que serven
material imprescindíbel
para fábricas de coches
e estaleiros”

’’Xosé Francisco González
Viñas, presidente de Hijos
de Barreras, pediulles
aos negociadores
celeridade na sinatura
do acordo”

A folga do metal non é só de Vigo

OUTONO QUENTE
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ás persoas que quedan sen em-
prego no goteo. A xente pre-
tende salvarse individualmente,
o que ten que ver co que falamos
antes da debilidade da concien-
cia de clase. Os sindicatos temos
ademais outro problema.
Deuse unha dereitización moi
forte da cúpula da patronal, até
o punto que Xerardo Díaz Fe-
rrán [actual presidente da
CEOE] está facendo bo a José
María Cuevas [histórico diri-
xente da patronal]. Están inten-
tando recortar dereitos dos tra-
balladores, o que vai unido á de-
reitización do PP, que é a alter-
nativa ao PSOE. Nós non quere-
mos esta alternativa. As folgas
ou mobilizacións de carácter xe-
ral poden dirixirse cara o empre-

sariado, pero tamén lle afectan
ao goberno, e por iso nos encon-
tramos nunha situación com-
plicada, porque non estamos
dispostos a darlle pulos a unha
opción que vai en contra dos
nosos intereses. Zapatero non
desenvolveu unha política eco-
nómica moi axeitada, pero hai
que recoñecer que non recortou
dereitos a pesar das presións.
EExxeemmpplloo  ddaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  nnaa  nnee--
ggoocciiaacciióónn  éé  oo  ccoonnvveenniioo  ddoo  mmee--
ttaall,,  qquuee  vvoollvvee  aaggoorraa  eenn  PPoonntteevvee--
ddrraa  ee  ccoommeezzaa  nnaa  CCoorruuññaa..  OO  eemm--
pprreessaarriiaaddoo  rreessiissttiiuu  ee  ccoonnsseegguuiiuu
ttrraassllaaddaarrllllee  áá  cciiddaaddaannííaa  aa  iimmpprree--
ssiióónn  ddee  qquuee  aa  ccuullppaa  eerraa  ddooss  ssiinn--
ddiiccaattooss..  QQuuee  ttiippoo  ddee  eessttrraatteexxiiaa
ddeebbeenn  sseegguuiirr  ooss  ttrraabbaallllaaddoorreess??
Non son partidario da perda de
poder adquisitivo pola crise,
pero o fincapé que se fixo no au-
mento salarial non foi o máis
efectivo. Deberíanse poñer en
primeiro plano outros aspectos
como a xornada ou a contrata-
ción. Esta situación foi ben ma-
nexada por un sector da patro-
nal, e provocou que houbese un
menor apoio da poboación
porque as mensaxes que cala-
ron estaban distorsionadas.
QQuuee  aassppeeccttooss  ddeessttaaccaarrííaa  ddooss
pprriimmeeiirrooss  sseeiiss  mmeesseess  ddee  GGoo--
bbeerrnnoo  ddoo  PPaarrttiiddoo  PPooppuullaarr  eenn
GGaalliizzaa??
Preocúpanme algúns pasos
que, de xeito máis ou menos
agresivo, se comezaron a dar.
Un exemplo é o caso da sani-
dade, na que se retiraron as peo-
nadas. A min non me gusta ese
sistema, pero é un indicativo do
pouco interese pola sanidade
pública. Se temos as instala-
cións temos que procurar que
funcionen a maior cantidade de
tempo posíbel. Había que facelo
con outro sistema que non fo-
sen as peonadas, pero a súa eli-
minación é un retroceso. Res-
pecto á educación, a política do
galego tamén supón un paso
atrás moi importante. Outra po-
lítica coa que discrepo é a elimi-
nación do concurso eólico, coa
que Galiza se quedaba cunha
parte da potencia do seu vento.�

dará a remontada. Teño medo
porque o noso tecido produtivo
é máis débil que o doutros paí-
ses avanzados e polo tanto a
nosa capacidade de recupera-
ción é peor.
AAllggúúnnss  ooppiinnaann  qquuee  ddee  mmoo--
mmeennttoo  nnoonn  hhoouubboo  mmooiittaa  ccoonnffllii--
ttiivviiddaaddee  ssoocciiaall  ppoorrqquuee  ooss  ttrraabbaa--
llllaaddoorreess  tteemmppoorraaiiss  ffoorroonn  mmooii
ddiisscciipplliinnaaddooss  nnaa  ppeerrddaa  ddee  eemm--
pprreeggoo..  CCoonnccoorrddaa  ccoonn  eessttaa  iinntteerr--
pprreettaacciióónn??
Penso que hai outros factores,
como a crenza de que a crise
non ía ser tan forte. Levábamos
moito tempo de crecemento
ininterrompido, e aos que ad-
vertimos da gravidade da situa-
ción acusáronnos de esaxerar.
Ademais, é máis difícil mobilizar

Xurxo González
As homenaxes tributadas polos
compañeiros acostuman ser
ben recibidas, e a que lle rendeu
o Sindicato Nacional de Comi-
sións Obreiras de Galiza ao Xan
María Castro (A Coruña, 1945) o
pasado 16 de marzo non foi
unha excepción. Recoñecíase
así o traballo do que durante
nove anos, e até o pasado
marzo, foi secretario xeral da
formación. Castro segue cola-
borando desde unha segunda
liña na actividade da central e
non rexeita oportunidades para
contribuír coa súa experiencia
ao debate social e político.
AA  ssúúaa  aaccttiivviiddaaddee  ppoollííttiiccaa  ee  ssiinnddii--
ccaall  aabbrraanngguuee  ccaattrroo  ddééccaaddaass..
CCoommoo  rreessuummiirrííaa  aa  eevvoolluucciióónn  ddaass
iiddeeaass  ppoollííttiiccaass  nneessttee  ppeerrííooddoo??
A miña propia experiencia le-
vou a que me fixase sobre todo
no concepto de conciencia de
clase, na idea de que os asalaria-
dos, independentemente de se
teñen un traballo intelectual ou
industrial, teñen unha serie de
obxectivos, plasmados en de-
reitos, que deben alcanzar en
común. Ademais dos que atin-
xen á relación laboral debemos
incluír aquí o dereito á Seguri-
dade Social, e á sanidade e edu-
cación públicas. A estes fóronse
engadindo outros, como os
consagrados na recente Lei da
Dependencia, é dicir, o dereito
de todo o mundo a ser atendido
se non se pode valer.
FFaallaa  vvoosstteeddee  ddaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee
ccllaassee,,  aaíínnddaa  qquuee  nnooss  úúllttiimmooss
tteemmppooss  ppaarreeccee  uunn  ccoonncceeppttoo
bbaassttaannttee  aabbaannddoonnaaddoo..  ÉÉ  pprree--
cciissoo  rreeccuuppeerraalloo??
É, pero sabendo que nunha so-
ciedade avanzada non pode ser
igual que antes. Hoxe dentro
das clases hai diversas culturas
que fan necesaria unha modifi-
cación no sentido deste con-
cepto. O movemento sindical
ten que contemplar os diferen-
tes intereses e inquedanzas dos
que conforman iso que chama-
mos a clase asalariada. Se non,
reducirase a súa influencia
tanto en capacidade de mobili-

zación como en afiliación e re-
presentación.
FFáállaassee  ddoo  ddeessccoonncceerrttoo  ddaa  eess--
qquueerrddaa..  CCoonnccoorrddaa  ccoonn  eessttaa
aapprreecciiaacciióónn??
Concordo, pero penso que hai
un mal que afecta tamén á de-
reita que é o do curtoplacismo.
Antes falábase máis de estadis-
tas, que sabían mirar a medio e
mesmo a longo prazo. Boto en
falta este tipo de políticos. Neste
sentido Obama espertou moita
expectación, e teño certa ilu-
sión, pero haberá que ver como
se desenvolven as cousas. O
curtoplacismo no Estado espa-
ñol é unha eiva evidente, e un
exemplo foi como se encarou a
crise, ou mellor como non se
afrontou ao principio.
EEnn  qquuee  mmoommeennttoo  eessttaammooss  ddaa
ccrriissee??
Voume arriscar e direi que é
moi posíbel que se toque fondo
en 2010. Isto significa que esta-
mos na parte máis baixa e que-
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As novas axudas da UE para o leite non convencen os sindicatos.A Co-

misión Europea propuxo destinar a este sector 280 millóns máis. O SLG in-

sistiu en que o que buscan os gandeiros non son subvencións, senón un

acordo político que lles permita vivir do seu traballo. Unións Agrarias consi-

dera que as axudas son tardías e insuficientes e reclamou ademais a regula-

ción dos mercados e o promoción do consumo de leite.�

Xan Mª Castro, ex-secretario xeral de CC OO de Galicia
‘Os sindicatos non estamos dispostos
a axudar cunha folga xeral ao triunfo do PP’

O FUTURO LABORAL

JESSICA BARCALA / A.G.N.

’’A patronal está tentando
recortar os dereitos dos
traballadores e iso vai unido
a unha dereitización do PP”

’’A crise tocará fondo en 2010,
pero o noso tecido
produtivo é máis débil
de cara á recuperación”

’’A folga do metal
en Pontevedra foi ben
manexada pola patronal,
que enviou mensaxes
distorsionadas
á poboación”
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mén dous rapaces da mesma
categoría de idade, Roi Rangel e
Xoán Luís Millán, acadaban o
subtítulo estatal de vela en ca-
tegoría masculina.

Na categoría Finn absoluta
reinaban dous galegos. Por un-
ha banda, Miguel Fernández
Vasco que se facía co título es-
tatal con tres segundos de
avantaxe sobre o tamén galego
Jano Toro e compañeiro de
equipo do anterior, que se al-
zou co subcampionato nunha
proba celebrada en augas inte-
riores de Guadalajara.

O TÍTULO MUNDIAL DOS IRMÁNS PAZ. A
comezos de outubro tiña lugar
o maior éxito da vela galega na
presente campaña. Os vilagar-
ciáns Antón e Carlos Paz logra-
ban o título mundial de Platú 25
nas augas italianas de Punta
Ala. Alí, onde houbo unha nu-
trida representación galega, dé-
ronse cita os 14 mellores rega-
tistas do mundo. Antón Paz xa
acadara a medalla de ouro nos
Xogos Olímpicos de Piquín. 

Os éxitos da vela galega non
remataron aí, xa que Nacho
González e Xoán Pedro Martí-
nez acadaban a Copa de Espa-
ña da clase Vaurien, en augas
do Náutico de Castellón. Men-
tres, en augas de Murcia o rega-

tista Ero Pons tívose que con-
formar co subcampionato es-
tatal de Finn, no Mar Menor, en
Murcia. Alí, a selección galega
non pasaba desapercibida e
amosaba o seu potencial.

Por outra banda, Fernando
Lago e Xoan Sotomayor procla-
mábanse campións de España
absolutos da clase star olímpi-
ca por segunda vez consecuti-
va, nunha proba celebrada nas
augas cántabras de Laredo.

Pola súa parte, Bernardo
Paz e Oscar Laxes, do Liceo Ca-
sino de Vilagarcía conseguían o

ñada na súa embarcación das
irmáns Marta e Alba Rego, así
como de Esperanza Barreras e
Mariña Suárez. Pola súa parte,
Echegoyen, ademais de conse-
guir unha boa clasificación no
campionato estatal era a bri-
llante vencedora do Match Ra-
ce de Baiona, organizado polo
seu Real Club de Iates. O outro
gran éxito acadado polas fémi-
nas galegas era o acadado por
Beatriz Lence, do Real Club
Náutico de Canido, que se facía
co título estatal de 4.7 en augas
da Bahía de Cádiz.�

Antonio Cendán
Dende comezos de ano, a vela
foi unha das especialidades
que máis éxitos lle reportou ao
deporte galego. Até agora os re-
gatistas da nosa comunidade
subiron 20 veces a distintos po-
dios, tanto estatais coma inter-
nacionais, nas distintas catego-
rías e clases velísticas. Así a co-
mezos de ano, unha das máis
firmes e novas promesas da ve-
la galega, Lara Lagoa, de tan só
15 anos, proclamábase cam-
pioa de España sub17 Techno
293, na competición celebrada
nas augas da Bahía de Cádiz.
Esta mesma regatista facíase,
no mes de abril, coa Copa de
España de windsurf. Nesta
mesma proba, outro galego,
Miguel Martinho, alzábase con
igual título, pero en categoría
masculina. O subcampionato
tamén viaxaba a Galicia grazas
a actuación de Marcos Lago.

Algo máis dun mes despois
chegaba un novo éxito e viña
da man de Lara Cacabelos que
se proclamaba subcampioa
iberoamericana de Match Race
Feminino, unha disciplina que
será olímpica en Londres 2012.
A galega estaba acompañada
nesta mesma embarcación po-
la tinerfeña Eva González e a
catalá Silvia Roca.

No mes de marzo, os gale-
gos Nicolas Rodríguez e Serxio
Crespo proclamábanse cam-
pións de España absolutos en
420, nas augas catalás de Belvís.
Por estas mesmas datas, outras
dúas firmes promesas da vela
galega, Alexandra Celada e Ma-
ría Martín Casal, acadaban o tí-
tulo estatal en clase cadete e ao
pouco tempo conseguían o
subcampionato europeo. Ta-

Vinte regatistas galegos acadaron
podios no que vai de ano

subcampionato estatal xuvenil
da clase snipe, nunha proba ce-
lebrada en augas da Ría de
Arousa.

As mulleres galegas acada-
ron tamén un gran número de
éxitos para a vela galega. Ade-
mais de Lara Lagoa, Lara Caca-
belos, Alexandra Celada ou
María Martín, tamén se subían
ao carro dos éxitos Marga Ca-
meselle, Tamara Echegoyen e
Beatriz Lence. A primeira aca-
daba o título estatal de Match
Race feminino en augas de Va-
lencia. A campioa ía acompa-

’’A comezos de outubro
tivo lugar o maior éxito
da vela galega da presente
campaña”

NAUTICOS

Fernando Lago
e Xoan Sotomayor.

Alexandra Celadae María Martin.

Alexandra Celadae María Martin.Os irmáns Paz,campións do mundo.

Unha tempada de éxitos para a vela
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Antonio Cendán
O regatista galego Álvaro Fran-
co (Vigo, 1992) vense de pro-
clamar subcampión da Copa
de Europa xuvenil da categoría
láser en probas celebradas en
augas portuguesas. En 2008 xa
acadará o subcampionato es-
tatal na mesma especialidade.
Aínda que o seu futuro é pro-
metedor non se propón retos a
longo prazo e quéixase da “fa-
lla de apoios para acudir a
competicións no estranxeiro”,
o que convirte a vela nun de-
porte moi caro.
QQuuee  rreepprreesseennttoouu  eessttaa  mmeeddaallllaa
ddee  pprraattaa  ppaarraa  vvoosstteeddee??
Foi importante, non a agarda-
ba. Competían outros 50 rega-
tistas e o nivel era bastante alto.
Acudiron participantes olím-
picos de Suíza, Croacia e Hun-
gría. Nos acudimos pola perto
que quedaba o lugar onde se
organizaba a competición, xa
que para desprazarse a outras
competicións internacionais
necesitase levar un adestrador
e un equipo máis completo, o
que resulta moi caro.
CCaalleess  ssoonn  aass  ssúúaass  mmeettaass  mmááiiss
iinnmmeeddiiaattaass??
Pois aínda que hai probas en
distintos lugares, como en Ca-
narias, o meu grande reto e es-
tar nos vindeiros campionatos
de Europa e do Mundo. Este
último celebrarase na localida-
de inglesa de Largs, ao sur do
país. Alí estarán presentes 200
barcos procedentes de todo o
mundo. Será unha proba moi
disputada xa que todos terán
que navegar nas mesmas con-
dicións.
AA  qquuee  aassppiirraa  nnoo  mmuunnddiiaall??
Polo de agora, e debido a dure-
za da proba, considero que es-
tar entre os 10 ou 15 primeiros
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clasificados sería un éxito, aín-
da que tampouco vou afundir-
me se non estou neses postos.
Pero canto máis arriba nos cla-
sifiquemos mellor.
TTeenn  pprreevviissttoo  ccaammbbiiaarr  ddee  ccaattee--
ggoorrííaa??
Pois si, pois esta, en categorías
superiores, so hai para mulle-
res. En láser xa levo dous anos,
polo que en 2010 teño a aspira-
ción de estar en estándar, unha
clase superior, pero para iso te-
ño que traballar moito no xim-
nasio. Un deportista que prac-
tique a vela de alto nivel debe
ter unha formación atlética.
Hai que estar arredor do 1.85
metros de estatura e nos 80
quilos de peso e iso é algo que
non todos os regatistas conse-
guen. Por iso, non é frecuente
ver deportistas destas caracte-
rísticas na nosa terra. Son moi-
to máis comúns nos países do
norte de Europa.
EE  oo  sseeuuss  oobbxxeeccttiivvooss  nnaa  ccaatteeggoo--
rrííaa  eessttáánnddaarr??
É unha meta complicada, teño
que acceder a ela pola propia

evolución física. A medida que
avanzas as cousas póñense
moito máis difíciles. Aí teño a
pretensión de acceder como
mínimo aos preolímpicos. Fa-
lar das olimpíadas é aínda moi
prematuro. Terei que ver co-
mo vou evolucionando tanto a
nivel deportivo coma persoal.
AA  vveellaa  sseegguuee  sseennddoo  uunn  ddeeppoorrttee
ccaarroo......
Pois claro que si. Un barco lá-
ser radial pode custar arredor
dos 8.000 euros, pero aínda así
ese non é o maior gasto ao que
temos que facerlle fronte. O
peor de todo son os despraza-
mentos e a falta de apoios que
temos para afrontalos.
EEnnttóónn,,  ffaallttaann  aappooiiooss  ooffiicciiaaiiss??
Non me queixo do trato que
nos dispensa a Federación Ga-
lega de Vela, que é moi bo, pero
o de institucións superiores

deixa que desexar. Tan só reci-
bimos apoio para as competi-
cións que están nun calendario
concreto, o que se pode consi-
derar oficial. Mais, se queremos
acudir ao estranxeiro xa non te-
mos apoio ningún. E é precisa-
mente nese tipo de probas, que
hai en Italia ou en calquera ou-
tro país do Mediterráneo, onde
podemos demostrar o noso
potencial. Aí precisamos levar
apoio loxístico, entre eles un
adestrador, e non dispoñemos
de orzamento suficiente. Onde
me sinto moi apoiado é no pro-
pio club, o Náutico de Cangas,
que sempre fai todo o posíbel
para que as cousas che salgan
da mellor maneira.
IIssoo  ddiiffiiccuullttaa  oo  qquuee  aaccaaddeenn  mmááiiss
vviittoorriiaass......
Se non tes un patrocinador
non podes competir nas mes-

mas condicións e se consegues
boas clasificacións no estran-
xeiro, sabes medir dalgún xeito
o teu potencial. Se acadas un-
ha boa clasificación en probas
de augas doutros países, ao en-
contrarte con regatistas de alto
nivel, logo podes conseguir
máis éxitos en augas estatais.
CCaall  éé  oo  nniivveell  ddaa  vveellaa  ggaalleeggaa  aacc--
ttuuaallmmeennttee??
Hai que recoñecer que bo, pe-
ro se os apoios fosen máis
grandes os éxitos serían aínda
moito maiores. Temos o
exemplo de Cataluña que
apoia moito máis os seus rega-
tistas para que podan asistir a
competicións internacionais e
aquí, como digo, como non te-
ñas un bo patrocinador, que é
por onde se move o mundo da
vela, non podes competir. Esa
é a gran diferenza.�

Ghana, campioa do mundo sub20. Tras os penaltis, Ghana impúxose na

final ao Brasil no mundial sub20 de Exipto. O equipo africano foi favorito des-

de antes do comezo e por fin conseguiu o primeiro título para un equipo

deste continente. No plantel das Estrelas Negrasdestacan xogadores que xa

xogan en Europa, caso de Dominic Adiyiah (no Fredrikstad noruegués), má-

ximo goleador e mellor xogador do torneo, Ransford Osei (no Twente ho-

landés) ou Daniel Opare (no Madrid Castilla).�

’’Na vela importan moito
os patrocinadores,sen eles
non podes competir
en iguais condicións”

’’Un barco láser radial
pode custar arredor
de 8000 euros”

Álvaro Franco, Subcampión da Copa de Europa Xuvenil de Vela Láser

‘Non temos cartos para acudir a competicións
internacionais’
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ridiculizaron á literatura de
venda ambulante acusándoa
de contar milagres, crimes e
sucesos marabillosos que nun-
ca aconteceran, e de seren da-
ñinos para a conciencia e a
moral, ademais de desprezala
por escaso nivel artístico. Non
embargantes hoxe sábese que
houbo autores que se fixeron
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Xan Carballa

O s irmáns Félix e
Cástor Castro co-
leccionan, desde
hai anos, algúns

destes pregos de cordel e folle-
tos que, durante moitos anos,
foron compoñendo un imaxi-
nario popular onde o desprezo
e a vulgarización dos nacidos en
Galicia, son entendidos hoxe
como material xenófobo. O en-
cabezado de “El día de Reyes de
un gallego”, un traballo publi-
cado a cór e impreso en Francia
en 1870, dío todo no seu retrato
inicial: “Farruco Caldeiro, chi-
cuelo razonablemente idiota,
del Valle de Limia, durante un
año que andubo a la escuela,
aprendió las cinco primeras le-
tras del alfabeto y llego a saber
vagamente que Santiajoera la
capital de Galicia”.

¿Pero eran estes traballos tan
vendidos como para xustificar
un esforzo de impresión en
Francia e a toda cor? Cástor Cas-
tro vai publicar proximamente
un traballo na revista Lethes,
promovida polo Centro de Cul-
tura Popularda Limia, no que
lembra que a denominación de
literatura de cordel ven da exhi-
bición que se facía dela, pendu-
rada nas feiras e vendida, basi-
camente, por cegos, que a
anunciaban mediante cantos e
recitacións, mesmo con algun-
ha das viñetas máis chamativas
debuxadas en cartelóns a xeito
de trailer que atraesen á cliente-
la: “dende a mesma invención
da imprenta –conta Cástor Cas-
tro– publícanse impresos e pre-
gos da máis variada temática.
De historias piadosas, oracións,
relatos relixiosos, almanaques,

aleluias, tratadiños, romances,
cancións de moda e relatos his-
tóricos impresos en toda a pe-
nínsula e difundidos por unha
extensa rede de vendedores am-
bulantes”.

O gremio dos cegos tiña li-
cenza real para comercializar
este material, e o que ao co-
menzo eran basicamente textos
piadosos foron multiplicando a
temática, e derivando a impre-
sos máis vendíbeis que, posi-
belmente, terían unha circula-
ción ocasionalmente clandesti-
na. Daquela, había escritos con
apenas unha ilustración inicial
e outros máis gráficos, precur-
sores do cómic actual. 

Limitados polos formatos de
papel da época e polas necesi-
dades da venda ambulante,
adoitaban elaborarse nun papel
ruín e, aínda que de temáticas
repetitivas, eran un xeito de po-
pularización e difusión que apa-
ñaban temas directamente da
literatura oral ou popularizaban
romances máis cultos. Conta
Castro que a estrutura formal
era sempre semellante: suxe-
rente gravado na parte superior,
título-resumen que funciona de
chamada de atención, frecuen-
tes invocacións á Virxe e aos
santos e razóns morais que se
aducen para xustificar a publi-
cación e establecer a moralexa.

Un exemplo destes relatos en
verso é El gallego preñado cón-
tase a historia de Juan Falandei-
ra. “Era un farruco fornido, / que
cargaba de una vez / una carga
de patatas / con el borrico tam-
bién / Sus cejas eran carnosas / y
su espalda una pared / donde
podía jugarse a la pelota tam-
bién / En fin, que era todo un
bruto / si favor se le ha de hacer /

y además de bruto, tonto, como
ustedes podran ver”

LITERATURA LIXO. En todo caso fo-
ron polémicos, en dimensión
parecida ao debate actual so-
bre a calidade do best-seller ou
a televisión lixo, “foron moitos
os autores, de Lope de Vega a
Cervantes ou Quevedo, quen

famosos con estes pregos de
cordel. Moitos textos cultos te-
ñen pasado aos pregos e dé-
benlle a eles a súa máxima di-
fusión e éxito”, asegura Castro.

A colección destes dous ir-
máns céntrase nos de temática
galega, aínda que tamén adqui-
riron outros referidos ao tema
musical ou os de debuxos de
monstros, unha sorte de cómic
fantástico e de medo da época.

