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Cuarteto Caramuxo

PP, xa que as disposicións que
tomou até agora provocaron a
paralización non só da instala-
ción da nova potencia eólica
outorgada polo bipartito, se-
nón tamén daquela autorizada
en anos anteriores. Así, non es-
tarían só en perigo os novos
3.000 empregos que, segundo
as estimacións dos técnicos da
Xunta na anterior lexislatura,
crearía o desenvolvemento dos
máis de 2.200 MW distribuídos
en decembro de 2008, senón
tamén outros que xa están cre-

ados. Os investimentos previs-
tos, agora paralizados, ascendí-
an a 5.000 millóns de euros.

Esta situación de destrución
de emprego no sector eólico,
especialmente na industria au-
xiliar, é novidosa nun sector
que viña experimentando un
gran crecemento nos últimos
anos e para o que se auguraba
un gran futuro. Os últimos
exemplos de Expedientes de
Regulación de Emprego (ERE)
son Metalúrgica del Atlántico e
LM Composites.

Xurxo González
As consecuencias da política
eólica da Xunta comezan a no-
tarse na destrución de empre-
go. Aínda que o sector non pasa
polo seu mellor momento en
todo o Estado, a situación en
Galicia presenta particularida-
des que agravan a crise. O mo-
delo empregado polo goberno
de Núñez Feixóo para derrogar
o decreto eólico promovido po-
lo bipartito e redactar unha no-
va lei non convence os promo-
tores eólicos. A inseguridade
xurídica e a instauración do ca-
non medioambiental provocou
que a Asociación Eólica de Gali-
cia (EGA), a maior asociación da
patronal deste sector, rompa o
seu tradicional silencio para cri-
ticar o goberno galego.

Os promotores eólicos, tan-
to os que conseguiron cota de
potencia eólica no concurso pi-
lotado polo ex-conselleiro na-
cionalista Fernando Blanco,
como outros que quedaron fó-
ra, enfróntanse ao goberno do

A zona máis afectada é a comarca de Ferrol,
onde os expedientes de regulación se suceden

O parón eólico agrava a crise do sec
e provoca centos de despedimento
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O conselleiro de Industria, Xavier Guerra, e o director xeral de Industria, Bernardo

Tahoces.  A.G.N.

Íñigo Muniozguren, secreta-
rio xeral da Asociación Eólica
de Galicia, xa advertía en
agosto, logo de que a Xunta fi-
xese pública a intención de
instaurar un canon medio-
ambiental, que a derrogación
do decreto eólico do bipartito
e a elaboración da nova lei
crean “incerteza”. Esta batalla
entre empresariado e gober-
no continuará nos próximos
meses segundo avancen os
trámites parlamentarios para

a aprobación da noval lei, par-
te da cal a EGA non descarta
recorrer ante os tribunais, po-
lo que a parálise do sector po-
dería estenderse indefinida-
mente no tempo.

Ante esta complicada situa-
ción, algunhas empresas non
seleccionadas no concurso eó-
lico do bipartito tentan modifi-
car esta situación apelando á
sensibilidade das zonas depri-
midas. Un exemplo é o proxec-
to de Gonvaeolic para As Pon-

tes, que pretendía construír un-
ha fábrica de muíños nesa loca-
lidade, pero só se o bipartito lle
concedía megavatios. O plan
estivo apoiado polo alcalde so-
cialista da localidade, Valentín
González Formoso, quen vía
importantes os máis dun cento
de empregos que a factoría po-
día achegar ao concello. Final-
mente non se concretou esta
operación porque a anterior
consellería de Industria consi-
derou outras máis axeitadas.�

Os empresarios critican a inseguridade xurídica

’’A Asociación Eólica
de Galicia non descarta
recorrer antes os tribunais
o canon medioambiental,
polo que a parálise do sector
podería estenderse
indefinidamente”

’’A Asociación Eólica
de Galicia (EGA) rompeu o
seu tradicional silencio para
criticar o goberno galego”

’’As disposicións do equipo
de Feixóo provocaron
a paralización non só
da instalación da nova
potencia eólica outorgada
polo bipartito, senón tamén
daquela autorizada
en anos anteriores”

’’O cadro de persoal de
Metalúrgicas del Atlántico
reclama ‘vontade política
para reactivar o concurso
eólico, do que dependen
moitas empresas’”

>>>
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como o Bierzo son zonas depri-
midas que sufriron nas últimas
décadas traumáticas reconver-
sións industriais. Ambas áreas
acolleron a industria auxiliar
eólica como saída a unha perti-
naz crise económica. No Bierzo
a situación é tan grave que Vi-
cente Mirón, secretario xeral de
CC OO na comarca, ofreceu a

pasada semana a colaboración
á dirección da multinacional.
“Estamos dispostos a alcanzar
un acordo coa empresa se, co-
mo parece, quere manterse no
Bierzo”, apuntou, ao tempo
que se ofreceu a “axudar á com-
pañía para lograr estabilizar o
emprego na que foi a maior fá-
brica da comarca”.�

AMEAZADA A RECONVERSIÓN
NA ÁREA DE FERROL. A primeira de-
las é unha filial de Talleres Ca-
chaza, histórica industria auxi-
liar do sector naval da comarca
de Ferrol. Seis anos atrás o gru-
po introduciuse no sector eóli-
co como fornecedora en exclu-
siva dunha das multinacionais
máis importantes do mundo
nese negocio, Gamesa. Agora, o
recorte de pedidos por parte da
corporación pon en perigo os
60 postos de traballo da factoría
de Metalúrgica del Atlántico,  si-
tuada en Mugardos. Todo o ca-
dro de persoal está afectado por
un ERE temporal durante seis
meses a partir do 1 de setembro.
O cadro de persoal reclama
“vontade política para reactivar
o concurso eólico, do que de-
penden moitas empresas”.

LM Compositesé filial dun-
ha multinacional de orixe da-
nesa, dedicada á fabricación de
palas para os muíños. A redu-
ción á metade da produción da
súa factoría no polígono de Pe-
napurreira, nas Pontes, puxo
na picota noventa empregos
directos, afectados tamén por
un ERE. Outras empresas da
comarca golpeadas pola crise
eólica son Barlovento (Ferrol),
Aceriusa (As Pontes) e Talleres
Franco (Narón).

A CRISE EÓLICA GALEGA TRASPASA
FRONTEIRAS. Ao outro lado do lí-
mite administrativo da Comu-
nidade Autónoma de Galicia
tamén aumentan os proble-
mas. Santo Tomás de las Ollas é
unha localidade da área de in-
fluencia de Ponferrada, no
Bierzo, que acolle outra factoría
da multinacional LM. A locali-
zación desta poboación bercia-
na, con acceso directo á autovía
da Coruña (A-6), é inmellorábel
tanto para acceder os parques
galegos como os castelán-leo-

neses e o interior da península.
Aínda así, no último ano a cor-
poración despediu 450 traba-
lladores desta planta, que em-
pregaba máis dun milleiro. Un
novo ERE afectará, igual que no
caso da planta de As Pontes, a
todo o cadro de persoal duran-
te seis meses.

Tanto a comarca de Ferrol

e do sector
mentos

PE
PE

 C
AR

R
EI

R
O GOBERNO

PARA QUEN?

Un goberno, calquera
goberno, pode facer

unha política ou outra,
apoiar máis un sector que
outro. Os votos dánlle o de-
reito a estabelecer a estrate-
xia que desexe e as súas pro-
pias prioridades. O que non
pode facer nunca un gober-
no responsábel é quedar
quieto. Iso precisamente é o
que parece que está a suce-
der, aínda que resulte incrí-
bel, coa actual Xunta de Ga-
licia no que respecta á polí-
tica eólica. Nin os empresa-
rios que recibiran conce-
sións no último concurso
nin os que non as recibiron
nin os anteriores están con-
tentos. A asociación que os
representa denuncia a gra-
ve inseguridade xurídica
que padecen.

Pero o peor é que o desen-
volvemento eólico ben po-
día ser, neste momento, un
paliativo importante á crise.
Estímase que os investimen-
tos bloqueados ascenden a
tres mil millóns de euros que
terían creado varios miles de
postos de traballo. Non só
esta expectativa non se vai
cumprir senón que xa se sen-
te o retroceso, ao comezar os
despidos en zonas, como a
Ferrolterra, nas que estas no-
vas empresas eran vitais para
manter o emprego.

Galiza está pasando, la-
mentabelmente, de ser un-
ha zona punteira a nivel eu-
ropeo en produción de
enerxía eólica a correr o risco
de quedar descolgada. Dado
que non é factíbel pensar
que o goberno é descoñece-
dor da situación, só cabe fa-
cer conxecturas. A máis gra-
ve é a que di que a parálise
galega beneficia a outros, o
que coincidiría con outra
conxectura, a de que o ac-
tual presidente galego ten as
súas aspiracións políticas
orientadas fóra de Galiza. 

Queremos crer que isto
último son só suposicións e
procesos de intencións equi-
vocados, pois doutro modo
estariamos obrigados a con-
cluír que en Santiago, en vez
dun goberno, temos unha
quinta columna.�

anosaterra

’’editorial

PACO VILABARROS

>>>
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da pola UMG– acadou 174 pa-
peletas, o 57,5% dos votos emi-
tidos. A continuación, situouse
a lista xurdida ao redor de Isca,
“Proposta Militante”, que su-
mou 67 votos, o 20,9% dos su-
fraxios emitidos. Por último,
“Entre tod@sGaliza Nova” –im-
pulsada por Máis BNG– obtivo
62 papeletas, o 19,3% dos votos.
Os sufraxios en branco –postura
defendida polo Encontro Ir-
mandiño– foron 7, o 2,3%. En
total, houbo 310 votos, todos
eles válidos e ningunha absten-
ción. Estes resultados outór-
ganlle 15 representantes á can-
didatura de Iria Aboi –que re-
cunca no posto– na Dirección
Nacional da formación, cinco
representantes a “Proposta Mi-
litante” e outros cinco a “Entre
tod@s, Galiza Nova”. A organi-
zación sacou adiante tamén as
súas teses co apoio da lista que
encabezou Aboi e coa de “Pro-
posta Militante”.�

V CONGRESO

ANXO LOUZAO RECUNCA
COMO SECRETARIO XERAL
DE CIG–ENSINO

A pasada fin de semana, Anxo
Louzao foi reelixido Secretario
Nacional de CIG–Ensino no V
Congreso da central –primeira
forza sindical do ensino públi-
co, cunha afiliación que se in-
crementou en máis dun 40%
desde o último conclave. Ante
dous centenares de congresis-
tas e logo de elixir os represen-
tantes da Federación Nacional
do Ensino por unanimidade
–170 votos a favor e ningún en
contra–, Louzao afirmou que a
volta do Partido Popular ao
Goberno supuxo “unha autén-

PLENO MUNICIPAL

PSdeG E BNG REXEITAN 
‘LA CORUÑA’

Os edís do PSdeG e do BNG des-
botaron o pasado luns pedirlle á
Xunta que poña en marcha os
mecanismos lexislativos nece-
sarios no Parlamento para apro-
bar a cooficialidade do topóni-
mo deturpado na cidade. No
Pleno extraordinario, convoca-
do a iniciativa do PP, o portavoz
deste grupo no concello, Carlos
Negreira, cualificou como un
“erro histórico” que non se
aprobase “La Coruña” na Lei de
Normalización Lingüística.O
portavoz do BNG, Henrique Te-
llo, atribuíu a iniciativa a un in-
tento de “sacar tallada política” e
acusou os populares de seren
“desleais” cos gobernos do PP
que aprobaron o uso de A Coru-
ña na cidade e na provincia. Po-
la súa banda, o alcalde, o socia-
lista Xavier Losada, insistiu en
que a cooficialidade “está nas
mans” da Xunta e do Parlamen-
to, pero non do concello. “Os vo-
tos socialistas xa dixeron alto e
claro que é o que queriamos”,
apuntou Losada ao referirse ao
Pleno celebrado no 2004 recla-
mando esa cooficialidade. Po-
rén, engadiu que a súa postura é
agora a de “aterse ás leis”, dixo
en alusión á desestimación dos
recursos municipais tanto por
parte do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia (TSXG) coma
do Tribunal Supremo sobre o
uso do topónimo.�

CO 57,5% DOS VOTOS

IRIA ABOI, REELIXIDA
LÍDER DE GALIZA NOVA

Iria Aboi –líder de Galiza Nova
desde o 2007– volveu ser elixida
secretaria xeral da organización
na XI Asemblea, celebrada a pa-
sada fin de semana en Compos-
tela. A “Alternativa Xuvenil pola
Unidade” –candidatura apoia-

tica involución para o ensino
público e para o idioma”. O
responsábel de CIG–Ensino re-
sumiu en catro as liñas básicas
que orientarán a acción sindi-
ca: a galeguización e normali-
zación lingüística no ensino, a
consecución dunha lei galega
de educación para a extensión
e defensa do ensino público, a
negociación dun estatuto gale-
go do profesorado e o reforza-
mento do marco galego de ne-
gociación, fortalecendo a Mesa
Sectorial como órgano real-
mente de negociación.�

DO PSdeG E DE TEGa

DETEÑEN O ALCALDE
DE CASTRO DE REI
E TRES CONCELLEIROS

Axentes da Policía detiveron o
pasado 26 de outubro o alcalde
de Castro de Rei, Xoán Xosé Dí-
az Valiño, e tres concelleiros
–dous do PSdeG, Ana Campo e
Antón Balado, e un de Terra
Galega, Roberto Lourenzo. O
arresto tivo lugar tras un rexis-
tro efectuado no consistorio
por orde da titular do Xulgado
de Instrución número 3 de Lu-
go, Estela San José. Segundo
fontes xudiciais, estes mem-
bros do Goberno municipal fo-
ron investigados por supostos
delitos de tráfico de influencias
e prevaricación. O xulgado que
leva o caso é o mesmo que ins-
trúe a causa por un suposto so-
bresemento irregular de mul-
tas na que se viron implicados
o ex responsábel da Xefatura
Provincial de Tráfico en Lugo
Xulio González, e o ex subdele-
gado do Goberno en Lugo Xe-
sús Otero.�
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ASEMANA María Obelleiro

PRIMEIRA IMAXE DO ACENO

O CÁMARA DA TVG NA MANIFESTACIÓN DE ‘QUEREMOS GALEGO’
O presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Ca-
llón, fixo pública no seu blog a primeira fotografía –asinada por Xan
Muras– na que se ve o cámara da TVG na Quintana o 18 de outubro
facendo un aceno de provocación. A imaxe proba a sucesión certa
dos feitos no palco da praza. A dirección da TVG e o Colexio de Xor-
nalistas de Galiza denunciaran acoso aos profesionais do ente públi-
co durante a manifestación de “Queremos Galego”. Esta fotografía é
a proba documental dos testemuños de xornalistas e convocantes
da manifestación, que insistían en que non houbera agresión.�

CONTRA ALCALDES SOCIALISTAS

MOCIÓNS DE CENSURA
EN FOLGOSO DE COUREL
E EN LÁNCARA

A pasada semana prosperaron
dúas novas mocións de censu-
ra contra alcaldes socialistas. O
22 de outubro, o ex alcalde de
Láncara, Eladio Capón (PP), re-
cuperaba á Alcaldía –que rexeu
até o de entón o socialista Darío
Piñeiro– grazas aos catro votos
dos populares e ao apoio de
dous concelleiros expulsados
de Terra Galega (TeGa) por do-
bre militancia nas filas popula-
res. Os catro edís socialistas e o
edil do BNG votaron en contra.
Capón, xa fora rexedor da loca-

lidade baixo as siglas do PSdeG
durante 12 anos e, despois, por
outros 12 anos, na lista do PP-
deG. Tamén Folgoso do Courel
cambiou de Alcaldía. Dolores
Castro –que foi portavoz do PP
no concello– substitúe no car-
go o socialista Xosé López Fon-
tán tras a moción presentada
polo grupo Alianza polo Courel
–integrado por concelleiros da-
dos de baixa no PP–, que con-
tou co voto do ex edil socialista
Manuel Bouza. No Pleno de
Folgoso do Courel vivíronse
momentos de tensión entre
simpatizantes dun e outro
bando, pero o ex concelleiro
Manuel Bouza foi o branco da
maioría dos insultos.�

O ex alcalde socialista de Folgoso do Courel, Xosé López Fontal,no Pleno no que

se debateu a moción de censura. XOSÉ MARRA

Iria Aboi canta o Himno logo de ser ree-

lixida secretaria xeral de Galiza Nova. 

Rexistro policial no Concello de Castro de Rei. XOSÉ MARRA
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mento compartido coa admi-
nistración no caso das persoas
que teñen dereito á gratuidade
no comedor.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA, UN DOS DE-
PARTAMENTOS MÁIS CASTIGADOS. A
Consellaría de Educación des-
tacou unha redución dun 75%
no persoal de Gabinete na Se-
cretaría Xeral de Política Lin-
güística. O recorte implica que
este departamento verá redu-
cida de forma significativa a
súa capacidade de actuación,
xa que boa parte da actividade
consiste no deseño de planos e

iniciativas para fomentar o uso
social da lingua. En troques,
haberá 2 millóns para progra-
mas de formación e 2,2 millóns
para que os medios de comu-
nicación empreguen o galego.

A oposición lembroulle ao
conselleiro que a partida para
formación redúcese nun 25% e
as campañas de normalización
nun 26%. Tamén é destacábel
a desaparición de axudas co-
mo as destinadas ás tradu-
cións, convertendo o galego na
única lingua do Estado, incluí-
do o castelán, na que non se
apoian as traducións.�

A Xunta destacou o aumen-
to do 24% dos cartos destina-
dos aos comedores escolares, o
que beneficiará a 3.000 estu-
dantes, ademais dun incre-
mento do 3,27% na partida de
obras e reparacións de centros.
Con todo, o socialista Meixón
indicou que “non me dan as
contas, eles falaban de que o
ano pasado había un déficit de
4,5 millóns, que é a cantidade
que se incrementa en 2010, co
que falamos dos mesmos car-
tos; ademais, revisando as par-
tidas, non hai novos comedo-
res, aínda que por cuestións de
matrícula podan aumentar al-
gúns alumnos”.

A maiores, algo que preocu-
pa aos socialistas é o incre-
mento dos custes que teñen
que soportar as familias. “Pa-
garán un 15% máis polo come-
dor, a Consellaría asegura que
son 40 céntimos diarios, pero a
final de ano significan 160 eu-
ros máis, ao que lle hai que en-
gadir os cartos da supresión da
gratuidade dos libros de texto”,
sinala Meixón. A alerta na opo-
sición tamén procede dunhas
declaracións do delegado de
Educación na Coruña, Diego
Calvo, nas que advertía de que
podería introducirse o paga-

H. Vixande
O ano 2010 non será o do orde-
nador para cada alumno, co-
mo prometera Feixóo na cam-
paña electoral, senón que pa-
sará á historia por ser a primei-
ra anualidade desde o inicio da
autonomía na que se recorta o
orzamento en Educación, que
descende o 1,1%. O investi-
mento tamén sofre un recorte.

O conselleiro Xesús Váz-
quez compareceu ante unha
comisión do Parlamento para
dar conta dos orzamentos da
Consellaría de Educación para
2010 e sinalou que implican un
aumento de medio punto res-
pecto ao conxunto dos presu-
postos da Xunta, ao alcanzar o
22% do total e unha cifra de
2.384 millóns de euros. Esta
cantidade, porén, significa un-
ha redución do 1,1% respecto a
2009 e dun 15% no capítulo de
investimento. “Por moito que
se escuden en que aumentan
relativamente os cartos, non
fan máis que enxeñaría contá-
bel, porque para mellorar na
educación hai que investir
máis, e este ano redúcese o or-
zamento, cando nos catro anos
do bipartito incrementouse un
30%”, destacou o deputado so-
cialista Guillerme Meixón.