Salvador García Castañeda,
ten publicado o traballo “Aldea-
nos en la Corte: las gentes del
norte de España, vistas por los
madrileños (siglos XVIII y XIX)”,
que atende precisamente aos
máis xenófobos destes textos e
a configuración da mentalida-
de que propoñían sobre as te-
rras máis afastadas da capital,
“O norte apenas contaba. Con-
siderábaselle demasiado lonxe
e case inaccesíbel debido ás ba-
rreiras naturais, pobre, bárbaro
e sen moito que ofrecer econó-
mica e culturalmente. Para
moitos era terra incógnita. (...) O
prexuízo non desapareceu co
paso do tempo e tanto no Se-
manario Pintoresco (1836-
1857) como en Los españoles
pintados por si mismos (1843-
1844) e noutras coleccións de ti-
pos representativos de profe-
sións e oficios, a maioría dos
que aparecen son de Madrid, e
as demais rexións, con excep-
ción de Andalucía, están repre-
sentadas por aqueles dos seus
fillos máis humildes que se ga-
ñaban a vida na capital. En Los
españoles fálase das rexións do
Norte como de terras exóticas
polo seu arcaísmo, rusticidade
e distancia, e a maioría dos ma-
drileños tan só coñecía os mo-
zos de corda, aguadores e

Os galegos ‘idiotas’
na literatura de cordel
Os pregos do cordel, verdadeiro medio
de comunicación de masas entre os séculos
XV e XIX, serviron de vehículo aos tópicos e
a minusvaloración dos galegos

LETRAS E HISTORIA

Félix Castro,  coleccionista de pregos de cordel.

’’O gremio dos cegos tiñan
licencia real para
comercializar este material”

’’García Castañeda publicou
Aldeanos en la Corte:
las gentes del norte
de España, vistas por los
madrileños (siglos XVIII y
XIX), que atende
precisamente aos máis
xenófobos destes textos”

>>>
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Ribadeo, tan rollizo como feo /
Entre vacas y marranos anda
siempre a cuatro manos / Le
ponen a estudiar y solo apren-
de a rebuznar”.�

zos dentro e fóra do país. Así
arranca o relato Vida de un ga-
llego o la rueda de la fortuna:
“De un célebre aguador voy a
ser historiador / Nació junto a

pla mostra destes traballos
amosan brutalidade, animali-
zación e foron alimentando
unha visión xenófoba que aín-
da arrastra algúns dos seus tra-

cocheiros asturianos e ga-
legos, aos maragatos arrieros e
ás amas de cría das montañas
de Santander”.

O percorrido por toda a am-

CULTURA.21.ANOSATERRA
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>>>

Historia
dos prexuízos 
M. Veiga
A aparición dos prexuízos
antigalegos data de finais
do século XV, coincidindo
coa hexemonía de Castela a
través dos Reis Católicos,
segundo analizou X. Cara-
més Martínez. Quizais eses
prexuízos incrementáron-
se máis tarde, porque Emi-
lia Pardo Bazán nun discur-
so que ofreceu no Centro
Galego de Madrid, en 1902,
afirma que o desprezo de
Galiza non vén de moi
atrás, senón só do século
XVIII e parte do XIX: “desde
que o incremento da mo-
narquía e a decadencia da
nobreza territorial e dou-
tras institucións (...) produ-
círonlle unha conxestión a
España, centralizando a
súa vida (...). No século XVII
vemos, pola contra, que
Galiza, na literatura, apare-
ce como terra nobre e fértil,
os seus fillos discretos, as
súas fillas resoltas, grandes,
semi heroínas. É certo que
despois se inxuriou a Gali-
za; pero as inxurias e a burla
non son, moitas veces,
máis que un modo incons-
ciente de expresar a diversi-
dade, de dicirlle ao outro: Ti
non es coma min, eu son
distinto de ti?

Esta idea coincide coa
historiografía que ten de-
mostrado que nos anos
previos á revolución fran-
cesa ninguén definiría a
Galiza como industrial-
mente atrasada. O atraso
que vén despois é o que
probabelmente explica a
maioría desas caricaturas.
Ese atraso ademais promo-
ve a emigración, de modo
que a maioría dos galegos
que se coñecen en Madrid
son precisamente os que
van buscar traballo e, ade-
mais, non saben falar ben o
castelán, o que os fai apare-
cer como máis torpes.�

UERE SABER MÁIS?
– Xesús Caramés Martínez. A
imaxe de Galicia e os galegos na
literatura castelá. Editorial Gala-
xia. 1993.
– Xesús Alonso Montero. Galicia
vista por los no gallegos. Ediciones
Júcar. 1974.
– http://www.funjdiaz.net/

?
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Brais Rodríguez
‘Hai puntos
comúns entre
os textos teatrais
e o cómic’
M.B.
Este parece ser o ano de Brais
Rodríguez (Brión, 1980), cofun-
dador do fanzine Carne líquida
e colaborador habitual da revis-
ta Barsowia. Primeiro fíxose co
GZ Crea de Banda Deseñada
pola obra Os mortos, e agora ga-
ña o Certame Galego de Cómic
cunha adaptación do texto Do-
entes, de Roberto Vidal Bolaño. 
OOss  tteexxttooss  ddeessttee  ddrraammaattuurrggoo  ttee--
ññeenn  ccaalliiddaaddeess  ppaarraa  oo  ccóómmiicc??
Un dos requisitos do certame
era adaptar esta obra. Non a co-
ñecía pero descubrín unha in-
mensa galería de personaxes ca-
ricaturizábeis e moita diversida-
de de situacións. Á hora de facer
a adaptación, o máis difícil foi
incluír as 32 escenas da obra en
32 páxinas de cómic. Houbo
que recortar diálogos e accións
sen que afectara o conxunto. 
EExxiisstteenn  ppuunnttooss  eenn  ccoommúúnn  eenn--
ttrree  uunn  tteexxttoo  tteeaattrraall  ee  uunn  ccóómmiicc??
Máis que co texto, hainos co
proceso de plasmalo. Sobre este
punto falou Will Eisner, que era
espectador teatral asiduo, nos
seus libros. A xestualización, a
economía de recursos, os espa-
zos suxeridos son elementos
propios do teatro que poden
coincidir cos recursos da BD.
SSaaiirráá  ppuubblliiccaaddaa  aa  oobbrraa??  
A Revista Galega de Teatro,or-
ganizadora do certame, fará un-
ha tiraxe reducida, a distribuir
por bibliotecas.
EEssttáá  aa  xxeerraarr  ggrraannddeess  eexxppeeccttaattii--
vvaass  nnoo  sseeccttoorr..  TTeenn  iissttoo  ccoonnssee--
ccuueenncciiaass  áá  hhoorraa  ddee  pprroodduucciirr??
Non mo tomo así. Non teño
pensado cambiar nada no meu
traballo.
EEssttee  pprreemmiioo  ssiiggnniiffiiccaarráá  oo  ssaallttoo
ccaarraa  aa  oobbrraa  lloonnggaa??
Non, os premios son unha boa
axuda pero non todo vira arre-
dor deles. Son un pulo no ánimo.
O que quero é seguir facendo có-
mics como até agora, sen pe-
charme a outras posibilidades.�

Esta é unha historia, outra his-
toria, da memoria doutro ne-
no labrego. O Lito naceu nas
Chans, unha aldea de Crecen-
te, en Pontevedra, alá polo
ano do comezo da guerra.
Tempos difíciles, tempos de
fame, que configuraron a per-
sonalidade do Litiño. Fillo de
solteira, froito da vergoña e do
pecado nunha pequena aldea
a carón do feudalismo ago-
chado, á sombra do señorito
–pai de case todos os fillos de
solteira do pobo–, do mestre e
do crego, e refugallo dunha
muller pasada en anos, 36, e
sen futuro.

Os anceios da familia ma-
terna do Lito remóntanse a un
pasado dunha familia madei-
reira próspera que foi perden-
do posición social e económi-
ca, entre outras razóns polo
pouco sentido práctico dun
avó dezaoitesco e a mala sorte
duns tempos pouco favorá-
beis á prosperidade, previos a
unha revolta obreira e propi-
cios a golpes de Estado que es-
timularon o empobrecemen-
to xeral. Tamén se vencellaba
aos Andrade, por mor do ma-
trimonio dunha curmá da súa
nai e de matrimonios pasados.
O derradeiro conde, con título
honorífico e aires de grandeza,
paseaba pola aldea coma un
gabacho, facendo competen-
cia ao xuíz, o señorito, na po-
tencial paternidade ilexítima
dos nenos do lugar.

Cando naceu o Lito as
bombas empezaban a caer
polas proximidades das cida-
des importantes da súa Galiza
patria, polas feiras das aldeas
grandes andaba, ás veces, un-
ha tal “Pasionaria”, muller
que defendía o dereito a man-
tenta o goberno republicano,
lexítimo e algo desbarballado,
e que provocaba enfronta-
mentos e alzamentos entre os
defensores e detractores, dela
mesma e e do goberno repu-
blicano. 

Elisa, a nai do Lito, co rapaz
ás portas, acudiu un día a un-
ha feira a vender unha cabuxa,
feito que suporía para a fami-
lia, en declive, unha espita e
un respiro nos tempos de cri-
se. Achegouse ao marmurío
que se arremuiñaba en torno á
poñente. A Pasionariainstaba

a xente á defensa do goberno,
á lexitimidade dos dereitos da
muller e a resistir os tempos de
crise que se aveciñaban, para
uns antes que para outros.
Nisto, un balbordo do xentío
xurdiu da nada, a xente enco-
mezou a correr, oíronse tiros,
caídas, gritos e a Elisa, sen se
dar de conta, perdeu o animal
que ía vender. Axiña o xentío
desapareceu. A “Pasionaria”
marchou sen saber que sería a
sempiterna protagonista da
vida de Elisa. A cabuxa apare-
ceu morta. Empezaba a fame
na casa do Lito, na casa do po-
bre. Eran os estertores da gue-
rra, o anuncio dos tempos da
fame e da miseria, e o comezo
desta historia.

‘HABLE CASTELLANO’. Cando o Li-
to naceu as cousas non pinta-
ban ben para Elisa, sen pai pa-
ra o fillo, sen traballo e sen fu-
turo, viuse na obriga de depo-
sitar  o neno nun hospicio. As
monxas fixéronse cargo del, e
cando chegou a hora de per-
delo para sempre levouno de
novo á aldea. Alí viviu ao coi-
dado da súa avoa, sempre coa
sombra de ser o que era. An-
dou descalzo polos campos e
polos montes, crecendo a ca-
rón da vergoña e arrimado a
outros fillos de solteira, que
parecían compartir un pai co-
ñecido para todos menos pa-
ra eles. Os pobres fillos dos ca-
ciques da aldea. Elisa estaba
en Vigo e coma tantas mulle-
res, veuse no oficio de coidar
soldados nun hospital militar.

A guerra avanzaba mentres o
Lito crecía, só.

Don Lisardo, o mestre da
escola, suxeríulle a Elisa que
o único xeito de que o neno,
fillo de solteira, estudara e fo-
se alguén na vida, era metelo
no Seminario, pero o neno
non quixo, non o chamaba a
vocación.

Cando cumpriu quince
anos, coma tantos nenos de
aldea, dirixiuse á gran cidade
de Vigo co propósito de emi-
grar ás Américas, reclamado.
Eran tempos duros, mais ao
mirar no porto a bagoada dos
que se ían decidiu quedar.
Non era que deixara moito
atrás, pero tampouco sabía o
que había aló do mar.

O Lito tiña boa planta, pois
era fillo de quen era, e colo-
couse nos almacéns “El Pi-
lar”. Pero era de aldea e non
sabía falar castelán. Atendía
ás clientas aquel bo mozo, e
piropeábano. Como premio á

boa atención levaba un boca-
dillo diario e unhas perras pa-
ra aprender a escribir a má-
quina na academia “Victoria”
e poderse colocar en mellor
posición laboral. Pero o Lito
era de aldea e non sabía falar
castelán:

“Hable en castellano Ma-
nuel, que así no va a ninguna
parte, dicíalle o xefe. O  Ma-
nuel non aprendeu, e non qui-
xo aprender. Non se fixera pa-
ra el o ter que obedecer ordes
absurdas. Que máis daba o
xeito do que falara, o caso era
falar e vender, pero non se ad-
mitían burros e paletos, e por
riba sindicalista, non daba
imaxe, e tivo que “deixar” o
“Pilar”. 

`VIVA GALICIA. Cos anos foi ato-
pando o seu sitio no mundo, a
súa identidade. A creto mer-
cou unha motocarro e adicou-
se ó transporte, máis adiante a
vida sorriulle un pouco e mer-
cou unha furgoneta Sava á
que chamou “Viva Galicia”. O
Lito pasou a ser o Viva Galicia.
A Galicia da que non podía sa-
ír pois lle estaba proibido polo
réxime levar un camión rotu-
lado con ese nome fóra do te-
rritorio galego, e con multas
dentro, perseguido ás máis
das veces por un coche da
Garda Civíl coma un terrorista
da lingua. Pero seguiu, non
nacera para rico pero tampou-
co para pasar por ser o que
non era. 

O Lito ensinou aos seus fi-
llos o valor de ser galego e o va-
lor da súa lingua. O non dei-
xarse acougar por ser o que
non se é e quen non se desexa.
Déulles unha carreira e apren-
deulles a entender  que moitos
nenos de aldea renunciaron a
si mesmos para ter unha vida
mellor –que algúns non tive-
ron–, pero que agora, de ve-
llos, volven  ser o que de nenos
foran, conservan a lingua, a
cultura, as tradicións e ensi-
nan aos seus fillos e netos a lin-
gua de noso.

Esta é a historia do Lito das
Chans, dos Litos de tantas al-
deas, esta é a historia do meu
pai na miña lingua paterna. �

Este texto foi lido no acto de Queremos

Galegoen Vigo, o pasado 14 de outubro.

O LITO DAS CHANS
E A MIÑA LINGUA PATERNA

TRIBUNA �Mabel Pérez.
Profesora de secundaria e coordenadora das Equipas de Normalización Lingüística de Vigo-Bisbarra.

O Lito paseou o nome de Viva Galicia nas furgonetas que tivo no seu negocio, un

rótulo que, no franquismo, lle causo máis dun problema coa Garda Civil.

’’Hable en castellano Manuel,
que así no va a ninguna
parte, dicíalle o xefe.
Que máis daba o xeito
do que falara, o caso era
falar e vender, pero non se
admitían burros e paletos,
e por riba sindicalista,
non daba imaxe”
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Redacción/ilustracións: 

Gonzalo Vilas

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!

Descubren mamíferos

con pico.

En Asia, uns exploradores ían

camiñando polo monte cando

de súpeto viron uns animais

estraños. De seguido chamaron

á Asociación de Protectores de

Animais (APA). Polo momento

no se puideron facer probas de

ADN porque temen facer dano

aos animais. Crese que é unha

mestura de ave e mamífero

dunha especie nova non coñe-

cida. A APA asegura que non

tiñan visto un animal parecido

ata agora. Do que si se sabe é da

súa alimentación, xa que parece

que se alimenta de vexetais e

follas das árbores, e nese intre os

exploradores víronos comendo

anacos de raíces dunha árbore.

Os da APA intentarán  facer as

probas de ADN aos animais des-

cubertos para saber se son

mutacións ou mesturas de ani-

mais de novas especies non

coñecidas. Os exploradores

comentaron que o pico do ani-

mal era peludo e os da APA, ao

coñecer esa información, des-

cartaron que sexa unha mestu-

ra de ave e mamífero. En calque-

ra dos casos, trátase dunha nova

especie animal que nos abre un

mundo novo  de posibilidades,

e que nos fai ver o moito que

nos queda aínda por descubrir.

Sofía Sanjurjo Guillín

5º de Primaria do CEIP  Gonzalo

Torrente Ballester  de Sigrás

(Cambre) A Coruña.

A Semana do Desarme é outra

desas datas internacionais estableci-

das pola ONU, que neste caso foi cre-

ada na Asemblea Xeral de 1978 da

institución.

Os principais obxectivos desta sema-

na, marcada do 24 ao 30 de outubro,

serían fomentar a información sobre

o número de armas no mundo e o

seu comercio, e tentar sensibilizar á

xente e aos gobernos para ir dimi-

nuíndo a súa produción. Deste xeito

non só se quere rematar co uso de

armas por parte das persoas, senón

tamén evitar que os gobernos non

destinen tanto diñeiro á súa fabrica-

ción e compra.

A venda de armas é un gran nego-

cio para empresas e estados, polo

que as intencións da ONU, como

noutras iniciativas semellantes, que-

dan máis no papel que na realidade.

Pero nós ímoslle facer caso, e mirar

algunhas cifras e datos sobre o

funesto negocio do armamento.

Os curiosos animaliños, dos que non temos foto, poderí-

an asemellarse dalgún xeito aos ornitorrincos.

Do 24 ao 30 de outubro celébrase a:
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O desarme
O concepto do desarme vense desenvolvendo na
comunidade internacional cando menos dende o
fin da I Guerra Mundial.

A intención de limitar a produción de armas, sen
embargo, case nunca tivo efectividade real, e desde
aquela a produción mundial veuse incrementando
moi considerabelmente.

Despois da II Guerra Mundial, o conflito que
maior destrución de vidas levou ao mundo en-
teiro, as dúas potencias resultantes entraron na
chamada Guerra Fría, onde o incremento da po-
tencia armamentística por parte das dúas poten-
cias (Estados Unidos e a URSS) foi acompañada
por pactos para limitar o seu uso, en especial o
das armas nucleares.

Estes acordos persisten hoxe en día, e así o pre-
sidente americano Obama recibeu o Premio
Nobel nestes días por ter renunciado a estable-
cer certas bases en Europa, quitando así tensión
coa actual Rusia.

Pero as armas máis convencionais (armas curtas,
pistolas, minas, bombas) son aínda máis destrutivas
que as máis sofisticadas, xa que aquelas sí se usan,
en multitude de conflitos. Moitas grandes empre-
sas gañan moito diñeiro vendendo metralletas, fu-
sís ou minas persoais. Polo tanto tamén é entendí-
bel que lles interese que se manteñan os conflitos
onde se podan usar. Un entramado moi complexo
de intereses económicos disfrazados moitas veces
de motivos políticos.

Gastos en armamento
por continentes

Principais compañías
armamentísticas

Algúns datos sobre as armas no mundo:

Estados Unidos é o prin-
cipal fabricante, importa-
dor e exportador. As com-
pañías estadounidenses
producen a metade das

armas no mundo.

Un 55 por cento do co-
mercio mundial de armas

pequenas é lícito. Pero
moitas delas van parar ao

mercado ilícito.

Co custe de tres caza-
bombardeiros Eurofigh-
ter Typhoon poderíanse
construir dous hospitais
completos.

Co que vale unha fragata
F-100 poderíanse cons-
truír e dotar 125 escolas. 

Co que custa un portaa-
vións con propulsión nu-
clear comerían durante

un ano 8 millóns de per-
soas.

No mundo, as armas pe-
quenas e lixeiras causan
polo menos medio mi-
llón de mortes, unha

cada minuto.

Nun país como Brasil mo-
rren unhas 40.000 per-

soas ao ano por armas li-
xeiras, sen mediar con-

flito bélico.

Do 24 ao 30 de outubro

Semana do Desarme

Outros non-

Outros 

Esta enorme escultura, de men-
saxe bastante clara, atópase
frente ao edificio das nacións
Unidas, en Nova York.
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Qué pasa neste mes?
O nome:
Outubro era o octavo mes do
Calendario Romano (cando o
ano comezaba no mes de
marzo). O seu nome remite ao
número 8, ao igual que a pala-
bra Outono, estación coa que
se identifica. Popularmente no
noso idioma tamén se lle
chama mes de outono.

Datas e feitos:
O 1 de outubro é o día nacio-
nal de China. O 2, o Día Inter-
nacional da non violencia. O
día 12 é unha festa nacional
española, o día do Pilar, cele-
brando a chegada a América
de Colón nun día coma ese.
A semana do 24 ao 30 é a Se-
mana do Desarme. E a noite
do 31celébrase nos países an-
glosaxóns a festa do Hallo-

ween, que nós chamamos o
Samaín, festa de orixe céltica e
prerromana.

Na Natureza:
As aves migratorias marchan
cara ao sul, as que así o fan, e
chegan outras desde o norte
que pasan aquí o tempo frío.
A paisaxe empeza a mostrarse
outonal, con cambios espec-
taculares de cor nas árbores e
bosques caducifolios.
É o tempo das castañas, das
noces, das mazáns. 
Faise a vendima nas zonas
máis frías, donde a uva ten
unha maduración serodia. Ta-
mén se elabora  viño e a sidra,
ao longo do mes.
É o mes dos cogomelos, ainda
que os hai todo o ano en me-
nos cantidade. As especies

máis coñecidas e codiciadas
polos afeccionados danse con
maior abundancia neste mes,
si as condicións de chuvia e sol
son as axeitadas. Polo Pilar, os

nabos na terra
e o viño a
envasar.

A horta de
outono
mantén ó seu
dono.

Polo San
Simón, apreta o
baldón.

Outono
quente, trae o
demo no
ventre.

Polo Pilar,
buxainas a
bailar.

Outono chegar,
porco cebar.

Polo San
Cremente,
ergue a man da
semente.

Polo San Lucas
e polo San
Pastor, entran
as noces en
sabor, as mozas
en amor e as
vellas en dor.

Refraneiro
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An Alfaya 

SSe suca os mares do
ceo/Unha dourada go-

leta/É que goberna un poeta.
O poeta que goberna estes
versos pertencentes ao libro
Xardín do pasatempo é Ra-
miro Fonte. Versos cicelados
coa habelencia de Jacobo
Muñiz e mimados coa sensi-
bilidade de Nacho Chao. Es-
critor, ilustrador e editor, eu-
meses de nacemento e de
corazón, uniron paixón e es-
forzos para gardar naufra-
xios, cornucopias, estralo-
ques, hipocampos, lobisho-
mes e ata ñoñoroñós, nun
estoxo con forma de poema-
rio, e así agasallar quimeras
poliédricas as nenas e aos
nenos galegos, en especial a
Ainé, unha fermosa bolbore-
ta, que como todas as bolbo-
retas que navegan en game-
la, galeón ou goleta, riman en
consoante coa palabra poe-
ta. O Capitán Inverno deixou
escrito, un martes, 30: Non
sei se serei poeta/Ou un
aquel despistado,/Se vivo
noutro planeta,/se xa cum-
prín o meu fado. Eu, malia os
anos que galopan, sigo sen-
do unha nena de ollos aleu-
tos que ama os versos que
voan coma Aves de paso, e
sei que a vida da moitos Re-
versos, que putada, Adeus
Norte! Porén, Ramiro, des-
culpa a confianza do trata-
mento, é unha liberdade que
me tomo, pois nunca tiven o
privilexio de ser a túa amiga,
deleitándome coa lectura do
Libro dos amigos, pregúnto-
me se che gustaría que eu en-
trase no teu xardín. Prometo
regar as flores, lerlles algún
poema, quitar as malas her-
bas, sementar beleza e ver
como agroma a vida no teu
Xardín do pasatempo, agora
xa, o teu Xardín do pasamen-
to. Mantereime en silencio á
Luz do mediodía, lendo a túa
triloxía, Vidas de infancia. �

XARDÍN 
DO PASATEMPO

Prometo 
regar as 
flores, lerlles
algún 
poema,
sementar 
beleza”

’’

O príncipe das sombras.

Autor:  Milan Vukotic

Ilustrador:  Pablo Otero

Editorial: Kalandraka. Col. Seteleguas 

A editorial Kalandraka achégalles, en
versión galega, aos pequenos lectores
esta fermosa historia do polifacético di-
rector de teatro, pintor e escritor nacido
en Belgrado Milan Vukotic, quen ten
afirmado que a pesar de dominar varias
linguas, a que máis lle gusta é a da infan-
cia polo seu carácter universal no que a
fantasía se converte no eixo gravitatorio
sobre o que xira todo o demais. Este li-
bro é un bo exemplo disto, pois a través

da súa estruturación en trinta e nove ca-
pítulos curtos en extensión pero non en
acción nin en emoción, asistimos á re-
presentación dunha peza de teatro na
que a caída do pano corresponde ao
principio ou ao final dun deles. Lógrase
así, unha sucesión de escenas, decora-
dos e paisaxes que transgreden a sutil
fronteira existente entre o mundo da re-
alidade e o dos soños. Xunto ao prota-
gonista, un neno de case dez anos, e
mais o seu amigo o príncipe das
sombras, o público infantil experimen-
tará o pracer da lectura á vez que se de-
catará do gran poder da amizade, ao
compartir diferentes aventuras na pro-

cura dos
nove ob-
xectos má-
xicos nece-
sarios para
desfacer o
feitizo que
ten sumi-
dos na es-
curidade da
tristura a

todo un país. Pablo Otero coas suxesti-
vas ilustracións dota de colorido plástico
este conto simbólico e mesmo, ás veces,
surrealista. �

Alba Piñeiro

No mundo dos soños

Nesta sopa de letras vas atopar o nome de sete paí-

ses situados en América Central ou o Caribe.