Feixóo mete a tesoira en Educación
Por primeira vez reduce os seus orzamentos.
O investimento sofre un recorte do 15%
e o gasto descende o 1,1%

>>>

Guillerme Meixón Couselo,deputado socialista e [á dereita] o conselleiro de Educación Xesús Vázquez.  PEPE FERRÍN / A.G.N.

Realistas e centrados en supe-
rar a crise económica. Así son
os primeiros orzamentos da
Xunta de Galicia liderada por
Alberto Núñez Feixóo. 

As prioridades tamén es-
tán claras. Sanidade e Educa-
ción son dous dos eidos nos
que se concentra o investi-
mento e, ao tempo, poténcia-
se salientabelmente o gasto
social que, de feito e pese a
austeridade, medra por riba
do 2%, o que suporá que a
Xunta lle adicará a este ámbi-
to practicamente sete de cada
dez euros do seu orzamento.
A aplicación da Lei da Depen-
dencia incrementará así a súa
dotación nun 45%.

Ademais, aínda que se pre-
vé unha caída de ingresos dun

12%, o investimento real me-
dra un 1%.

A maiores, creo que é mere-
cido salientar que o executivo
galego contén a partida adica-
da a persoal, reduce o gasto co-
rrente e rebaixa por riba do
20% o orzamento para cubrir o
funcionamento xeral da Xunta. 

É igualmente significativo
que o Goberno Feixóo avogue
por unha redución salarial pa-
ra os altos cargos e os propios
deputados. Na mesma medi-
da, ademais, que minguan os
orzamentos da Xunta para o
vindeiro exercicio, un 3%. 

Sirva este superficial perfil
das contas da Xunta para o vin-
deiro ano para afirmar, con ro-
tundidade, que hai xeitos ben
diferentes de gobernar. 

Unha, a do goberno central,
que lle dá as costas á cidadanía
e pretende que sexan precisa-
mente os cidadáns, vía incre-
mento de impostos, os que pa-
guen as consecuencias da in-
capacidade do gabinete que li-
dera José Luis Rodríguez Zapa-
tero para, cando menos, trans-
mitirlle á sociedade un míni-
mo de confianza e a esperanza
de que a situación, aínda que
sexa a medio prazo, vai cam-
biar. A mellor, claro está. 

Feixóo e os seus consellei-
ros, pola contra, asumido o fei-
to de que a situación económi-
ca é adversa e que obviamente
a administración autonómica
non é allea a esa conxuntura
xeral, amosaron, de entrada, o
seu compromiso firme, e fun-

damentado en partidas orza-
mentarias concretas, de que en
Galicia vaise seguir avanzando
e que o esforzo investidor, pese
a todo, será reforzado.

En resumo, Feixóo aposta
por menos impostos, máis
servizos públicos e máis em-
prego; Zapatero por máis im-
postos, máis déficit e, desgra-
ciadamente, máis paro

Hai, polo tanto, unha dife-
renza substancial de concep-
tos, de visión política; de en-
tender e exercer, en definitiva,
a acción de goberno. 

Hai un xeito ben distinto
de asumir a realidade, e de ac-
tuar en consonancia e conse-
cuentemente con ela. De es-
tar, en definitiva, á altura das
circunstancias.�

DIFERENZAS DE CONCEPTO
TRIBUNA �Xosé Manuel Barreiro.

Vicepresidente do PPdeG.

A aplicación da Lei
da Dependencia
incrementará
a súa dotación nun 45%”

’’

O executivo contén
a partida adicada a persoal,
reduce o gasto corrente
e rebaixa por riba do 20%
o orzamento para cubrir
o funcionamento xeral
da Xunta”

’’

’’As familias pagarán un 15%
máis polo comedor,
a Consellaría asegura que
son 40 céntimos diarios,
pero a final de ano
significan 160 euros máis” 

[Guillerme Meixón]
Deputado socialista.
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hora, que son os máis deman-
dados”, explica Dionisio Martí-
nez Soler, o xefe de Estudos da
extensión de Tui.

“A clave é ofrecer horarios
poslaborais”, sinala o xefe de
Estudos. Isto implica que “o
perfil do alumno é de mozos
universitarios que desexan
aprender idiomas ou adquirir
un título que xustifique o seu
coñecemento”. En poucas pa-
labras, traballadores novos que
queren reciclarse ou ampliar os
seus coñecementos.

A explosión das Escolas de
Idiomas produciuse cando o
anterior goberno da Xunta deci-
diu crear extensións dos centros
xa existentes e levar a aprendi-

H. Vixande
O paso da economía do ladrillo
a unha avanzada implica optar
polo coñecemento e a forma-
ción. Esa é a análise do Goberno
central e dos traballadores, que
comezan a formarse e reciclar-
se. Trátase dun proceso que
coincide coa restrición dos re-
cursos autonómicos para as Es-
colas de Idiomas, un dos instru-
mentos para camiñar cara un-
ha sociedade especializada.

As Escolas de Idiomas sufri-
ron un recorte de ensinantes e
unha concentración do alum-
nado tras unha reconfiguración
da súa oferta levada adiante po-
la Consellaría de Educación,
mais ao tempo están a rexistrar
un incremento nas matrículas
por parte do seu alumnado na-
tural: adultos que procuran in-
crementar a súa formación.

Na extensión tudense da Es-
cola de Idiomas de Vigo este
ano hai 600 persoas matricula-
das. No pasado curso eran 500.
O incremento débese a que hai
un nivel máis de inglés, pero o
aumento de alumnos puido ser
moi superior de non reducirse
o persoal docente. “Agora te-
mos menos horarios a última

zaxe de linguas as vilas de tama-
ño medio ou a barrios de cida-
des que xa contaban cunha Es-
cola de Idiomas. A filosofía des-
ta iniciativa era fomentar a so-
ciedade do coñecemento e as

persoas en idade laboral res-
ponderon de forma activa. Ago-
ra, tras os recortes, ponse de
manifesto que a nova Adminis-
tración non ten tanto interese
na formación.�

A pesar de que a redución de horarios
desmobiliza a parte do alumnado

Aumenta a matrícula
nas Escolas de Idiomas

Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

A lguén na Coruña debería
de esixir responsabilidades

polo despilfarro de cartos públi-
cos, tempo do funcionarios e
paciencia dos resto dos mortais
que vén de supor reabrir a co-
media da L. Coa única excep-
ción do BNG, que alomenos
mantivo a calma e non se dei-
xou arrastrar pola tontería co-
lectiva onde se instaron socialis-
tas e populares, o concello coru-
ñés acaba de demostrar que te-
ñen unha cidade que non se
merecen, especialmente o seu
alcalde e o líder da oposición.

A Coruña, como o resto do
país, afronta problemas e desa-
fíos de enorme calado e difícil
resolución. Por moito que os ig-
noremos, aí seguen, o marrón
do esperpéntico porto exterior,
a inviabilidade do aeroporto,
percurar novos espazos de cre-
ación de riqueza, a fusión das
caixas por que e para que, o dra-
ma do paro, os déficits sociais e
educativos, unha poboación
vella e subsidiada que non ten
nin moito menos garantido o
seu futuro… Semella que as sú-
as elites teñen escollido botarlle
a culpa de todas as súas caren-
cias á Cidade da Cultura en
Compostela, e entreterse en
volver a decidir como se cha-
man cando o problema é que
ninguén nos chama para nada.

O resto do país tamén debe-
ríamos de ser indemnizados
por ter que aturar semellante
turra e aturar o espectáculo de
vergoña allea que foi ese pleno
onde ele que ele, Xavier Losada
e Carlos Negreira rivalizaban
por ver quén a dicía máis gor-
da, quén avergoñaba máis os
seus veciños e quen se parecía
máis a Agustina de Aragón e
menos a María Pita. Os dous
debería pagar do seu peto os
custes do seu  showparticular,
dende o papel das cartas á luz
ou a calefacción.�

ELE QUE ELE’’

’’Xavier Losada e Carlos
Negreira deberían pagar

do seu peto
os custes
do seu show”

QUEN SON OS
VERDADEIROS PIRATAS?

Somalia é un país africano si-
tuado no pelotón dos máis po-
bres e corruptos do planeta. Os
chamados países desenvolvi-
dos enriquecémonos coas súas
continuas guerras fratricidas
vendéndolle armamento ao
bando que mellor pague. Es-
quilmamos os seus recursos
mariños e convertemos as súas
augas nun vertedoiro de resi-
duos tóxicos. (O tsunami de
2004 sacou á luz contedores
que vomitaban lixo procedente
de hospitais e industrias quími-
cas e radioactivas).

O 70% da poboación somalí
non considera piratas os com-
patriotas que abordan pesquei-
ros. Considéraos defensores do
seu país. Gardacostas das súas
augas territoriais que esixen un

rescate (cando os apresadores
son países do primeiro mundo
chámano fianza).

Ante unha situación de apre-
samento convén negociar e pa-
gar. A vida dos mariñeiros espa-
ñois vale máis que calquera
cantidade que poidan pedir. E o
importe desta sempre será infi-
nitamente menor que todo o
que nós saqueamos. A solución
non pasa polo Ministerio de
Defensa. Está noutros organis-
mos onde urxe desenvolver
proxectos de colaboración co
pobo somalí (non multinacio-
nais vampíricas conchabadas
co ditador de turno). De nada
valerá poñer un infante de ma-
riña en cada atuneiro nin ame-
trallar adolescentes que recla-
man o que lexitimamente lles
pertence. Se non somos capa-
ces de entender que a artillería
dunha fragata F-100 nada pode

contra a pobreza e a miseria re-
mataremos convertendo o Ín-
dico nun novo nespereiro simi-
lar ao do Iraq ou Afganistán.�

Francisco Maceira
(Ferrol)

A DESESPERANZA

Saímos á rúa posuídos por un
alento reivindicativo e convenci-
dos de que calquera cousa é po-
síbel, pero como sempre, que-
damos rañando esa posibilida-
de. Berramos coa gorxa esgaza-
da pola maldita rabia, as bandei-
ras ondean a un vento sempre
insolidario, e a multitude de co-
res das pancartas convídannos a
crer que o pobo galego agocha
no peto unha paleta e un pincel
co que debuxar un novo boceto
para as nosas faces de pálpebras
sempre medio caídas.

A camiseta de Nunca Máis

aínda segue rebulindo nas ma-
nifestacións, como un sinal ine-
quívoco da desesperanza gale-
ga, dun espírito que se aveciña-
ba prometedor, pero que esma-
gamos coa nosa senrazón, a
mesma que segue sen conce-
dernos alternativa ningunha. E
o domingo volveu prender un
luceiro na nosa maltratada lin-
gua, que ese mesmo día xa re-
matou convertido en cinzas. To-
do fica coma unha ilusión indi-
vidual, unha loita que non pren-
de nos demais, porque aínda so-
mos incapaces de recoñecer as
nosas miserias, que incluso ali-
mentamos, cando deberiamos
deixalas morrer de fame. O malo
é a moita clientela a dar de pa-
cer, e todos queren estar no ra-
baño, mesmo aínda, despois de
saír na foto do domingo!!�

Manuel Iglesias Nanín
(O Carballiño)

Comezo do encerro de 48 horas da Escola Oficial de Idiomas de Santiago.   

’’Agora temos menos 
horarios poslaborais,
de última hora, que son
os máis demandados”

[Dionisio Soler]
Xefe de Estudos da Escola
de Idiomas de Tui
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en Vigo, a pesar de estar as ins-
talacións preparadas. “A cam-
bio, volven ao sistema da cari-
dade e mandan os indixentes
aos irmáns misioneiros, insti-
tución coa que xa colaboraba o
bipartito pero que non debe
servir de escusa para non cum-
prir as obrigas das Administra-
ción e dotar de servizos sociais
á comunidade. No fondo, sub-
xace a política hipócrita de im-
pedir que se vexan os pobres,
de que se busquen a vida e que
se vaian onde non molesten”,
indicou.�

do IPREM, que equivale ao sala-
rio mínimo; pois agora, en lugar
de consolidalas, suprímenas”.

Para Aymerich, “o PP está
desmontando o incipiente sis-
tema galego de benestar”. O
deputado lembra que “esta-
mos a fin de mes e as persoas
que coidan a dependentes non
recibiron o salario e desde abril
as familias que coidan a meno-
res tamén están sen cobrar”
Outro dos exemplos que em-
prega Aymerich é a negativa do
Goberno a abrir un centro de
acollida de persoas sen fogar

se apuntaron a unha lista e que
elixiron sen realizar un exercicio
para demostrar a súa capacida-
de para o posto”.

SUPRIMIDAS AS AXUDAS DE 200 EUROS

ÁS PENSIÓNS NON CONTRIBUTIVAS. Os
orzamentos da Comunidade
autónoma para 2010 contem-
plan a supresión das axudas de
200 euros anuais que servían de
complemento ás pensións non
contributivas. A Consellaría de
Traballo e Benestar garantiulle
o seu pagamento aos benefi-
ciarios de 2009 e explicou que o
ano que vén serán substituídas
pola prestación de servizos.

Estes argumentos non con-
venceron á oposición en vista
da política que desenvolve o
Goberno que preside Núñez
Feixóo. Carlos Aymerich, ade-
mais, lembrou que o ano pasa-
do o PP presentou unha emen-
da aos orzamentos criticando a
creación dunha partida de 10
millóns de euros para estas axu-
das de 200 euros “co argumento
de que eran insuficientes, eles
pedían que alcanzasen o 75%

GALIZA.7.

H. Vixande
A directora xeral de Familia e
Benestar, Susana López Abella,
acusou o Consorcio Galego de
Servizos Sociais de constituír,
durante a etapa do Goberno bi-
partito, unha “axencia de colo-
cación de militantes do BNG
cunha xestión pouco eficiente e
pouco clara”. Con todo, os pro-
cesos de selección levábanse
adiante mediante unhas pro-
bas obxectivas que desaparece-
ron co novo Executivo, para
substituílas por unha selección
levada adiante pola dirección
de entre os candidatos apunta-
dos a unha lista.

Segundo López Abella, as
oficinas de Igualdade e Benes-
tar (I+B) implicaron a creación
de 104 postos de traballo “pre-
carios e a dedo” para militantes
do BNG, que accederon á colo-
cación sen pasar unha oposi-
ción. Porén, o portavoz parla-
mentario do BNG, Carlos Ay-
merich, lembrou que si se so-
meteron a unhas probas obxec-
tivas, mais laiouse de incorrer
no “erro de contratalos por obra
en lugar de facelos indefinidos”
para evitar a súa precariedade
laboral. O parlamentario indi-
cou ademais que “a xente do
BNG que estaba no Consorcio
cesou porque estaba en postos
de confianza”.

Aymerich sinalou que “o
Consorcio si é unha axencia de
colocación, pero do PP”. Para
xustificar esta afirmación, o
portavoz nacionalista afirmou
que “desde abril, as incorpora-
cións de traballadores non se fi-
xeron a través de probas obxec-
tivas, senón mediante unha se-
lección de entre candidatos que

Redúcense os seus
recursos e o PP
acusa o Consorcio
de Servizos Sociais
de ser unha axencia
de colocación do
BNG. Aymerich
afirma, en cambio,
que é o actual
goberno o que
eliminou as probas
de selección

Que foi do sistema galego
de benestar?

Protesta dos traballadores do Consorcio de Servizos Sociais en Monforte contra a deputada do PP López Abella. A.G.N.

Ceferino Díaz

OGoberno anterior e o ac-
tual comparten predi-

cións optimistas sobre o im-
pacto positivo que vai a ter so-
bre a economia o Xacobeo. Ta-
mén os expertos coinciden, ca-
se que todos, en que a pesar da
crise o 2010 será unha regalía.

Tamén nos o vemos como
oportunidade de proxectármo-
nos cara ao mundo se conse-
guimos atraer millóns de visi-
tantes que dende o Obradoiro
descubran a Galicia costeira e a
interior, as nosas riquezas pai-
saxísticas pero tamén, e sobre
todo, a nosa realidade socioe-
conómica e cultural. Que vexan
en Galicia un país europeo, an-
corado en España, con historia
e presente propio e cun carác-
ter emprendedor e acolledor de
peregrinos e de iniciativas em-
presariais e culturais.

Por iso queremos que os que
veñan, biquen ou non o Santo,
o fagan a pé pero tamén en
avión –a ver se rendibilizan as
tres terminais– ou barco que, e
tamén por estrada. E por pedir,
que queden máis tempo. 

Despois de ver o programa
do Xacobeo pensamos que a
crise non pode ser desculpa
para rebaixar o nivel da nosa
oferta. Un non vende se non
ten mercadoría, e así como se-
rán moitos os que se acheguen
incondicionalmente á catedral
de Santiago, haberá outros
tantos que condicionen a súa
viaxe á programación cultural.
E aquí non podemos quedar
curtos nin medir a cultura en
termos de rendibilidade. 

Debemos estar á altura e pe-
char un programa que obrigue
a visitarnos. Un programa que
evidentemente esixe gasto
–non malgasto–, así que non
perdamos o tempo xogando a
dar pena e poñámonos a tra-
ballar para traer a sinxelamen-
te o que merecemos.�

SEN PRODUTO
NON HAI NEGOCIO
’’

’’Non podemos quedar
curtos nin medir a cultura
en termos de
rendibilidade”

’’Suprimen a axuda
de 200 euros ás pensións
non contributivas, cando
o ano pasado pedían
máis cartos”

[Carlos Aymerich]
Portavoz parlamentario do BNG.

Susana López Abella,directora xeral de Familia e  Benestar [á esquerda] coa conse-

lleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato,presentando en rolda de prensa os orza-

mentos do seu departamento para 2010. PEPE FERRÍN / AGN
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O ABARATAMENTO
DO DESPIDO
NON É A PANACEA

Nun artigo publicado en El País,
o primeiro ministro de Econo-
mía de Felipe González, MMiigguueell
BBooyyeerr, critica as propostas de
abaratamento do despido. A
defensa do actual modelo de
contratación vén dunha persoa
que chegou a estar vinculada
ideoloxicamente a Aznar. “Aba-
ratar o despedimento non é
unha panacea para crear em-
prego no medio dunha crise, se-
gundo o presenta un manido
slogan. O moi serio problema
das amplas flutuacións do em-
prego no noso país, con feno-
menais creacións de postos de
traballo en períodos de auxe, se-
guidas de caídas da ocupación e
aumentos do paro, tamén ex-
traordinarios, non se debe a que
haxa máis días por ano nas in-
demnizacións por despedi-
mento que noutros países. De-
móstrao, ademais dunha aná-
lise de causa e efecto, o caso de
Irlanda, que cunha flexibilidade
total nos contratos laborais tivo
unha experiencia semellante á
española: tras medrar o em-
prego, entre 1994 e 2007, á taxa
media do 4,2% anual, sufriu
unha caída  do 9,2%, no con-
xunto de 2008-2009, do mesma
orde que a española (-7,5%). As
excesivas flutuacións do em-
prego teñen causas moito máis
profundas que o custo do des-
pedimento, nas estruturas da
demanda agregada e do sis-
tema produtivo español (ou ir-
landés). O factor fundamental é
o gran peso do investimento en
construción en España e o con-
secuente na xeración do valor
engadido e no emprego. En
2007 o investimento en cons-
trución en España e en Irlanda
era do 15,7% do PIB na primeira
e do 15,6% na segunda, fronte o
9% nos EE UU, Alemaña, Fran-
cia, Reino Unido e Italia. O in-
vestimento é o compoñente
máis volátil do PIB en todos os
países, pero en España ten
maior peso e maiores flutua-
cións, e determina moito máis
que noutros países grandes os-
cilacións do emprego. Cando se
reduza, como é de esperar, o ex-
cesivo peso da construción
–que ademais esixe inevitabel-
mente persoal en gran parte
temporal–, diminuirán subs-
tancialmente os enormes vai-
véns do emprego que experi-
mentamos nos noventa do sé-
culo XX e na crise actual”.�

O PP GALEGO
E O CASO GÜRTEL

EEnnrriiqquuee  CClleemmeennttee  entrevista
en La Voz de Galicia a JJoosséé  LLuuiiss
PPeeññaass, o concelleiro do PP de
Majadahonda que sacou á luz
o caso Gürtel, e aproveita para
preguntarlle polas conexións
galegas.

“—Correa comentoume
que Pablo Crespo lle fixo moi-
tos favores en Galicia cando
era secretario de Organización
do PP galego. De feito, cando se
foi deixou asinado que se de-
bían 50 millóns de pesetas á
empresa de Correa.

—Que lle comentou Crespo?
—Tiña máis trato con el que

con Correa. Contoume que tiña
unha caixa forte chea de docu-
mentación que se a sacaba
afundía o Partido Popular, que é
a que pillaron en Pontevedra.
Estaba moi doído por como o
botaron do PP, pero fixo moito
polo partido en canto ao seu fi-
nanciamento refírese.

—Buscou financiamento
para o PP galego?

—As probas están aí, en Ga-
licia, en Valencia e en Madrid.

Para min, a día de hoxe o finan-
ciamento irregular está moi
claro, se é ilegal dirao un xuíz.

—Faloulle das súas rela-
cións con Fraga?

—Falaba do vello nun ton
moi próximo e moi cariñoso,
estaba moi, moi unido a Fraga.

—Cre que Fraga coñecía as
irregularidades de Crespo?

—É como con Aznar. Eu
non son xuíz e non podo dicir
se sabían ou deixaban de sa-
ber. Tanto don Manuel como
Aznar son responsábeis políti-
cos porque deixaron campar a
toda esta xente polas súas or-
ganizacións, non un nin dous
meses, senón anos. Igual que
Esperanza Aguirre, que agora
se fai a tola”.�

ETA CONTRA O PNV

O diario en liña, El Confiden-
cial, entrevista a TTxxeemmaa  MMoonn--
tteerroo, ex eurodeputado de HB e
na actualidade analista polí-
tico. Na conversa, sinala que
“estou convencido de que
cando isto se normalice imos
ver as combinacións máis re-
chamantes, porque os eixos da

política serán dereita-es-
querda. A esquerda abertzale
non vai ser aliada do PNV, se-
nón do PSE. Hai anos que veño
oíndo esa reflexión. Logo de Li-
zarra a frase nese mundo era
que co PSE difícil, co PNV, im-
posíbel. Contrariamente ao
que se le na prensa española, o
PNV foi desde o primeiro mo-
mento o inimigo político a ba-
ter de ETA”. O antigo parla-
mentario tamén lembra que
antes das últimas eleccións, “a
esquerda abertzale estaba con-
vencida de que o PNV e o PSE
tiñan un acordo por baixo da
mesa, e demostrouse que non
era así. Eu estou convencido de
que nunha situación de nor-
malización, sen violencia, se o
PSE e a esquerda abertzale lo-
grasen os escanos suficientes
para formar goberno faríano, e
o PNV quedaría tamén fóra”.�

GALLARDÓN, FÓRA DA
PORTADA DE EL MUNDO

Conta o xornalista IIggnnaacciioo  EEss--
ccoollaarr, primeiro director de Pú-
blico, que “o diario El Mundo
celebrou onte [xoves 22 de ou-
tubro] o seu 20 aniversario, a
de hoxe é unha portada histó-
rica, aínda que en realidade hai
dúas. A primeira imaxe é a por-
tada que onte á noite, de ma-
drugada, estaba na web como
adianto da primeira páxina de
hoxe. A segunda é a que final-
mente saíu publicada (polo
menos na edición de Madrid,
que é a que vin). A diferenza
está na foto de portada, aínda
que en realidade é a mesma
instantánea. Só cambia o enca-
dre, que na segunda versión
deixou fóra ao alcalde de Ma-
drid, ao pobre Alberto Ruiz-
Gallardón”.�
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ENPOLEIROALLEO

Txema Montero. José Luis Peñas. 

O PATRIMONIO
DA ÉTICA
Mª Xosé Queizán

En Mondariz, onde se cele-
brou o Encontro da Fun-

dación Carlos Casares, este
ano co tema de Relixión e Lai-
cismo, saíu á palestra un tema
recorrente: o monopolio que
pretende a Igrexa e as persoas
relixiosas sobre os principios
morais. Diríase que teñen o
patrimonio da ética ao relacio-
nar as súas crenzas coa paz, a
caridade, a bondade, a tole-
rancia..., por oposición ao hu-
manismo ateo que carecería
de valores positivos. Hai quen
pensa, pola contra, que na reli-
xión radica unha semente que
leva a cometer crimes e atroci-
dades como as que se presen-
cian na película Ágora, onde se
mostra claramente a oposi-
ción entre ciencia e fanatismo
que se resolve co linchamento
da filósofa e científica Hipatia a
mans dos enfurecidos e misó-
xinos cristiáns que, así mesmo,
levan a cabo unha das primei-
ras persecucións dos xudeus
das moitas que se sucederán
nos vindeiros séculos. A fe está
enfrontada á ciencia desde
que temos conciencia histó-
rica, provocando inquisicións,
torturas e mortes de persoas
en busca da razón e do avance
social, altruístas que contribuí-
ron á mellora da humanidade.
Nunca faltaron “parabolanos”,
ignorantes exaltados e envexo-
sos, como os da película Ágora,
para sementar o odio e a morte
en todas as épocas. As persoas
adoutrinadas na relixión teñen
un respecto á autoridade, ao
poder dun ser superior, a quen
se someten. Cumprir a von-
tade de Deus exímeos de
culpa. Incluso poden pensar
con fachenda que son as mans
executoras do que Deus
manda. E que os vai premiar
polos masacres. O terrorismo
islámico dos últimos tempos
dá boa conta destes terribles
comportamentos.�

’’

’’Cumprir a vontade 
de Deus
exímeos de culpa”
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A.R.
A pesar de que só tres meses son
de traballo intensivo, o metro
cadrado dos baixos achegase os
doce mil euros, sendo imposíbel
alugar un local por menos de
dous mil cincocentos ao mes.

No verán esta vila ponteve-
dresa quintuplica a poboación,
até pasar dos cen mil habitantes,
concentrados boa parte deles
no entorno de Silgar, o que xera
importantes ingresos para a
trintena de establecementos si-
tuados na súa maior parte a ca-
rón da praia. A imaxe vira total-
mente a partir da ponte do Pilar,
cando os turistas retornan aos
seus lugares de procedencia, o
que unido a que os habitantes
habituais desenvolven a súa
vida na parte alta da vila, con-
verte Silgar nun deserto de esta-
blecementos pechados e apar-
camentos baleiros. Entre os que
se suman ao letargo invernal, a
maioría son do gremio hosta-
leiro, incluído un hotel, unha in-
mobiliaria e tres máis co cartel
de liquidación e peche defini-
tivo. Durante o inverno só per-
manecen abertos a metade dos
negocios a pé de praia.

Catro establecementos
abren na fin de semana de ma-
neira habitual. Un mini parque
de atraccións privado funciona,
para os máis pequenos, os sába-
dos e domingos á tarde. O dono

de Pizza Rapid abre só aqueles
fins de semana nos que a choiva
non se fai presente: “Miramos
primeiro como esta a fin de se-
mana e o venres decidímolo,
por que igual perdemos cartos
prendendo as neveiras”. Hai
anos o peche achegábase ao
100% dos establecementos. 

Todo isto non é óbice para
que os prezos sexan elevados. O
aluguer de un local de setenta a
noventa metros cadrados non
baixa dos dous mil cincocentos
euros mensuais, estea o negocio
aberto ou pechado varios me-
ses. Os propietarios de hostale-
ría decántanse moitas veces
polo peche, debido o aforro que
supón en persoal, luz, auga, por
que no inverno non chegan a
cubrir gastos.

GALIZA.9.

da praia: “no inverno non vimos
aquí. Baixan os turistas e vende-
mos un 50% menos”.

O sector hostaleiro pecha
na súa maior parte, agás tres
hoteis de catro estrelas que en-
traron no mercado inglés e tra-
ballan con excursións da ter-
ceira idade. Tanto fondas,
como pensións e hoteis de
unha, dúas e tres estrelas, sú-
manse o letargo invernal.

As distintas administra-
cións loitan por desestacionali-
zar o turismo, estendéndoo a
máis meses do ano, pero este
obxectivo é, hoxe por hoxe,
unha quimera.�

BAIXA DE CONSUMO. A ausencia de
turistas leva consigo tamén
unha forte baixada do consumo.
Un dos repartidores de Estrella
Galicia recoñece que de ter que
realizar a distribución dous ca-
mións tres veces á semana, pa-
san simplemente a repartir
unha vez cada quince días:
“Aquí hai negocios que baixan
as vendas máis de un 90%, pero
é normal, non hai ninguén. Pero
o verán debe dar moito porque
traballan tres meses para os gas-
tos de todo o ano”. Esta baixada
das vendas tamén é analizada
polo vendedor da Once, habi-
tual durante o verán nas escadas
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A ponte do Pilar, abre no concello costeiro de
Sanxenxo, un longo letargo invernal de comercios
pechados e ausencia de turistas até
a Semana Santa do 2010. Máis da metade
dos establecementos de primeira liña de praia
situados en Silgar pechan as portas

O letargo de Sanxenxo

A.R.

BOLOÑA
Xosé Ramón Pousa

Unha crise de identidade
dentro doutra grande

crise social é a que esta a vivir a
universidade en todo o
mundo. Agora que comenza-
mos a aplicar o modelo euro-
peo, xurdido hai dez anos en
Boloña, a situación da institu-
ción universitaria en Galiza é
particulamente grave pola per-
versidade dun sistema estig-
matizado polos máis baixos lo-
calismos. Un sistema froito
dunha segregación universita-
ria irracional e inxusta, sobre o
que actúan aínda núcleos de
presións, financieros, mediáti-
cos e políticos. Fano sobre as
universidades igual que se fixo
sobre os aeroportos, ou as
grandes vías de comunicación.
Sen ningún tipo de reflexión
sobre as funestas consecuen-
cias de multiplicar por tres un
modelo empobrecido, en lugar
dun modelo complementario
e de excelencia.

A esta fonda crise estrutural,
que vai moito máis lonxe da difí-
cil situación conxuntural do ca-
pitalismo, as universidades gale-
gas, que están facendo a adapta-
ción a Boloña a custo cero, ven
como se incumpren sistemati-
camente as promesas de estabi-
lidade efectuadas polo anterior
Goberno, namentres o actual
semella lavar as mans volvéndo-
lle as costas como se a xestión
universitaria, derivada do pleno
exercicio da autonomía, fose
unha responsabilidade exclu-
siva dos universitarios.

Agora que asumen o reto
dun ensino de maior calidade e
dunha investigación ao servizo
da sociedade, con máis déficits
estruturais que nunca, as uni-
versidades van ter que rebaixar
os seus presupostos até límites
preocupantes. Tamén aquí xo-
gamos a viabilidade dun país
moderno e con futuro. Sen
unha universidade forte, Galiza
terá dificultades para que
aflore a innovación, a transfe-
rencia tecnolóxica que esta so-
ciedade tanto necesita.�

’’

’’Sen unha universidade
forte, Galiza
terá dificultades
para que aflore
a innovación”

’’Se chove non abrimos por
que igual perdemos cartos
prendendo as neveiras”

’’Hai negocios que baixan
as vendas un 90%,
pero os alugueres
seguen sendo elevados”

No verán Sanxenxo quintuplica a poboación, concentrándose no entorno de Silgar,  activando os comercios –e a economía– situados a carón da praia.  A.R.

Dos máis de cen mil habitantes do

verán, Sanxenxo pasa aos habi-

tuais vinte dous mil no outono. A

variación é moi notoria na capitali-

dade, mentres a parte alta da vila,

situada a carón da estrada de Pon-

tevedra e da igrexa, mantén o

pulso de maneira regular ao

longo do ano. 

Nesta zona non hai negocios

pechos e os problemas de tránsito

e aparcamento seguen a darse. Así

o reflicten as caixas dos establece-

mentos. O dono dun bazar reco-

ñece que: “o verán non é especial-

mente bo, os negocios desta zona

traballamos máis en decembro ca

en agosto, por exemplo”.�

A parte alta mellora en decembro
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no protestante, o musulmán,
o budista, o ateo... Iso non ten
sentido. Non se poden “co-
munitarizar” os fondos das
administracións senón garan-
tir os dereitos básicos: educa-
ción, sanidade, acceso á cultu-
ra e ao deporte..., que son os
que desfrutamos todos, pen-

semos o que pensemos. A ten-
dencia lóxica dun Estado laico
é eliminar calquera subven-
ción ao ensino concertado, se-
xa cal for a súa adscrición ide-
olóxica ou empresarial.
DDáá  aa  sseennssaacciióónn  ddee  qquuee  aa  iinn--
fflluueenncciiaa  ddaa  rreelliixxiióónn  nnaa  ppoollííttiiccaa
sseegguuee  vviixxeennttee,,  ppoorr  eexxeemmpplloo
nnooss  EEEE  UUUU..
Non nos confundamos. Un
dos pais da constitución nor-
teamericana, Thomas Jeffer-
son, afirmaba que entre Deus
e o Estado había que levantar
un valado, e este espírito diri-
xiu a política estadounidense
durante moito tempo. Pero
hoxe en día vemos a Barack
Obama ou o seu antecesor
George Bush que xuraron o
cargo pedíndolle axuda a
Deus porque en certas capas
da sociedade a relixiosidade
ten forza. Penso que a razón
disto hai que buscala no de-
senvolvemento capitalista ul-
traliberal, que produce desen-
canto en amplas capas sociais.
A relixión serve para compen-
sar a miseria dos tempos.
EEnn  FFrraanncciiaa  hhaaii  rriissccoo  ddee  iinnvvoolluu--
cciióónn  nnoo  llaaiicciissmmoo,,  ppoorr  eexxeemmpplloo
ppoollaa  pprreessiióónn  ddoo  IIssllaamm??
No meu país hai racismo. Hai
tres veces máis paro entre
franceses inmigrantes ou des-
cedentes de inmigrantes que
en franceses de terceira xera-
ción. Padecen máis danos do
sistema que o resto da socie-
dade e refúxianse no islamis-
mo radical, que lles di: con-
fiastes no laicismo e na mo-
dernidade e non conseguistes
a prosperidade.
EE  hhaaii  rreemmeeddiioo  ppaarraa  iissoo??
Con esta UE do Tratado de Lis-
boa, todo é máis complicado
porque os servizos públicos
convértense en mercadoría. Só
con xustiza social e o laicismo
inspirado nos valores da Revo-
lución Francesa pode haber un
cambio de paradigma.�

César Lorenzo Gil
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Henri Peña-Ruiz é catedrático
de Filosofía na Escola de Estu-
dos Políticos de París. Este neto
de españois é un dos máis re-
putados especialistas mun-
diais en laicismo.
AA  xxeerraarrqquuííaa  ccaattóólliiccaa  qquuééiixxaassee
ddee  qquuee  oo  llaaiicciissmmoo  qquueerree  aaccaabbaarr
ccooaa  ppeeggaaddaa  hhiissttóórriiccaa  ddoo  ccrriissttiiaa--
nniissmmoo..
A historia non pode xustificar
privilexios de ningún tipo. A
sociedade debe articular a
crenza relixiosa doutro xeito.
En Francia resolveuse que a
xente tiña todo o dereito a crer
en Deus pero que a relixión
non podía condicionar o Esta-
do. O poder público non op-
tou por facerse multirrelixioso
como medio de garantir a li-
berdade de culto senón laico.
Crentes e agnósticos serán
tratados por igual. Búscase re-
matar coas prebendas unica-
mente.
EEnn  EEssppaaññaa  aa  IIggrreexxaa  ggoozzaa  ddee
mmooiittaass  ddeessaass  pprreebbeennddaass??
Hai unha clara herdanza do
nacionalcatolicismo na rela-
ción Igrexa-Estado. Tras a
morte de Francisco Franco
non houbo unha ruptura, nin
sequera no texto constitucio-
nal. Por moito que se queixe a
xerarquía, o poder público se-
gue a ser moi moderado. Se Es-
paña quere ser laica debe aca-
bar con todos os privilexios de-
rivados do Concordato co Vati-
cano do 1953.
OOss  ppoorrttaavvoocceess  ddoo  ccaattoolliicciissmmoo
ffaallaann,,  eenn  ttrrooqquueess,,  dduunn  aattaaqquuee
sseenn  pprreecceeddeenntteess  ddeessddee  oo  ggoo--
bbeerrnnoo  cceennttrraall  áá  mmoorraall::  aabboorrttoo,,
vvooddaass  hhoommoosseexxuuaaiiss......
O concepto de moral non pode
ser patrimonio dun grupo de
pensamento. Temos que reco-
rrer ao universalismo para sa-
ber que está ben e que está
mal. Para min, o moral é que

unha muller poida decidir can-
do dar a luz porque é un acto
demasiado importante como
para sometelo ao azar ou á
obriga. Defender a vida é algo
abstracto. Debemos defender
os seres vivos. Un feto é unha
potencialidade de persoa polo
que deben primar os seres hu-
manos, que han ter a maior li-
berdade posíbel en canto res-
pecten a liberdade dos demais.
O problema de fondo na polé-
mica entre bispos e goberno é
outro: a historia apréndenos
que cada vez que se produce
un movemento de redución de
privilexios para unha clase so-
cial, esta reacciona. Diante da
opinión pública, a Conferencia
Episcopal non pode dicir: “é
que Zapatero quere darnos
menos diñeiro”, por iso usa o
disfraz da moral nunha loita
meramente política.
UUnn  ddooss  sseeccttoorreess  nnooss  qquuee  aa
IIggrreexxaa  tteenn  mmááiiss  iinnfflluueenncciiaa  éé  oo
eennssiinnoo..  AAffiirrmmaa  aa  IIggrreexxaa  qquuee  oo
EEssttaaddoo  ddeebbee  ggaarraannttiirr  aa  lliibbeerrddaa--
ddee  ddee  eessccoollllaa  ddooss  ppaaiiss  ccaattóólliiccooss
ee  ppoolloo  ttaannttoo  ppaaggaarr  ooss  ccoolleexxooss
ccoonncceerrttaaddooss..
Se os impostos son universais,

o criterio de gasto tamén o de-
be ser. Primeiro habería que
dilucidar se os pais mandan os
fillos aos colexios relixiosos
por propia vontade ou por fal-
ta de oferta pública perto dos
seus domicilios. Ademais, se-
guindo ese criterio, o diñeiro
público debería pagar o ensi-

As relacións entre Igrexa e Estado centraron os Encontros de
Mondariz-Balneario 2009 que a Fundación Carlos Casares
organizou entre o 19 e o 22 de outubro. Un dos debates máis

interesantes protagonizárono o ensaísta francés Henri Peña-Ruiz
e o ex arcebispo de Pamplona Fernando Sebastián Aguilar, ao
redor do laicismo e os privilexios do catolicismo na constitución