Só hai un cabo

destes seis, co

que podes che-

gar até a mazán.

Cal é?

S
o

lu
ció

n
s:
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senso ráchase só por intereses
a curto prazo do PP. Para con-
seguir gañar as municipais en
Vigo e A Coruña, os populares
poñen en perigo a convivencia
entre galegos. Non se pode
amparar ese dereito que al-
gúns piden de “non ter con-
tacto” co galego. Debemos
frear moitos preconceptos que
se queren perpetuar, como o
que existe en contra da lectura
en galego. Que ninguén se con-
funda, a literatura galega ten
prestixio. Moitos mozos que
non falan en galego, len con
normalidade na nosa lingua.
Quizais moitos pasen de lela a
falala. Na manifestación do 18
de outubro confirmouse que a
sociedade non se conforma e
que sabe, como tan ben dixo
Xurxo Souto, que “a nosa his-
toria facémola nós”.�

vas en galego, coleccións de
clásicos esenciais e, sobre todo,
axudas á tradución. O castelán
ten subvencións e o galego
non, moita xente descoñece
iso. En todo caso, que organis-
mos como a Deputación de
Pontevedra cancelen a compra
para bibliotecas dana as edito-
riais, que quedan sen eses
40.000 euros en compras, pero
a quen prexudican en última
instancia é aos lectores. É un
tópico falso dicir que o sector
editorial galego vive das sub-
vencións.
VVoosstteeddee  ffooii  pprroommoottoorr  ddoo  mmaannii--
ffeessttoo  ‘‘GGaalleeggoo,,  ppaattrriimmoonniioo  ddaa
hhuummaanniiddaaddee’’..  
Antes ca editor dirixín Nova Es-
cola Galega (a finais dos anos
80), organización que loitou
pola normalización lingüística
no ensino. Agora, este con-
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tanto, un prezo xusto para os li-
bros electrónicos. Arestora o
formato dixital costa un 30%
menos ca o formato en papel
pero iso pode cambiar nuns
meses. Nos EE UU apostouse
pola “tarifa plana”, cun prezo
idéntico para todos os libros,
sexan cales sexan. Outro mo-
delo pensa que o máis xusto é
cobrar tendo en conta o nú-
mero de páxinas, o traballo de
produción…
AA  eeddiicciióónn  ggaalleeggaa  eessttáá  lliissttaa  ppaarraa
oo  ccaammbbiioo??
Desde logo. Este só é un cam-
bio dos varios que se viviron
nos últimos 30 anos. Os pro-
gramas de autoedición obriga-
ron a unha profunda reforma e
agora vivimos outra, na que
primarán os contidos, o que
esixe outras canles de colabo-
ración entre todos os implica-
dos no sistema literario galego.
Debemos poñernos de acordo
en crear unha plataforma uni-
taria na que os libros sexan ac-
cesíbeis para que a distribu-
ción non dependa de cada edi-
torial. Neste momento, a lin-
gua é a única fronteira, xa que
calquera pode acceder a un tí-
tulo estea onde estea.
AA  ddiixxiittaalliizzaacciióónn  ddaa  mmúússiiccaa  aauu--
mmeennttoouu  aa  ppiirraattaarrííaa..
E reavivou o contacto entre o
artista e o público. Hoxe un
músico vive dos concertos,
non dos discos. O libro é un
sector con notábeis diferenzas.
Estou seguro de que se demo-
cratizará a edición e de que se
pode garantir mellor a diversi-
dade, en xéneros, en autores e
en xeitos de comercializar eses
contidos. O que me preocupa é
o modelo de libro único, esa
obsesión de moitas editoriais
por conseguir un best-seller
que supoña unha parte subs-
tancial das vendas –ao estilo
das novelas de Stieg Larsson–,
que dana a edición cultural, e
non unha diversificación que
reparta os beneficios en varios
centos de títulos. 
AAss  aaxxuuddaass  ppúúbblliiccaass  cceennttrráá--
bbaannssee  aattéé  aaggoorraa  nnaa  vveennddaa  ddee
eexxeemmppllaarreess..  IIssttoo  ddeebbeerrííaa  mmuu--
ddaarr..
Considero que as subvencións
só deberían atinxir aqueles
proxectos editoriais que pola
súa complexidade ou signifi-
cado vaia máis alá da loita po-
los lectores no mercado. Falo
de contidos educativos mino-
ritarios, como materias optati-

César Lorenzo Gil
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]
Manuel Bragado (Vigo, 1959) é
director de Edicións Xerais,
que neste 2009 chegou ao seu
30º aniversario. O editor, ade-
mais, foi promotor do mani-
festo ‘Galego. Patrimonio da
humanidade’ e un dos funda-
dores da plataforma Prolingua
de defensa do idioma.
XXeerraaiiss  ffaaii  3300  aannooss  ccoonn  ffoollggooss
ppaarraa  oo  ffuuttuurroo??
A nosa intención é facer perdu-
rar a idea principal da creación
da editorial, ser un selo xenera-
lista presente en todas as face-
tas da edición. Para o futuro
queremos potenciar os conti-
dos dixitais, tanto o libro elec-
trónico como os recursos edu-
cativos pensados para utilizar
nos encerados virtuais. Pero ta-
mén estamos a reforzar a nosa
posición noutros ámbitos. En
xaneiro presentaremos a co-
lección de ‘Narrativa’ cunha
estética renovada e poucos
meses despois unha nova co-
lección literaria pensada para o
gran público. En novembro sae
o Gran Dicionario Xerais, en
dous tomos, con 100.000 en-
tradas, transcrición fonética e
información etimolóxica. No
2010 publicaremos un dicio-
nario Galego-Inglés.
NNeesstteess  3300  aannooss,,  qquuee  eerrrrooss  ddee
eessttrraatteexxiiaa  sseennttiiuu  mmááiiss??
Non fixemos todo o esforzo
posíbel na edición educativa
en Primaria. Non avanzamos
do mesmo xeito que en Educa-
ción Infantil e Secundaria. Fo-
mos impacientes co cómic ga-
lego. Nós fomos pioneiros na
década dos 90, puxemos en
marcha a revista Golfiño, da
que me sinto moi orgulloso
pero despois abandonamos
un facho que afortunada-
mente outros recolleron con
éxito, caso d’Os Bolechas ou
Patito Editorial. E dóenos non
conseguir estabilizar a narra-
tiva de peto, a pesar da súa boa
acollida.
EE  ddee  qquuee  ééxxiittooss  ssee  sseennttee  oorrgguu--
lllloossoo??
Convertémonos nunha refe-
rencia no ensino en galego. Os
nosos dicionarios son referen-
cia na lexicografía. As nosas co-
leccións de literatura infantil e
xuvenil triunfaron. ‘Fóra de
xogo’, pensada para os mozos,
é a colección con máis exem-
plares vendidos no noso
idioma. Pero sobre todo, fa-

chendeamos da gran relación
que mantemos cos autores pu-
blicados en Xerais, unha rela-
ción que se estende no tempo e
que non remata unha vez
posto o libro á venda.
CCoommoo  ddeeffiinniirrííaa  oo  eessttaaddoo  aaccttuuaall
ddoo  lliibbrroo  ggaalleeggoo??
Hai un certo encollemento. O
momento actual é complexo. A
crise económica e o cambio
político son factores desfavorá-
beis pero non nos deben parar.
Vivimos un pouco aturdidos
polo estado actual do libro de
texto, con empréstimos na se-
cundaria e en parte da prima-
ria e con axudas á compra que
só lle chegan ao 35-40% das fa-
milias, polo que se compra
menos libro novo. Pero tamén
recibimos boas noticias, como
a excelente cifra de vendas de
Larpeiros, de Benigno Cam-
pos, editado por Galaxia.
AA  ggrraann  nnoovviiddaaddee  éé  oo  lliibbrroo  eelleecc--
ttrróónniiccoo..  EEnn  ppoouuccaass  sseemmaannaass
ssaaeenn  áá  vveennddaa  ddúúaass  nnoovveellaass  ddiiss--
ppooññííbbeeiiss  aa  uunn  tteemmppoo  eenn  ppaappeell  ee
eenn  ffoorrmmaattoo  ddiixxiittaall..
Exacto, Sete palabras, de Suso
de Toro, e Dime algo sucio, de
Diego Ameixeiras. O noso ob-
xectivo é ter un catálogo de 50
libros electrónicos no verán do
2010. Queremos publicar novi-
dades pero tamén recuperar tí-
tulos xa descatalogados.
VVoosstteeddee  éé  ddooss  qquuee  ddáá  ppoorr
mmoorrttoo  oo  ppaappeell  oouu  ddeessccoonnffííaa  ddaa
eexxppaannssiióónn  ddoo  lliibbrroo  ddiixxiittaall??
O tema muda semana a se-
mana. Hai moitas incógnitas
no ar. Agora mesmo, o gran de-
bate entre os editores é como
organizar a cadea de valor
deste negocio e calcular, polo

Manuel Bragado, director de Edicións Xerais

‘É falso que se subvencione ler en galego’

’’O castelán ten subvencións
e o galego non,
moita xente descoñece iso”

’’Que a Deputación
de Pontevedra cancele
a compra para bibliotecas
dana a editoriais e lectores”
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ben lle cadra o dito de que se
non é vero é ben trovato, xusta-
mente polo esforzo do autor en
que a acción ficticia resulte crí-
bel, a pesar de disfrazar algúns
nomes que calquera ben iden-
tifica ou precisamente cha-
mando a atención sobre o ca-
rácter ficticio do que se está
lendo, desnecesariamente na
nosa opinión. A lograda con-
xunción entre unhas persona-

crítica

CULTURA.28.

Mercurio, a novela breve de
Emilio Alonso preséntase no
formato (arquicoñecido xa) de
31 capítulos que, como moito,
acadan tres páxinas en deseño
editorial pensado para que, no
posíbel, non quede en menos.
É imprescindíbel mencionalo
antes de nada, porque vai re-
sultar decisivo, tanto para o
lector como para o autor. A no-
veliña de Emilio Alonso arrinca
moi ben. O autor é un bo coñe-
cedor das atmosferas huma-
nas que habitaron (terzo final
século pasado) ou habitan a ci-
dade de Lugo, onde se vai de-
senvolver a trama. Unha trama
moi á moda (sobre todo audio-
visual) dun século no que pro-
liferan aquelas que relacionan
a actividade científica e o pro-
ceso indagatorio propio dos
encargados de esclarecer deli-
tos. Á ficción que nos ocupa

a verdadeira importancia da
fantasía, da imaxinación, nas
nosas vidas. De paso que nos
preguntamos cal é o valor que
as cousas teñen para nós, xa
non as materiais, que tamén,
senón sobre todo aquelas que
se refiren ao ámbito sentimen-
tal, deténdose especialmente
na ruptura do círculo comuni-

cacional entre a xente,
e na polarización entre
sensibilidade e insen-
sibilidade . 
Todo isto sen abando-
nar xamais un ton de
comedia que nos pin-
ta o sorriso nos beizos,
aquí e despois, me-
diante ocasións que
chegan da man de si-
tuacións moi propi-
cias ao caso. Situa-
cións nada forzadas,
un convite á forza dei-
xa de ser convite para
transformarse en
obriga. E, precisamen-

te, a finalidade da peza de Te-
resa González Costa é a de po-
ñer en escena a hipocrisía so-
cial, que de tan afeitos que es-
tamos a ela xa case nos parece
algo “natural”. O resultado é
unha lectura proveitosa e en-
tretida, na que salientamos a
hábil creación do clima que
respira a obra enteira. Que tec-
nicamente podía ser mellor lo-
grada, hai veces que saber a
quen se dirixen as personaxes
resulta un chisco traballoso, e
outras nas que esa indicación
é desnecesaria.

En conclusión. Sexa na no-
vela sexa no teatro, a sombra
da corrupción impide o me-
drar de manifestacións huma-
nas positivas. Non é nada no-
vo, é de sempre. Por iso chama
a atención que o ser humano,
intelixente como é, non extir-
pase aínda este cancro, que se
habituase, até tal extremo, ás
súas purulencias que hoxe as
interpreta como algo intrínse-
co á condición humana. Tere-
sa González Costa lémbranos
tamén que non debemos ser
espectadores pasivos. Á luz do
que vimos de dicir, interpreten
o relativo ao caso Gürtel.�

X.M. Eyré

xes ben configuradas e os ben
traídos ambientes en que se
moven resulta fundamental
para que o lector manteña o li-
bro entre as mans, así como o
feito de saber dosificar axeita-
damente a trama. 

O que resulta unha mágoa
é que Emilio Alonso se deixara
condicionar e non tirara máis
do fío, porque tanto as
personaxes, como a
propia trama e, desde
logo, os ambientes
creados merecían
máis tempo, mellor
sorte. E tamén o lec-
tor, que cando remata
a novela aínda ten ga-
nas de máis e non se
dá desfeito da impre-
sión de que non tivo
ocasión de saborear a
xeito a proposta. Po-
rén o formato non
deixa lugar. Un for-
mato que cómpre re-
novar dalgún xeito
(cousa que non é imposíbel
nin moito menos) pois os 31
capituliños son moi pouca
cousa para que unha novela
por entregas deixe espazo a
que o bo narrador esprema as
súas potencialidades. Pénde-
lle a ameaza de se volver un
premio de novela de quiosco,
e non teñen culpa só os xura-
dos e os autores premiados.

Non errará quen agoire pre-
senza significativa da corrup-
ción na noveliña de Emilio
Alonso. Semella ambiente pro-
picio. Non tanto así na peza te-
atral de Teresa González Costa,
porén remata por ser parte im-
portante da trama pois incide
directamente no desenlace.
Sempre quixen bailar un tango
beirea constantemente as
fronteiras da comedia, con
vontade de querer transcende-
las mais sen que o lector/es-
pectador se vexa abandonado
pola disposición de ánimo cre-
ada, que, a fin de contas, tam-
pouco se trata de torturar o lec-
tor/espectador. Ese seu carác-
ter amabelmente reflexivo, ta-
mén fronteirizo, de chiscade-
las, é de tal xeito que, sen pro-
poñelo explicitamente, está se-
guido a insinuar que avaliemos

’’Tanto a novela
como
o texto teatral
mostran como
a corrupción
impide que
medren as
manifestacións
humanas
positivas”

LIBRARÍAS CONSULTADAS:Cartabón (Vigo);Couceiro (A Coruña);Michelena (Pontevedra);Pedreira (Santiago);Torga (Ourense);

Central Libreira (Ferrol); Andel (Vigo); Escolma (O Carballiño); Sisargas (A Coruña).

Teresa González Costa. PEPE FERRIN / A.G.N.

Dúas lecturas propoñemos es-
ta semana, premiadas ambas.
Unha peza teatral (Sempre qui-
xen bailar un
tango, de Tere-
sa González
Costa, XVII
Premio Álvaro
Cunqueiro pa-
ra textos tea-
trais 2008) e
unha novela curta (Mercurio,
Premio de Novela por entregas
de La Voz de
Galicia 2008,
autoría de Emi-
lio Alonso).
Aparentemen-
te tan distintas
que nin xénero
c o m p a r t e n .
Porén téñase
en conta que o abano de posí-
beis similitudes radica máis
(moitísimo máis) na lectura e
no acto lector que na escrita e o
seu contexto. Sírvanos isto co-
mo chamada de atención, so-
mos nós os responsábeis das
relacións que establecemos
entre o que lemos, o mundo
que vivimos e o universo cultu-
ral que fomos xuntando. Con-
cretamente, neste caso, a nosa
lectura mesmo foi quen de
acharlles vinculación co “caso
Gürtel”, vinculación que expli-
citaremos na advertencia final
desta crónica letresca. Á liber-
dade lectora non se lle deben
poñer cancelas, e moito menos
esa de que o lido pertence a un-
ha dimensión diferente da do
real vivido, que sen dúbida é
unha das máis crueis, perver-
sas e mutiladoras.

NARRATIVA.

Vida e
corrupción

Mercurio / Sempre quixen
bailar un tango
AAuuttoorreess::  Emilio Alonso / Teresa Gonzá-

lez Costa.

EEddiittaa::Xerais.

Tabela das letras. FFIICCCCIIÓÓNN¬¬  
� AA  pprraaiiaa  ddooss  aaffooggaaddooss..  Domingos Villar. Galaxia.

� SSooll  ddee  IInnvveerrnnoo..  Rosa Aneiros. Xerais.

� MMoonnttee  LLoouurroo.. Luís Rei Núñez. Xerais.

� PPiirraattaa.. María Reimóndez. Xerais. 

�  OOss  bbiiccooss  ddee  TTiinnaa..  Afonso Eiré. A Nosa Terra.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN ¬¬    
� AA  ccoocciiññaa  ddee  LLaarrppeeiirrooss.. Benigno Campos. Galaxia.

� CCuurruuxxááss..  Carlos Parrado. A Nosa Terra.

� CCaarrttaass  ddee  rreeppuubblliiccaannooss......  X. Alonso Montero. Xerais.

� GGaalliicciiaa  ssoolliiddaarriiaa..X. Ríos, Carlos Teixo (editores). Xerais. 

� CCaattrroo  hhiissttoorriiaass  ddee  eemmiiggrraanntteess..  M. Losa. Galaxia.

Emilio Alonso Pimentel.
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mercado ten en ocasións co-
mo consecuencia a redución
dalgúns deles a soportes estan-
darizados e mesmo o trata-
mento inadecuado dos ele-

CULTURA.29.

A atención que as editoras
adoitan prestar ás diversas ma-
nifestacións de poesía visual é
en xeral escasa.
A creación de
coleccións es-
pecializadas na
publicación de
poesía homo-
xeneizou, con maior ou menor
fortuna, o aspecto externo dos
libros, mais non axudou á difu-
sión de materiais en formatos
pouco convencionais xa sexa

ANOSATERRA
22-28 DE OUTUBRO DE 2009

CONTADELIBROS.
Investigación literaria

A poesía infantil no século XXI
(2000-2008),coordinado por
Blanca-Ana Roig Rechou, Isa-

bel Soto López
e Marta Neira
Rodríguez,
non só analiza
a evolución
deste xénero
literario en Ga-

liza senón tamén en Portugal,
en Catalunya, no Brasil, en
Euskadi, en lingua alemá e en
lingua inglesa. Inclúe tamén
comentarios de texto.

Ciencias do Teatro

A ‘Biblioteca do Teatro’, que
edita Galaxia, presenta tres no-
vos títulos. Teatro occidental:
unha historia teatral desde a es-

cenografía,de
Anne Surgers;
A expresión

dramática na
educación.
Argumentos
para situar a
expresión
dramática no
centro do cu-
rrículo,de

Gavin Bolton,e
Manual básico

de iluminación escénica,de An-
tonio López-Dávila. 

III República

Arturo del Villar publica un no-
vo libro, Escritos republicanos,
editado pola Biblioteca de
divulgación republicana, do

Colectivo
republicano
Tercer
Milenio.
Trátase dun
monllo de tex-
tos
xornalísticos

de opinión que buscan crear
un debate social ao redor da
comenencia de “recuperar a
legalidade republicana”. Dife-
rentes temas son analizados,
como a Igrexa, os Borbóns ou a
corrupción. �

polas súa natureza –poesía vi-
sual, arte correo–, xa polas súas
dimensións. O resultado dun-
ha planificación editorial enca-
miñada á normalización do

mentos non textuais. 
A miúdo estas manifesta-

cións acaban engrosando os li-
bros singulares ou fóra de co-
lección, eses que tantas veces
suscitan a dúbida acerca da
súa clasificación xenérica e a
conseguinte desorientación de
quen se achega a eles. De bo-
tarmos unha ollada á historia
editorial galega comprobare-
mos como a edición alternati-
va (de autor ou cooperativista,
autoxestionada en calquera
caso) foi o acubillo perfecto pa-
ra estes produtos, abondo sos-
peitosos de risco editorial e,
polo tanto, rexeitados con fre-
cuencia polos selos comer-
ciais. Nestas edicións, reduci-
das até o punto de se converte-
ren en pezas de coleccionista,
haberá que procurar algún día
un material e imprescindíbel
para escribir a historia da poe-
sía galega.

Falar de poesía experimen-
tal na actualidade non é posí-
bel sen mencionar o colectivo
Corporación Semiótica

Manuel Lourenzo gaña o XVIII Premio Álvaro Cunqueiro.O dramatur-

go resultou gañador deste certame, convocado pola Axencia Galega das In-

dustrias Culturais, para textos teatrais coa obra Flores de Dunsinane, inspirado

no Macbeth de Shakespeare. Na inauguración da Feira das Artes Escénicas

deuse a coñecer ademais o fallo doutros tres premios: o Manuel María de Li-

teratura Dramática Infantil, que recaeu no escritor Xosé A. Neira Cruz coa

obra Sopa de xarope de amora, o Barriga Verde para Marionetas na modali-

dade de adultos, que foi parar para Ignacio Vilariño con Auga para beber,e na

súa categoría de infantil, para Begoña García con Bon appétit.�

Lois Gil Magariños. Poema visual. 

Manuel Lourrenzo
visto por Calros Silvar.

POESÍA.

Copy left

Contradicións
EEddiittaa:: Corporación Semiótica Galega

(200 pp.).

>>>
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CULTURA.30. ANOSATERRA
22-28 DE OUTUBRO DE 2009

Outonarte 09 saca a arte ás rúas da Coruña.Dende primeiros de mes, a

Mostra coruñesa de Arte Emerxente está a encher os espazos públicos e os

escaparates da cidade coa obra de 29 autores novos galegos e portugueses.

Ademais, a mostra, comisariada por Nilo Casares, ocupa a sala de exposi-

cións do Concello, a Casa da Cultura Salvador de Madariaga e o Palexco con

obras pouco convencionais que empregan o gravado láser, a experimenta-

ción sonora, a horticultura ecolóxica, os rótulos luminosos ou a videoproxec-

ción. Entre os artistas representados até finais de outubro figuran Filipa Gui-

marães, Escoitar.org, Mónica Cabo, Servando Barreiro, Paz Martín, Paulo

Guerreiro, Juan Freire e Enrique Lista, entre outros.�

ra) que organiza a Universidade
de Santiago coa colaboración
doutras institucións. Trátase da
publicación anual que a Rede
temática de investigación LIJMI
(Literatura Infantil y Juvenil del
Marco Ibérico e Iberoamerica-
no), conformada por diferentes
expertos, vén realizando dende
a súa creación no 2004 co ob-
xectivo de profundizar na inves-
tigación por medio do estudo
comparativo das metodoloxías
máis actuais e o intercambio de
experiencias. Estamos diante
pois dun material moi útil para
os diferentes mediadores á hora
de achegarlles a poesía aos máis
novos. 

Podería dicirse que é un li-
bro que enche o baleiro exis-
tente no estudo da poesía in-
fantil que, inxustamente, tivo
dende sempre unha conside-
ración menor con relación á
narrativa. Tanto a súa estrutu-
ración temática coma o seu
desenvolvemento posterior re-
sulta atraente para o lector, xa
que expón dun xeito claro, sen
faltar ao rigor científico, a vi-
xencia e viveza da poesía in-
fantil nas diferentes lin-

unha boa parte dos materiais,
que propoñen unha reflexión
de quen se achega a eles ao
tempo que fan unha denuncia
de cuestións como a desigual-
dade, a fame, o deterioro do

medio, o consumis-
mo, o militarismo ou a
barbarie de Guantá-
namo. 
As composicións dia-
logan noutras oca-
sións con escolleitos
referentes, tal é o caso
de Paul Lafargue
(“FOLGAR DOCE
FOLGAR”) ou Art Spie-
gelman, Feuerbah,
Miguel Hernández e
Alfonso López Gradoli,
destinatarios todos
eles de dedicatorias. O
equívoco, a amálga-
ma, o neoloxismo e o

humor son tamén estratexias
frecuentes no repertorio de
Contradicións, un produto que
procura unha lectura activa e
reflexiva, disposta a repensar
algunhas claves da cultura con-
temporánea e a desbotar a in-
diferenza.�

María Xesús Nogueira

Galega, que vén elaboran-
do desde hai tempo produtos
que se sitúan nos bordos do xé-
nero, como os fancines, as bol-
sas de mareo con panfletos po-
éticos, as tarxetas postais e
mesmo os materiais para a dis-
tribución na rede. As canles de
difusión, baseadas na autoxes-
tión, as tiraxes limitadas e a dis-
tribución en circuítos as máis
das veces reducidos, sitúan o
grupo nunha posición delibe-
radamente marxinal, que desa-
fía ademais as leis do mercado.
A inversión do símbolo de
copyright e a indicación copy
left na contraportada
da súa última publica-
ción son un claro
exemplo de semellan-
te actitude.

Contradicións for-
za unha vez máis o
formato convencional
do libro ao se presen-
tar baixo a aparencia
dun bloc de tarxetas
que, na maior parte
dos casos, aproveitan
iconas coñecidas (fo-
tografías, debuxos, lo-
gotipos) para confe-
rirlles un novo signifi-
cado case sempre crí-
tico. En ocasións, a imaxe dei-
xa paso ao xogo cos grafemas,
que exploran novas combina-
cións e posibilidades e condu-
cen á reflexión ou ao paradoxo:
“deus / quen?”, “TerraAugaLu-
meAire”. A publicidade, a ac-
tualidade informativa e as con-
vencións da linguaxe fornecen

O pasado 10 de setembro tivo
lugar a presentación do volume
plurilingüe: A poesía infantil no
s é c u l o  X X I
(2000-2008)
dentro das acti-
vidades do VI
curso de forma-
ción continua:
As literaturas
infantís e xuvenís ibéricas. A súa
influencia na formación lecto-

crítica

CONTADELIBROS.
Poeta nacional

Luís Rei publica Ramón
Cabanillas. Crónica de
desterros e saudades. Trátase
dunha moi documentada
biografía do poeta do Salnés,
que se centra tanto na súa parti-

cipación en
momentos cla-
ve da historia
de Galiza
como na
evolución das
súas creacións

literarias. Percorrido por versos
e vivencias do que pasa por ser
un dos grandes poetas do sécu-
lo XX. Edita Galaxia.

Palabra de Xosé Lois García

A letra e o ar: palabra-liberdade
na poesía de Xosé Lois García,
de Andityas Soares de Moura, é
un texto de investigación ao

redor da poesía
do chantadino
Xosé Lois Gar-
cía. O experto
brasileiro
publicou este
traballo en Por-

tugal no 2004 e agora
Toxosoutos edita a versión gale-
ga. García é un poeta cuxa obra
se relaciona con outros espazos,
caso de Portugal ou os países
africanos.

Xerais Universitaria

Xerais publica dous títulos da
colección ‘Universitaria’. Prosti-
tución: clientes e outros homes,
de Águeda Gómez Suárez e

Silvia Pérez
Freire pescuda
na visión “lúdi-
ca” da cuestión
a través dos
usuarios. O po
dos días. Intro-
dución temáti-

ca á poesía de Aqui-
lino Iglesia Alvariño,

de Luciano Rodríguez, é un
estudo sobre o poeta de Abadín,
considerado primeiro
renovador da poesía galega tras
a Guerra do 36. �

Escolares na feira do libro da Arxentina.

’’A publicidade,
a actualidade
informativa
e as
convencións
da linguaxe
fornecen
unha boa
parte dos
materiais”

Lois Gil Magariños. Poema visual. 

Lois Gil Magariños. Poema visual. 

>>>

Poesía
plurilingüe
para
os máis novos

A poesía infantil no século XXI
(2000-2008)
CCoooorrddiinnaaddoorraass::  Blanca-Ana Roig Re-

chou, Isabel Soto López, Marta Neira Ro-

dríguez.

EEddiittaa:: Xerais. Co patrocinio da Funda-

ción Caixa Galicia.

>>>
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CULTURA.31.

Hai directores que só polo sitio
onde colocan a cámara, xa sa-
bes que son pedra sólida. Can-
do un director nos pon diante
da pantalla eses encadres que
teñen sinatura persoal, sabes
diante de quen estás. Campa-
nella é un deses; eloxiado por
aquel seu gran éxito do Fillo da
Noiva, que nos devolveu a un-
ha cinematografía (a arxenti-
na) esquecida e desaparecida
no extenso mar do cine comer-
cial ao gusto americano (do
Norte), Campanella chega con
este “thriller” que ten máis sus-
tancia da que recollemos sen-
tados na butaca; é unha desas
obras que remoemos cando
saímos da sala e volvemos a

darlle voltas en chegando a ca-
sa e nos deixa pousos de cine.

O guión, baseado nunha
novela do compañeiro de fati-
gas, Sacheri, conta unha histo-
ria xudicial, un asasinato no
ano 1974. A trama vive entre un
amor platónico no estreito ei-
do dos xulgados de Bos Aires
(nada que ver co xénero ameri-
cano de avogados e xuíces) e se
resolve cunha alta dose de sen-
tido do humor. Un crime clási-
co que un oficial de xulgado
quer rescatar da rutina
legal; o protagonista, a
moza dos seus amo-
res, e o amigo, forman
o triángulo dos bos
que buscan a xustiza
por riba de todo; os
diálogos encerran o
humor e a fala do co-
mún porteño (aínda
que algunhas referen-
cias son difíciles de
pescar para o especta-
dor español: “é un ex-
pediente tan vello co-
mo o do Petiso Oreju-
do –un célebre asasino
arxentino–, ou “ten
máis ganas de casar
que Susanita –a amiga de Ma-
falda–). 

Pero a película torce unha
esquina e deixa de ser un clási-
co de investigacións policiais
para meterse noutro momento
histórico: a chegada ao poder
de Isabelita Perón (1 de xullo

de 1974) e, con ela, a instaura-
ción dun goberno amparado
pola famosa Triple A, unha or-
ganización asasina goberna-
mental, onde tiveron cabida
delincuentes, fascistas e xentes
de variado pelo, preludio dos
anos aínda máis escuros da di-
tadura militar. O relato policial
adquire unha nova dimensión,
o culpábel da morte da primei-
ra parte é agora gardián da pre-
sidenta do Goberno, e a vida
pega unha volta radical. A na-
rración continúa en flashbacks
ben dosificados, nos que varía
a barba de Darín e a mirada de
Soledad Villamil (amais das
modas, que saltan 25 anos no
que vai dos teléfonos de cable,
que a meirande parte das veces
non funcionan, aos móbiles
–ou “celulares”, como eles lles
chaman–). 

O final, con sorpresas, como
é de esperar nun filme de in-
vestigacións e asasinos, garda
unha posíbel mensaxe non ex-
plícita sobre o pasado arxenti-
no, sobre esa desmemoria es-
magante que actuou como
analxésico de amnesias na so-
ciedade arxentina; esa frase:
“esqueza o pasado, eles están
mortos, non mire atrás, hai que
mirar ao futuro”. Sabemos que

non é así, e a película
pono en evidencia ao
rescatar a memoria
histórica. Ademais de
todos os valores narra-
tivos gustaríame des-
tacar a música, eses
pequenos adaxios que
resolven toda a pelícu-
la, e esa secuencia
grandiosa na que che-
gamos ao estado do
Racing de Avellaneda
e entramos no cerne
da multitude até os
miolos da afección fut-
bolística, para pasar á
persecución polas es-
caleiras do estadio. Só

iso xa vale a pena.
PROPOSTA: Ler a un escritor

arxentino que merece ser máis
coñecido, Osvaldo Soriano, xa
falecido; hai moito del nesta
historia: exilios, amores, novela
negra e fútbol.�

J.A. Xesteira

guas do Marco Ibérico
(galega, castelá, catalá, vasca e
portuguesa), ademais de am-
pliar o seu abano de estudo
con achegas da poesía brasilei-
ra, alemá e inglesa. Convértese
deste xeito, nun com-
pendio imprescindi-
ble de sabedoría da
poesía infantil actual. 

Este monográfico
principia cunha breve
pero esclarecedora in-
trodución á que lle se-
gue o interesante traba-
llo teórico realizado por
Pedro César Cerrillo no
que, despois de facer
un repaso das caracte-
rísticas propias do xénero, ase-
gura que a poesía experimenta
un auxe na actualidade que
afecta ao contido e mais ao for-
mato, rachando fronteiras ata o
de agora tidas en conta. 

O autor reivindica a presenza
da poesía nas aulas como canle
para educar a sensibilidade, de-
senvolver a creatividade e fo-
mentar o espírito crítico nos ne-
nos, que xa desde ben pequenos
senten empatía cara a este xéne-
ro literario ao ter reminiscencias

da literatura tradicional de ca-
rácter oral cuxa familiaridade e
contacto lles vén coas cantigas
de berce e as variadas  manifes-
tacións dos xogos infantís (adivi-
ñas, trabalinguas…). 

Deseguido, nos diferentes
capítulos, realízanse as corres-
pondentes panorámicas do xé-
nero nas literaturas do marco
ibérico. Na dedicada ao ámbito
galego e seguindo as correntes
poéticas denominadas por
Blanca-Ana Roig Rechou (“poe-
sía é xogo, música, conto e ma-
xia”) sinálanse poemarios de
autores que proveñen da litera-
tura de adultos á vez que se pon
de manifesto que as nosas letras
contan con recoñecidos poetas
da LIX considerados polos espe-
cialistas clásicos contemporá-
neos, e dos que se analizan va-
rias obras, como é o caso de Xo-
án Babarro, Antonio García Tei-
xeiro, Ana María Fernández,
Gloria Sánchez e Helena Villar
Janeiro, así como a achega de
novas voces destes primeiros
anos do novo milenio. 

Baixo o epígrafe Unha selec-
ción para a educación literaria
ofréceselle ao mediador unha
escolla de 74 obras, pertencen-
tes a diferentes realidades lin-
güísticas, das que 13 contan cun

comentario profundo
no seguinte apartado,
constituíndo así unha
sorte de canon que ser-
ve de orientación para
contaxiar e difundir a
poesía. 
A ilustración tamén ten
presenza nunha serie
de poemarios que rela-
cionan a palabra poéti-
ca coa plástica, provo-
cando unha lectura pa-

ralela sobre todo nos primeiros
lectores. Xa que logo, o presente
volume pon de manifesto as pa-
labras de Fran Alonso a propósi-
to dos motivos para ler poesía:
“A poesía serve para ler, cantar,
berrar, recitar, rapear… para ex-
plicar as razóns e as emocións
que non veñen no dicionario
porque o importante da poesía
non é obsesionarse con desci-
frala senón saber gozala, sentila
e intuíla”.�

Alba Piñeiro

ANOSATERRA
22-28 DE OUTUBRO DE 2009

’’Estamos
diante dun
material moi
útil para os
diferentes
mediadores”

Hooked,de Adrian Sitaru, premio Gran Calpurnia.Esta produción de

baixo orzamento, rodada cun reparto de actores descoñecidos acadou o ga-

lardón á mellor longametraxe na décimo cuarta edición do Festival de Cine

Internacional de Ourense, que tamén destacou co Gran Premio Eixo Atlánti-

co O pintor de ceos,de Jorge Morais, e a Miguel de Lira como mellor actor de

longametraxe. Pola súa banda, o Curtocircuíto pechou coa curtametraxe ga-

lega Werepig, de Samuel Ortiz, como gran vencedora, cos galardóns do pú-

blico, do xurado e o especial do xurado. Con todo, o primeiro premio foi para

Rabbit Punch,do británico Kristian Andrews.�

CINEMA.

Thriller con
Perón ao fondo

O segredo dos seus ollos
DDiirreecccciióónn  ee  MMoonnttaaxxee::  Juan José Cam-

panella.

GGuuiióónn::  Campanella e Eduardo Sacheri,

dunha novela deste último.

MMúússiiccaa::  Federico Jusid.

EElleennccoo:: Ricardo Darín, Soledad Villamil,

Guillermo Francella, Pablo Rago e Javier

Godino.

ENRIQUE MARCARIAN/REUTERS

>>>

’’A película
torce unha
esquina e
deixa de ser un
clásico de
investigacións
policiais para
meterse
noutro
momento
histórico”

Soledad Villamil e Ricardo Darínen O segredo dos seus ollos. 
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ses. “Trátase dunha afección
que desenvolvín sempre parella
á miña vida profesional”, co-
menta. Os seus primeiros có-
mics realizounos alí con outro
rapaz que se encargaba do
guión, uns traballos, feitos en
follas de caderno recortadas,
que vendían a dous reais.

A creación do Carrabouxo ti-
vo lugar despois de moito publi-
car clandestinamente no fran-
quismo e na transición, en pu-
blicacións como A Nosa Terra,
como o reto persoal de botar a
andar unha viñeta diaria. O Ca-
rrabouxo saíu primeiro durante
un período de proba en La Re-
gión, pero xa superou o cuarto
de século. Neste tempo cheo de
cambios converteuse nunha
personaxe popular que goza do
cariño da xente pola súa parti-
cular filosofía de vida galegocén-
trica, adobiada coas característi-
cas típicas do humor galego,
que algo lle deben ao rural no
que se criou e á retranca do pai.

Mostra da popularidade é a
estatua que o goberno munici-
pal lle levantou no parque de
San Lázaro, a pesar das críticas
dedicadas dende as viñetas ao
seu alcalde. Así como os millei-
ros de entradas que ten na inter-
net ou a presenza nos centros
galegos no exterior. Malia todo,
a visión crítica do Carrabouxo
causoulle ao debuxante máis
dun desacordo coa liña editorial
do xornal ourensán durante to-
dos estes anos. “O milagre de
convivencia entre o Carrabouxo
e La Región é algo que haberá
que escribir”, ri Xosé Lois.

Personaxe e autor chéganse
a confundir tanto na ideoloxía
dentro da viñeta como no no-
me fóra dela, pero Xosé Lois
deixa claro que “aínda o contro-
lo eu a el”. “Teño dito moitas ve-
ces que me gustaría ser coma o
Carrabouxo” sinala o debuxan-
te, “é o meu home ideal”.�

M.B.
Baixo o título Veña Carrabouxo,
a Deputación de Ourense vén de
editar unha nova escolma das vi-
ñetas de humor protagonizadas
polo personaxe co que Xosé Lois
leva máis de 25 anos sacándolle
punta á actualidade. O volume,
cualificado polo autor como un-
ha obra coral, recolle os debuxos
publicados en La Región e no
Atlántico Diario entre 2001 e
2007, período longo e “moi in-
tenso” na historia de Galiza. 

O corpo longo e estilizado do
Carrabouxo, coa pucha calada
até os ollos e a cabicha pegada
perpetuamente na boca, pre-
guntouse neste tempo –e volve a
facelo neste libro– polo mal das
vacas tolas e os atentados das to-
rres xemelgas, afinou no afundi-
mento do Prestige, a marea ne-
gra e o movemento social Nun-
ca Máis,cuestionou o sucedido
no 11-M e a teoría da conspira-
ción, botou as mans á cabeza
coa catástrofe dos incendios,
presenciou a chegada do BNG
ao goberno autónomo, o ano da
memoria histórica e a suba as-
tronómica do prezo da gasolina
e mesmo escoitou o himno ga-
lego en flamenco.

Por iso, Xosé Lois, debuxante
autodidacta influenciado pola
obra de Castelao e Forges e cola-
borador d’A Nosa Terradende
hai máis de trinta anos, pode
considérase un cronista da his-
toria recente de Galiza “daquela
maneira”. “O humor nunca re-
flexa a realidade de xeito tan am-
plo como a literatura ou os arti-
gos de opinión”, comenta. “O
que fai é desmiuzar a realidade
en mil cachos e amosarlle ao pú-

blico só os aspectos que lle inte-
resan ao autor”, explica. “Son
cronista das puntas máis agu-
das que tivo a realidade”.

PAIXÓN E CROQUES. A afección des-
te enxeñeiro de telecomunica-
cións polo debuxo naceu de ca-
tivo. Lembra que na academia,
en Chantada, levou croques e
malleiras do director por debu-
xar nos tempos mortos das cla-

Xosé Lois escolma as viñetas máis destacadas
da súa personaxe máis coñecida, publicadas
entre 2001 e 2007, nun novo volume
no que colaboraron os seus fillos Brais e Xoán

O Carrabouxo, cronista
das puntas da actualidade

Xosé Miranda

Imos comparar un mito recollido en Chantada cun mito
cubano, poño por caso. O que recollín en Chantada di

así: “Un rapaz de aquí, dun barrio de Chantada ía á fiada a
Requeixo e, claro, tiña que subir polo monte Faro en plena
noite. A súa mai avisouno. “Non vaias, hom, que a noite é
mala. Pódeche saír o Diaño”. “E se me sae que? Tanto me
ten, e vou, que quero ver a María”.

Colleu camiño e foi pensando no que lle dixeran pero
os desexos de ver a rapaza e de brincar un algo eran moi
fortes. Andou e andou. Xa case anoitecía. Pasou por unha
aldea e un mozo saíu dela e andou canda el. Ían conver-
sando mentres facían camiño. Contoulle ó outro o que lle
dixera a mai. “Aínda me alegro ben de non ir só”. “De que
tes medo, logo, desto”. E amosoulle a boca aberta cuns
enormes dentes, mentres soltaba unha gargallada e desa-
parecía nun estoupido.

O mozo botou a correr co medo, e correu tanto que se
perdeu, cruzou por un bosque pecho e viu unhas casas.
Había unha vella que cun angazo apañaba as últimas pa-
llas. Xa o ceo estaba negro. A pesar de que o medo lle facía
tremer e levaba bágoas nos ollos, as ansias de ver a rapaza
podían aínda con todo. Dixo: “Ai, señora, e saberá o cami-
ño para Requeixo, onde hai fiada?”. “E non hei saber! Se
me axudas, en canto acabemos eu mesma te acompaño”.

Así foi. Fixo o traballo, puxéronse a andar, caeu de todo a
noite, e na escuridade contoulle á boa señora o que lle pasa-
ba. Cando chegou ó dos enormes dentes do Diaño, dixo a ve-
lla: “E serían logo coma estes?”. Abriu a boca e brillou nela
unha dentamia inmensa. Seica tiña sete fías de dentes.

Liscou o rapaz espaventado, oíndo as gargalladas do
diaño e lembrando os consellos da súa mai.

(Miranda e Reigosa, Arrepios e outros medos,
Edicións Xerais, )

Agora o cubano: Cóntase que un mariñeiro ía para o seu
barco a medianoite e atopouse no camiño cunha fermosa
rapaza á que convidou a acompañalo. A moza pediulle que
non a molestase máis pero o mariñeiro insistiu e ela accedeu
a acompañalo. Pero camiñaban en dirección ao cemiterio.
Ao chegar á porta, o mariñeiro quedou abraiado ao ver que a
rapaza se transformase nun monstro que lle amosaba dous
dentes longos e lle dicía: “Olla os meus dentes!”. Fuxiu despa-
vorido, viu un cocheiro, subiuse ao coche e contoulle a súa
historia. O cocheiro dixo: “Serán coma estes?” e amosoulle
dous dentes aínda máis longos. O rapaz botouse do coche,
viu un policía e explicoulle o que lle pasara. O policía dixo:
“Serán como estes?” E amosoulle dous dentes aínda máis
longos. O mariñeiro correu, chegou ao cais, viu un compa-
ñeiro, contoulle a historia e este respondeu. “Serán como es-
tes?”, e aínda eran máis longos, co que o rapaz, espaventado,
botouse ao mar e ao outro día apareceu afogado.

(Samuel Feijóo, Mitología Cubana,
Editorial Letras Cubanas)

Este mito, do que hai variantes en Cuba, é o mito do
“diente largo”. En Galicia localicei tamén moitas variantes,
pero aquí non se lle dá nome, asimilando os seus sustos cos
que dá o “Diaño Bulreiro”. Mais a comparación vai máis lon-
xe e acada máis países. Continuaremos outro día.�

EL DIENTE LARGO
’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’A comparación vai máis
lonxe e acada máis países”

O que fai o humor é
desmiuzar a realidade
en mil cachos e amosarlle
ao público só os aspectos
máis interesan”

’’

XAN CARBALLA
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César Lorenzo Gil
Mercedes Gualteria Pintos Ba-
rreiro (Santiago, 1951) ten por
fachenda considerarse “ama-
nuense” das reflexións que Al-
donza de Praterías, senlleira es-
cultura da catedral compostelá,
lle ditou para unha sección en
La Voz de Galiciaentre o 2004 e
o 2005. Aquelas pezas da histo-
ria da cidade aparecen agora en
forma de libro, Pedras de Com-
postela(Xerais).
QQuueenn  éé  AAllddoonnzzaa  ddee  PPrraatteerrííaass??
A autora deste libro. Eu só me li-
mitei a transcribir os seus pen-
samentos porque ela ten as
mans ocupadas. En realidade,
quen eu e Bieito Iglesias bautiza-
mos co nome de Aldonza é a es-
cultura do pórtico da praza das
Pratarías da catedral de Santiago
que se coñece como A Adúltera.
Eu sempre tiven querenza por
esa figura e deime de conta de
que, tanto pola súa idade (está
alí desde o 1105) como pola súa
posición (nun lugar privilexiado
para o ver todo) fora testemuña
excepcional da vida cotiá da ci-
dade nos últimos 900 anos. Co-
mo é unha gran descoñecida
para composteláns e visitantes,
o meu obxectivo último coa sec-
ción era dala a coñecer. Esta fi-
gura está considerada polos es-
pecialistas como unha das me-
llores esculturas do románico
europeo e formaba parte do que
podemos chamar precedente
do cómic, feito en pedra. O bis-
po Diego Xelmírez cada venres
impartía xustiza nas Pratarías.
Detrás del, a catedral explicaba
cal era o destino dos xustos e dos
descarriados. Aldonza era unha
desas, condenada ao inferno.
NNaa  mmaann  tteenn  uunnhhaa  ccaavveeiirraa..
O Códice Calixtino conta que re-
presenta unha muller adúltera
que foi descuberta polo seu ma-
rido xunto ao amante. A el cor-
toulle a cabeza e agora ela pade-
ce no Inferno, condenada a le-
var no colo a caveira do querido.
UUnn  ddooss  ffííooss  ddoo  lliibbrroo  éé  aa  aannáálliissee
ddoo  ppaappeell  ddaa  mmuulllleerr  nnaa  aarrttee  rreellii--
xxiioossaa..
A patrística deseñou a simbolo-
xía que logo os canteiros levaron
á pedra. As mulleres dividíanse
en dúas figuras: as virxinais, as
nais, puras e castas; e o resto, as
figuras case diabólicas que
arrastraban o home ao pecado.
Para os doutores da Igrexa o se-

DDoouuss  lliibbrrooss  ccoonnssiiddeerraa  vvoosstteeddee
ffuunnddaammeennttaaiiss  ppaarraa  eenntteennddeerr  oo
ppaassaaddoo  ddee  SSaannttiiaaggoo::  aa  HHiissttoorriiaa
CCoommppoosstteellaannaaee  oo  CCóóddiiccee  CCaalliixx--
ttiinnoo..SSeegguueenn  aa  tteerr  iinntteerreessee  ??
A Historia Compostelanaman-
doulla facer Xelmírez a varios
clérigos e é pura propaganda do
seu mandato. Pero é moi diverti-
da porque está repleta de aven-
turas e é útil para o investigador
porque conta polo miúdo até o
prezo da comida no mercado. O
Calixtinoten moitas virtudes. É a
primeira guía turística da cidade,
conta moitos mitos e describe
tan ben a catedral que incluso se
pensou que partes alí descritas,
que nunca existiron, desapare-
ceran incomprensibelmente.
NNoo  lliibbrroo  ccóónnttaannssee  mmooiittaass  lleennddaass
ee  hhiissttoorriiaass,,  eenn  ttrrooqquueess  aa  ccaatteeddrraall
ee  oo  CCaammiiññoo  ddee  SSaannttiiaaggoo  tteeññeenn
hhooxxee  uunn  aaiirree  uunn  ttaannttoo  ttóóppiiccoo..
Pois no 2010 teremos outra ra-
ción de libros sobre o tema!! E a
maioría non valerá para nada,
refritos de refritos cheos de tópi-
cos. O problema é que máis dun
pensa que o Camiño de Santia-
go o inventou Manuel Fraga. Xa
no século XIII a lembranza de
máis éxito  entre os peregrinos
era a vieira. E había tantos que o
cabido fixou en 100 o número de
tendas que podían vender as
cunchas (naturais, de prata, de
ouro...), das que 27 eran da súa
propiedade. Santiago ten dez sé-
culos de experiencia no turismo
e xa vivimos todo, o bo (o esforzo
dos conventos por darlles aloxa-
mento aos peregrinos) e o malo

xo era a peor cousa do mundo.
O abade de Cluny Odón afirma-
ba: “Se os homes visen o que hai
debaixo da pel, a visión das mu-
lleres daríalles náuseas”. Á parte
da Adúltera, hai dúas esculturas
dignas de ver, Eva aleitando a
Caín e a Vulva, cuxa imaxe se re-
produce no libro. Con todo, esta
misoxinia estaba presente en to-
da a sociedade. Até hai 35 anos,
as mulleres estaban equipara-
das aos tolos e aos nenos e o pro-
pio Concello de Santiago publi-
cou varios editos prohibindo
que as mulleres vivisen soas.