Henri Peña-Ruiz, experto en laicismo

‘A relixión compensa
a miseria que provoca o ultraliberalismo’

AS RELACIÓNS IGREXA-ESTADO

’’Defender a vida é algo
abstracto. Debemos
defender os seres vivos”

’’A tendencia lóxica
dun Estado laico é eliminar
calquera subvención
ao ensino concertado,
sexa cal for a súa adscrición
ideolóxica ou empresarial”
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noteístas principais (cristiáns,
xudeus e muslimes) se unisen
na presentación dun ideal ético
conxunto, decatariámonos de
que son moitos máis os puntos
que nos achegan que os que nos
separan e dariámoslle ao mun-
do un grande exemplo.
EEssttaassee  aa  ffaallaarr  ddee  qquuee  oo  PPaappaa  tteennttaa
rreeccoonncciilliiaarr  aanngglliiccaannooss  ee  lleeffeebbvv--
rriiaannooss  ccoo  VVaattiiccaannoo..  EEssttáá  mmááiiss
ppeerrttoo  aa  rreeuunniiffiiccaacciióónn  ccrriissttiiáá??
Eu acho que é posíbel. A divi-
sión foi un desastre e custou
moitas vidas. Persoalmente,
penso que os anglicanos son os
máis próximos ao catolicismo
porque as diferenzas doutrinais
son mínimas. Houbo achega-
mentos a protestantes e ortodo-
xos e os atrancos son importan-
tes pero non insalvábeis.
AA  IIggrreexxaa  AAnngglliiccaannaa  aacceeppttoouu  oo
ssaacceerrddoocciioo  ffeemmiinniinnoo..  HHaabbeerráá
mmuulllleerreess  ddiirriixxiinnddoo  ppaarrrrooqquuiiaass??
Non imos ver iso. O sacerdocio
masculino é un dogma de fe.
Nós pensamos que se Xesucris-
to, que foi revolucionario en tan-
tas cousas e para nada se cinxiu
aos preconceptos da súa época,
escolleu para que o acompaña-
sen 12 varóns, sería por algo.
Ademais, o papel feminino é
chave na nosa doutrina. Nós de-
fendemos a igualdade. A carida-
de está representada pola Virxe
María, figura central na nosa
doutrina. María é máis impor-
tante na Igrexa que San Pedro.�
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Fernando Sebastián Aguilar
(Calatayud (Aragón), 1929) foi
arcebispo de Pamplona e reitor
da Universidade Pontificia de
Salamanca. É unha das voces
máis escoitadas na alta xerar-
quía católica no diagnóstico do
“avance do laicismo”.
NNoo  úúllttiimmoo  lluussttrroo  aa  IIggrreexxaa  eenn  EEss--
ppaaññaa  ttoommoouu  uunnhhaa  ppoossttuurraa  bbee--
lliixxeerraannttee  ccoonnttrraa  aass  ppoollííttiiccaass  ggoo--
bbeerrnnaammeennttaaiiss;;  iinncclluussoo  ssaaííuu  áá
rrúúaa  mmaanniiffeessttaarrssee  mmooiittaass  vveecceess..
Nunca antes un goberno toma-
ra partido tan claramente por
unha ideoloxía moral como
agora. A meirande parte das crí-
ticas que a Igrexa lle fai ao presi-
dente José Luis Rodríguez Za-
patero non son por cuestións
de cristianismo senón porque
lle faltan o respecto á moral ob-
xectiva e histórica á que calque-
ra poder está sometido.
QQuuee  éé  aa  mmoorraall  oobbxxeeccttiivvaa??
O que a historia foi determi-
nando como moral obxectiva e
natural é aquel conxunto de va-
lores que procuran evitar o mal
e facer o ben. Na práctica, isto
supón a defensa do dereito á vi-
da, desde a súa concepción até
a súa morte natural, e tamén fa-
vorecer o desenvolvemento da
persoa baixo os criterios de ver-
dade e xustiza e no eido da fa-
milia e a convivencia social. Por
iso estamos contra o divorcio
express ou o aborto, porque
atentan contra estes criterios
dificilmente discutíbeis.
MMaaiiss  nnaa  ssoocciieeddaaddee  hhaaii  mmooiittooss
sseeccttoorreess  qquuee  ooss  ddiissccuutteenn  ee  ppeenn--
ssaann  ddoouuttrroo  xxeeiittoo..
E paréceme ben que cadaquén
pense o que queira. O que non é
xusto é que o goberno se aliñe
cunha parte da sociedade. A
Igrexa ten tanto dereito a opinar
como calquera outro grupo.
Debe ser a sociedade quen reci-
ba todos os puntos de vista en
igualdade de condicións. No
debate entre católicos e non ca-
tólicos, o poder non debe favo-
recer unha das partes cos ins-
trumentos ao seu servizo. Os
medios públicos non son neu-
trais e de aí a nosa queixa.
EEnn  ccaammbbiioo,,  hhaaii  qquueenn  ppeennssaa
qquuee  aa  IIggrreexxaa  eenn  EEssppaaññaa  tteenn
mmooiittooss  pprriivviilleexxiiooss,,  eemmppeezzaannddoo
ppoollaa  CCoonnssttiittuucciióónn..

España é un Estado aconfesio-
nal. É o artigo 16 quen regula a li-
berdade relixiosa pero, obvia-
mente, tamén actualiza e subli-
ña o papel histórico do catolicis-
mo. Hai que voltar a vista ao 1978
e pensar que a sociedade era
moito menos plural que aresto-
ra. O Estado buscaba un equili-
brio entre a tradicional prepon-
derancia da  Igrexa e o respecto
por outras crenzas. Se para que
haxa paz relixiosa se debería eli-
minar do texto constitucional a
frase que sinala a preeminencia
do catolicismo, estaría de acordo
en suprimila.
TTaamméénn  ssee  ffaallaa  ddee  qquuee  aa  IIggrreexxaa
rreecciibbee  mmooiittoo  ddiiññeeiirroo  ppúúbblliiccoo,,

mmaannttéénn  uunnhhaa  rreeddee  eessccoollaarr  pprroo--
ppiiaa,,  iimmppaarrttee  aa  mmaatteerriiaa  ddee  RReellii--
xxiióónn  sseenn  ssuuppeerrvviissiióónn......
Eu como bispo non teño ningún
interese na escola católica, son
os pais os que a demandan e te-
ñen dereito a recibir ensino cris-
tián, igual que teñen dereito ou-
tros pais a que seus fillos reciban
doutrina musulmá ou atea, por
exemplo. O Estado debe garan-
tir esa pluralidade e non me vale
a afirmación de que o diñeiro
público non debe subvencionar
os católicos. Acaso non hai con-
tribuíntes católicos? Non paga-
ron estes as axudas á película
Ágora, claramente anticristiá?
EEssee  mmooddeelloo  ddee  eennssiinnoo  nnoonn  ppoo--
ddee  ddeesseemmbbooccaarr  eenn  qquuee  nnaass  eess--
ccoollaass  ssee  nneegguuee  aa  TTeeoorrííaa  ddaa  EEvvoo--
lluucciióónn,,  ppoorr  eexxeemmpplloo??
Non. A defensa a ultranza do cre-
acionismo é cousa de fanáticos
estadounidenses. O cristianis-
mo é compatíbel co darwinis-
mo. O que debe primar é a cien-
cia, en todos os casos. E até onde
eu alcanzo, a evolución é só un-
ha teoría, non unha lei. Pode ha-
ber outras teorías que os estu-
dantes deben coñecer, non si?
AA  rreelliixxiióónn  iinnffllúúee  mmooiittoo  nnooss
ccoonnfflliittooss  ccoottiiáánnss..  PPaarreeccee  uunnhhaa
ffeerrrraammeennttaa  ddee  ddeessuunniióónn,,  nnoonn
ddee  ddeesseennvvoollvveemmeennttoo  hhuummaannoo..
A relixión non se pode usar para
xustificar fins políticos ou eco-
nómicos. E está pasando actual-
mente. Se as tres relixións mo-
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HISTORIAS
DE EMIGRANTES

Xosé Manuel Sarille

Afinais de agosto do ano
pasado sucedeume esta

anécdota que lles vou contar. A
miña compañeira e máis eu
paseabamos por Montevideo a
primeira hora dunha mañá
moi chuviosa. Era o último día
de viaxe e agardabamos algo
morriñentos que pasasen as
horas antes de coller o avión.
Nun café baleiro achegouse o
dono e preguntounos de onde
eramos. Entre mil cousas máis
explicou que nacera en Lobios,
despois dixo que volvía nun
minuto, entrou na rebotica e
de contado apareceu co presi-
dente do Centro Galego. O pre-
sidente charlou longo tamén,
pagou todo o pagábel, expli-
counos que tiña traballo e co-
mo se fose un xogo de bonecas
rusas dixo que nos deixaría na
Librería Losa. 

Manuel Losa adicounos
Don Xesús Canabal Fuentes,
un libro escrito por el e á venda
en Galicia, onde estuda con lu-
cidez a loita deste magnate na-
do en Arca, que é un gran des-
coñecido da poboación galega
e mesmo dos galeguistas. Na-
quela mañá Losa contounos a
vida enteira de Canabal, un ne-
no emigrante, humildísimo,
que ao xeito de Stavros en
América Américade Elia Kazan
e do noso don Manuel Puente,
acadou unha enorme fortuna,
sendo industrial e banqueiro
cunha especial sensibilidade
cara a Galicia e os fillos dela. 

Losa ficou e nós despega-
mos ao cabo de varias horas
intensísimas e inesperadas
dentro da libraría. Mais estou-
tro día volveu aparecer por
Compostela, a súa outra cida-
de, na que naceu, para pre-
sentar unha nova obra, Catro
historias de emigrantes. Tráta-
se dun estudo que se mete co-
mo poucos na pel dos emi-
grantes, porque ao cabo é a
súa propia pel.�

’’

Trátase dun estudo
que se mete
como poucos
na pel
dos emigrantes”

’’

Fernando Sebastián Aguilar, ex arcebispo de Pamplona

‘A relixión non se pode usar para
xustificar fins políticos ou económicos’

’’No debate entre católicos
e non católicos, o poder
non debe favorecer unha
das partes cos instrumentos
ao seu servizo”

’’Até onde alcanzo, a evolución
é só unha teoría, non unha
lei. Pode haber outras
teorías que os estudantes
deben coñecer, non si?
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ve persoas,  na que semella
parte primeira do operativo,
entre elas outros concellais e
varios empresarios. Trataríase
dunha trama organizada liga-
da á especulación urbanística,
co seu corolario de blanqueo
de capitais na illa de Jersey (no
Canal da Mancha), no que es-
tarían involucrados os ex altos
cargos autonómicos.

A reacción tanto de PSC co-
mo de CiU foi inmediata. Os so-
cialistas aseguraron ás poucas
horas que, de resultar imputa-
do, Bertomeu Muñoz sería reti-
rado das súas responsabilidades
políticas e escolleríase un novo
alcalde. CiU pediu respecto para
a presunción de inocencia. 

RELACIÓN INDIRECTA COA OPERACIÓN
GÜRTEL. Santa Coloma, un con-
cello de 117.000 habitantes, é o
principal escenario desta trama
de corrupción, que conta con
outros dous municipios impli-
cados, Sant Andreu de Llavane-
res e Badalona. En Llavaneres, o
fiscal anticorrupción Luís Pastor
resgatou dúas vellas denuncias
arquivadas que o colectivo SOS

Llavaneres presentou pola re-
cualificación da leira coñecida
como Can Riviere na época en
que Víctor Ros, do Partit Popu-
lar, era alcalde. E en Badalona a
documentación solicitada ao al-
calde socialista, Jordi Serra, está
relacionada cuns terreos vincu-
lados á futura ampliación do
porto deportivo.

A relación indirecta coa
Operación Gürtel dedúcese de
que foi dunha mesma investi-
gación, iniciada en maio do
2000, da que se derivaron en
novembro do 2005 dous rexis-
tros ao unísono en dous despa-
chos de avogados: Luís de Mi-

guel, en Madrid, e Pretus, en
Barcelona. Da documentación
do primeiro rexistrou partiu o
caso Gürtel e a intervida no
despacho de Barcelona deu lu-
gar á bautizada agora como
Operación Pretoria.

Os investigadores sosteñen
que o exdiputado socialista
Luís García era o presunto ce-
rebro. Segundo a prensa catalá
García é definido como “o Co-
rrea desta rede”. A finais dos
anos 90 estivo imputado, con
outros dez munícipes socialis-
tas, nunha estafa en obras pú-
blicas, arquivada no 2001. O
presidente da sociedade  Proin-

sa, o construtor Josep Singla, e
o presidente do grupo inmobi-
liario Espais, Lluís Casamitjana,
serían os outros dous alicerces
desta trama, tamén detidos,
que agora saiu á luz.

BANCA PRIVADA. A operación ten
a vertente recualificatoria e a de
blanqueo de capitais. A primei-
ra refírese a varias operacións
urbanísticas, singularmente a
recualificación duns terreos
subhastados, hai anos, para un
centro comercial, recomprados
polo concello e voltos a pór á
venda, desta volta pola socieda-
de inmobiliaria municipal Gra-
mepark, que preside o terceiro
tenente de alcalde e concelleiro
de Urbanismo, Manuel Dobar-
co, agora detido.

Para vencellar a Prenafeta e
Alavedra, Garzón se remitiría a
unha operación iniciada hai no-
ve anos contra a banca privada
do BBVA, BBVA Privanza –en
España liquidada pero que con-
tinúa tendo filiais en paraísos
fiscais das illas Caimán, Panamá
e as Antillas Holandesas. BBVA
Privanza reconverteuse en 2002
dentro da banca minorista des-
pois dunha investigación en
2002 que descubriu que ofrecía
produtos fiduciarios idóneos
para o branqueo de capitais.�

X.C.
A detención por supostos deli-
tos de corrupción e tráfico de in-
fluencias de dous altos cargos de
gobernos de Jordi Pujol e o alcal-
de socialista de Santa Coloma
de Gramenet, toca no corazón
da política catalana. A banca pri-
vada do BBVA tamén resulta in-
volucrada na investigación.

Operacion Pretoria é o no-
me escollido pola policia xudi-
cial dirixida por Baltasar Gar-
zón para bautizar a operación
anticorrupción que provocou
a detención de Bartomeu Mu-
ñoz, alcalde de Santa Coloma,
o ex diputado socialista Lluís
García, Maciá Alvedra, ex con-
selleiro de economía catalán e
Lluís Prenafeta, ex secretario
xeral da Generalitat con Pujol.
Estes dous altos cargos de CiU,
estaban afastados desde hai
anos de cargos públicos na fe-
deración nacionalista, pero
eran consideradas claves no
denominado “sector nego-
cios” da formación e xa hai
anos atrás foron obxecto de di-
ferentes investigacións.

O total dos detidos é de no-

CiU e PSC tocados pola corrupción 
A trama urbanística tamén afectaría ao BBVA

Correa e Crespo únicos presos pola Gürtel. O xuíz do Tribunal Superior de

Xustiza de Madrid Antonio Pedreira acordou liberdade provisional baixo fianza

de 600.000 euros para Antoine Sánchez, un dos tres xefes da trama de corrup-

ción Gürtel. O xuíz considera no auto que a prisión preventiva estaba "totalmen-

te xustificada e era proporcional aos delitos imputados e ás circunstancias per-

soais de Antoine Sánchez", home de palla dalgunhas empresas e curmán do

principal responsábel da trama, Francisco Correa[na foto], único agora en pri-

sión co ex secretario de organización do PPdeG, Pablo Crespo.�

INVESTIGACIÓN XUDICIAL

Bartomeu Muñoz,alcalde de Santa Coloma de Gramenet,  prendido pola Guarda Ci-
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César Lorenzo Gil
O PP vive unha nova guerra in-
terna, desta volta na polvoreira
madrileña, onde Esperanza
Aguirre compite con Mariano
Raxoi polo liderado do partido
con meirande tensión que nos
días previos ao congreso de Va-
lencia.

A polémica polo relevo na
dirección de Caja Madrid ten
diferentes facetas que conver-
ten o PP nestes días nunha ma-
raña de intereses. As declara-
cións do vicealcalde de Madrid,
Manuel Cobo, acusando a
Aguirre de manobrar na som-
bra para impedir a escolla para
a presidencia da caixa do ex vi-
cepresidente do goberno Ro-
drigo Rato, foron virulentas e
obrigaron a presidenta de Ma-
drid a unha reacción inmedia-
ta. “Díxome cousas que nin os
socialistas se atreveron nunca a
dicirme”, manifestou.

A xogada foi mestra por par-
te do alcalde madrileño, Alberto
Ruiz-Gallardón. É imposíbel
que non contase co apoio de
Mariano Raxoi na ofensiva con-
tra Aguirre e agora xa dá por
vencida a guerra xustamente
ante o silencio do líder popular.

Se é Raxoi quen inspira a
ofensiva de Ruiz-Gallardón e
Aguirre sábeo, a presidenta ma-
drileña é consciente de que a
guerra está aberta e ten que em-
pregarse a fondo para desgastar
o presidente do partido e xuntar
forzas para conseguir, final-
mente, ser candidata á presi-
dencia no 2012. Velaí a impor-
tancia de controlar Caja Ma-
drid. A caixa é a quinta entidade
bancaria do Estado e ten poder
sobre moitas empresas chave
no tecido industrial, desde Ibe-
ria a Indra. Se á fronte deste xi-
gante está o seu escudeiro Igna-
cio González, a súa influencia

creba as fronteiras do Gran Ma-
drid e consegue ser decisiva en
múltiplas operacións. E grazas
a ese control, é moito máis fácil
controlar os territorios, desde
Galicia a Murcia.

Aguirre foi a primeira políti-
ca que aproveitou explicita-
mente a posición de poder da
Comunidade de Madrid para
condicionar a política estatal. A
capital ten tanta forza econó-
mica e institucional que a día de
hoxe a diferenza sobre Raxoi
nese sentido é abismal. Poñen-
do unha metáfora histórica,
Aguirre ten un bo feixe de caste-
los e ferrados de pan que os sus-
tentan, Raxoi é algo así como
un “sen terra” incapaz de ase-
gurar o seu liderado.

Por que as présas de Aguirre
para desbancar a Raxoi? A lec-
tura máis plausíbel hai que bus-
cala nas enquisas. A crise eco-
nómica non devala e o desgaste
do malestar social sobre o PSOE

de José Luis Rodríguez Zapate-
ro é evidente. Pensa o PP que as
feridas do aumento espectacu-
lar do paro e o pesimismo en to-
dos os sectores significará final-
mente un castigo electoral den-
tro de dous anos e medio. 

Aguirre ve as portas abertas
da Moncloa para quen lidere
esa nova maioría descontenta.
E se é Raxoi quen gaña as elec-
cións, adeus á posibilidade de
que ela dirixa o PP, e por conse-

guinte España, no medio prazo.
Con todo, hai meses por

diante e moitos novos episo-
dios da polémica aos que asistir.
Raxoi ve ameazado o seu lidera-
do tanto pola trama Gürtel, ca-
da vez con novas ponlas, como
polas deslealdades internas,
que desde os medios de comu-
nicación, se converten en críti-
cas máis duras que as que reci-
be o adestrador do Real Madrid,
Manuel Pellegrini, tras perder 4-

0 en Alcorcón.
Raxoi segue a confiar para

resistir no apoio incondicional
de Valencia, pero a destitución
de Ricardo Costa renxeu dema-
siado e quizais haxa distancia-
mento. Galiza e as demais co-
munidades popularesnon te-
ñen suficiente peso electoral. A
grande esperanza é un cambio
de maiorías en Andalucía, onde
Javier Arenas xa se ve como fu-
turo presidente.�
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A disputa pola dirección de Caja Madrid
saca á luz a tirapuxa entre Aguirre e Raxoi
por ser cabeza visíbel dun partido que
conta con gañar a presidencia do goberno
central grazas ao desgaste da crise

Aguirre quere chegar á Moncloa no 2012

Seguridade privada nos barcos de pesca. Mentres o atuneiro Alakranase-

gue secuestrado e se celebran senllas concentracións de solidaridade en Ber-

meo e Baiona, o ministro do Interior, Alfredo P. Rubalcaba asegura que a norma-

tiva sobre seguridade privada se modificará de forma "inmediata" para que os

armadores e os barcos que faenan en augas de Somalia teñan armamento sufi-

ciente para "poderse defender do perigo real" que constitúen os piratas. O go-

berno vasco ofreceuse a financiar o 25% do gasto que supoña esta seguridade.�

DEBATE NO PP

O alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,e a presidenta madrileña, Esperanza Aguirre,o 19 de outubro.  SERGIO PÉREZ/ REUTERS

’’A caixa é a quinta entidade
bancaria do Estado
e ten poder sobre moitas
empresas chave no tecido
industrial, desde Iberia
a Indra”

’’Raxoi segue a confiar
para resistir no apoio
incondicional de Valencia,
pero a destitución de
Ricardo Costa renxeu
demasiado e quizais
haxa distanciamento”

O caso de Caja Madrid ten moitas

facetas. Á parte da liorta política,

Concello e Comunidade de Ma-

drid necesitan as rédeas da enti-

dade para desabafaren a súa

enorme débeda.

Alberto Ruiz-Gallardón ten as

arcas resecas. Suspendeu todas

as obras e nin sequera ten o enga-

do dos Xogos Olímpicos do 2016

para inxectarlle sangue a un siste-

ma que precisa con urxencia de

fondos.

Se o PP converteu a suba de

impostos do PSOE nun dos seus

cabalos de batalla, o alcalde ma-

drileño recorre practicamente to-

das as semanas a algunha taxa

que lle axude a rebaixar a débeda.

Pola súa parte, o goberno re-

xional ten a día de hoxe moi gra-

ves problemas para aguantar a

pesada carga do gasto público. O

aumento de poboación afectou-

lles radicalmente a dous servizos

públicos: a educación e a sanida-

de. A pesar de que Aguirre optou

por certa liberalización e privati-

zación encuberta nas dúas áreas,

o peso dos custos de escolas e

hospitais e a crecente demanda

dos “novos madrileños” obriga

ano tras ano a unha reestrutura-

ción da débeda.

E quen paga as débedas? Caja

Madrid. Polo tanto, quen controle

a caixa poderá definir con maior

liberdade o mellor xeito de finan-

ciar dous enormes monstros ad-

ministrativos que requiren conti-

nuamente fondos.�

’’O aumento demográfico
obriga a reestruturar a
débeda ano tras ano para
soportar os fortes custos
de educación e sanidade”

Controlar a caixa para controlar a débeda
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Ánxelo González
vicedirector do IGADI (www.igadi.org)

O primeiro ministro escocés, o
nacionalista Alex Salmond, do
Scottish National Party (SNP:
Partido Nacionalista Escocés),
dous anos e medio despois de
ter alcanzado o poder, conti-
núa a aumentar a súa popula-
ridade e a render positivas pre-
visións electorais para o parti-
do e, en xeral, para o naciona-
lismo e independentismo do
país de Sean Connery, William
Wallace ou Rob Roy.

O plano era, desde un pri-
meiro momento, promover o
apoio á independencia vía de-
mostración á poboación de
que un goberno propio non só
era perfectamente viábel se-
nón que podía entender e
atender mellor as necesidades
propias, o que debía redundar,
fundamentalmente, na mello-
ra dos servizos públicos. To-
dos os sinais apuntan a que es-
ta última parte do plano está a
ser conseguida con certa co-
modidade, se atendemos aos
últimos inquéritos sobre a po-
pularidade de Salmond ou
mesmo sobre as expectativas
de voto para o SNP nas próxi-
mas eleccións para o parla-
mento de Westminster. Isto
ten especial valor tendo en
conta a situación de crise eco-
nómica con que todos os go-
bernos mundiais están a lidar.
No caso escocés, o SNP parece
estar a ser salvado da queima,
aínda que os recortes orza-
mentarios poden continuar
até o fin da lexislatura, e isto
implicará a necesidade de es-
tabelecer prioridades.

A día de hoxe, a intención é
que o parlamento escocés vo-
te a convocatoria ou non dun
referendo sobre a indepen-
dencia de Escocia no ano pró-
ximo. Sendo precisa maioría
parlamentar, un voto afirma-
tivo parecía case imposíbel até
hai unhas semanas, cando

Salmond admitía a posibilida-
de de que as eventuais respos-
tas a ser escollidas pola pobo-
ación no tal referendo fosen
tres, e non dúas, tal como des-
de as filas liberaldemócratas
(o terceiro partido do país) se
demandara. Se até agora a
proposta era que a xente pui-
dese responder se si ou non
queren un Estado escocés,
agora poderían responder si,
non ou non pero queremos
máis competencias.

COMISIÓN CALMAN. Esta viraxe do
primeiro ministro escocés co-
locaba automaticamente a
bóla no tellado dos grandes
partidos unionistas, que me-
ses atrás gabaran e apoiaran,
con algunha reticencia no ca-
so do Partido Conservador, as
teses sostidas no relatorio da
Comisión Calman, publicado
en xuño deste ano. Segundo o
tal relatorio, debía avanzarse
con decisión no autogoberno
escocés. A nova proposta de

respostas para o referendo
permitiría comprobar se a ci-
dadanía escocesa apoia esta
opción, aceptada por laboris-
tas, liberaldemócratas e con-
servadores.

O movemento dos nacio-
nalistas xa está a ter conse-
cuencias. Días antes da confe-
rencia liberaldemócrata pre-
vista para o 31 de outubro, da
que debería resultar o posicio-
namento definitivo do partido
en relación ao referendo, foi
feita pública unha revolta de
cargos do partido, dispostos a

rebelarse e mesmo pór en
cuestión a lideranza de Tavish
Scott, xefe de filas no ramo es-
cocés, a fin de apoiar a celebra-
ción da consulta popular. Os
16 deputados liberaldemócra-
tas, unidos aos xa declarados
favorábeis ao referendo, os do
SNP e os verdes, conformarían
unha maioría absoluta. O cer-
to é que na altura da redacción
deste texto, non está claro cal
será o curso das cousas.

O tempo dirá. O certo é que
o que está a ocorrer en Esco-
cia pode acabar resultando
crucial e ter consecuencias
moito máis alá das fronteiras
do Reino Unido e mesmo da
propia Europa.�

O primeiro ministro escocés, Alex Salmond,
conseguiu creto ao salvar o benestar social
do vendaval da crise. Agora está a piques de
xuntar votos suficientes para convocar
unha consulta sobre o futuro da nación

Máis perto ca nunca o referendo
sobre a independencia de Escocia

X.L. Franco Grande

Turquía é un país moi com-
plexo, empezando pola

súa cultura. Como ben dixo
Azin Nesin, se se considera só a
cultura (oficial) negamos a ri-
queza cultural das nacións
(kurda, árabe, siriaca, etc.) que
viven en Turquía”. A cultura
nacional, asegura, non é exclu-
sivamente turca.

Os europeos, aínda tan
pouco europeos como Nicolas
Sarkozy, fan o que poden para
afastarse da idea da incorpora-
ción dese país á UE. E pensan
que un país cun goberno islá-
mico, e moi mediatizado polo
exército, non é socio de fiar.
Ademais, tería, polo número
de habitantes, un peso en Eu-
ropa moi semellante ao de Ale-
maña.

Pode que, cansa de pedir o
seu ingreso na UE e de que
non se lle escoite, estea ini-
ciando un percorrido que em-
peza a dar que pensar a moi-
tos: negarse a que os avións
dos EE UU con destino a Iraq
sobrevoasen o seu territorio,
achegamento a Rusia, contac-
tos con Hamas, distanciamen-
to de Israel... ¿Procura outras
amizades?

O problema é ben ensarilla-
do: por unha banda, Turquía é
país de paso obrigado para o
abastecemento europeo de hi-
drocarburos de diversa orixe,
pertence á OTAN e fai o que
pode, ou o que di que pode, pa-
ra que as súas institucións poi-
dan dalgunha maneira ser
aceptadas pola UE, 

Pero por outra, e máis aín-
da nun momento de especial
sensibilidade en canto ao cha-
mado terrorismo islámico,
tropeza con algúns políticos
europeos que sospeitan dos
seus gobernantes, do deu
exército e aínda tamén do isla-
mismo daqueles e deste. Tan
difícil que algúns pensan se á
vista do anterior non cabería
pensar se Europa estará per-
dendo Turquía.�

LATEXOS

TURQUÍA,
PRETO E LONXE

’’

Cansa de non ser aceptada
pola UE, busca
outras amizades”

’’

O primeiro ministro de Escocia, Alex Salmond, durante unha visita a un centro de

acollemento de animais.                                                                                                                            DAVID MOIR / REUTERS

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

’’A intención é que 
o parlamento vote a
convocatoria ou non dun
referendo sobre a
independencia de Escocia
no ano próximo”

’’Os 16 deputados
liberaldemócratas,
unidos aos xa declarados
favorábeis ao referendo,
os do SNP e os verdes,
conformarían unha
maioría absoluta”
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que África se xoga en Copenha-
gue é o seu desenvolvemento
futuro, que está lastrado por un
cambio climático do que non
son responsábeis nin no pasa-
do, nin no presente.

LÍMITE AO DESENVOLVEMENTO? Para
os países emerxentes, especial-
mente os BRIC (Brasil, Rusia,
India e China) é deshonesto li-
mitarlles o seu crecemento fu-
turo con posturas que lle redu-
zan a emisión de gases. Consi-
deran inmoral que aqueles que
durante os dous últimos sécu-
los se axudaron da inexistencia

de restricións ambientais para
consolidar o seu desenvolve-
mento, agora sexan os que
queiran facer táboa rasa cos pa-
íses que aínda non chegaron ao
limiar dos industrializados.

A postura máis estendida en-
tre os desenvolvidos é facer de
Copenhague o punto de infle-
xión, aínda que algúns se escu-
den na negativa dos emerxentes
para evitar o compromisos.

Nesta ocasión contan cun
novo contexto favorábel: A sen-
sibilización dos BRIC, sobre as
consecuencias internas do
cambio climático obriga a in-
cluír políticas de corrección.

Dez das 15 megalópoles dos
países emerxentes están en pe-
rigo por alteracións dos niveis
fluviais ou marítimos.

O Brasil vén de padecer un-
ha grave seca no 2006 que pro-
vocou o maior descenso coñe-
cido no caudal do Amazonas.
Nos próximos oito anos quere
reducir a taxa de deforestación
nun 70% para reequilibrar os
ciclos pluviais.

Na China de Hu Jintao ad-
mítese a urxencia das medidas
contra o cambio climático
diante do perigo de perder o
80% dos glaciares en 40 anos e
avanzan compromisos.

O último dilema estará en
saber se serán suficientes ou se
xa chegan a destempo.�

ción mundial, son os responsá-
beis do 60% das emisións.

As tres grandes perspectivas
de análise nas que se colocan
os países coinciden co nivel
evolutivo do se desenvolve-
mento económico.

Aos menos afortunados, co-
mo África, non lles afectan as li-
mitacións que se impoñan na
emisión de gases. Pero consi-
deran que as nacións pobres
padecen o 90% das calamida-
des previstas. Así o recolle o in-
forme do Foro Humanitario
Global, unha organización con
sede en Suíza auspiciada polo
ex secretario xeral da ONU Kofi
Annan. No estudo sitúan en
África 15 dos 20 países do pla-
neta máis vulnerábeis ao cam-
bio climático.

Desde hai meses os gober-
nos africanos discuten a presen-
tación en Copenhague dunha
posición unitaria coa que recla-
mar unha compensación eco-
nómica. Para o presidente da
comisión da Unión Africana, o

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección

e a Análise Exterior (IPAEX) 

Un dos grandes dilemas sen re-
solver que poden facer fracasar
o cumio do cambio climático, a
celebrar en Copenhague entre
o 7 e o 17 de decembro, é o
equilibrio entre desenvolmen-
to contemporáneo e  contami-
nación histórica.

Os países emerxentes son
partidarios de cuantificar a re-
lación entre potencias moder-
nas e polución evolutiva. Se to-
másemos como punto de par-
tida da contaminación a revo-
lución industrial, teriamos que
os países considerados como
desenvolvidos son os respon-
sábeis dos dous terzos dos ga-
ses que provocan o efecto in-
vernadoiro. Mesmo se fixése-
mos un corte cego que non mi-
rase cara á historia poderiamos
afirmar que hoxe en día os paí-
ses máis desenvolvidos, que
tan só acollen o 20% da poboa-

En decembro a Comunidade Internacional
discutirá en Copenhague medidas para
limitar o cambio climático. O sur do planeta
teme que triunfe a tese de que os pobres
pagarán as consecuencias da ansia dos ricos

Os países subdesenvolvidos pagan
o cambio climático

Activistas de Greenpeace protestan contra a postura do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula, ante o cambio climático, nos xardíns do palacio de Itamaraty, Brasília.

GUERRA / AFGANISTÁN

OUTUBRO, O MES CON MÁIS
BAIXAS DESDE O 2001

Outubro foi o mes con máis
baixas no exército estadouni-
dense destinado en Afganis-
tán desde o comezo da guerra,
en novembro do 2001. Ao pe-
che desta edición morreran 53
militares, dous máis que en
agosto, mes até agora consi-
derado máis sanguento. Os
propios responsábeis de Polí-
tica Exterior dos EE UU reco-
ñecen que a insurxencia dos
talibáns alcanza hoxe o seu
apoxeo desde o inicio da inva-
sión e séguese a discutir se
convén aumentar o contin-
xente armado na zona. A ten-
sión política que se viviu nas
eleccións presidenciais afian-
zou a sensación de inseguran-
za. De feito, o poder do gober-
no de Kabul apenas se esten-
de alén da propia capital.

ELECCIÓNS / URUGUAI

MUJICA E LACALLE,
NA  SEGUNDA VOLTA

Como estaba
previsto, o
centro-es-
querdista Jo-
sé Mujica e o
liberal Luis
Lacalle terán
que disputar
a segunda
volta das pre-
sidenciais uruguaias o 29 de
novembro. Mujica, perten-
cente ao Frente Amplio (FA),
partido do actual presidente,
Tabaré Vázquez, obtivo o 49%
dos votos. Lacalle, do Partido
Nacional, o 47. Segundo os
analistas, na votación final pe-
sará tanto o carisma dos can-
didatos como o grao de rexei-
tamento que teñan entre os
seus “desfavorábeis”. Tamén
cobra moita importancia sa-
ber que posición terá o tercei-
ro candidato, Pedro Borda-
berry, do Partido Colorado.
Horas despois das eleccións
anunciou que votará por La-
calle pero outras fontes da for-
mación afirman que antes de
darlle un apoio explícito esixi-
rá certas compensacións.
Non hai que esquecer que co-
lorados e nacionais son rivais
históricos pero tampouco que
ambos se opoñen ao FA.�

Soldados estadounidenses en Kan-

dahar (Afganistán).
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’’Os países desenvolvidos,
con só o 20% da
poboación mundial, son
os responsábeis do 60%
das emisións de gases”

’’Na China de Hu Jintao
admítese a urxencia das
medidas contra o cambio
climático diante do perigo
de perder o 80% dos
glaciares en 40 anos”
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Xurxo González
Aínda que moitos seguen a
comparar a crise económica ac-
tual coa de 1929, semella que
nin o alcance nin as consecuen-
cias para a ideoloxía e a política
serán tan profundas. Precisa-
mente cúmprense oitenta anos
daqueles días (24, 28 e 29 de ou-
tubro) que marcaron rapida-
mente o mundo sen necesidade
de que as avanzadas telecomu-
nicacións das que dispomos
hoxe retransmitisen as quebras
de bancos en tempo real.

A crise dos anos 30 do século
pasado tivo como consecuen-
cia no curto prazo a populariza-
ción das teorías de John May-
nard Keynes, isto é, a necesi-
dade de que o Estado pule da
economía nos tempos de crise.
Pola contra, o comezo do sé-
culo XXI viu só algo máis acorde
co espírito dos tempos: o keyne-
sianismo e os seus profetas vi-
ñeron como unha moda pasa-
xeira, que xa comeza a diluírse
sen ter contribuído a modificar,
nin o máis mínimo, as estrutu-
ras que conduciron á crise. Nin
sequera a conmemoración his-
tórica do crack está a ser tan ata-
fegante como acostuman as

que promoven uns medios de
comunicación ben aficionados
ás efemérides.

NON ERA PARA TANTO OU NON PENSA-

MOS QUE ERA PARA TANTO? Polo de
pronto, as consecuencias da
crise aínda son descoñecidas.
Levamos xa tantos meses fa-
lando do derrube da economía
e do paro que pensamos que as
colas de desempregados espe-
rando un pouco de sopa só as

podemos atopar nas exposi-
cións do fotógrafo Walker
Evans, que retratou a sociedade
estadounidense da Gran De-
presión. Como pensar, na so-
ciedade da abundancia actual
da que aínda gozan preto do
80% dos cidadáns (aqueles que
segundo as estatísticas teñen
traballo), nas penurias do outro
20% sen colocar? Realmente
son para tanto?

A resposta que está calando
en amplas capas da Unión Eu-
ropea, incluíndo España, é que
a culpa é do Estado. A solución
pasa por eliminar o público e xi-
rar aínda máis cara o Mercado,
como demostran enquisas para
as próximas eleccións no Reino
Unido ou que o Partido Popu-
lar, defensor deste pensa-
mento, non ceda popularidade
a pesar das graves diferenzas in-
ternas e a trama de corrupción
na que algúns dos seus dirixen-
tes están implicados.

E isto a pesar de que as análi-
ses sobre a orixe da crise seguen
a estar claros e só se discuten
nos círculos máis integristas da
dereita: faltou regulación no
sector financeiro e o privado
non é, por necesidade, máis efi-
ciente e eficaz que o público.
Hai quen apunta a que pouco
cambiará, agás que o conxunto
dos cidadáns será máis pobre. E
tamén que a avaricia humana
se trasladará a onde haxa opor-
tunidades de ver cumpridas as
súas expectativas: xa se comeza
a falar de burbulla inmobiliaria
en certas áreas de China.�

Manuel Cao

N estes días de presentación dos Presupostos os equi-
pos de goberno respectivos mostran as cifras corres-

pondentes a un ano de vacas fracas onde os recursos min-
guan e as necesidades aumentan. Os ciclos electorais e o
diferente marco competencial en materia fiscal condicio-
nan decisivamente as propostas de ingresos e gastos pero
antes de nada hai que aludir á perigosa falta de credibili-
dade duns orzamentos que sobreestiman os ingresos e
presupostan á baixa os gastos para facer críbel sobre o pa-
pel a sostibilidade das contas públicas no medio prazo.

Talvez o debate esencial radique ben na aceptación do
déficit para impulsar o crecemento e o emprego sen preo-
cuparse pola débeda acumulada ou ben na prevención á
hora de expandir o gasto pois a medra excesivo da débeda
pode enlear a economía nunha carga financeira crecente
polo previsíbel aumento dos tipos e o elevado compo-
ñente estrutural do déficit. Neste punto están as discre-
pancias clave entre os axentes e analistas que atinxen en
realidade ao grao de confianza que uns e outros teñen so-
bre a evolución a medio prazo da economía española no
ámbito global. As perspectivas dominantes indican para
España un período de caída ou estancamento por un
tempo superior ao das principais economías da UE cunha
evolución en W ou en L alongada do ciclo económico.