(os asaltos na ruta ou a picaresca
de comerciantes e veciños).
TTaamméénn  ccoonnttaa  nnoo  lliibbrroo  qquuee  aall--
ggúúnnss  rriittooss  ssoonn  iinnvveenncciióónnss  bbeenn
mmooddeerrnnaass..
O máis flagrante, o do Santo dos
Croques. A figuriña que hoxe a
maioría considera representa-
ción do Mestre Mateo era cha-
mada Compostela até que Neira
de Mosquera escribiu un libro
que eu considero dos máis ne-
fastos da historia. Entre outras
barbaridades, inventou o costu-
me de ir petar na testa desa esta-
tua. De aí vén o Santo dos Cro-
ques, da mente dun escritor do
século XIX, convertido hoxe na
obsesión dos turistas, que xa
non só se contentan con coloca-
ren os cinco dedos no aliviadei-
ro do pórtico senón que buscan
canto oco hai para meteren os
pés, a cara. Ás veces, esa ansia
por ritualizar a visita a Santiago é
graciosa. Contoume unha mon-
xa, que axuda no coidado da ca-
tedral, que certo día pasou pola
nave central co balde dun des-
humidificador, que levaba para
vazar. Pois ben, de socato, a xen-
te empezou a arremuiñarse pa-
ra meter a man e persignarse
con aquela agua, pensando que
era bendita! 
QQuuee  lliibbrroo  rreeccoommeennddaarrííaa  ppaarraa
qquueenn  llllee  gguussttee  oo  CCaammiiññoo??
Levo anos pregando para que se
reedite El Camino de Santiago,
de Walter Starkie, publicado por
Aguilar no 1958. É unha viaxe ao
pasado máis recente moi vívida
e moi ben documentada. �

Mercedes Pintos, autora de Pedras de Compostela

‘O Santo dos Croques
é un invento do século XIX’

JESSICA BARCALA / A.G.N.

Marga Romero

Somos con todas as conse-
cuencias en galego, moitas

persoas todos os días, contra a
adversidade e con todo o derei-
to. Somos lingua e tamén o sa-
ben moitas persoas que non o
din a diario, mais fixérono sentir
o 18 en Compostela.  Gurgulla-
ba a Alameda e levouse a defen-
sa da lingua e a dignidade do
pobo a todas as prazas, para que
Mini e Mero cantasen por se-
gunda vez o Carro que Manuel
María lles cedera. Diso se trata-
ba, de defender unha lingua e a
dignidade. Moitas persoas si
que nos manifestamos contra o
goberno do PP. A protesta lem-
bra moito aquela contra a políti-
ca do Goberno no caso do Pres-
tige. De andaren así as cousas
vai cobrar a mesma dimensión.
Alberte Núñez Feixóo, que se-
mella non ter pasado político, xa
estaba alí, á dereita de Manuel
Fraga. Isto non é cousa dun día,
nin de horas. Alguén aseguraba
“se mañá hai eleccións estes
non volven gañar”. A frase dá
para pensar, “estes” só levan no
goberno uns meses de política
reaccionaria que recorta orza-
mentos para a sanidade pública
e o ensino e propón a política
máis agresiva contra o galego.
Xa era sabido antes de votarmos
nas eleccións, antes de darmos
votos de castigo ou da absten-
ción. Agora toca o que mellor
sabemos facer, xa o demostra-
mos, manifestar que co pobo
non se xoga, que non é parvo. E
si, temos lingua tamén para go-
zar e entreternos, sexamos 50
ou cen mil, a razón xa estaba da
nosa parte. O 18 puxemos un
punto e á parte que pode conti-
nuar polos vieiros que nos levan
até a sede da RTVG, para escri-
birmos outro novo capítulo
contra o amordazamento e ser-
mos lingua nos medios de co-
municación, aínda que só sexa
por iso de entretérmonos.�

SOMOS LINGUA
’’

’’Diso se trataba,
de defender unha lingua
e a dignidade”

A figura de Aldonza
representa unha muller
adúltera descuberta polo
marido xunto ao amante.
A el cortoulle a cabeza e ela
padece no Inferno,
condenada a levar no colo
a caveira do querido”

MANUEL G. VICENTE

’’
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Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

EEncaixada entre a serra
do Suído, o Faro de
Avión e os vales do Mi-
ño, o Avia e o Arnoia, o

Ribeiro foi unha comarca pobo-
ada dende antigo, como indi-
can os restos arqueolóxicos ato-
pados e textos clásicos como os
de Estrabón, que falan dunha
activade económica importan-
te vinculada a minas, lavadoiros
de ouro e a posibilidade de na-
vegación do Miño.

Conserva importantes mos-
tras arquitectónicas e etnográfi-
cas como castelos, pontes, pa-
zos, mosteiros ou chozos, unha
riqueza á que cómpre engadir
todo o relacionado coa cultura
do viño, incluído na Denomina-
ción de Orixe do Ribeiro, a máis
antiga de Galiza (1957).

A ARNOIA. Na historia deste con-
cello déixanse entrever boa
parte dos capítulos máis desta-
cados da historia xeral de Gali-
za. As súas terras foron ocupa-
das por castrexos, con asenta-
mentos aínda recoñecíbeis en
Carnós, no enclave da Cibda-
de, e en Lapela, no coñecido
como Castro. No lugar de Sen-
dín apareceron tamén dúas
aras romanas, probabelmente
do século II, dedicadas a Xúpi-
ter e ao Sol, ambas no Museo
de Artes e Costumes Populares
do Ribeiro, en Ribadavia.

Pasado o tempo, estas te-
rras acolleron o Tribunal da In-

quisición nun edificio, aínda
en pé, presidido por un escudo
de armas na fachada. O que
non está claro é se nesta casa,
situada no lugar de Remuíño,
exercía o seu labor o tribunal
ou se simplemente era domici-
lio do administrador dos bens
que tiña no Ribeiro a Inquisi-
ción de Santiago.

Entre os grandes valores na-
turais que o concello ten aso-
ciados aos ríos Arnoia e Miño,
os autores deste novo volume
destacan as áreas recreativas
integradas na natureza da Re-
za, A Ínsua, As Poldras e Cam-
po da Queixeira.

Nos últimos anos, despe-
gou na Arnoia o turismo ter-
mal asociado ao balneario de
Arnoia, construído a finais do
século pasado, que aproveita
as propiedades das augas que
emanan a 22 ºC.

AVIÓN. A análise de carbono-14
revela que unha parte dos cas-
tros galegos foi construída ao
redor do século VI a.C. e que
durante mil anos máis conti-
nuáronse levantando asenta-
mentos castrexos que convivi-
rían, en moitas ocasións, coa
presenza romana. Os de Avión,
que se teñen polas primeiras
referencias humanas topadas
no concello, pertencen a este
último grupo.

Aínda que na actualidade o
cultivo do viño non ten tanta
importancia como noutros
concellos da comarca, o certo é
que na historia de Avión xogou

un papel importante. Polas sú-
as terras discorre o camiño me-
dieval do viño, unha ruta de co-
mercio que partía de Ribadavia
para abastecer de caldos os
principais núcleos. No seu ca-
miño, os comerciantes subían
polas terras de Avión e cruza-
ban a serra do Suído para seguir
até Compostela, onde entraban
pola porta de Mazarelos.

Con todo, o peso que tivo a
agrogandaría queda de mani-
festo tanto nas tres eiras con hó-
rreos (case todos abandonados)
no lugar de Beresmo como nos
chozos que, na serra do Suído,
construíron os veciños para
atender o gando, cando escase-
aba o pasto máis abaixo. En

Avión existen trece destas cons-
trucións en pedra, onde os pas-

tores pernoctaban e comían du-
rante as estancias na serra. A im-
portancia destes chozos reside,
ademais de no seu número, na
existencia de camiños empe-
drados que partían desde boa
parte das poboacións propieta-
rias. Recentemente habilitouse
unha ruta a pé que une todos es-
tes chozos e con paneis infor-
mativos.

BEADE. Está situado na parte
central da comarca, na marxe
dereita do río Avia. É o concello
máis pequeno da provincia de
Ourense cunha superficie de
6,39 km2 repartidos nas parro-
quias de Beade e As Regadas.

Os principais espazos natu-
rais localízanse no río Avia, xa
que boa parte do territorio está
ocupado polos cultivos. Entre
o patrimonio artístico de Bea-
de destaca a igrexa parroquial
de Santa María de Beade, un
dos edificios relixiosos de
maior importancia do Ribeiro.
Conserva mostras do románi-
co, gótico, plateresco e barro-
co. No interior hai retablos de
Francisco Moure.

CARBALLEDA DE AVIA. Dentro dos
límites do concello tópase Pe-
na Corneira, un espazo que se
estende tamén polo concello
de Leiro, e declarado Monu-
mento Natural en decembro
de 2007. Trátase dunha monta-
ña de 675 m. de altura coroada
por grandes penedos graníti-
cos, entre os que destaca o que
lle dá nome, a xeito de gran
menhir. Nos arredores hai car-
balleiras, cerquiños, piñeiros e
castiñeiros polos que discorren
diferentes rutas. Na súa base
houbo unha fortaleza do sécu-
lo XII, hoxe desaparecida. 

Tamén se conservan no
concello restos do patri-

MA A INE.34.ZG

Chozos, viñedos, espazos protexidos e
cascos históricos compoñen o mapa
natural e histórico do Ribeiro

ANOSATERRA
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COMARCAS DE GALIZA

En Vivenzo, nas abas da serra

do Faro de Avión, consérvase o mellor

conxunto de canastros de Galiza:

17 exemplares, case todos

abandonados e algúns en condicións

moi precarias. 

O Ribeiro e o encoro de Castrelo de Miño cara ao norte. O balneario de Cortegada [á dereita] está indicado para doenzas hepáticas, da pel, respiratorias, gastrointestinais e xénito-urinarias.

Chozos e cortellos en Mangüeiro (Alto

do Suído)e [á dereita] pormenor da bó-

veda interior dun destes chozos.

Os vales do Miño e o Avia desde a Serra do Faro de Avión.

O Ribeiro, val e montaña

Aciñeira en Pontenovo (Melón). Con

máis de 100 anos mide 16 m. de alto e

3,8 de perímetro.

>>>
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excepcionais da comarca.
Dentro do patrimonio artís-

tico destaca a igrexa románica
de Santa María de Castrelo de
Miño, que conserva importan-
tes pinturas do século XVI.

CENLLE. Florentino López Cuevi-
llas sostiña a teoría de que a pa-
rroquia de Laias fora o munici-
pio romano de Lais, famoso na-
quel tempo pola explotación
das areas de ouro que arrastraba
o Miño. Quizais algo teña que
ver esta explotación aurífera co
depósito arqueolóxico da Cova

monio etnográfico aso-
ciado ao agro en Moimenta,
cunha eira de canastros.

CASTRELO DE MIÑO. Unha gran
parte destas terras están ocu-
padas polo viñedo da deno-
minación de orixe O Ribeiro.
Os principais atractivos natu-
rais do concello atópanse na
contorna do río Miño, onde
se estabeleceu un complexo
de turismo náutico e se reha-
bilitaron antigos camiños de
pescadores. Os seus cumes
máis elevados permiten vistas

da Moura e do Castelo ubicado
nesta parroquia. As escavacións
neste lugar iniciáronse en 1949
baixo a dirección de Manuel
Chamoso Lamas, nas que parti-
ciparon Ramón Lorenzo Fer-
nández e Florentino Cuevillas.
Topáronse restos de cerámica,
muíños de man, moedas, fíbu-
las, pendentes, pezas de colares
e utensilios de bronce.

Ademais da viticultura, no
concello ten importancia o tu-
rismo termal asociado ás insta-
lacións de Laias.

CORTEGADA. Tamén ten presen-
za aquí o turismo termal da
man do seu balneario de augas
sulfurosas e ferruxinosas indi-
cadas para doenzas hepáticas,
da pel, respiratorias, gastroin-
testinais e xenitourinarias. Se-
gundo a tradición, estas augas
curan a esterilidade nas mulle-
res. Como aseguran algunhas
fontes, en 1497 xa se coñecían
os mananciais de Cortegada,
pero non se comezaron a em-
pregar até 1818.

LEIRO. Na parroquia de San Clo-
dio fundouse, no século VI, o
mosteiro do mesmo nome. Foi

MA AzG

ocupado primeiro por bieitos,
despois por cistercienses para
volver a mans beneditinas
máis tarde. Na actualidade é
un hotel. 

Do século XV é a ponte me-
dieval do lugar. Como noutros
puntos da comarca, en Leiro
flúen augas medicinais que se
empregan dende hai tempo.
Na fonte de Berán hai un anti-
go balneario, de 1963, e un, re-
centemente construído con
instalacións modernas. As au-
gas manan a unha temperatu-
ra de 16 a 29 ºC, indicadas para
a pel, o reuma e os problemas
dixestivos e hepáticos.

MELÓN. A pasada semana a Con-
sellaría de Cultura e Turismo
anunciou que a partir de no-
vembro comezarán as obras de
consolidación do mosteiro de
Melón, un dos elementos histó-
ricos e artísticos máis importan-
tes do concello. As obras consis-
tirán na recuperación estrutural
da ruína existente, así como na
adecuación espacial do entorno
deste mosteiro, fundado duran-
te o reinado de Alfonso VII. O rei
entregou o mosteiro ao coto de
Melón, que nun principio rexei-
tou vivir das rendas e baseou a
economía na explotación das
súas terras. Pero, co tempo, os
monxes comezaron a conver-
terse en señores e empezou a
gañar importancia a explota-
ción indirecta.

En Vivenzo, nas abas do Fa-
ro de Avión, consérvase, se-
gundo apuntan os autores do
volume, o mellor conxunto de
canastros de Galiza, formado
por 17 exemplares, case todos
abandonados e algúns en con-
dicións moi precarias.

RIBADAVIA. O centro histórico de
Ribadavia conserva importan-
tes mostras artísticas, dende
igrexas e un castelo até pazos, e
rúas medievais, entre as que
destaca a xudaría. Durante o
mandato de García I, a finais
do século XI, foi capital do Rei-
no de Galiza e, máis tarde, im-
portante centro de comercio
arredor das exportacións de vi-
ño do Ribeiro a Inglaterra.

Pódense visitar a igrexa pre-
rrománica de San Xés de Fran-
celos e os restos do castelo dos
Sarmiento, construído no sé-
culo XV. No recinto consérvase
unha antiga necrópole do sé-
culo IX e unha antiga capela
con sartegos antropoides.�
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Cortegada desde Crecente.O penedo que lle dá nome a Pena Corneira destaca polos seus 20 m de altura.          

O rego de Xubín –tamén coñecido como Lavandeira ou da Freixa– en Razamonde (Cenlle) cae desde 40 m. antes de ir dar ao Miño. Cepas en Beade [no centro] e  [á dereita] o bos-

que de Ridimoas onde esta asociación, con 1.020 socios, controla unhas 300 ha. acollidas como Refuxio de Fauna e que  ten levado numerosos premios, como os da Unesco, Ban-

deira Verde de Galicia e o Félix Rodríguez de la Fuente.

Fiestra de san Xes de Francelos

(Ribadavia),

igrexa pre-románica do século XI.

Mazarocas de millos a secar.

’’Na Arnoia tivo asentamento
o Tribunal da Inquisición
nun edificio aínda en pé”

’’López Cuevillas dicía que
a parroquia de Laias
(Cenlle) foi o municipio
romano de Lais, famoso
daquela pola explotación
das areas de ouro que
arrastraba o Miño”

’’Ribadavia foi capital
do Reino de Galiza e, máis
tarde, importante centro
de comercio arredor
das exportacións de viño
do Ribeiro a Inglaterra”

>>>
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ineditoant.wordpress.com

II
nédito cumpre
un ano grazas
á colaboración
de Xulia, Sabela,

Graciela, Chas, Luis, Fran,
Antía, Tomás, Aida, Pierre,
Mar e Luís. Grazas,
dun xeito especial,
a Fran Herbello,
que nos preparou a torta de
aniversario, e A Nosa Terra
que nos permitíu converter
esta dobre páxina
nun espazo  de liberdade
para a creación. 

Ao longo destas 12 entregas,
que se poden ver no blog 
do proxecto,
ineditoant.wordpress.com,
déuselles cabida a traballos
que no seu momento foran
desbotados ou non toparan
medio para a difusión;
traballos en curso; traballos
que, ao seren realizados por
persoas que empezan, non
terían oportunidade de
seren publicados; traballos
realizados ex-profeso para
este proxecto... 
Todos eles inéditos.

O proxecto pretende ser un
espazo no que convivan
artistas en formación con
outros xa consolidados,
artistas galegos con artistas
doutros países. Traballos
con finalidades moi
diferentes e con concepcións
estéticas moi distintas.
En definitiva, un espazo
baseado na pluralidade, no
pleno sentido da palabra, no
que o propio dialogue co
universal. Un espazo que
pretende reflectir as
múltiplas posibilidades que
o medio fotográfico ten
dentro da arte
contemporánea.

Que non falten  inéditos!�

Manuel Sendón
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VISITAR.

Unha viaxe
ás terras
do Foucellas

A Serra de Curtis agocha tesou-
ros naturais e tamén misterios.
Os máis visíbeis serven para di-
visar os últimos recantos da
Terra Chá, que se vai esvaecen-
do a medida que o viaxeiro se
introduce nas Terras de  Betan-
zos e de Ordes. Alí, mergullado
nunha gran paraxe natural,
discorre o último treito do Ca-
miño Inglés a Compostela, en
tanto que en Paradela outros
expían as súas penas. Pero a
corda chairego betanceira ago-
cha entre os seus tesouros a fa-
mosa Cova da Serpe e todos
aqueles lugares que lles servían
aos guerrilleiros de agocho an-
te a presenza da Garda Civil.

Unha viaxe ás terras de Cur-
tis ben podería facerse en fe-
rrocarril, aínda que sería nece-
sario reforzar o servizo de pro-
ximidades, xa que tanto a  capi-
tal coma o principal núcleo de
poboación, Teixeiro, foron
dous dos principais centros fe-
rroviarios na Galicia dos 40 e 50
que, ademais, serven de enlace
coa Terra Chá luguesa. Non es-
taría demais a creación, no fu-
turo, dunha liña verde, dende a
que se permitiría divisar unha
fermosa paraxe natural na que
sobresae a fauna salvaxe com-
posta por cabalos e vacas do
monte que poboan a zona.
Ademais, na propia ruta ferro-
viaria, o viaxeiro non debe es-
quecer unha visita á Estación
de Curtis, que lle dá nome ao

Camins del Priorat, 2007
D.O.C. Priorat.

Ven sendo o roteiro máis doado
para percorrer o Priorat, os ou-
tros serán máis profundos e in-
tensos. Este é un camiño pinta-
do de cereixa brillante non moi
profundo, perfumado con froi-
tas vermellas e froitiños silves-
tres, non moi amadeirado e le-
vemente mineral, cun paso
amábel e equilibrado que ani-
ma a repetilo. O seu prezo (13
euros) tamén é dos máis accesí-
beis nesta denominación.�

Antonio Portela

EXERCICIOESAÚDE.

Os trastornos
dolorosos

Seguramente, moitas das per-
soas que estades a ler este texto
ou coñecidos vosos, tivestes al-
gunha vez dores que puideron
ser prolongadas e non tiñades
moi claro cal era a súa orixe.
Dores que poden darse a nivel
interno (órganos) ou externo
(músculos, ósos, etc).

Na Klinik und Poliklinik für
Allgemeine Orthopädie und Tu-
mororthopädie, clínica alemá
especializada, afirman que: “Até
o 30% de todos os doentes de or-
topedia teñen exclusivamente
ou polo menos acompañando
as suas enfermidades ortopédi-
cas, trastorno psíquicos de to-
das as categorías” “No primeiro
plano atópanse as dores cróni-
cas manifestadas como dores
funcionais permanentes, po-
dendo observarse os seguintes
problemas psíquicos: medos
cronificados, depresións, reac-
cións ante cambios e sobre todo
trastornos dorosos somatofor-
mes”. Pero que son os trastor-
nos somatoformes? Consisten
en síntomas físicos sen que exis-

ANOSATERRA
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MERCAR.

Camisetas 
con mensaxe

Nunca é tarde para mercar un
recordo ou peza alusiva que
nos lembre os momentos e
mensaxes importantes da vida.
Disto sabe un cacho o creativo
Antón Lezcano, pai das cami-
setas feitas no barrio coruñés
de Monte Alto, que locen cen-
tos de persoas e que se venden
baixo a marca ‘Nicetrip’.

Co gallo das celebracións do
San Froilán a marca ten de
oferta, até finais deste mes, os
modelos ‘lucenses’ da súa co-
lección. Trátase das propostas

feitas exprofeso para celebrar o
patrón de Lugo (Lugoslavia,
Lugo Boss e CSI-Lugo). A oferta
tamén inclúe os tres deseños
que defenden o galego.

O prezo de cada camiseta é
de 12 euros, pero se estas pro-
postas non son do gusto do
comprador, Nicetrip ten unha
ampla oferta de ‘trapiños’ para
todos os gustos, corpos e ida-
des. Os seus deseños confec-
ciónanse nos talles 4 a 12 para
nenos e M-L, XL e XXL para
adultos. Os bebés tamén teñen
unha colección específica.

Máis información na web
www.nicetripgalicia.com�

E. Estévez

VIÑOTECA.

O Priorat

O camiño do Priorat no mun-
doviño foi de paso firme, des-
de que hai algo máis dun dece-
nio un grupo de visionarios se
propuxeran dar un xiro de ros-
ca a esta bisbarra vitivinícola
para sacala do letargo na que
estaba sumida, foi de paso fir-
me, segura de si mesma e das
súas potencialidades, así co
tempo conseguiron o rango de
Denominación de Orixe Cuali-
ficada (DOC), só La Rioja com-
parte este nivel de cualifica-
ción, converténdose nunha
das denominacións peninsu-
lares con máis sona mundial.
O seguinte paso neste camiño
cara á excelencia e a calidade é
a creación dos Vins de Vila (Vi-
ños de Vila), que permitiralle
aos produtores detallar na eti-
queta do viño a que vila das re-
guladas pertencen os bagos
cos que foi elaborado.

Un daqueles visionarios foi
Álvaro Palacios, elaborador
deste viño que traemos á Viño-
teca e que vén sendo, non un
viño de vila, senón un Priorat
xenérico elaborado con bagos
das variedades autóctonas
samsó e garnacha ademais da
cabernet e do syrah, proceden-
tes de viñedos de diferentes ex-
posicións e idades (entre dez e
50 anos) plantados en costeiras
e terrazas delicorella(xisto) de
distintas vilas: Gratallops, Po-
rrera, Torroja, Bellmunt, El
Molar e Poboaleda. Fermen-
tou en tinallas de cimento,
aceiro inoxidábel e madeira,
pasando logo unha crianza de
oito meses en barricas e tina-
llas de madeira.

núcleo antigo, e tamén até a
parada ferroviaria de Teixeiro,
onde, na praza principal, un
vello rótulo dunha coñecida
marca de coñac lembra que vi-
viu tempos mellores.

A ruta por Curtis e Teixeiro
complétase cunha viaxe pola
súa curiosa área monumental,
na que salienta a igrexa romá-
nica do século XII, en honra a
Santa María, na parroquia de
Fisteus (lugar de nacemento
da poeta Lupe Gómez), e outra
que leva o mesmo nome no
novo núcleo do concello. E pa-
ra comer, ao tratarse dunha te-
rra rodeada por abondosas ví-
as de comunicación, pode fa-
cerse nos clásicos restaurantes
de estrada, entre eles O Cada-
val, pero antes poderíamos de-
gustar un viño cunha tapa en
Casa Miraz,de Teixeiro.�

Antonio Cendán

viaxar.comer.mercar

Igrexa románica de Fisteus.
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dos 30. Á marxe dos típicos re-
voltos, este cogomelo pode
acompañar ensaladas, espárra-
gos ou ameixas. É habitual facer

con el unha salsa para acompa-
ñar as carnes vermellas.�

Alexandre Mínguez
cogomelosdegalicia@gmail.com
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unha tonalidade moi semellan-
te ao sombreiro. É robusto, está
cheo e apuntado na base.