A valoración do goberno español determinou uns orza-
mentos caracterizados pola elevación dos ingresos públi-
cos (IVE) e pola limitación dos apoios fiscais orientados a
sectores e consumidores para reactivar a economía na
convicción de que non é bon excederse con contas expan-
sivas a priori, dada a incerteza sobre a recuperación inter-
nacional e as dúbidas do sector real para poñer en marcha
un novo modelo de crecemento substitutivo do ladrillo.
Esta opción, prudente pero difícil en termos electorais, fí-
xose cunha operación política impecábel a través dun
pacto con Coalición Canaria e PNV, axentes clave en luga-
res onde o PP está atrapado por formar parte das maiorías
que sosteñen os gobernos de Canarias e País Vasco.

Para o Goberno de Galicia, a elaboración dos orzamen-
tos é máis fácil politicamente, ao contar cunha maioría ab-
soluta, unha oposición feble e un grao de corresponsabili-
dade fiscal limitado. Así, a redución do gasto xustifícase en
base aos erros cometidos nas previsións de recadación do
Ministerio de Economía, o que lexitima aumentar a dé-
beda e non reducir impostos propios. Isto leva a propoñer
uns orzamentos relativamente expansivos na liña doutras
autonomías pois en última instancia será o Estado o que
terá que facerse cargo das débedas orzamentadas e das so-
merxidas. 

Os datos e previsións macroeconómicas revelan que a
situación galega é mellor ca a española polo menor peso da
construción, ao que debe sumarse o tirón do Xacobeo
2010. Así, o PP pode renovar e reconstruír sen présas unha
rede clientelar (mocións de censura á carta) con rende-
mentos probados ao longo das convocatorias electorais
precedentes.�

’’
ORZAMENTOS 
PARA A CRISE

PROBLEMAS E ALTERNATIVAS

Richard Fuld,presidente de Lehman Brothers no momento da creba, antes de entrar no Capitolio de Washington no 2008. 
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O PP pode renovar
e reconstruír sen présas
unha rede clientelar
(mocións de censura
á carta) con rendementos
probados no pasado”

’’

En menos dun ano pasamos de
comparar a crise actual co gran crack
de 1929 e a Gran Depresión a ver como
sobe a bolsa sen tomar ningunha
medida diferente das xa coñecidas

Serviu para algo a crise?

’’O keynesianismo
e os seus divulgadores
viñeron só como unha
moda pasaxeira”

’’A resposta que está calando
pasa por eliminar
o público e xirar aínda
máis cara o mercado”
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Xurxo González
As entidades que representan o
tecido empresarial, varias Cá-
maras de Comercio (Ourense,
Pontevedra, Tui e Vilagarcía de
Arousa) e outros axentes econó-
micos pronunciáronse en con-
tra dunha posíbel fusión entre
Caixanova e Caixa Galicia. Unha
parte importante da patronal do
sur de Galiza apoiaba deste xeito
a postura oficial que os princi-
pais responsábeis da caixa con
sé en Vigo (co seu presidente
Xulio Fernández Gaioso á ca-
beza) non deixan de repetir.

A mecha que provocou esta
concentración de declaracións
no tempo prendeuna un comu-
nicado do Club Financeiro de
Vigo (CFV). Esta asociación da
patronal, moi representativa do
tecido económico da área de in-
fluencia da cidade olívica, consi-
dera que “non é este, cando
aínda non deixou de bater a crise
internacional, o momento máis
oportuno para que estas entida-
des se impliquen nun proceso
de fusión”. Esta institución, pre-
sidida por Xaime Borrás, consi-
dera que a prioridade das caixas
galegas debe ser “velar, como ve-
ñen facendo, polos intereses e
necesidades dos seus clientes”.

CANTO MÁIS PRETO, MELLOR.O docu-
mento dos empresarios vigue-
ses non recolle só as ambigüida-
des e formalismos que adoitan
engalanar os solemnes pronun-
ciamentos sobre o futuro das
caixas galegas. Pola contra,
deixa ben ás claras cal é o temor
da patronal: “Unha caixa única
debería reducir o apoio crediti-
cio a empresas e sectores, cuxa
viabilidade sería posta así en pe-
rigo.” Se ben esta é unha ame-
aza común para os directivos de
toda Galiza, o CFV matiza que
hai que preservar “o grao de
arraigo, proximidade e recepti-
vidade que caracterizaron a ac-
tuación das caixas, grazas espe-

cialmente á súa sensibilidade a
favor dos intereses específicos
de cada unha das súas zonas
tradicionais de actuación”.

Os empresarios que histori-
camente trataron con Caixa-
nova, temen que a fusión entre
caixas galegas se converta
nunha absorción de feito e que o
poder de decisión bascule cara
A Coruña, moi lonxe da actual
sede de Caixanova, no número
1 da céntrica rúa viguesa de Gar-
cía Barbón. Como declarou Car-
los Dagá, presidente da Cámara
de Comercio de Tui, “isto é moi
sinxelo, no negocio funciona a
proximidade. Seguro que teño
máis posibilidades de que me
aproben un crédito se me coñe-
cen, se saben que pido o diñeiro
para traballar para mellorar a
miña empresa”.

A Cámara de Vilagarcía de
Arousa, presidida por Carlos
Oubiña, debateu a semana pa-
sada este asunto. A entidade re-
xeitou tamén a fusión, baseán-
dose “en experiencias anterio-
res e na falta de beneficios que o
proceso podería achegar ás em-
presas”. Segundo un comuni-
cado, “a Cámara defendeu sem-
pre as posturas e as decisións
que beneficien ás empresas da
súa demarcación”. Con todo, o
empresariado arousán defende
unha postura non moi de moda
actualmente, a da fusión con
caixas doutras comunidades.�

RECOMPOSICIÓN DAS ENTIDADES FINANCEIRAS

Sucédense os pronunciamentos
no arco Vilagarcía-Ourense pasando por Tui

Xaime Borrás,Presidente do Club Financiero de Vigo. SONIA DAPONTE/ AGN
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Falece a Condesa de Fenosa.A presidenta de honor do Banco Pastor e
da Fundación Pedro Barrié de la Maza, Carmela Arias e Díaz de Rábago, fa-
leceu na Coruña aos 89 anos. Casada con Pedro Barrié de la Maza [na foto],
Carmela Arias asumira no 1971, ao quedar viúva, a presidencia do Banco
Pastor, cargo que mantivo até 2001.  Foi a primeira muller que ostentou a
presidencia dun banco en España. Posuía o título de Condesa de Fenosa e
a Medalla Castelao entre outras distincións.�

Estas opinións chocan co anuncio

de Francisco Cruz, presidente do

Consello Galego de Cámaras de

Comercio, de que as corporacións

das catro capitais de provincia pre-

sentarán antes de que acabe outu-

bro un informe sobre a convenien-

cia dunha fusión entre Caixa Galicia

e Caixanova. “O informe non estará

avalado por unha cámara ou por

dúas”, afirma Cruz, que espera que

sexa ratificado polas nove que exis-

ten en Galiza. Pese a que non quixo

adiantar as conclusións do in-

forme, semella difícil que ese texto

sexa asumido pola maioría das cá-

maras se defende a fusión.

Pola súa banda, Alberte Núñez

Feixóo, a quen, como máximo res-

ponsábel do goberno galego, a

actual Lei de Caixas confire unha

especial responsabilidade neste

sector, non desvelou aínda os

seus plans. A resposta do presi-

dente ás declaracións anteriores

foi a petición de prudencia e res-

ponsabilidade, pero sen aclarar a

súa posición.�

Cámaras a favor e silencio de Feixóo

’’Núñez Feixóo pediulles
prudencia e
responsabilidade aos
representantes das
cámaras, pero non
aclarou a súa posición”

O empresariado do sur arremete
contra a fusión das caixas

’’Isto é moi sinxelo,
no negocio funciona a
proximidade. Seguro que
teño máis posibilidades de
que me aproben un
crédito se me coñecen”

[Carlos Dagá]
Presidente da Cámara de Comercio
de Tui.
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Non só o Barcelona é máis
que un club. A selección espa-
ñola tamén é máis que un
equipo. Se hai uns anos, can-
do menos no que levamos de
democracia, poucos se atre-
verían a facer unha lectura di-
rectamente política do papel
da selección, agora as cortapi-
sas e o pudor rojigualdaredu-
círonse notabelmente. Hai
pouco máis de un ano, o 8 de
outubro de 2008, o diario ABC
titulaba o seu editorial: “O or-
gullo de ser español” e nel di-
cíase o seguinte: “A día de ho-
xe, España é unha gran poten-
cia deportiva ao máis alto ni-
vel internacional”. A conti-
nuación viña citada unha res-
tra de deportistas que todos
coñecemos. Máis adiante lía-
se: “En tempos confusos para
a vertebración territorial do
Estado, o deporte está a xogar
un papel relevante porque
aglutina as emocións comúns
e demostra a forza da unidade
fronte ás absurdas tentacións
políticas disgregadoras”. “Os
deportistas –dicía tamén–

non son fáciles de atraer para
causas localistas e pechadas,
como pretenden algúns polí-
ticos nacionalistas coa súa ha-
bitual cortedade de miras”.

Talvez non se escribía con
tanta franqueza desde o ante-
rior réxime, cando gañar a Ru-
sia parecía un episodio máis
da batalla de Brunete. Case
exactamente, un ano despois,
o 16 de outubro, tivemos a
oportunidade de escolmar es-
toutro texto, publicado na pá-
xina editorial e de opinión do
diario deportivo Marca, que é,
lémbrese, o periódico máis
vendido do Estado. O artigo
levaba por título: “A selección
como patria” e ía asinado por
Luis Figuerola-Ferretti. Des-
pois de afirmar que “esta se-
lección fai máis patria que os
políticos”, o autor dicía: “O
curioso é que neste momento
de dramática crise, tensións
territoriais entre o Estado e as
autonomías e cos dous gran-
des partidos á greña, cando
parece que todos os días nos
debatemos con desánimo en-

tre o ser e o non ser da nosa
nación e, pouco a pouco, se
vai diluíndo o vello concepto
de patria solidaria, 11 mozos
con camiseta vermella, que
escoitan o himno nacional
con respecto, xogan moi ben
ao fútbol e só queren gañar,
sexan o que leva o sentimento
de España a máis xente”.

Claro que, ao lado desta fe
no carácter patriótico-balsá-
mico da selección actual,
emerxe de  cando en vez a dú-
bida sobre as conviccións e a
identificación co equipo dal-
gúns xogadores, sobre todo
dos que pertencen ao F.C.
Barcelona. Con razón ou sen

ela, cando xoga a selección
acostuma  aparecer algún ar-
ticulista que se pregunta se as
molestias de Puyol serán fin-
xidas, se Xavi realmente está
motivado, se Busquets... Ás
veces as acusacións vólvense
máis fortes. O tamén barcelo-
nista Piqué foi acusado de in-
tentar introducir unha ban-
deira catalá estrelada no palco
de autoridades no que se ato-
paba o rei, despois da final da
copa xogada fronte ao Bilbao.
Pola súa parte, o capitán Pu-
yol foi criticado por elevar o
trofeo un chanzo máis alto
que a propia testa real, o que
ao parecer vai en contra do
protocolo. Son sospeitas moi
comentadas, aínda que des-
mentidas polos propios xoga-
dores. Pero os defensores da
selección, como buque insig-
nia desa España que vive sen
vivir en si, teñen a pesar de to-
do a mosca detrás da orella,
aínda que só sexa polos asubí-
os masivos que recibiu o Rei,
en Valencia, na final de copa
mencionada, por parte dun

público formado, sobre todo,
por cataláns e vascos. O asun-
to trouxo cola xudicial, aínda
que un tribunal ditaminou re-
centemente que os asubíos
entraban dentro do dereito á
liberdade de expresión. Sen-
tenza moi acaída, toda vez
que resultaría difícil deter e
multar a todos os culpábeis. 

Simboloxías extra futbolís-
ticas á parte, a selección pasa
por un momento óptimo e re-
cibe unha aprobación xenera-
lizada por parte dos afeccio-
nados. Isto ocorre, en primei-
ro lugar, polo éxito deportivo,
máis convincente que en nin-
gunha outra época, e, en se-
gundo lugar, polo propio ca-
rácter nada altivo, no persoal,
dos xogadores. Pasado o tem-
po daquelas cabezas extasia-
das, mirando o ceo, mentres
soaba a marcha real, de Raúl e
algúns outros, os xogadores
actuais optan claramente po-
los tons discretos, cumpren
coa súa obriga de xogar ao fút-
bol e deixan as proclamas pa-
ra os editorialistas da capital. �

A UTILIZACIÓN POLÍTICA DO DEPORTE ESPAÑOL

Simboloxías
extra futbolísticas á parte,
a selección pasa
por un momento óptimo”

’’

FÚTBOL

Manolo o do bombo anima a bancada cun grupo de soldados españois destinados en Bosnia durante o partido internacional Bosnia-España en Zenica, o 14 de outubro.. OLEG POPOV / REUTERS

TRIBUNA �M. Veiga.

Óscar Pereiro non correrá co Xacobeo. O ciclista galego Óscar Pereiro,

gañador do Tour de Francia en 2006, non correrá no Xacobeo Galicia a vin-

deira tempada ao parecer porque non aceptaba a rebaixa salarial que lle

propuñan dende o equipo galego. Fontes próximas ao corredor de Mos si-

nalaron que Pereiro podería fichar polo conxunto belga do Quiq Step ou

tamén por algún  cadro italiano.� D
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Antonio Cendán
A recente fichaxe de Fabiano
Soares, coma adestrador da SD
Compostela, saca a relucir un
vello asunto nos equipos de
fútbol. Trátase daqueles técni-
cos que triunfaron no campo
defendo as cores dos cadros
que logo adestrarían. Coma en
todo hai luces e sombras.

ARSENIO IGLESIAS, O MELLOR ADESTRA-

DOR GALEGO DA HISTORIA.Aínda que
o seu recoñecemento na Coru-
ña chegou tarde, cando conta-
ba máis de 60 anos, xa ninguén
cuestiona quen foi o mellor
adestrador deportivista de to-
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dos os tempos e probabelmen-
te o mellor técnico galego da
historia, o certo é que O bruxo
de Arteixotardou moitos anos
en ser posto no lugar que lle co-
rresponde, aínda que cada vez
que adestraba ao Deportivo
acadaba algún éxito. Así, en
1971 devolveu o equipo a pri-
meira división. O seu cese, dous
anos despois, levaría o cadro
coruñés a unha impresionante
crise que duraría case dúas dé-
cadas, na que o conxunto her-
culino descendeu á terceira di-
visión, en 1973, e a Segunda Di-
visión B, en 1980. 

Arsenio Iglesias, antes do

seu retorno definitivo ao equi-
po que o vira nacer coma fut-
bolista nos anos 50, pasara en
dúas ocasións polo seu banco.
Ademais, no seu paso por ou-
tros clubs, converteríase nun
auténtico experto en resolver
crises. Así, en 1973-74, mentres
o seu Depor baixaba a terceira,
o de Arteixo levaba o Hércules a
División de Honra contando
nas súas filas con Manolete, an-
tigo xogador deportivista. En
Alacante acadaría a mellor cla-
sificación do equipo do Rico
Pérez na súa historia. Tamén
devolvería a máxima categoría
ao Zaragoza, Burgos e Elche,
entre outros. Malia os seus éxi-
tos en terras valencianas, Arse-
nio Iglesias, tan só viu recom-
pensada a súa valía coma ades-
trador nos últimos anos da súa
carreira. Así, convertería o De-
portivo en competidor do Ma-
drid e o Barcelona dos anos no-
venta. Co cadro cascarilleiro se-
ría subcampión de Liga en
1993-94 e daríalle o seu primei-
ro título da historia, o Campio-
nato de Copa de 1995. Logo, in-
cluso, en 1996 sería chamado
para relevar ao ínclito Valdano
no Real Madrid.

MUÑOZ E MOLOWNY. Ao longo da
historia non todos os adestra-
dores foron profetas na súa te-
rra, pero a un dos que se lle ou-
torgou ese recoñecemento foi a
Miguel Muñoz, quen ao pouco
de abandonar a práctica activa
do fútbol, encargaríase de diri-
xir ao Real Madrid, ocupando a

súa máxima responsabilidade
técnica durante 14 tempadas,
unha marca que no fútbol es-
pañol non acadou ningún
adestrador. Nesa época os me-
rengues acadaron nove títulos
de liga, dous de Copa e outros
dous de Europa. O técnico ma-
drileño acadaría tamén en 1984
o subcampionato de Europa de
seleccións.

Muñoz foi substituído no
seu cargo polo director técnico
Luís Molowny, un home que
sempre estaba para socorrer ao
Madrid en caso de emerxencia.
Así, despois da nefasta tempa-
da de 1973-74, ese mesmo ano
gañarían o título de Copa tras
vencer ao Barça na final. O
adestrador canario volvería ser
chamado entre 1977 e 1980 pa-
ra ocupar a vacante deixada
polo serbio Miljanic. O Madrid
acadaría un tricampionato li-
gueiro. Dous anos despois tivo
que volver facerse cargo do
conxunto branco en substitu-
ción de Boskov. Ese ano o Ma-
drid gañaría a Copa. A última
vez que dirixiu ao equipo do
Bernabeu foi para relevar ao
galego Amancio Amaro, en
1985. Molowny volvería gañar
dúas Copas da UEFA e un título
de liga, cando se estaba a estre-
ar a Quinta do Buitre.

JAVIER CLEMENTE. Nos anos oiten-
ta, un adestrador vasco que

non triunfara coma futbolista a
consecuencia dunha lesión
nun xeonllo, Javier Clemente
devolvíalle a gloria ao seu equi-
po, o Athletic Club, que había
26 temporadas que non gaña-
ba o título de liga. O sempre po-
lémico técnico bilbaíno conse-
guiría dous campionatos li-
gueiros consecutivos e un de
Copa. Todo iso, entre 1982 e
1984. Dende entón, o Bilbao
non volveu gañar nada.

JOHAN CRUYFF E GUARDIOLA.Na déca-
da dos noventa chegaba ao FC
Barcelona Johan Cruyff, que co-
ma futbolista tan só acadara un
título de liga en 1973-74 e outro
de Copa, ademais de estar con-
siderado coma un xogador po-
lémico. Nos anos noventa fai o
mellor cadro culé da historia,
que acada o seu único tetra-
campionato ligueiro entre 1990-
1994, a máis de conseguir a pri-
meira Copa de Europa dos cata-
láns, en 1992.  Nesa época, o ho-
landés rachou cos máis de 40
anos de hexemonía madridista.

O último que triunfou nos
campos de fútbol e logo no
banco foi Josep Guardiola. O
actual adestrador do FC Barce-
lona foi o único técnico estatal
que acadou os tres títulos nun-
ha mesma tempada (Liga, Co-
pa e Copa de Europa). A súa
mocidade pode facelo acredor
aínda de máis éxitos.�

De Miguel Múñoz a Guardiola, varios
adestradores déronlle a gloria
aos clubs nos que xa foran futbolistas

Javier Clemente , Johan Cruyffe Arsenio Iglesias[abaixo á esquerda]

Ao pouco de abandonar
o fútbol, Miguel Múñoz
fíxose adestrador do Real
Madrid, cargo que ocupou
14 tempadas, un record
no fútbol español”

’’
Profetas na terra
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son os principais programado-
res de teatro do país. É case se-
guro que, aínda que nós puidé-
semos manter o nivel de axudas
deste ano, as contratacións di-
minuirían igualmente por culpa
dese estado dificultoso das con-
tas municipais”, asegura. 

Independentemente de que
as suspicacias do sector proce-
dan máis das actitudes que dos
orzamentos, as palabras de Fa-
sero contribúen a poñer de rele-
vo a situación de extrema de-
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M. Xestoso

A Feira Galega das Ar-
tes Escénicas é,
dende hai tempo,
máis ca unha feira

normal. Durante uns días,
Compostela transfórmase no
principal punto de encontro e
de debate entre os profesionais
do sector, as mesas dos cafés
énchense de conversas sobre
teatro e danza, as rúas atéigan-
se coas caras de actores e actri-
ces recoñecidos e noveis e toda
a cidade se contaxia da sutil
maxia das bambolinas. Para o
xornalista, representa unha
magnífica oportunidade de
avaliar o estado en que se ato-
pa a escena: as súas perspecti-
vas, as inquedanzas, as preo-
cupacións. A Feira deste ano
–desenvolvida ao longo da se-
mana pasada– non lle deixaba

dúbidas ao observador: entre
os actores e os bailaríns impe-
ran o desánimo e o pesimismo. 

O día 19, o Conselleiro de
Cultura inauguraba a Feira de-
clarando que “é o momento de
apostar polo teatro feito en Gali-
za”. Ao día seguinte presentaba
o programa do Xacobeo 2010: o
teatro galego nin sequera se
mencionaba. Son comporta-
mentos coma estes os que con-
ducen aos protagonistas das tá-
boas a acusar á actual Consella-
ría de desinterese pola escena e,
en xeral, pola cultura galega. O
cesamento das directoras do
Centro Dramático Galego e do
Centro Coreográfico Galego
–sen que haxa, polo momento,
substitutos–, as declaracións
que permiten intuír unha para-
lización do Plan Galego das Ar-
tes Escénicas, a redución do or-

zamento dedicado á Rede Gale-
ga de Teatros… son outros tan-
tos episodios que contribúen a
xerar desconfianza cara ás in-
tencións do novo goberno. 

Xoán Carlos Fernández Fa-
sero, director da Axencia Galega
de Industrias Culturais (Agadic),
apela á crise para xustificar os re-
cortes: “Non se trata só de que a
Consellaría teña menos diñeiro,
que o ten; é que tamén están
nunha situación económica
moi precaria os concellos, que

pendencia do noso teatro: unha
suxeición ás institucións e ás
Caixas de Aforros que supón un
grave obstáculo para a compe-
titividade, impide a creación
dun auténtico tecido industrial
e deixa inerme o sector en canto
falta algún destes apoios. 

Os profesionais responden,
non obstante, que é a adminis-
tración a que está obrigada a dar
pasos que leven a superar estes
impeitizos. As críticas comezan
pola propia organización da
Feira. Segundo eles, a Consella-
ría demorouse esaxeradamente
en conceder as axudas á produ-
ción de espectáculos e este atra-
so provocou que algunhas com-
pañías non puidesen ter as
obras rematadas a tempo. A fal-
ta de compañías invitadas dou-
tras comunidades –un elemen-
to habitual nas pasadas feiras–
supuxo reducir os alicientes pa-
ra os programadores de fóra de
Galiza. E en xeral, afirman, a im-
provisación e a falta de proxec-
tos na organización deste even-
to son o reflexo do desleixo que
preside a política cultural do no-
vo goberno. 

Roberto Taboada, progra-

O pesimismo sae á escena
A Feira Galega das Artes Escénicas
desenvolveuse nun ambiente de
desánimo e suspicacias ante as demoras
e a falta de proxectos do novo goberno

FEIRA DAS ARTES ESCÉNICAS

Glass Cityde Teatro do Noroeste Wake up,de Nut teatro

Atra Bile de Teatro de Ningures
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trocederon, rachando coa tra-
xectoria ascendente dos dous
últimos anos. As cifras son pro-
visionais –os programadores
poden comprar aínda até fi-
nais deste mes– pero indicati-
vas da dinámica do mercado. 

CALIDADE E DIVERSIDADE. Mais o te-
atro e a danza, por suposto, non
son só un negocio reducíbel a
números e resultados crematís-
ticos. Cal é altura artística das
obras galegas que se puideron
ver este ano? Rafael Campos,
programador do Teatro Muni-
cipal de Zaragoza acudía por
primeira vez á Feira e o seu diag-
nóstico é máis esperanzador do
que as perspectivas económi-
cas: “É certo que non vin ningún
espectáculo abraiante, deses
que te deixan tocadopara toda a
vida, pero o nivel medio é bo,
variado e de calidade. Non vexo
moitas diferenzas co teatro que
se está a facer no resto do Estado
–se exceptuamos Cataluña que
ten un mercado interno moi po-
tente que lles permite ir máis alá
do que facemos os demais. Se
cadra, as compañías galegas de-
berían acometer con maior es-
forzo o obxectivo de se proxec-
tar no exterior, mais ese tamén é
un labor que deben realizar ou-
tras dramaturxias e que esixiría
unha meirande cooperación
entre os organismos das distin-
tas comunidades autónomas”. 

Esta opinión era comparti-
da pola maioría de programa-
dores consultados, coa parti-
cularidade de que case todos
citaban un espectáculo dife-
rente cando tocaba poñer
exemplos: dende O segredo
dos Hoffmanda compañía La-
garta, lagarta até o Wake up
Nut Teatro, dende o Ovay de
Quique Peón ao espectáculo
Rúa Airede O retrete de Dorian
Gray… As preferencias desve-
laban gustos persoais e liñas
estéticas dispares, pero tamén
eran un síntoma de que, preci-
samente, a escena galega pode
satisfacer moi diversos padais. 

Estes resultados positivos
son, sen dúbida, froito do traba-
llo desenvolvido nos últimos
anos. Na pasada edición desta
mesma feira, percibíase que o
futuro se enfrontaba con expec-
tación e con certa confianza nas
propias posibilidades. O pano-
rama mudou radicalmente. Até
que punto a responsábel é a cri-
se e que medidas tomará o no-
vo goberno para contrarrestala
son, polo de agora, incógnitas
por desvelar.�

mador do Teatro Jofre de Fe-
rrol, cre que a Feira ten que or-
ganizarse dun ano para outro.
“Hai que traballar durante do-
ce meses para atraer progra-
madores doutras latitudes, pa-
ra saber que é o que queren
comprar e ofrecérllelo. É preci-
so facer un programa equili-
brado e suxerente, no que non
falten sorpresas. En resumo,
hai que reformularse a pregun-
ta: para que facemos a feira?” 

Ernesto Chao, presidente de
Escena Galega, vai máis aló.
“Todas as declaracións que es-
tamos escoitando por parte dos
responsábeis de Cultura supo-
ñen un auténtico desprezo polo
teatro. Nas reunións que tive-
mos coa Consellería puiden ob-
servar un gran descoñecemen-
to do que é a cultura galega e, o
que é peor, moi pouco interese
por tentar entender onde esta-
mos e que é o que precisamos.
Seguimos negociando con eles
e aínda non sabemos a que
acordos podemos chegar, mais
a miña percepción persoal e
francamente pesimista. Hai fal-
ta de ideas. E, dende logo, nin-
gún proxecto cultural pode ter
garantías se cada vez que cam-
bia o goberno hai que volver ini-
ciar todo dende cero.” 

O certo é que o derrotismo
que presidiu o desenvolve-
mento da feira confirmouse
coas cifras de vendas, que re-
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A danza é un caso que preo-
cupa especialmente ao sec-
tor. Na pasada lexislatura, a
creación do Centro Coreo-
gráfico Galego permitiu que a
danza contemporánea tive-
se, finalmente, a considera-
ción que merecía. A recupe-
ración de artistas galegos que
estaban a traballar no exte-
rior, o destacado labor de for-
mación de técnicos e progra-
madores, o contacto e a rela-
ción continuada con redes de
danza europea… mereceron
as louvanzas dos especialis-
tas e permitiron que a danza
galega comezara a situarse
no panorama estatal e mes-
mo internacional. 

Agora existen serias dúbi-
das sobre o futuro do CCG,
sobre a súa continuidade.
Moitos cren que se quere dar
paso a un centro máis pare-
cido ao antigo “Rei de Via-
na”. Outros opinan que se
quere desnaturalizar a esen-
cia do proxecto iniciado por
Natalia Balseiro. Pero a reali-
dade é que o Agadic non de-
fine claramente cales son os
seus obxectivos ao respecto
da danza e remite á futura

convocatoria do concurso
que elixirá o próximo direc-
tor do Centro. 

Xustamente ese silencio,
teimudamente mantido
dende que se formou o novo
goberno, é o que alarma ao
mundo dos bailaríns. De fac-
to, coincidindo coa celebra-
ción da Feira deuse a coñecer
un comunicado no que os
principais actores da danza
contemporánea do resto do
Estado e de Portugal expresa-
ban a súa preocupación ante
os rumores de desartella-
mento do CCG e pedían a
continuidade do centro que,
segundo eles, “estaba xeran-
do un importante foco de
atención cara á creación que
se desenvolve en Galiza”.�

O interrogante da danza

’’Moitos cren que se quere
dar paso a un centro
máis parecido ao antigo
‘Rei de Viana’”

Ovay, da compañía de Quique Peón.   OVIDIO ALDEGUNDE

’’Os protagonistas do teatro
acusan a actual Consellaría
de desinterese
pola escena e, en xeral,
pola cultura galega”

’’Xoán C. Fernández Fasero,
director da Agadic,
opina que a crise
xustifica os recortes”

’’O derrotismo que presidiu
o desenvolvemento da feira
confirmouse coas cifras
de vendas, que
retrocederon, rachando coa
traxectoria ascendente
dos dous últimos anos”
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M.B.
Vintedous números editados e
unha trintena de colaboracións
a cargo de debuxantes destaca-
dos. Son as cifras coas que a re-
vista satírica Retranca e a pe-
quena Santa Compaña que lle
serve de mascota chegan ao seu
segundo aniversario como pu-
blicación que aposta polo gale-
go, a profesionalización dos au-
tores e un humor feito en Galiza
para reflexionar criticamente e
abrir debate sobre as puntas da
realidade.

O venres 30, a sede ponteve-
dresa da Fundación Caixa Gali-
cia será o escenario no que se vai
celebrar a festa de aniversario da
publicación, na que ademais
dunha misa ao estilo Retranca,
haberá música, monólogos e
pequenos espectáculos que
queren mostrarlle ao público a
temperatura do humor galego e
facer balance destes dous anos
de andaina. Para Kiko da Silva,
director da publicación, a valo-
ración é moi positiva e supera
“as previsións máis optimistas”.

Cando hai dous anos Retran-
casaíu por primeira vez do pre-
lo, a revista comezou a abrir ca-
miño cara a profesionalización
nun momento no que abunda-
ban os fanzines e os traballos
sen remunerar. “Penso que par-
te da clave do éxito radica aí”,
comenta Kiko da Silva “en in-
tentar que a publicación fose o
máis profesional posíbel”. Des-

mos a oportunidade de poder
tratar os temas dende un punto
de vista simplemente humorís-
tico”. Ao seu ver “moitos autores
teñen Retrancapara desafogar o
que nos seus medios non lle
permiten, pero esa liberdade
costa levala, especialmente á
hora do financiamento”. “O hu-
morista ten un compromiso
coa realidade e, como galegos,
temos que demostralo”, sinala
da Silva, que destaca ademais
que “esta é a primeira vez que o
humor gráfico ten un compro-
miso social como publicación,
máis alá das individualidades”. 

TRADUCIR TAMÉN HUMOR AO GALE-
GO. Nestes dous anos na revista
colaboraron autores de dife-
rentes estilos e procedencias,
traducíndose unha importan-
te cantidade de debuxantes de
fóra, como poucas veces se fi-
xera. Púidose ler por primeira
vez en galego a Mel e a Alberto
Montt e outra xente que non
ten obra en español. E entre os
galegos figuran Alberto Gui-
tián, Andrés Meixide, Bernal,
Jacobo Fernández, Kohell, Ma-
nolo Rivas, Pinto e Chinto, Xa-
quín Marín, Siro López e Luís
Dávila, entre outros moitos.

Da Silva asegura chegar con
folgos para encetar o terceiro
ano de Retrancaa pesar das di-
ficultades que está a provocar a
crise. Como medida “cautelar”
a revista modificou a súa perio-
dicidade e agora estará nos
quioscos cada dous meses, iso
si, cun número maior de páxi-
nas e cun novo suplemento
dedicado á lingua, no que se
reflexionará sobre a deriva do
debate do galego.�
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pois de traballar en El Jueves, da
Silva detectou que en Galiza
existía mercado para unha pu-
blicación de características se-
mellantes trasladada á esta rea-
lidade e feita dende aquí .

“Deste tempo quédome coa
sensación de elaborar un pro-
duto que lle gusta ao público e
coa idea de que facemos humor
social”, comenta. “Nunca tive-

A sede pontevedresa da Fundación Caixa Galicia
acollerá o 30 de outubro a celebración do segundo
aniversario de Retranca,a revista satírica
profesional dirixida por Kiko da Silva

Dous anos de humor

Xosé Lois García

Aúltima quincena do mes de setembro foi tráxica para
a literatura angolana polo falecemento do poeta

Francisco Fernando da Costa Andrade (1936-2009), acon-
tecido en Lisboa o día 18 de cancro. O día 29 falecía subita-
mente o poeta e etnomusicólogo Jorge Mendes Macedo
(1941-2009). Dous escritores con diversos rexistros que
axudaron a manter viva a labarada da liberdade de Angola.
Os dous militaron no MPLA e ocuparon diversos cargos
políticos e culturais no goberno do país.

Costa Andrade estudou arquitectura en Portugal e na an-
tiga Iugoslavia, e de moi novo incorporouse á guerrilla do
MPLA que operaba no leste do país. Ndunduma era o seu
nome de guerra e nese espazo de operacións xurdiu a súa
creación poética de combate, social e política. A súa poesía
cívica sitúan a Costa Andrade na chamada xeración de gue-
rrilla dos anos 60. Unha poesía que se inscribe no que en Eu-
ropa se denominaba poética de revolta. Lembremos algúns
títulos suxerentes como: Poesía com armas, O Cunene corre
para o sul, Ontem e depois, Os sentidos da pedra, Uwini e O

País de Bissalanka.
Na narrativa desta-
can, Estórias de con-
tratados, Leña seca,
Dizer assim...(recolli-
da de proverbios en
lingua unbunda, tra-
ducidos ao portu-
gués). Así como unha
escolma de opinións
sobre a literatura an-
golana no proceso de
liberación nacional.
Deputado na Assem-
bleia Nacional. 
Coa morte de Costa
Andrade desapare-
ce un dos homes

mais preclaros da loita do Movemento Popular de Liber-
tação Nacional, no que el se integrou e propiciou unha li-
teratura apta para sensibilizar o pobo e proclamar a li-
berdade de Angola ante o mundo. Costa Andrade foi un
escritor moi celebrado no seu país e, tamén, moi divulga-
do internacionalmente.

Jorge Macedo foi outro dos grandes poetas angolanos
da xeración dos 70. Unha xeración prolífica que lle tocou
vivir parte da confrontación armada no primeiro lustro
desa década e do último lustro que lle tocou vivir en liber-
dade. Autor de estrea en 1970 do conmemorado poema-
rio: As Mulheres. Outras entregas importantes foron, Pai
Ramos, Voz de Tambarino, Clima do Povo, Página do pra-
do, entre outros títulos poéticos. 

No ámbito da narrativa destaca o romance Geografia da
Coragem. Cenas e Contos é outro título que desvela diver-
sos escenarios do conto oral por onde transcendeu e rehabi-
litou non poucas historias daquela África de todos e desa
Angola onde se particularizan tantos encontros. Gente do
meu Bairroé outra das súas particularidades en prosa, no
que revela as vivencias do seu propia barrio, que atinxe a vi-
da popular dos grandes musseques de Luanda. Macedo
contribuíu á etnoloxía musical angolana que lle debe un
enorme respecto polo que achegou neste xénero.�

FALECEN
COSTA ANDRADE
E JORGE MACEDO

’’ ECOS LUSÓFONOS

Jorge Macedo.

UERE SABER MÁIS?
www.revistaretranca.com?

’’É a primeira vez que o humor
gráfico ten un compromiso
social como publicación,
máis alá
das individualidades” 

[Kiko da Silva]
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Gonzalo Vilas

Só se necesita unha

variña, unha baralla,

algunha moeda, un par

de consellos e moita

paciencia. 

O mago Pedro Volta

vén de publicar o volu-

me O Pazo Máxico. A

túa primeira Escola de

Maxia (Baía Edicións),

con trucos e aventuras

que poden servir de

axuda aos magos máis

inexpertos
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Os Grandes Magos

Durante décadas, artistas de diferentes lati-
tudes deixaron coa boca aberta ao seu pú-
blico con coellos saídos de chisteras baleiras,
levitación de mulleres, xogos de cartas im-
posíbeis, desaparicións misteriosas de canto
obxecto lles caía nas mans e multiplicacións
de moedas, panos e bolas. O Gran Carter

deslumbrou nos teatros da segunda década
do século XX estadounidense. Un século an-
tes fixérao Robert-Houdin en París e tamén
Harry Houdini, o gran escapista, anos des-
pois en Wisconsin, tras deixar o seu traballo
de cerralleiro. Son só, xunto con Doug Hen-
nung, David Copperfield ou o galego
Mago Antón, algúns dos nomes cos que se
escribiu a historia universal da maxia.

O Pazo Máxico

Agora, coa intención de achegar a maxia ao
mundo real, o mago galego Pedro Volta
proponvos a rapaces e rapazas un pequeno
manual con trucos e espectáculos para facer
na casa, acompañados cunha serie de debu-
xos que facilitan a comprensión. O libro leva
por título O Pazo Máxico. A túa primeira
Escola de Maxia (Baía Edicións), e ademais
dos textos do mago está ilustrado polo de-
buxante Calros Silvar. 

O libro comezou a madurar hai un par de
anos. O autor, Pedro Volta, deca-
touse naquel momento de que
o material de maxia para cati-

vos que existía reducíase a pequenos trucos
mal fotografados, demasiado realistas e
pouco atractivos. Decidiu entón elaborar un
volume imitando o aspecto misterioso dos
antigos tratados de maxia pero sen renun-
ciar a escribir un libro de aventuras, na que
os lectores, a medida que lesen fosen pa-
sando fases, descifrando enigmas e progre-
sando no dominio da maxia. E este é o resul-
tado.

O mago Pedro Volta

O primeiro contacto deste
mago pontevedrés produ-
ciuse cando aínda era cativo.
Lembra que empezou cunha
destas caixas de maxia chea
de pelotas, cartas, panos e
fíos, que tiña abandonada un
amigo. Estudou todos os nú-
meros, representounos e, a
medida que investigaba, o
seu interese polo ilusionismo
medraba. "A maxia é unha fe-
rramenta incríbel para que os
rapaces se relacionen co
resto", comenta, "para que
sexan os protagonistas, de-
senvolvan a faceta social e a
dominen".

Entre os seus referentes, Pe-
dro Volta cita a David Cop-
perfield, Lance Burton,
Juan Tamariz e Pepe Carrol
e outros clásicos. En novem-
bro, o mago cruzará o Atlán-
tico e actuará en Washing-
ton, nun certame promovido

pola Unión Europea. Ao seu
regreso iniciará unha xira de
espectáculos en Galiza. As da-
tas poden consultarse na súa
web www.pedrovolta.com,
así como información sobre
os seus números e a súa his-
toria.