A carne é firme e compacta,
de cor branca, con cheiro e sa-
bor agradábel, que recordan á
fariña. Aparece en pradarías,
nas zonas de Galicia onde hai
solos calizos, como pode ser o
caso de zonas próximas a Com-
postela ou na bisbarra de Valde-
orras. É habitual que forme co-
rros con numerosos exempla-
res. Onde aparece faino de for-
ma abundante e normalmente
durante a primavera e, de xeito
máis puntual, no outono.

É un excelente comestíbel,
moi buscado e prezado. Acada
prezos superiores aos 60 euros o
quilo no inicio da tempada, para
despois estabilizarse arredor

tan achados orgánicos ou me-
canismos fisiolóxicos demostrá-
beis, habendo ademais probas
ou firmes presuncións da exis-
tencia de factores ou conflitos
psicolóxicos ligados a eles.

Dores de costas, de xeonllos,
pescozos contracturados, mo-
lestias nos antebrazos ou mes-
mo nos muslos, son as queixas
maioritarias de persoas normais
e correntes. Para saber que
acontece, primeiramente bus-
camos unha causa orgánica: un
golpe, unha mala postura, un
movemento inapropiado, etc, e
se non lembramos nada que
pensemos que pode ser a orixe,
entón entramos no terreo das
especulacións. Se temos coñe-
cementos de nutrición pode-
mos atopar posíbeis causas, co-
mo pode ser unha inxesta consi-
derábel de proteína animal (lei-
te, queixo, embutidos) ou mes-
mo unha intolerancia alimenta-
ria (a prevalencia de alerxia ali-
mentaria é dun 2% na poboa-
ción adulta). Pero cando non hai
nada claro dende o punto de vis-
ta orgánico temos que supoñer
que pode haber un problema
dos mencionados anteriormen-
te. Así, unha discusión coa pare-
lla, un problema no traballo, un-
ha preocupación sostida no
tempo, ou estar soportando un
grande estrés, poden ser a causa
de trastornos dorosos. Ademais
un sedentarismo mantido é
moitas veces un factor aceleran-
te dos anteriores.

Algunhas das manifesta-
cións que acompañan as dores
son: cefaleas, dificultade respi-
ratoria, palpitacións, crises de
ansiedade, perda de peso, náu-
seas, inchazón abdominal, dia-
rrea ou estrinximento, vómitos,
menstruación dorosa ou irregu-
lar, dificultades sexuais, etc.

Que facer? É moi importante
levar un seguimento do que co-
memos e cando. Se levamos un

Calocybe gambosa.

control poderemos ver se coin-
ciden os problemas con algún
tipo de comida ou cambio nos
hábitos. Tamén é conveniente
facer un repaso dos estados
emocionais polos que estamos
pasando, é dicir, tomar concien-
cia para identificar as nosas re-
accións. Así comprobaremos se
cando pasamos por unha deter-
minada situación hai unha re-
acción corporal. E finalmente,
cando teñamos máis ou menos
localizada as posíbes causas, se
ten que ver coa situación emo-
cional, poderemos facer uns
exercicios específicos que nos
axudarán a atenuar e incluso eli-
minar o problema, dependen-
do da gravidade e do esforzo
que esteamos dispostos a inves-
tir. Verémolos outra semana.�

Xurxo G. Ledo
jgledo@gmail.com

COGOMELOS.

Calocybe
gambosa

A calocybe gambosaé un cogo-
melo que recibe o nome popu-
lar de cogomelo de San Xurxo,
dun xeito xenérico e perretxiko
en Euskadi. En Galiza non ten
denominación popular, onde
aparece de xeito puntual na na-
tureza e onde se pode mercar
baixo distintas fórmulas de co-
mercialización en mercados e
tendas especializadas. Está in-
cluído dentro dos cogomelos
medicinais polas súas propieda-
des hipoglucemiantes, actuan-
do como antidiabético.

Presenta un sombreiro de en-
tre 3 e 20 cm de diámetro. Con
forma hemisférica inicial, des-
pois convexo e, finalmente, apla-
nado. A tonalidade é variábel,
dende un branco cremoso até
unha cor máis forte, semellante
ao ocre. A marxe é incurvada ca-
ra ao interior das lamelas.

As lamelas son brancas en es-
tadía inicial e máis tarde, cre-
mas, escotadas, estreitas, delga-
das e moi apertadas.

O pé pode chegar aos dez
centímetros de alto e presenta
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Amal é unha palabra árabe que sig-

nifica esperanza. Tamén é o nome

con que nace, en 2003, o actual

Festival internacional de cinema

euro-árabe. Organizado pola Fun-

dación Araguaney-Ponte de Cultu-

ras, constitúe aprincipal cita cine-

matográfica que se celebra en Eu-

ropa co obxectivo de aproximar a

un público cada vez máis nume-

roso a realidade social e cultural

árabe. Ao longo de seis edicións, a

proxección destas  películas contri-

buíu a potenciar o diálogo entre

culturas a través do cinema.

Amal foi medrando e madu-

rando, reforzando a súa oferta cul-

tural con actividades paralelas,

como exposicións, concertos e

unha semana gastronómica,

tendo sempre presente os nume-

rosos estudantes que acolle Com-

postela con diversas iniciativas.

Oesforzo viuse recompensado

co apoio de institucións e entida-

des de peso como son Casa Árabe,

a Axencia Española de Coopera-

ción Internacional para o Desen-

volvemento (AECID), o Instituto da

Cinematografía e as Artes Audiovi-

suais (ICAA), o Instituto Cervantes

e a Xunta de Galicia.

O festival desexa seguir axitando

as ás do diálogo intercultural, do

coñecemento mutuo e do desen-

volvemento de proxectos conxun-

tos entre Galiza e Europae os paí-

ses do mundo árabe.

Festival Amal, do venres 23 ao sábado

31 de outubro, Teatro Principal e ou-

tros, Santiago de Compostela.

Coordenado por Gonzalo Vilas

sión lingüística. Obra exposi-
tiva pretende recuperar as expe-
riencias das persoas que viviron
os tráxicos sucesos do golpe de
Estado do 18 de xullo de 1936, así
como reflexionar sobre as conse-
cuencias que tiveron para elas e o
conxunto da nosa sociedade. Até
o 8 de novembro, na Casa-Museo
Casares Quiroga.
¬MÚSICA. María Lavalle. Tú que
puedes, vuélvete é o título do es-
pectáculo da cantante arxentina .
No traballo mistura distintas in-
fluencias musicais como tangos,
fados, canción francesa e composi-
cións propias. O xoves 22, ás 20:30,
no Teatro Colón.
¬MÚSICA. Luis Eduardo Aute.
Neste concerto Aute realizará unha
viaxe musical a través dos maiores
éxitos dunha carreira artística de
máis de corenta anos no que inter-
pretará pezas como Una de dos, Pa-
saba por aquí, No te desnudes toda-
vía ou Al Alba. O venres 23 , ás 20:30,
no Teatro Colón.
¬TEATRO. Glass City. Unha obra
dirixida por Eduardo Alonso ao
frente do Teatro do Noroeste, e
que conta en clave de musical e vo-
devil decadente unha visita de
Franco a Coruña a finais dos anos 50.
O sábado 24, ás 20:30, domingo 25,
ás 19:30, e luns 26, ás 11:30, no Tea-
tro Rosalía  de Castro.
¬TEATRO. O bosque brillante.

Xoves 22
A Contraonda20.30 h. Avida (Gus-
tave Kervern e Benoît Delépine,
2006), 87´. Subtítulos en galego. Pre-
cedido da curtametraxe
Cine_ASCIIArt(DSK, 2003/2004)
Venres 23 
A Contraonda20.30 h. Les Chansons
d’amour Christophe Honoré, 2007.
95 .́ Subtítulos en galego.
A Contraonda23.00 h. Avida (Gus-
tave Kervern e Benoît Delépine,
2006), 87´. Subtítulos en galego. Pre-
cedido da curtametraxe
Cine_ASCIIArt(DSK, 2003/2004)
Sábado 24
CGAI Júnior18.00 h. James e o melo-
cotón xigante, Henry Selick, 1996.
81´. Vídeo. Versión castelá. Entrada
gratuíta.
A Contraonda20.30 h. Les Chansons
d’amour,Christophe Honoré, 2007.
95 .́ Subtítulos en galego.
Luns 26
Cine e Ciencia: Barbara Ham-
mer20.30 h. Optic Nerve (1985)
Sanctus (1990) Vital signs (1991) A
Horse is not a metaphore (2008)
74´. Cine / Vídeo. Subtítulos en ga-
lego. Presentación a cargo da súa au-
tora, a cineasta estadounidense Bar-
bara Hammer. Entrada gratuíta.
Martes 27 
Cine e Ciencia20.30 h. A her-
danza no vento, Stanley Kramer,
1960. 128´. Subtítulos en galego.
Entrada gratuíta.

Mércores 28 
Cine e Ciencia: Jean Painlevé20.30
h. The image world (Adele Horne,
2009) Hyas et Stenorin-
ques(1929) L´Hippocamp (1934)
Le vampire (1945) Les amours de
la pieuvre (1967) 53´. Presentación
a cargo do programador da II Mos-
tra de Ciencia e Cine, Martin Paw-
ley. Entrada gratuíta. 
No Centro Galego de artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.
¬EXPO. Montes de Lobeira. Ex-
posición de obras do artista galego
Correa Corredoira, sobre paisaxes
desa terra. Aberta até o 6 de novem-
bro, na Galería Atlántica.
¬EXPO. Rodin e a mitoloxía
simbolista. A exposición está or-
ganizada pola Obra Social "La Caixa"
coa colaboración do Musée Rodin de
Paris. Trátase de 85 pezas entre escul-
turas (a maioría en bronce) e debu-
xos, na que por primeira vez se pro-
funda na conexión do escultor co co-
razón simbolista e a interpretación da
mitoloxía. Até o 15 de novembro, no
Kiosko alfonso.
¬EXPO.Ignacio Caballo: Neste
lugar. Exposición dedicada ao es-
cultor e debuxante Ignacio Caballo
(Gardo, Palencia, 1965). O artista se-
leccionou perto de cincuenta obras,
entre esculturas e debuxos, perten-
centes á súa última etapa. Até o12 de
decembro, na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. Crónicas da repre-

AS PONTES
¬TEATRO. No coment: obra.
Montaxe da compañía Produ-
cións Teatráis Excéntricas , tras
da que se agochan nomes coñeci-
dos como Mofa e Befa ou Quico
Cadaval. Este venres 23, ás 21:00,
no Cine Alovi.

BUEU
¬MÚSICA. Why Go! .  Esta banda vi-
guesa leva toda unha década ela-
borando traballos con aclamadas
críticas, tanto por polo público
como por medios nacionais e inter-
nacionais. O domingo 25, ás 21:30,
entrada a 5 euros, na Sala Aturuxo.
O domingo 18, na mesma sala, ás
21:30, os vigueses Cró!, unha mes-
tura entre sentimentos rock, clási-
cos ou jazzeiros,  eunha comunica-
ción entre música e vídeo manipu-
lado no tempo real.

CANGAS
¬TEATRO. Calcetines Opus 124.
Unha comedia de Daniel Colas, cos
experimentados José Sanchoe Jo-
aquín Kremel nun intenso dó in-
terpretativo,baixo a dirección de
José Carlos Pérez. O sábado 24, ás
21:00, no Auditorio Municipal.

CARBALLO
¬TEATRO. Festival de Outono-
FIOT.  Dentro desta mostra teatral
poderemos ver o venres 23, ás
21:00, a obra Fo, polo grupo arxen-
tino Los Modernos. E ao día se-
guinte, Kvetch (unha Comedia
Americana sobre a Ansiedade)exi-
tosa comedia que presenta Teatro
do Morcego, unha obra en clave de
humor sobre diversos problemas
do home contemporáneo. O sá-
bado 24, ás 21:00. Ambalas dúas no
Pazo da Cultura .

CEDEIRA
¬TEATRO. Só . Espectáculo de hu-
mor e enxeño co único Carlos
Blanco. O domingo 25, ás 18:30, no
Auditorio Municipal.

CEE
¬TEATRO. A preguiza (La fiaca) .
Manolo esperta un luns e decide non
ir traballar; ten preguiza... quere que-
darse na cama, durmir, non facer
nada. Obra do  Teatro del Andamio
que poderemos ver o sábado 24, ás
20:00, no Salón de Actos do Concello.

A CORUÑA
¬ACTO.Outonarte. Unha gran
variedade de actividades musicais,
culturais e artísticas ademais de di-
ferentes exposicións.
Este xoves 22, ás 19:30, concerto (Av
session) de Servando Barreiro, no
Teatro Rosalía.
¬ CINE. Programación  CGAI. 

Festival Amal 
de cine árabe

A cantante arxentina María

Lavalle traerá distintos estilos

musicais ao escenario coruñés

do teatro Colón.

¬ EXPOSICIÓN
Historia do feminismo 
en Galicia.

Producida pola Fundación Ga-

liza Sempre, a exposición Femi-

nismo galego, cambios sociais e de-

reitos das mulleres, recolle nun for-

mato atractivo e accesíbel para

públicos amplos, diversos mate-

riais que dan testemuño da tra-

xectoria e reivindicacións do mo-

vemento feminista. A mostra pre-

tende contribuír, por medio da

reprodución de textos, publica-

cións, noticias e documentación

gráfica, a un impulso na socie-

dade galega á reflexión sobre os

avances e cambios sociais promo-

vidos polas entidades e organiza-

cións defensoras da igualdade de

dereitos mulleres.

A iniciativa, que conta co res-

paldo do Ministerio de Educación

e da Deputación da Coruña, orga-

niza a información en 25 metros

de paneis e diversos expositores

estruturados nunha serie de con-

tidos que van dende As precurso-

ras, O avance do sufraxismo, A II Re-

pública e a proclamación do Sufra-

xio universal,  até As agrupacións

feministas galegas dos anos 70 e

80, O movemento feminista e a

cuestión do divorcio, entre outros

epígrafes temáticos.

O guión e os traballos de investi-

gación e documentación foron re-

alizados por Isabel Rodríguez

Mate e recóllense fondos docu-

mentais de Nanina Santos Cas-

troviejo, da Fundación 10 de

Marzo, do Museo do Pobo Ga-

lego, e dos museos de Pontevedra

e Massó. Nanina Santos Castro-

viejo, Mª Xosé Agra, Encarna

Otero e a Comisión de Igualdade

do Consello da Cultura Galega

prestaron asesoramento en dis-

tintos aspectos.

A exposición percorrerá, ade-

máis de Santiago,  vilas e cidades

galegas como Allariz, Tomiño, A

Coruña e Vigo. Nas inauguracións

distribuirase de balde un xornal

cos principais contidos.
Até o 31 de outubro, no Centro So-

ciocultural do Ensanche,Santiago.
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Obra infantil representada polo
grupo 7 lobos Teatro. O sábado 24
ás 18:00 e domingo 18, ás 12:30 , no
Teatro del Andamio.
¬TEATRO. Tom Sawyer. Os máis
pequenos poderán gozar, xogar, can-
tar e bailar con esta obra dirixida por
Borja Rodriguez e cos actores Fer-
nando Ramallo, David Bueno, Da-
yana Gálvez e Susana Sucena como
protagonistas. O domingo 25, ás
12:00, no Teatro Colón.
¬TEATRO. Cerrado por aburri-
mento. Unha produción de Mata-
rile Teatro coa colaboración do Au-
ditorio de Galicia, o Concello de A Es-
trada e o Centro Dramático Galego
(CDG). O elenco está integrado por 8
intérpretes, entre actores, bailaríns e
unha violista, de distintas proceden-
cias artísticas e xeográficas. Estrea ab-
soluta o martes 27 e mércores 28, ás
20:30, no Teatro Colón.

FERROL
¬CINE. Ciclo outono de cine.
Dentro deste ciclo proxéctase a lon-
gametraxe F For Fake, de Orson We-
lles. A cita será o martes 27,ás 20:30, e
comezará co pase da curtametraxe
As farolas, gratuíto, nos Cines Dúplex.
¬CINE. A Clase. Este recente e exi-
toso filme francés (Entre les murs, Lau-
rent Cantet, 008)   forma parte do ci-
clo Rodando nas Aulas, de Caixa Ga-
licia.O luns 26, ás 18:00 e 20:30, na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Manuel Azaña e a Se-
gunda República.  A mostra está
organizada pola Asociación Cultural
Manuel Azaña de León en colabora-
ción co Concello de Ferrol. Até o 6 de
novembro, no Centro Cultural Car-
valho Calero.
¬EXPO. Auga, o sangue da te-

rra. Exposición de fotos sobre o
papel da auga no mundo, que per-
manecerá aberta até o 28 de fe-
breiro de 2010. Na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Manuel Patinha,20 años
de escultura. A mostra resume
dúas décadas de traballo do artista de
orixe portuguesa  (Póvoa de Santa
Iria,1949). Unha retrospectiva que re-
úne pezas emblemáticas dos seus dis-
tintos procesos creativos. Até o 31 de
decembro, no Centro Torrente Ballester.

¬EXPO. Colectiva. Exposición co-
lectiva de pintura e gravado, con
obras das galegas María Piensos,
Mely Secas,  Lola España, Óscar Ca-
bana,  e os colombianos Hugo Arias-
lobo, Pacho Díaz-Granados e Ra-
món Lugo. Até o 28 de outubro, no
Ateneo Ferrolán.
¬MÚSICA. Haendel pola Banda
Municipal.  A Banda de Música
de Ferrol interpretará temas deste

compositor, o domingo 25, ás 12:00,
con entrada de balde, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. Ciclo Novas Noites.
Boat Beam é a suma de Josephine,
Alisha e Aurora. Unha australiana,
unha americana e unha española. É
un grupo que usa as cordas da guita-
rra, a viola, o chelo e o piano para te-
cer música. O xoves 22, ás 20:30, no
Centro Cultural Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Ciclo Outono de Jazz.
Os jazzistas galegos Baldo Marti-
nez e Maite Dono tocarán nesta
nova entrega do ciclo musical. O sá-
bado 24, ás 22:00, entradas a 10 eu-
ros, noTeatro Jofre.
¬MÚSICA. Anni B. Sweet. Dentro
tamén do Ciclo Novas Noites, a can-
tautora folk-pop Ana López vén su-
mando sen cesar afiliados ao seu
clube de fans. O martes 27, ás 20:30,
no Centro Cultural Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Cultura nos ba-
rrios.  Concerto de música afri-
cana co grupo Ibou Djembe. O
sábado 24, ás19:00, no Centro cul-
tural Carvalho Calero.
¬TEATRO. Nixon/Frost.  Recrea-
ción da famosa entrevista a Nixon, le-
vada hai pouco á gran pantalla, polo
Teatre Lliure, con dirección de Alex
Rigola. O venres 23, ás 20:30, entra-
das a 15 e 12 euros, noTeatro Jofre.
¬TEATRO. Domingos a escena.
Este ciclo de teatro afeccionado tra-
enos desta vez ao grupo Melan-
drainas Teatro coa popular obra
La venganza de Don Mendo. O do-
mingo 25,ás 19:00, no Centro Cívico
de Caranza.

GONDOMAR
¬EXPO. Armando Guerra. Pio-
neiro da abstracción galega e mem-
bro fundador do Colectivo Atlántica
(1980), Armando desenvolveu, du-
rante máis de corenta anos, un traba-
llo continuo e coherente. Até o 13 de
novembro, organizado polo Insti-
tuto de Estudos Miñoranos, na
Casa da Cultura Ponte de Rosas.

LALÍN
¬EXPO. Elas sempre están. Mos-
tra de 15 fotografías e unha poesía,
que pretenden poñer de manifesto a
realidade das mulleres do medio ru-
ral galego no século XXI. Fotos de
Elisa Gianni e poesía de Lucía
Aldao. Até o 5 de novembro, no Au-
ditorio Municipal.

LUGO
¬ACTO. IV Feira de Outono de
Coeses. A feira estará aberta dende
primeira hora da mañá do domingo
25 e contará coa participación de 30
expositores con produtos alimenti-
cios e artesáns de boa calidade: mo-
bles, cerámica, decoración, reposte-
ría, alimentos, maquinaria agrícola,
cabalos. En Coeses.

GUIEIRO.41.ANOSATERRA
22 - 28 DE OUTUBRO DE 2009

Apartado 1.371 - 36200. Vigo986 222 405     986 223 101                                  guieiro@anosaterra.com

Outonarte trae á Coruña
unha gran variedade de acti-
vidades musicais, culturais e
artísticas ademais de diferen-
tes exposicións.

Blues no Teatro Principal
(Ourense)
Ourense segue a ser neste co-
mezo do outono un ponto dere-
ferencia de eventos culturais
dentro do panorama galego. Ás
recentementes concluidas mos-
tras de banda deseñada e de
cine internacional, e a mostra
internacional de teatro que dá
principio nesta semana, únese
este intenso mini-ciclo de jazz
que se celebra durante tres días
baixo o nome de Blues Teatro
Principal 2009.

Este xoves estará o guitarrista

afincado en Galicia Carlos

Childe, un bluesman influido

polo blues tradicional e o son

de Nova Orleáns, e que ten per-

corrido as salas do circuíto ha-

bitual galego, ao principio en

solitario e desde o ano 98 coa

Carlos Childe Troupe.

O día seguinte teremos a

Mitch Woods & his rocket

88´s , un pianista neoyorquino

que ao longo da súa carreira

publicou 7 álbums propios e

meteu o seu particular estilo de

piano en gravacións para ou-

tros grandes artistas, entre os

que destacan John Lee Hoo-

ker e John Hammond.  

E xa o sábado pechará os tres

días de jazz e blues o vocalista,

harmonicista e compositor,

Johnny Mars. Nado en 1942

en Carolina do Sur, é unha das

máis grandes harmónicas de

blues actuais, sendo cualifi-

cado nalgunha ocasióncomo

oJimy Hendrix da harmónica

polo seu virtuosismo e innova-

ción.Ven nesta ocasión coa súa

Big Blues Band.

Blues no Teatro Principal, xoves
22, venres 23 e sábado 24, en
Ourense.

¬ MÚSICA

Festival Internacional 
de Ourense - FITO

Quince representacións teatrais e

un espectáculo musical conforman,

en palabras da directora do Festival

Internacional de Teatro de Ourense

FITO, Anxeles Cuña, un festival cohe-

rente, potente, que busca o encontro e

o intercambio.

Desde o 24 de outubro ao 1 de no-

vembro, Ourense será o punto de

referencia galego, co permiso de

Carballo, das artes escénicas. Du-

rante eses nove días compañias tea-

trais procedentes de Madrid, Anda-

lucía, Galicia, Portugal, Italia, Arxen-

tina, Brasil e Chile, achegarán as súas

propostas de teatro clásico e outras

obras menos convencionais.

O programa para esta primeira se-

mana desenvolverase como segue:

Sábado 24

19:00 h,Os Perqtores de Seixalbo

(Galicia)con Percusión. Na Rúa do Pa-

seo.

20:30 h, La Escapista de Teatro

(Madrid), co espectáculo: Mejorcito

de lo mío. No  Auditorio Municipal .

23:00 h, estará a compañía Angélica

Liddell (Madrid)con Te haré invenci-

ble con mi derrota, Jackie. No Cam-

pus Universitario (Aforo limitado).

Domingo 25

20:30 h, turno para a compañía Ata-

laya (Andalucía), coa obra A opera

dos tres centavos ,de Bertold Brecht.

No Auditorio Municipal.

Luns 26

20:30 h,compañía de Joâo García

Miguel (Portugal), con Burgher King

Lear (a partir de King Lear de William

Shakespeare). No Teatro Principal .

23:00 h,Teatro Nu (Galicia-Portugal)

con Coa palabra na lingua (Concerto

en dúas línguas para dous actores e

un músico). No Auditorio Municipal.

Como actividade paralela, haberá

un curso de Creatividade corporal, di-

rixido por Ricardo Solveira, profe-

sor da ESAD de Vigo. Será do 26 ao

30 de outubro, orientado a profesio-

nais do teatro ( Inscripción 10 €.

Alumnos da Aula de Teatro Universi-

taria gratuito).

FITO, do sábado 24 de outubro ao

domingo 1 de novembro, en di-

versos locais de Ourense.

¬ TEATRO

Cadro de Armando Guerra.

Cartel do Festival.
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GUIEIRO.42. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

cional de Teatro de Ourense-
FITO. Dá comezo este festival de
carácter internacional, que se há
prolongar até o 2 de novembro. In-
formación dos espectáculos en re-
cadro aparte.

ORTIGUEIRA
¬MÚSICA. Imasxinarium  . Co-
media imaxinativa co grupo Expre-
sións Producións. O sábado 24, ás
20:30, no Teatro da Beneficiencia.

PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Por Placer. O grupo ga-
lego basea a súa proposta nun
pop/rock que ten algo que contar. O
sábado 24, ás 23.30, no Pub Leblón.

PONTEVEDRA
¬CINE. A onda. Dentro do ciclo Ro-
dando nas Aulas, 0 director alemán
Dennis Gansel recrea coa súa longa-
metraxe Die Welle,o experimento le-
vado a cabo en 1967 nun centro de
California. O martes 20,ás 20:00, na
Sede da Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Cabanillas e os artis-
tas galegos do seu tempo. A
exposición reúne un cento de pe-
zas de vinte dos creadores galegos
máis destacados do século XX. Cas-
telao, Asorey, Maside ou Seoane
son algúns deles, dos que tiveron
unha estreita relación con Ramón
Cabanillas . Até o 15 de novembro,
no Museo de Pontevedra. 
¬EXPO. Man Ray. A entidade finan-
cieira Caixanova patrocina esta expo-
sición do singular artista americano,
que revolucionou a arte mundial na
primeira metade do século pasado.
Permanecerá aberta até este 25 de
outubro, no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Irreversible. Dobre
cara da colección Sánchez
Ubiría. Unha exposición sobre a
dobre identidade da colección Sán-
chez Ubiría, segundo os gustos de
cada membro dese matrimonio, con
obras de Bruce Nauman, Gordon
Matta-Clark, Thomas Ruff, Katha-
rina Grossee Richard Deacon, entre
outros grandes artistas contemporá-
neos. Estará aberta até o 15 de no-
vembro, no Pazo da Cultura.
¬EXPO. Momentos cubanos. O
fotógrafo Simón Jiménez expón
unha serie de imaxes da illa cubana. A
mostra pode verse até o 30 de outu-
bro,no pub Rumore Lounge (rúa Virxe
do Camiño).
¬EXPO. Maracutaria. Caio Rei-
sewitz é un fotógrafo brasileiro da
natureza, un viaxeiro que recala en
Pontevedra e Vigo ao mesmo
tempo. Na Fundación Rosón Arte
Contemporáneo.
¬MÚSICA. Gossos. Os cataláns che-

Unha comedia de Daniel Colas, cos
experimentados José Sanchoe Jo-
aquín Kremel nun intenso dó inter-
pretativo, baixo a dirección de José
Carlos Pérez. O domingo 25, ás
20:30, no Auditorio Municipal Gus-
tavo Freire.

MELIDE
¬MÚSICA. Kallaikoi . Actuación
deste grupo galego este xoves 22,ás
00:30, no Pub Gatos. Ao día seguinte,
venres 23, ás 01:00, estarán Pito de
Pikasso.

¬MÚSICA. Bruno T. Ford . O ale-
mán asentado por estos lares tocará
este venres 23,ás 23.00, entrada a 3
euros, en A Fundación Enxebre.
¬MÚSICA. La Pegatina . O grupo
rumbeiro catalán vai tocar este ven-
res, ás 00:00, na Sala 600.

MUROS
¬TEATRO. Rúa Aire. O grupo O Re-
trete de Dorian Gray, en coproduc-
ción co CDG, presenta a primeira
peza do mundo con marionetas fei-
tas con globos, nesta obra para os
cativos/as. Este sábado 24, ás 18:30,
no Centro Cultural e Xuvenil .

NARÓN
¬TEATRO. Anxeliños. Unha obra
de Roberto Vidal Bolaño que
presenta o grupo Espello Cón-
cavo. O sábado 24, ás 20:00, no
Pazo da Cultura.

OLEIROS
¬TEATRO. O xogo de Yalta/Af-
terplay. Risas e bágoas, beleza,
humor e drama chegarán até nós a
través da creación de catro gran-
des intérpretes da compañía Tea-
tro do Atlántico: María Barcala,
Gonzalo M.Uriarte, Damián Con-
treras e Victoria Pérez, arroupa-
dos/as desde o piano pola música
de Xavier Constenla. O sábado 24,
ás 20:30, no Auditorio Gabriel Gar-
cía Márquez . 

OURENSE    
¬CINE. Elephant. Filme de Guus
Van Sant (2004) no ciclo Rodando
nas Aulas. O martes 27, ás 20:00, no
Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO.Man Ray.Caixanova patro-
cina esta exposición do singular ar-
tista americano, que revolucionou a
arte mundial na primeira metade do
século pasado. Permanecerá aberta
até este 25 de outubro, no Centro So-
cial Caixanova.
¬MÚSICA. Festival de Blues do
Principal. Tres formacións desta-
cadas no campo do blues e o jazz, un
galego e dous norteamericanos, es-
tarán de xoves 22 a sábado 24 (ver
información en recadro aparte), no
Teatro Principal.
¬MÚSICA. A Banda Potem-
kim. O potente grupo coruñés
vai tocar este venres sábado 24, ás
21:30, entrada a 4 euros, no Café
Cultural Auriense.
E o domingo 25, ás 21:30 tamén, ac-
tuación da formación catalana La
Pegatina, presentando a súa xira
Via Mandarina Tour,con entradas a 4
euros. O bono para as dúas actua-
cións custa 6 euros.
¬TEATRO. I Festival Interna-

transcendencia destas xoias. Até o
15 de novembro, na Sala de Exposi-
cións do Museo Provincial.
¬MÚSICA.La Pegatina. A banda
de rumbacatalana tocará este xoves
22, ás 23:00, no Clavicémbalo.
O venres 23, á mesma hora, o humor
salvaxe e provocador de Yoni Me-
diogramo.
E xa o sábado 24, no mesmo horario,
o rock galego de Kambotes.
¬MÚSICA.Semana de Ben-
vida. Actos culturais programa-
dos por Lugo Cultural como ben-
vida á comunidade de estudantes.
Este xoves 22, ás 20:30, actuación  e
presentación do novo proxecto de
Xacobe Martínez : A Tribu. Na
Praza de Santa María. O venres 23,
ás 13:00, inauguración da exposi-
ción As Terras Escondidas, naSala
Isaac Díaz Pardo. Aberta até o 30 de
novembro. Ás 20:30, Mercedes
Peón con  Performance. Na Praza
de Santa María. (En caso de choiva,
os concertos trasladaranse ao Au-
ditorio Gustavo Freire ). 
¬MÚSICA.Orquestra Filarmó-
nica de Lemberg. Baixo a di-
rección de Ardar Torybaeb, e con
Dimitrii Tkachenko no violín, in-
terpretarán repertorio de Mozart,
Tchaikowsky e Beethoven. O mar-
tes 27,ás 20:30, no Salón Rexio do
Círculo das Artes.
¬TEATRO. Calcetines Opus 124.

¬ACTO. Curso de micoloxía.
Entre o luns 26 e o venres 30 terán
lugar as clases teóricas e o último día
do curso, o 31 de outubro, celebra-
rase unha saída ao campo. Dende as
20:00 no Centro de Convivencia Uxío
Novoneyra.
¬EXPO. Os pintores de Artal.
Pintura española do Museo
da Habana. Poderemos ollar de
preto un total de vinte e sete paletas
e vinte óleos de artistas que deron
testemuña do movemento da pin-
tura española de entreséculos en
Hispanoamérica. Até o 10 de xa-
neiro de 2010, no Centro Sociocultu-
ral Caixa Galicia.
¬EXPO. O lobo, unha carreira
pola supervivencia. A mostra
trata de facer un chamamento para
garantir a conservación do lobo e os
seus hábitats, xa que son varias e
moi potentes as ameazas que se
cernen sobre a especie e o seu me-
dio natural. Até este domingo 25, na
Sala de Exposicións do Pazo de San
Marcos (Museo Provincial).
¬EXPO. Xoias tradicionais do
Museo de Lugo. Máis de 500 pe-
zas, moitas delas inéditas, confor-
man 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
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O ciclo Outono de Cine, promo-
vido polo concello, levará unha serie
de títulos salientabeis ás pantallas
ferrolanas, con entrada de balde.

En Lalín expóñense unha serie de fotografías sobre mulleres rurais, obra de Elisa Gianni.

Escena de Anxeliños.
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dio, un traballo no que se conxu-
gan forza, calidade e boas ideas a
partes iguais. Actúan o venres
23, ás 23:00, entradas de 5 a 2’5
euros, no Café Bar Liceum.
O sábado 24, no mesmo local e a
mesma hora, estarán os cataláns de
La Pegatina, que co seu Via Man-
darina Tour, volven apostar por un
directo producido por Gambeat,
tendo como base a rumba urbana
de sempre. Entradas de 6 a 3 euros.

REDONDELA
¬MÚSICA. Cuarteto de chelos.
Chelicia, Grupo de Violonchelos
de Compostela tocarán música de
cámara, o sábado 24,ás 20:30, no
Multiúsos da Xunqueira. 

SANDIÁS
¬EXPO. A Casa da Lagoa (Centro
de Interpretación da Lagoa de An-
tela). Neste centro de recente aper-
tura preténdese dar a coñecer
dunha forma didáctica a historia da
lagoa de Antela. No centro da vila.

SANTIAGO
¬CINE. Festival Amal. Este festi-
val de cine euro-árabe ten medrado
até converterse en referencia euro-
pea  da expresión independente do
cine e a cultura árabe. Desenvólvese

dende este venres 23 até o vindeiro
sábado 31 deste mes. Proxeccións
no Teatro Principal e outras activida-
des paralelas noutros puntos.
¬CINE. Ás cinco do serán. Den-
tro do ciclo Rodando nas Aulas, Sa-
mira Makhmalbaf invítanos a unha
horrible viaxe a un Afganistán deso-
lado pola guerra, a violencia terro-
rista, a morte, a miseria e a fame. O
martes 27, ás 20:30, no Centro Socio-
cultural Caixa Galicia.
¬CINE. Cine Mudo. O pub Ultra-
marinos ofrece un filme clásico
mudo nas tardes dos domingos, na
súa gran pantalla. Ás 19:00 e até as
22:00 dos domingos.
¬CINE. A pirámide humana.
Este filme francés (La pyramide hu-
maine, Jean Rouch, Francia, 1961,
VOSE, 90') vai ser proxectado polo
Cineclube Compostela, o vindeiro
mércores 28, ás 21:30, noCentro So-
cial Gentalha do pichel.
¬EXPO.Exposicións de pin-
tura. Reseña de varias exposicións
abertas na cidade:
Moi d'après moi, fotografía polo
alumnado da Facultade de Belas Ar-
tes de Pontevedra, na Galería Trinta.
Madrasas de África. O fotógrafo
Luis López Gabú expón un proxecto
nado na guerra civil de Guinea Bisau.
No Museo do Pobo Galego, até o 1 
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gan dende Manresa celebrando os
quince anos de carreira, nos que se
inclúen nove discos en catalán e un
en castelán.O sábado 25, ás 21:00,
no Teatro Principal.
¬MÚSICA. White Rose Move-
ment. A banda londinense de elec-
tro post-punk dará un concerto
xunto ao grupo Igloo. O sábado 25,
ás 23:00, entradas a 12 ou 15 euros,
na Sala Karma. 
¬TEATRO. Rober Bodegas. Co es-
pectáculo E un condón por se pillo, o
humorista galego ofrece a súa pecu-
liar visión da actualidade, con pro-
fundas reflexións sobre as situacións
e acontecementos que nos afectan
no noso día a día. O sábado 25, ás
21:30, no Pazo da Cultura
¬TEATRO. Kvetch (unha Co-
media Americana sobre a
Ansiedade). Comedia que pre-
senta Teatro do Morcego, unha
exitosa obra en clave de humor so-
bre diversos problemas do home
contemporáneo. O xoves 22, ás
21:00, e venres 23, ás 11:30, no Au-
ditorio M. Pazo da Cultura .

PORRIÑO
¬MÚSICA. El cubo. O coñecido
grupo ven a estrear o seu novo
traballo La marcha de las hormi-
gas, o seu terceiro disco de estu-
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As cinco do serán é un filme que

trata do Afganistán en guerra, in-

cluido no ciclo de Caixa Galicia Ro-

dando nas aulas, e que se proxecta

esta semana en Santiago.

O grupo catalán de rumba La Pegatina vai actuar esta semana en varias vilas e cidades galegas.

Guieiro 1378.qxd  20/10/09  22:51  Página 5



de novembro.
Místicos encontros e achados
plásticos na obra de Eugenio Gra-
nell, até o 31 de decembro, na Fun-
dación Granell.
¬EXPO.Feminismo galego,
cambios sociais e dereitos
das mulleres. Producida pola
Fundación Galiza Sempre, a mos-
tra recolle -nun formato atractivo e
accesible para públicos amplios-
diversos materiais que dan teste-
muño da traxectoria e reivindica-
cións do movemento feminista.
Até o 31 de outubro, no Centro So-
ciocultural do Ensanche.
¬EXPO.Familiar Feelings. Unha
mostra fotográfica da atmosfera
punk e bohemia do Boston de finais
dos anos 70, con obras da chamada
Escola de Boston.Até mediados de
decembro, noCGAC.
¬EXPO. Mostra dos premios
Antonio Fraguas.  Mostra  do
traballo dos dous centros seleccio-
nados na pasada edición do Pro-
xecto Didáctico:  O IES Terra de Tu-
ronio de Gondomarco traballo Cei-

bes no Monte sobre a gandaría caba-
lar, e o CEIP A Cristina de Carballo
con As adiviñas na fala viva, un pro-
xecto sobre as adiviñas. Até o 23 de
novembro, no Museo do Pobo
Galego.
¬EXPO. Latexo dun mundo
convulso. Mostra colectiva de fo-
toxornalismo de conflito con imaxes
tomadas por diversos/as fotógrafos.
Até o 22 de novembro, no Auditorio
de Galicia.
¬EXPO. O espectáculo da peri-
feria. Proposta expositiva multidis-
ciplinar do artista Eduardo Valiñas.
Até decembro, na Casa da Parra.
¬EXPO. Ramón María Aller.
Mostra de obxectos persoais do as-
trónomo lalinense, a quen a USC
homenaxea aproveitando o Ano
Mundial da Astronomía. Na Galeria
Sargadelos. 
¬MÚSICA. Athanasopoulos/Pin
jazz quartet . Marcis Pin e Thanos
Athanasopoulos ofrecen en Com-
postela o seu jazz xunto a Paco Char-
lín e Lar Legio. Este xoves 22, ás 22:00,
no pub Ultramarinos.

¬MÚSICA. Igloo e Maryland.
Dúas bandas que darán un concerto
este xoves 22, ás 21:30, entradas a
5euros, na Sala Capitol.
O venres 23, con entrada por invita-
ción, estarán The Phantom Kids
chegan co seu son de garaxe dende
O Groveás 22:00, entradas a 5 eu-
ros,na mesma sala.

E o sábado estará o pop do grupo
Melocos, cás 22:00 e con entradas
a 10 euros.
¬MÚSICA. Presentación de In-
vivo. Presentación do novo disco
da banda compostelán Invivo, for-
mada por veteranos músicos da es-
cena metal galega procedentes de
grupos como Túzaros, Entrance,
Inopexia ou Clan Devi. Como con-
vidados actuarán N.O.T., un grupo
de Vigo que une metal e hardcore. O
sábado 24, ás 21:30, na sala NASA.
¬MÚSICA/TEATRO. Palabras con-
tadas . Camilo Franco pon os tex-
tos e Magín Blancoa música , neste
espectáculo mixto que podemos
ver o luns 26, ás 22:30, na Casa das
crechas.
¬TEATRO. Feira das artes escé-
nicas. Remata esta curta pero in-
tensa feira de teatro para programa-
dores e espectadores en xeral. Este
xoves 22, ás 16:00, no Auditorio de
Galicia, Atra bile, de Teatro de Nin-
gures. Ás 18:00, na Sala Nasa, Pala-
bras encadeadas, de Talía Teatro.
Ás 20:30, noTeatro Principal, estará a

obra O xogo de Yalta, de Teatro do
Atlántico. Xa ás 23.30, no Salón Tea-
tro, poderemos ver a montaxe d’A
esmorga, de Sarabela Teatro.

TUI
¬EXPO.Roberto González.Expo-
sición co título “Foto dixital-Gráfica
dixital”. Na galería Trisquel&Medulio. 

VIGO
¬CINE. A onda. O director ale-
mán Dennis Gansel recrea  o ex-
perimento levado a cabo en 1967
nun centro de California, relacio-
nado co nacismo. O martes 20, ás
18:00 e 20:30, no Centro Sociocul-
tural Caixa Galicia.
¬EXPO. Jorge Barbi. A mostra
41º 52’ 59” latitude N / 8º 51’ 12” lon-
xitude O expresa as cordenadas
donde o artista realiza o seu traba-
llo diario, fotografías e outros me-
dios de expresión, co itinerario
como base temática. Até o 14 de
febreiro do 2010, no MARCO.
¬EXPO. A arte da semellanza.
Este proxecto, comisariado por
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VII certame de microrrelatos
Lonxa Literaria
Os microrrelatos deberán estar escri-
tos en galego normativo e cunha ex-
tensión máxima de 15 liñas a dobre
espazo e cunha letra tipo "Times New
Roman, nº 12". No texto deberá con-
ter necesariamente a palabra
ESCUMALLO. Cada autor/a enviará
un único relato. Remitiranse tres co-
pia de cada un dos microrrelatos. A
publicación do traballo premiado re-
alizarase a través da páxina web desta
asociación. Non obstante, resérvase a
posibilidade de publicación noutro
tipo de soportes no futuro. Deberán
entregarse antes do 30 de outubro
de 2009. 
O fallo, antes do 21 de novembro.  En-
viar a:

Lonxa Literaria
Centro Cultural Daniel Castelao
Quintela s/n
36950 Moaña
Pontevedra

(Dentro do sobre incluirase outro co
título do relato no seu exterior e os
datos do/a autor/a no interior)
Dotación: Convócase unha única
categoría de participación á que
se dotará dun premio de 300 €.
Se a calidade dos traballos pre-
sentados así o aconsella, nomea-
rase un ou dous accésits sen dota-
ción económica. De non acadar a
calidade necesaria o xurado po-
derá declarar o premio deserto.

IV Concurso de fotografía
"Touro en Imaxes"
O Concello de Touro (A Coruña) orga-
niza un certame de fotografía, dónde,
o tema das imaxes, é calquera relacio-
nado con Touro e tódalas súas parro-
quias: natureza, patrimonio, activida-
des, personaxes.
- As fotografías deberán se inéditas.
Establecense tres categorías: 1. Per-
sonaxes; 2. Natureza; 3. Patrimonio.
- Os traballos presentaranse nun so-
bre pechado cun lema ou título es-
crito por fora e ben especificada a ca-
tegoría. No seu interior incluirase a
imaxe ou imaxes presentadas, e nou-
tro sobre pechado, a identidade do
autor e datos de contacto.
- As fotografías poden ser en cor ou
branco e negro. Os tamaños da foto-
grafía terán un mínimo de 20x25 e
máximo de 30X40.
- Non se admiten diapositivas. No
dorso do sobre onde se inclúan,
poñerase unicamente un lema ou
título. Quedarán anulados os so-
bres que leven á vista o nome do
autor/a da imaxe.
- Tódalas imaxes presentadas pasarán
a formar parte dun arquivo creado
para uso municipal, e poderán ser ex-
postas, divulgadas ou reproducidas,
citando sempre o nome do autor ou
autores.
- Cada participante poderá participar
cun máximo de tres fotografías en
cada categoría
- O prazo de admisión remata o 30 de
outubrode 2009.
- As fotografías deben presentarse

no Concello de Touro ( rúa Fonte
Díaz s/n)
- Si se envían por correo, débese indi-
car por fora " IV Concurso de Fotogra-
fía Concello de Touro "
- O fallo do xurado é inapelable. Es-
tará formado por un grupo de cinco
persoas: o alcalde, ou a persoa na que
delegue, o concelleiro de cultura e
tres persoas relacionadas co mundo
da arte ou da fotografía
- Haberá diplomas para tódolos
participante, ademais dos seguin-
tes premios:
1ºPremio: 250 € e 2º Premio: 150 €
en cadansúa categoría das tres esta-
blecidas.
- A entrega de premios realizarase
nun acto coa data, lugar e hora co-
municada a tódolos presentados
oportunamente.

5º Premio Arume 
de poesía para nenos.
A Fundación Neira Vilas convoca o 5º
premio Arume de poesía para nenos. 
-Poderán participar todas as persoas
que o desexen, de calquera nacionali-
dade, con textos inéditos escritos en
lingua galega.
-Cada orixinal deberá conter un mí-
nimo de 350 versos .
-Os traballos enviaranse, en orixinal e
dúas copias, á sede da Fundación
Xosé Neira Vilas: 36587 Gres - Vila
de Cruces (Pontevedra).Levarán un
título. En sobre a parte, cerrado, de-
berá consignarse por fóra o mesmo
título e dentro nome e apelidos do
autor ou autora, enderezo e teléfono.

-O prazo de admisión de orixinais pe-
charase o 31 de outubrode 2009.
-A Fundación Xosé Neira Vilas esco-
llerá un xurado de recoñecido presti-
xio. O seu dictame será inapelable.
- Entregarase o Premio durante o mes
de decembro de 2009.
-O Premio Estornela ten unha dota-
ción económica de 1.000 euros.
-Ediciós do Castro publicará o libro
premiado.
-Os orixinais non premiados poden
ser retirados polos respectivos auto-
res no prazo de trinta días contados a
partir da entrega do Premio.
-10. A participación no premio
Arume supón a aceptación destas
Bases.

IX Certame de Relato 
curto Jose Saramago 2009.
O Concello de Santiago de Compos-
tela convoca o IX certame de relato
curto Jose Saramago 2009.

Os/as participantes deben ter máis
de 14 anos e residir na Comunidade
autónoma galega. O tema será a
ciencia ficción por ser 2009 o ano de-
dicado á Astronomía. Os relatos de-
ben ser orixinais e inéditos. Só se ad-
mitirá un traballo por persoa. En lin-
gua galega. A extensión non poderá
ser menor de 5 páxinas nin maior de
25 en letra tamaño 10 puntos como
mínimo. Presentarase unha copia
mecanografada a dous espazos e por
unha soa cara,en Din A4 e unha copia
en formato dixitalizado (PDF ou un
formato aberto como ODT, TXT, RTF,
etc.). Os relatos irán nun sobre pe-
chado en que figurará de forma des-
tacada: IX Certame de relato curto
José Saramago, e o título da obra;
dentro deste irá tamén a copia dixita-
lizada e outro sobre pechado co título
da obra escrito por fóra en que se in-
troducirán os datos do autor ou au-
tora (nome, apelidos, enderezo e telé-
fono, así como unha fotocopia do
DNI). Nin nos traballos nin no sobre fi-
gurará ningún elemento que permita
identificar o autor ou autora. O di-
tame do xurado darase a coñecer an-
tes de marzo de 2010.
O premio será de 1000 euros.
O prazo de presentación dos tra-
ballos finaliza o 31 de decembro
de 2009.
Convocan: Centros Socioculturais
eConcello de Santiago.
- Entrega en:
Rexistro Xeral do Concello de San-
tiago, rúa do Presidente Salvador
Allende, nº 4-15705 Santiago.

¬ CONVOCATORIAS

O astrónomo Ramón María Aller.

O escritor Xosé Neira Vilas

Camilo Franco e Magín Blanco fan
unha boa combinación coa palabra e
a música, no seu espectáculo Palabras
Contadas, que poderemos ver na sala
As Crechasde Santiago.
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¬TEATRO.Nocturno Poe. Varios
episodios baseados en contos do
mestre do misterio, adaptados e in-
terpretados por Manuel Lourenzo
e o resto do elenco do grupo  Casa
Hamlet . O xoves 22, venres 23 e sá-
bado 24, ás 21:00, e domingo 25, ás
20:00, no Teatro ArteLivre. 
¬TEATRO. Calcetines Opus 124.
Unha comedia de Daniel Colas, cos
experimentados José Sanchoe Jo-
aquín Kremel metidos nun intenso
dó interpretativo,baixo a dirección
de José Carlos Pérez. O venres 23, ás
20:30, no Centro Cultural Caixanova.
¬TEATRO.Memoria del Jardín .
Un diálogo inevitable entre un
home e unha muller, co transfondo
dunha enfermidade aparentemente
terminal. Nas reflexións de ambos
aparecen outras presenzas e outras
ausencias. Polo grupo Magrinyana,
o sábado 24, ás 22:00, e domingo 25,
ás 21:00, no Teatro Ensalle. 

gunda metade do S.XX , en 21 pa-
neis nos que se diferencia unha pri-
meira 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 novem-
bro, no Verbum, Casa das Palabras.
¬MÚSICA. Cró! e Un Lobo en
la Jaula . Grupos que estarán
en concerto este venres 23, ás
00:00, entrada a 5 euros, na sala
Iguana Club.
¬MÚSICA. Lüger e Woocake .
Actuación para este venres 23, ás
22:00, na sala Fábrica de Chocolate.
O dia seguinte, sábado 24, estarán
os grupos  Spektra e The Un-
dressed, á mesma hora e
mesmo prezo.
¬MÚSICA. Aló Django . Grupo
galego de blues que homenaxea a
aquel jazzista xitano. Estarán este
xoves 22, ás 22:00, na sala Contra-
bajo. No mesmo local poderemos
escoitar o venres 23, ás 23:00, a
Fabián.

Mercés Rozas, apóiase nunha selec-
ción 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
medioambiental é tratar de axudar
a concienciar á sociedade da im-
portancia do mantemento do en-
torno, enfocando esta actividade
principalmente hacia os sectores
de poboación máis novos. No Cen-
tro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Espellos/Mirrors. Esta
exposición, comisariada polo ita-
liano Gyonata Bonvicini, foi o  pro-
xecto gañador da 2ª convocatoria do
Premio MARCO para novos  comisa-
rios. No Museo de Arte Contemporá-
nea, MARCO.
¬EXPO. Maracutaria. Caio Reise-
witz é un fotógrafo brasileiro da na-

tureza. Maracutariarecolle traballos
realizados dende o ano 2001 ata a
actualidade. Na Fundación Barrié.
¬EXPO. Teresa Irisarri. A pin-
tora viguesa expón pinturas que te-
ñen que ver co jazz e coa música,
para algo se colgan nun teatro. Até
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 colabo-
ración coa Sociedade Estatal de
Conmemoracións Culturais e o
Concello de Vigo pon en marcha
unha das maiores exposicións so-
bre Maruxa Mallo. Até o 10 de xa-
neiro do 2010, na Casa das Artes.
¬EXPO.Ramón Piñeiro, olla-
das no futuro.A personalidade
dunha das figuras máis representa-
tivas e influentes de Galicia da se-
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Anuncios de balde. 
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. 
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O autor teatral e actor Manuel
Lourenzoexerce ambos oficios
no espectáculo Nocturno Poe,
do grupo Casa Hamlet.

� Alúgase apartamento en Salva-
terra de Miño. Amplo. Luminoso. Un
dormitorio. Un cuarto de baño. Co-
ciña americana. Salón. Terraza. Ga-
raxe. Adega. Tel.: 986 024 343 ou 690
990 979.

�  Mércanse cacharros de barro
da antiga olaría de Samos.
barraxe@mundo-r.com

�  Licenciado en Xeografía e Histo-
ria imparte clases particulares a do-
micilio en Santiago  e cercanías.To-
das as materias de letras. Telf: 687
5811 37

� Aluguer de apartamento en
Lira (Carnota), Portocubelo. A carón
da praia. Catro persoas. Terraza, vis-
tas ao mar e ao cabo Fisterra. De
xuño a setembro, de 500 a 600 eu-
ros/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  bu-
xus semprevirens e camelias. En Les-
tedo, Boqueixón.  Tlf: 690 020503

�  En Ribadeo, véndese aparta-
mento2 cuartos, garaxe e rocho. 54
m2. Con calefacción eléctrica, mo-
bles de madeira maciza e roupeiros
encaixados. Zona Parque de San
Francisco. Impecábel. Prezo 97.500
euros. Teléfono 672434757.

�  Casa para aluguer de fin de se-
mana ou vacacions, situada á beira

do rio Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63

�Ofrécese rapaza para coidar an-
ciáns e nenos. Experiencia e  título.
Mañás e fins de semana. Santiago e
comarca. Tel: 617 407 697.

� Vendo casa de 90 m2, finca cer-
cada de 1000 m2, a tres quilómetros
de Betanzos. 130.000 euros. Telé-
fono 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 cal-
quera  tipo polas mañás ou por ho-
ras e festivos. En Santiago e co-
marca.  686924339.

�  Véndese Peugeot 106vermello
con 38.000 Km. , cinco portas e ga-
solina. 2.500 euros. Tel.: 655 546 479.

�  Home das Rias Baixas en Com-
postela, 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, preguntar por Conchi.

� Véndese piso en Xove en moi bó

estado,  calefacción, 4 cuartos, 2 ba-
ños, salón comedor e trasteiro,  90
m2. , tamén podería ser amoblado.
Telf. 651528712.

� Chámome Kenke e son un ga-
tiño abandoado. Son moi bó, xo-
guetón e cariñoso. Teño 2 meses,
son macho. Desparasitado int. e ex-
ternamente. Vacinación pagada.
Deprazamento calquera punto de
Galicia. Tel.: 649 902 195.

� Vendo dúplexde 130m2 na Ave-
nida de Ferrol en Santiago.
656262385.

�  Licenciada en Filosofíadá aulas
de letras (lingua, filosofía, francés) a
tódolos niveis en Compostela. Am-
pla experiencia e flexibilidade hora-
ria, 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, Bate-
ría, 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 cú-
bicos, 125 CV.  Tel: 636403156

�  Vendo ovos da casa (ecolóxicos.)
Entre Padron e A Estrada, ao pé do
monte Meda. Galinhas  de crista pin-
heira e de Mos, ceivas en zona sen
polución, auga limpa, alimentadas
de millo e erva.Venda de pitas, coel-
hos e anhos criados à maneira tradi-
cional. E-mail a: ovosdacasa.pa-
drom@gmail.com , e envio-che telf.

� Alúgase casa en Vegadeo (Astu-
rias) en tempada escolar. Amoblada,
con garaxe e calefacción. Teléfono
985 63 55 02.

�Particular vende áticono centro
de Tomiño, amoblado con calefac-
ción, duplo ventanal, terraza con
toldo, adega e garaxe. Impecábel.
Mellor ver. 90.000 euros. Tel:
690719480

� Vendo camada de cachorros
border collie. Con bo pedigrí. 
Tlf. 638303327

� Busco rapaza entre 30/40 anos
que viva en Galiza e fale galego para
relación de parella ou amizade. Pro-
meto honestidade e sinceridade.
Correo : pedrolopez_35@yahoo.es

�  Con experiencia e responsabili-
dade, coido do teu meniño ou me-
niños. Zona de Vigo e Valmiñor. Cha-
mar ao 660183231.

� En Monterroso, alugo aparta-
mento de 1 dormitorio, 1 salón-co-
medor, cociña con office, baño, tras-
teiro, garaxe e ascensor. Amoblado.
Bo estado. Luminoso. 200 €/mes.
Tfno.: 607.41.56.41

�  Vendo mantón de manila e
mantilla española.Tfnos. 676385277
ou 986881838

� Ofrécese moza para coidar ne-
nos e anciás e para limpeza de cal-
quera tipo, por horas, as tardes dos
luns, mércores, venres e fins de se-
mana, en Santiago e comarca. Telé-
fono: 617407697.

� Merco libros, fotos, discos, revis-
tas e todo tipo de documentos rela-
cionados con Galicia. Chamar ao
678 911 804

� 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 

¬ ANUNCIOS DE BALDE

Aló Django actúa en Vigo. 

Guieiro 1378.qxd  20/10/09  22:51  Página 7



ANOSATERRA
22-28 DE OUTUBRO DE 2009

á narrativa de Lluis-Anton Bau-
lenas (a terceira vez xa tras as
adaptacións de  Anita non perde
o trene Amor idiota) nun novo
relato de soidades e incomuni-
cacións. Molins  –Covardes–  in-
terpreta unha enfermeira retor-
nada de África que atopa traba-
llo nun exclusivo centro de sa-
úde das aforas de Barcelona
onde se debate coas cicatrices
emocionais da experiencia afri-
cana e as carencias sentimentais
do presente.

DVD.VENDA.
Shoah
Dirixe: Claude Lanzmann.
Documental. Francia, 1985

Filmax entra no Olimpo cinéfilo
coa edición doméstica da mo-
numental Shoade Lanzmann.
Probabelmente o documental
definitivo sobre as cicatrices nos
superviventes do holocausto xu-
deu; nove horas e media de me-
traxe morosa que escarabella
nos detalles minuciosos, ás ve-
ces banais, do xenocidio. O titá-
nico traballo, case unha década
de filmacións, é toda unha lec-
ción maxistral de historia oral,
evitando o recurso ás imaxes de
arquivo e reducindo ao mínimo
imprescindíbel a muleta da voz
en off, o  filme constrúese sobre
ducias de testemuños persoais,
filmados en ocasións nos esce-
narios reais da traxedia.�

CINE,TV,DVD.46.

EN CARTEL.
O imaxinario
do Doutor Parnassus
Dirixe: Terry Gilliam.
Intérpretes: Christopher
Plummer, Heath Ledger.
Fantástica. Reino Unido, 2009

Cando Brandon Lee morreu du-
rante a rodaxe d'O Corvo, ao en-
tón debutante Alex Proyas non
se lle ocorreu outra cousa que
rematar a película cun dobre e
catro retoques paleodixitais.
Cando a Gilliam lle pasou outro
tanto tres lustros despois co ma-
logrado Heath Ledger, o ex
Monty Python fixo virtude da
necesidade e aproveitou a cir-
cunstancia para darlle unha vi-
raxe aínda máis onírica a un
filme que xa de partida fuxía de
etiquetas fáciles. Tres actores

o home que nos últimos anos
contribuiu a recuperar o Costa-
Gavras máis explicitamente
combativo. 

Millenium 2
Dirixe: Daniel Alfredson.
Intérpretes: Noomi Rapace, Mi-
chael Nyqvist.
Thriller. Suecia, 2009

Segunda entrega da proveitosa
saga ‘milenaria’ en menos de
seis meses. As personaxes de Lis-
beth Salander e Mikael Blomk-
vist cobran vida de novo na
adaptación cinematográfica d'A
moza que soñaba cun misto e
un bidón de gasolina. O fenó-
meno literario do desaparecido
Stieg Larsson non está a colleitar,
na traslación audiovisual, o
mesmo eco doutros ilustres
compañeiros de estante libreiro
como os vampiros de Stephenie
Meyer ou as andanzas turístico-
semióticas do Robert Langdon
de Dan Brown e Tom Hanks.
Cousas da primacía mercado-
técnica de Hollywood, iso si, de
servir para  reactivar a industria
cinematográfica sueca pola vía
dos xéneros, benvidas sexan. 

Á deriva
Dirixe: Ventura Pons.
Intérpretes: María Molins, Roger
Coma.
Drama. Catalunya, 2009

O prolífico Pons acode de novo

ben coñecidos, Johnny Depp,
Jude Law e Colin Farrell retoma-
ron a personaxe de Ledger nun
curioso xogo de identidades co
que Gilliam afondou no abismo
de espellos e ilusionismo desta
feira ambulante dirixida por
Chistopher Plummer –o Doutor
Parrnassus– na que se funde o
romantismo gótico, a atmosfera
dos relatos mefistofélicos e a
imaxinación sen freo de Gi-
lliam. Os que non comunguen
co seu cine sairán espantados,
os que conecten cos excesos do
director de Brazil ou Medo e
asco en Las Vegasdesfrutarán
da viaxe.

After
Dirixe: Alberto Rodríguez.
Intérpretes: Guillermo Toledo,
Tristán Ulloa.
Drama. España, 2009 

A curiosa O factor Pilgrim desta-
pou, hai xa nove anos, dous ta-
lentos emerxentes do novo ci-
nema español que estaban cha-
mados a facer cousas grandes

Xosé Valiñas

no futuro. Santi Amoedo dirixiría
despois Astronautase Cabeza de
can,o seu socio Alberto Rodrí-
guez independizaríase con O
arxe–aínda con guión de Amo-
edo– e Sete virxes. Agora volve
con este drama xeracional sobre
regresións aos anos salvaxes da
eterna adolescencia, protagoni-
zado polo reencontro dun grupo
de adultos reticentes que buscan
respostas ás inseguridades da
madurez na evasión nocturna. 

Edén ao oeste
Dirixe: Constantin Costa-Gavras.
Intérpretes: Riccardo Scamarcio,
Ulrich Tukur.
Drama. Francia, 2009

Regresa o realizador grecofran-
cés Costa-Gavras reforzando o
calado social do seu cinema con
esta moderna odisea homérica
sobre os traballos dun inmi-
grante ilegal que intenta entrar
en terras europeas a través dos
mares do vello Ulises. Repite co
guionista de Amene Arcadia,o
francés Jean-Claude Grumberg,

Escena d’O imaxinario do Doutor Parnassus. FRANK MASI

Noomi Rapaceen Millenium 2.

Blanca Romero,
protagonista

de After.

Fotograma  de Edén ao oeste.

Fotograma de Shoah.
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

Rigorosamente ataviados con chamativos e coloridos quimonos chineses, Topalov,
Carlsen, Leko, Radjabov, Jakovenko e Wang Yue participaron do 27 de setembro ao
9 de outubro en Nankin no torneo Pearl Spring. Magnus Carlsen foi o vencedor ao
facer 8 dos 10 puntos en xogo. Non perdeu ningunha partida e sacou dous puntos e
medio de diferenza a Topalov que con 5,5 puntos quedou segundo. A súa actuación
no torneo foi a mellor desde a de Kasparov en Linares en 1999 e pasa a estar entre as
20 mellores da historia do xadrez. Esta hipotética lista das mellores actuacións nun
torneo esta encabezada por Anatoli Karpov en Linares en 1994 (11/13, 2899), en se-
gundo posto está Gary Kasparov por Tilburg de 1989 (12/14, 2881), e en terceira po-
sición Emmanuel Lasker polo torneo de Londres de 1899 (18/22, 2878).

Carlsen, Magnus 2772 
Jakovenko, Dmitry 2742

Nanjing Pearl Spring 2009 (10.3)
09.10.2009. D31: Gambito de dama refu-
sado.

Dende mediados deste ano o adestrador
de Magnus Carlsen é G  sparov que foi
contratado coa finalidade de axudar a
Carlsen a lograr o campionato do mundo
de xadrez polo de agora en posesión do

indio Viswanathan Anand. 1.d4 d5 2.c4
e6 3.Cc3 Ae7 4.cxd5 exd5 5.Af4 c6
6.Dc2 Ad6 7.Axd6 Dxd6 8.e3 Ce7 9.Ad3
b6 10.Cf3 Aa6 11.0-0 Axd3 12.Dxd3
Cd7 13.e4 0-0 14.e5 De6 15.Tae1 Tfe8
16.Ch4 Cg6 17.Cxg6 Dxg6 18.Dd2 Cf8
19.f4 Df5 20.Cd1 f6 21.Ce3 Dd7 22.Dd3
fxe5 23.dxe5 Ce6 24.f5 Cc5 25.Dd4 Ce4
os peóns de e5 e f5 penetran decisiva-
mente nas liñas inimigas Diagrama
26.Cxd5! [26.e6 De7±] 26…Dxd5

[26...cxd5? 27.Txe4 Dc6 28.Te3+-]
27.Dxe4 Tad8 28.e6 [28.f6 Tf8+-]
28…Dxe4+- 29.Txe4 Td6 30.g4 Rf8
31.g5+- Re7 32.Rg2 Td5 33.Rg3 Rd6
34.h4 c5 35.f6 gxf6 36.gxf6 Td3+
37.Rh2 Td2+ 38.Rh1 e Jakovenko aban-
dona xa que a derrota é inevitábel
[38…Txe6 39.f7 Txe4 40.f8D+ Rc7
41.Tf7+ Td7 42.Txd7+ Rxd7 43.Df5+ Te6
44.Dxh7+ Rd6 45.h5+-] 1-0.

crucigrama

autodefinido

XADREZ       por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Lugar cuberto de area para celebrar combates ou loitas. Dá

cabo de algo, remata. 2- Desafogar, retirar aquilo que produce

atafego. 3- Verbigracia. Cocho, lixoso, pouco limpo. Despra-

zarse. 4- Período longo e indeterminado de tempo. Prefixo

latino que indica “novo”. Segunda vértebra da rexión cervical,

que permite o movemento da cabeza. 5- Dise do soldado sen

gradación. Letra para os novatos na condución. Faldras, ladei-

ras dunha montaña. 6- Símbolo do Tritio. Comprador, respei-

to do que vende. Símbolo do Fósforo. 7- Femia do cabalo.

Empresa galega de tv por cable. O contrario de nada, anque

sexa pouco. 8- Espida. Servicio de Asistencia Técnica. Ácido

ribonucleico. 9- Símbolo do Calcio. Líquido que escorre do

esterco, xurro. Forma masculina do pronome persoal

átono.10- Tempo que abrangue os seis días comprendidos

entre o primeiro e o derradeiro dunha festividade da Igrexa.

11- Nome árabe de varón.  Conxunto de coñecementos.

Verticais:

1- Aviso ou observación, co afán de que non se faga algo

de novo. 2- Lei, norma. Esterco de aves en Sudamérica. 3-

Eres. Brasa, materia que segue a arder. Frecuencia Modula-

da. 4- Contracción. Cacharro ou medida equivalente a 16

litros. Abrev. de “señora”. 5- Peixe ao que andan no Índico, se

lle deixan os piratas. Un romano. Botar fora o suor. 6- Que

vai a unha excesiva velocidade. 7- Saco punta. Símbolo do

Nitróxeno. “Por un ....”, por moi pouquiño. 8- O que está por

riba da terra. Amarra cun nó. Organización terrorista.  9-

Símbolo da prata. Froito da abeleira. Preposición latina.10-

De pouca estatura ou envergadura. “O ...”, concello das rías

baixas. 11- Botar o responso (palabras máxicas) para prote-

xer ou procurar a alguén ou algo.

Nankin 2009.

SOLUCIÓNS

AUTODEFINIDO

Pasatempos 1378.qxd  21/10/09  11:29  Página 1



Eva Estévez
OO  sseeuu  sseemmeellllaa  uunn  ttrraabbaalllloo  ddee
cciieenncciiaa  ffiicccciióónn..  EEnn  qquuee  ccoonnssiissttee??
Baseámonos no estudo do
ADN. A partir do tecido mus-
cular dun bivalvo extraemos o
seu ADN, que é algo así como o
carné de identidade.
AAss  pprroobbaass  ssoonn  ttiippoo  ‘‘CCSSII’’??
Son. O que pasa é que en CSI é
todo moi rápido e automático...
Aquí son así pero cunha suce-
sión de tempo que non se ve.
CCaannttoo  ppooddee  ttaarrddaarr??
24 horas.
IIssoo  éé  lleennttoo??
Se temos como referencia a
Grissomo de CSI, si (risas).
PPoorr  qquuee  ssee  ffaann  eesstteess  eessttuuddooss??
Serven para diferenciar as es-
pecies galegas das foráneas.
Non todas teñen o mesmo va-
lor comercial.
NNoonn  uussaann  ooss  ppeellooss  ddooss  mmeexxii--
llllóónnss  ppaarraa  ffaacceerr  aass  pprroobbaass??
Folículo piloso? Na bioloxía
molecular usamos tecido mus-
cular, pero podería usarse.
AA  ccuunncchhaa  nnoonn??
A cuncha da información morfo-
lóxica da especie á que pode per-
tencer, pero cando se vende sen
ela, hai que contar co músculo.
AA  bbiioollooxxííaa  mmoolleeccuullaarr  ffoorrmmaa
ppaarrttee  ddaass  nnoossaass  vviiddaass??
Está en todos os sectores por-
que o ADN forma parte de nós.
En Medicina úsase para a de-
tección de alerxias, na investi-
gación de enfermidades here-
ditarias, nas prácticas foren-
ses... Na Farmacia na extrac-

Belén Regueira

En tempos do Prestige, un
xornalista da CRTVG que

asistía como cidadán a un acto
de Nunca Máis foi increpado
por outro manifestante que, co-
lléndoo das lapelas da chaqueta,
lle apuxo a cobertura informa-
tiva que a radio e a televisión pú-
blicas practicaban da marea ne-
gra. As razóns do anoxo eran
comprensíbeis pero o destinata-
rio da berra non a merecía. Sim-
plemente, saía na tele. 

Confundir os traballadores
coas empresas nas que traballan
non é un mal que suframos só os
os xornalistas dos medios públi-
cos e sobra quen pense que ga-
ñamos os piropos a pulso. Non
veño defender a honra perdida
dos que cobramos a nómina en
San Marcos, senón a absurda
convicción de que uns medios
de comunicación de noso debe-
rían servirnos para algo máis
que para cagarnos neles.

Os propios erros da CRTVG e
o consenso parlamentario para
poñela podre por remudas van
facendo callar a idea de que, go-
berne quen goberne, a televisión
e a radio de todos costan moitos
cartos, son manipulábeis e non
alcanzan un nivel de calidade sa-
tisfactorio. Xa ven, igualiño ca os
medios privados. 

Que non conseguísemos
aínda sentirnos orgullosos dos
nosos medios públicos, ou uns
medios dos que sentirnos orgu-
llosos, é un fracaso de todos.
Dos que desde eles non fomos
quen de defender mellor a nosa
independencia, dos que desde
o Hórreo non tiveron nin teñen
interese en acometer a súa re-
forma e de toda a sociedade. A
quen imos apupar cando al-
guén decida que xa non son ne-
cesarios?�
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Xan Carballa

Apelícula Eu tamén
protagonizada por
Pablo Pineda, un

home afectado polo Sín-
drome de Down, e en pose-
sión das carreiras de Maxis-

terio e Pedagoxía, debía ser
de obrigada visión e debate
nos colexios e institutos. A
valentía dos produtores, que

a resgataron do desprezo de
quen non a vían rentábel,
permítenos disfrutar dunha
aproximación á discapaci-
dade que rompe barreiras e
emociona. Quizais non son
os down os máis marxina-
dos, se é que é aceptábel fa-

cermos un ranking, pero o
berro dos protagonistas:
“Non son un neno, son un
home!” “Non son unha
nena. Son unha muller”, po-
ñen o acento principal e em-
prazan os espectadores no
día a día.�

1.378
anosaterra

DOWN

Traballa nun laboratorio e non usa microscopio. Montserrat Espiñeira dirixe a área de Bioloxía Molecular de
Anfaco (Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas) que acaba de desenvolver un método que identifica
xeneticamente bivalvos. O seu equipo deu co DNI dos peixes e mariscos galegos. 

8 400021 303104

0 13 7 8

ción do ácido hialurónico das
cremas antiengurras. 
CCaannttaass  eessppeecciieess  iiddeennttiiffiiccaa  oo
ssiisstteemmaa  qquuee  ddeessccuubbrriirroonn??
Máis de 50 con alto valor co-
mercial e sen el. 
HHaaii  mmooiittaass  iimmiittaacciióónnss  ddaa  CChhiinnaa??
O mercado globalizado fai que o
movemento de comercializa-
ción de especies sexa inmediato. 
MMááiiss  ddaass  qquuee  ppeennssaammooss??
Moitas veces o fraude non é
intencionado. Na rede van
mesturadas especies seme-
llantes moi parecidas. E hai
que ter en conta que nalgun-
has, cando os peixes non son
adultos, poden confundirse

porque non desenvolveron
todas as súas características
definitorias.
TTeemmooss  qquuee  ffiiaarrnnooss  ddaa  eettiiqquueettaa..
OOss  bbiivvaallvvooss  nnoonn  ffaallaann  eenn  ggaalleeggoo..
(Risas) Non. É verdade que or-
ganolepticamente o sabor que
poden ter os produtos galegos
é único.
OOuu  sseexxaa,,  qquuee  ccuunn  ggoollppee  ddee  vviissttaa
nnoonn  ppooddee  sseerr..  TTeenn  qquuee  sseerr  ccuunn
ggoollppee  ddee  lluuppaa??
Cun golpe xenético. Nós non
usamos lupas.
CCaall  éé  oo  sseegguuiinnttee  ppaassoo??
Agora traballamos nunhas
metodoloxías que identifiquen
as especies e a zona da que

proceden. A dificultade está en
descubrir as técnicas xenéticas
que diferencien a especie e a
zona de captura. 
FFííaann  mmooii  ffiinnoo......
Tentámolo. Os selos de cali-
dade necesitan ferramentas
que identifiquen a autentici-
dade do seu produto. 
CCaannddoo  vvaaii  áá  pprraazzaa  ccoommoo  vvee  aa
ooffeerrttaa??
Abro máis os ollos. 
EEssttáá  mmooii  iimmppllaannttaaddoo  eessttee  ssiiss--
tteemmaa??
Está.
ÉÉ  mmooii    ccuussttoossoo??
Sobre cen euros, pero é unha
cantidade orientativa.�

Montserrat Espiñeira, bióloga molecular
‘En CSI é todo moi rápido e automático’

’’Os medios públicos
deberían servirnos
para algo máis que
para cagarnos neles” 
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