O espectáculo

Sobre un tapete de cartolina pon
un vaso boca arriba, nun lateral,
cuberto cun cilindro de cartolina.
Explica que tes unha chave má-
xica que, de cando en vez, se fai
invisíbel. Deixa a chave sobre o
tapete de cartolina no centro. Tá-
paa co cilindro. É importante que,
ao agarrar o cilindro collas tamén
o vaso. Espera uns segundos e
dás un pase máxico coa túa va-
riña. Retiras soamente o cilindro,
deixando o vaso sobre o tapete. O
público pensará que a chave de-
sapareceu. Agora di que a chave
só pode permanecer invisíbel un
par de segundos. Colle o cilindro
de cartolina e volves cubrir o
vaso. Dás outro pase máxico e le-
vantas o cilindro co vaso e... ma-
xia! A chave volveu a aparecer.

Un
consello

O mago Pedro Volta dálle
unha serie de consellos aos

aprendices antes de saír ao esce-
nario. Cómpre escoller un reperto-
rio que se domine, con espectácu-
los curtos, con ritmo, sen repetilos

ao longo da actuación, mentali-
zarse de que todo vai saír

ben e falar alto e claro.

Queres ser 
aprendiz de mago?

A Chave
Invisíbel

Máis listo que Scotland Yard

Ao redor dos magos clásicos xur-
diron unha manchea de anécdo-
tas e mitos. Unha das máis desta-
cada protagonizouna Harry
Houdini, o mago húngaro na-
cido en 1874, que se converteu
nun dos escapistas máis famo-
sos do mundo. 
En 1900, a policía de Scotland
Yard, que daquela gozaba de
gran prestixio internacional, re-
touno a escapar dos seus calabo-
zos. Convocouse á prensa, e Hou-
dini presentouse coa súa muller,
Bess, na comisaría. Examináron-
lle até as enxivas pero non topa-
ron ningunha chave oculta e en-
cerrárono nun calabozo. 
Ao pasar unhas horas, presen-
touse na oficina onde se topaba
o persoal de Scotland Yard.

Texto: Mar Barros
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O Segredo

O truco é moi enxeñoso. En pri-
meiro lugar, terás que colocar o
vaso, boca abaixo, sobre a carto-
lina e cun lapis debuxar o con-
torno. Despois debes recortar o
círculo e pegalo á boca do vaso. O
que sobresaia de cartolina hai
que cortalo. Cando acabes de pe-
galo, tes que colocar o vaso, boca
abaixo, sobre unha cartolina da
mesma cor que fará de tapete. A
xente pensará que é un vaso nor-
mal sobre unha cartolina. Cun
anaco doutra cartolina de dife-

rente cor fas un cilindro usando o
vaso como molde. Este cilindro
servirá para ocultar o segredo.
Listo!

Material
·Unha cartolina azul para o tapete
·Unha cartolina da mesma cor
para o circulo secreto
·Unha cartolina vermella para o ci-
lindro
·Un vaso de cristal
·Unha chave plana
·Pegamento
·Unhas tesoiras de punta redonda

Tes un debuxo, unha caricatura,
unha foto túa, da túa mascota ou do
sitio en que vives que queres publi-
car 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 publi-
cando 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!
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Antonio García Teixeiro 

PPoesía infantil, poesía pa-
ra nenos, poesía… Que

máis dá! Cuestións de termi-
noloxía. O máis importante é
falar de poesía. Para moitos, a
poesía é a expresión da beleza
por medio da palabra. A bele-
za e o compromiso, os senti-
mentos, a necesidade dos si-
lencios nos versos, as dobres
lecturas, a conciencia do indi-
vidual  e mais do colectivo,
entre tantas cousas. Cando
falamos de poesía infantil, de-
bemos ter en conta que non é
unha poesía feita con dimi-
nutivos, como ben  afirma
Pedro Cerrillo, nin unha poe-
sía escrita cunha linguaxe
melindreira, adozada, super-
ficial, fácil. A poesía infantil é
sinxelamente poesía escrita
para que gocen uns lectores
en proceso de desenvolve-
mento físico e intelectual, con
capacidade evidente para ir
chegando a poemas máis
complexos que non deixen
de emocionalos co paso do
tempo. Pero non é un subxé-
nero nin algo menor. A poesía
infantil, como poesía que é,
amosa os mundos subxecti-
vos de cadaquén, cos seus rit-
mos propios, coa utilización
intelixente de recursos estilís-
ticos ricos e variados, ade-
mais de ter, moitas veces, un
compoñente lúdico, musical,
humorístico e, mesmo, surre-
alista. Na poesía infantil innó-
vase. Os poetas rachan mol-
des, respectan os seus lecto-
res e son conscientes da
importancia dos versos. En-
cántame esa clasificación de
Blanca-Ana Roig ao referirse
á poesía para os cativos. Ela  di
que “poesía é xogo, poesía é
música, poesía é conto, poe-
sía é maxia”. Moi atinada a
definición, sobre todo se a pa-
labra maxiacontén agarimo,
sorpresa, afecto e gusto pola
palabra ben empregada. Iso e
moito máis  é a poesía infantil.
Abramos os poemarios sen
complexos, por favor. �

POESÍA  INFANTIL

A palabra 
maxia
contén 
agarimo, 
sorpresa,
afecto 

e gusto”

’’

Bechos pequerrechos.

Autora:  María Lires

Editorial: Galaxia. Col. Árbore

María Lires preséntalles aos lectores
infantís un colorista e simpático li-
bro onde realiza a dobre función de
escritora e ilustradora. Trátase dun
traballo no que o ton poético do
texto atopa a súa representación
plástica, creando un conxunto har-
monioso tanto no contido como na
forma. Ao longo das súas páxinas
aparece unha variada comitiva de
graciosos animais que comparten o

feito de pertencer ás clases máis pe-
quenas do mundo zoolóxico. Cada
un deles é presentado a partir dun
poema no que o ritmo cumpre un
papel fundamental na engrenaxe
da musicalidade textual, que o pú-
blico infantil é quen de recoñecer e
asimilar ao lembrarlle ás cantigas
orais dos seus xogos. Así coñece-
mos, entre outros, o problema da
araña Renata, os amoríos de Don
Xoán e dona Xoaniña ou o vicio do
vermiño Bertomeu. A escolla dun
léxico expresivo, sonoro no que
abundan enxeñosos xogos de pala-

bras, non
exentos de
h u m o r ,
xunto ao
e m p re g o
de diferen-
tes fórmu-

las da tradición oral (diálogos, pre-
guntas-respostas…) convida á súa
lectura en voz alta. A humanización
dos personaxes plasmada na escrita
e na ilustración dota de tenrura
unha fauna á que todos os cami-
ñantes deben prestar atención.�

Alba Piñeiro

Comitiva zoolóxica

Entre estes cabazos só hai un que non

está repetido. A ver cánto tempo pre-

cisas para descubrilo!

S
o

lu
ció

n
s:
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nova obra artellada sobre me-
lodías tradicionais e outras de
composición propia. 

FALTA DE INVESTIGACIÓN. Os inte-
grantes do cuarteto botan en
falta unha iniciativa da Admi-
nistración que englobe, xes-
tione e investigue o material et-
nomusical recollido en todo
este tempo, unha sorte de cen-
tro de recursos para o estudio
da música tradicional, con in-
vestigadores formados.�

pectáculo Vento Mareiro,
xunto ao actor Avelino Gonzá-
lez, polo que foron premiados
co Premio María Casares de te-
atro á mellor música orixinal.

Seguindo a estela de O cal-
cetín amarelo, o espectáculo
infantil presentado xunto coa
compañía Títeres Cachirulo e
Mónica de Nut dentro dos
Concertos Didácticos e Con-
certos en Familia da Orquestra
Sinfónica de Galicia, o cuarteto
ultima A ratiña laranxa, unha

CULTURA.27.ANOSATERRA
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M.B.
Xa está na rúa Tiruriru, o pri-
meiro traballo discográfico do
Cuarteto Caramuxo, gravado en
directo o pasado mes de xullo
nos estudios Abrigueiro, tras ga-
ñar por unanimidade o premio
do Festival Folk Cancioneiros,
organizado en 2008 pola Funda-
ción Pedro Barrié de la Maza. 

Dende hai vinte anos, este
peculiar cuarteto de seis persoas
revisita os cancioneiros clásicos
de autores como Casto Sampe-
dro, Martínez Torner e Bal y Gay
para darlle forma, xunto a temas
de composición propia, á súa
proposta musical. Por iso, a
aventura, cualificada de “orixi-
nal”, “coidada” e “de calidade”
polo xurado adaptouse ás bases
do certame sen necesidade de
mudar a filosofía da banda.

O repertorio que se presenta
en Tiruriru, con portada de An-
tón Pulido, engloba algúns dos
temas máis significativos do
cuarteto, dende pezas de autor
asinadas por Nacho Muñoz ou
Xosé M. Fernández, revisións de
clásicos de Moxenas até temas
arranxados dos cancioneiros,
un material “con moito por des-
cubrir” tanto no musical como
no terreo da investigación. 

Como explica Xoán Carlos
Vázquez, “os cancioneiros son
melodías escritas que se non se
tocan están mortas. Ofrecen só
unha parte de información, que
os deixa abertos a suposicións e
reinterpretacións”. “A nosa é
unha versión máis”, engade,
“que enriquece e mantén viva a

música. Collemos a música po-
pular para poñela outra vez a
disposición do pobo”.

A banda, integrada por
Alonso Caxade (acordeón), Pa-
tricia Cela (percusión), Felipe
Agell (clarinete), Xoán Carlos
Vázquez (clarinete), Óscar Prieto
(clarinete) e Fernando Abreu
(clarinete), non gosta de etique-
tar a súa proposta pero persegue
“abrir unha nova fiestra” no pa-
norama musical galego. 

VINTE ANOS SOBRE AS TÁBOAS. Cre-
ado inicialmente como cuar-
teto de clarinetes para interpre-
tar música clásica, o Cuarteto
Caramuxo foise afastando
desta vía para experimentar co
swing e para asentar, máis
tarde, na música popular, enri-
quecendo a súa sonoridade
cun acordeón e percusións. Así
o cuarteto pasou a estar inte-
grado por seis membros nunha
fusión de formación acadé-
mica e bagaxes musicais diver-
sas que escoran dende a mú-
sica clásica até a contemporá-
nea, abrindo tamén o abano á
musicoterapia ou a pedagoxía. 

Máis que un grupo musical
ao uso, o Cuarteto Caramuxo
sorprende constantemente
con propostas que coquetean
coas disciplinas artísticas máis
diversas. Ao longo destes vinte
anos de traxectoria, destaca a
participación no Encontro de
Clarinetistas Populares de Glo-
mel, na Bretaña francesa, así
como a colaboración no es-

Gañadores da pasada edición do festival folk
Cancioneiros, o Cuarteto Caramuxo presenta
Tiruriru, un disco no que se funden catro clarinetes,
un acordeón e a percusión para reinterpretar
melodías tradicionais recollidas dos cancioneiros
xunto a composicións de autor.

Cuarteto Caramuxo, a elegancia do clarinete popular

X.C.
O pasado 22 de outubro faleceu
na súa casa de Gres (Vila de Cru-
ces), Anisia Miranda (Ciego de
Ávila-Cuba1932).  Filla de emi-
grantes galegos en Cuba, Anisia
fixo na illa estudos de Maxiste-
rio. En 1953 trasladouse cos pais
a Bos Aires, manténdose vence-
llada  ás actividades culturais ga-
legas. Estudante de xornalismo,
coñeceu a Xosé Neira Vilas, con
quen casou en 1957, ano en que
fundaron “Follas Novas”, unha
organización editorial e distri-

buidora do libro en galego en
América, incorporándose am-
bos a un seminario permanente
para escritores. Colaborou na
prensa arxentina e na galega de
Bos Aires publicando  o pri-
meiro artigo en lingua galega en
1958. Tamén realiza traducións
ao galego de poemas de autores
latinoamericanos.

Ao pouco do trunfo revolu-
cionario en Cuba, en 1961, Ani-
sia e Neira trasládanse á illa. Tra-
ballou no Consello Nacional de
Cultura como redactora da re-

vista Pueblo y cultura e escribiu
programas de radio, sendo ta-
mén coordinadora nacional de
edicións de libros para crianzas e
adolescentes. Máis tarde sería

nomeada a xefa de redacción do
semanario infantil Pionero. Foi
co-fundadora e xefa de redac-
ción da revista para nenos Zun-
zún  (www.zunzun.cu), dende
1980, e Bijirita, dende 1986. A pri-
meira cunha tirada mensual de
25.000 exemplares e a segunda
(para nenos que aínda non len
ou comezan a ler) de 300.000.

Tras xubilarse en 1991, ela e o
seu marido radicáronse en Gali-
cia. Na aldea natal de Neira cre-
ouse a Fundación Xosé Neira Vi-
las e Anisia participou arreo nas

actividades do Centro Cultural
que alí se estableceu, organizou
o museo etnográfico e tomaba
parte activa nos programas cul-
turais que se levan a cabo. Ta-
mén era xurado nos premios
Arumee Estornelade poesía e
teatro respectivamente. 

Autora de diversos libros, en
galego publicou Pardela
amiga, Cantarolas, Os contos
do Compay Grilo, A primeira
aventura, A casa dos títeres, A
volta do Compay Grilo e Mitos
e lendas da vella Grecia.�

Adeus á escritora galego-cubana Anisia Miranda

Anisia Miranda e Xosé Neira Vilas.

? UERE SABER MÁIS?
myspace.com/cuartetocaramuxo

’’Os cancioneiros son
melodías sobre o papel
que necesitan ser revisadas
para cobrar vida”

[Xoán Carlos Vázquez]

Ademais de preparar a presenta-

ción en directo deste primeiro disco

e ultimar o espectáculo infantil A

Ratiña Laranxa,os integrantes do

Cuarteto Caramuxo están a dese-

ñar o programa do que será o pri-

meiro Encontro de Clarinetistas Po-

pulares, que quere reunir en Vigo

instrumentistas de todas as latitu-

des que toquen un repertorio de

xénero tradicional e folk.

Detrás desta iniciativa, que

está previsto inclúa  actuacións de

rúa e de sala e un apartado dedi-

cado á formación, agáchase a in-

tención de facer xustiza co carác-

ter popular deste instrumento e

reivindicar o seu papel histórico e

protagonista na música tradicio-

nal. “A versión que se nos conta da

historia da música popular galega

é demasiado moderna e excesiva-

mente cinguida ao século XX”, co-

menta Fernando Abreu. “O clari-

nete foi, xunto coa gaita, o instru-

mento tradicional por excelencia

até 1920, aproximadamente, mo-

mento no que empezou a ser

substituído por outros de influen-

cia irlandesa”, engade. 

Na actualidade, poucos son os

conservatorios e as escolas de

música tradicional e folk que in-

clúen nos seus proxectos formati-

vos o clarinete nesta vertente po-

pular. “O clarinete ocultouse sen

que houbese razóns para iso”, ex-

plica o músico, “e quedou rele-

gado ás murgas, a evolución natu-

ral dos gaiteiros durante moitos

anos, que posteriormente darían

paso ás bandas de música”.�

Encontro para un instrumento tradicional
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prosa poética, no uso da lingua.
Ben puidera ser que aqueles que
apostaban por outros nomes
agachen debaixo da forma (lin-
gua literaria empregada) o fon-
do (o contido) e sería inxusto.
Atendendo só a iso, o lector
acharase indefenso e confundi-
do por mal informado.

Inicialmente, a lectura de O
home é un grande faisán no
mundo, responde a eses clixés
anteditos. Inclusive se pode en-
xergar certo lirismo, certo pouso
poético no título. Na palabra
“faisán”. Cómpre aclarar que
“Faisán”, contrariamente á con-
notación de “altivo” en alemán,
está empregado na co-
rrespondente romane-
sa de “perdedor”. É un-
ha prosa poética que
tende ao período bre-
ve. Porén, o carácter
poético reside, moito
máis que no contido de
cada período ou no ex-
presionismo narratato-
rial, do que hai doses
mínimas, na intención
autorial-narratatorial.
No constante apelo ao
substantivo, e á actuali-
zación correspondente, un
substantivo que enche o campo
semántico do mundo próximo
ou familiar, de xeito que son eles
os principais axentes creadores
do clima en que se instala a na-
rración. Un clima do mundo fa-
miliar que, á vez, aínda que pa-
reza contraditorio, tamén é dis-

crítica

CULTURA.28.

Cando se deu coñecer o nome
de Herta Müller, como gañado-
ra do Nobel 09, a sorpresa foi
grande, dentro
do relativismo
co que hai que
tomalo. Tamén
foi indicativo
que no mundo
ibérico non fi-
gurase precisa-
mente en moitas das iniciais
apostas. Non sendo un nome
popular, miren por onde estaba
no catálogo de Xerais desde o
2001. E na editora de Vigo xa de-
ben estar habituados, pasou con
Pinter, pasou con Le Cléczio, e
agora con Herta Müller cando
esta era, para máis, ben pouco
agardada. Así que un non pode
continuar adiante nesta crónica
letresca sen expresar os mereci-
dos parabéns a Xerais e a María
Xosé Queizán, por confiaren na
calidade desta autora, a Frank
Meyer por descubrir e traducir
unha escritora notábel e un tex-
to que tamén o é, e a todos os
que fixeron posíbel que aínda te-
ñamos en uso esta preciosa lin-
gua na cal len isto.

No desconcerto inicial pou-
cos datos son achegados, os me-
dios inclusive non se poñen de
acordo á hora de adxudicarlle
xentilicio, alternando orixe ro-
manesa, romanesa-alemá, ale-
má-romanesa e alemá. E pouco
máis, que é escritora compro-
metida coa defensa das minorí-
as, que padeceu a ditadura de
Ceaucescu e emigrou a Alema-
ña por non colaborar co réxime
totalitario… e moito fincapé na

tura das páxinas de Herta Müller
é “alucinante”. E é certo, mais
nin tanto nin tan pouco. Para
máis clareza: non chega á forza
expresiva nin ao ricaz dominio
lingüístico dun Vázquez Pintor
en Para dicir abril, está máis cer-
ca do Xabier Docampo de O li-
bro das viaxes imaxinarias.Qui-
záesta comparanza, inxusta co-
ma todas (sobre todo porque a
literatura non é ningunha com-
petición), achegue unha imaxe
ben clara, ao lector galego, da es-
crita de Herta Müller. 

O home é un grande faisán
no mundoé unha ben boa no-
vela, que conta cunhas perso-
naxes ben deseñadas, dotada
dun elevado ritmo narrativo,
contada con sensibilidade, sen
concesións. Ademais, opera a
milagre de lograr aliaxe entre a
calor da memoria íntima e ta-
mén, desde o mesmo nace-
mento, a denuncia da dureza da
vida na aldea do Banato, nun
tempo de control totalitario que
pisa e esmaga sen miramentos
as conciencias, soños e vidas
das xentes humildes, aínda
moito máis se de quen estamos
a falar é dunha muller.�

X.M. Eyré

Existe unha rama da literatura
coa que adoitamos identificar o
nome de Melville: trátase dese
conxunto de au-
tores que seme-
llan acometer
nas súas obras
un inventario
épico do mun-
do, un reperto-
rio integral que
esgote todas as paixóns estéticas
que poden facer parte dun libro:
Whitman, Pound, Pyn-

tante e cru, invocado desde a
distancia e a dolor.

Non é o único paradoxo. A
novela cóntase desde unha deli-
cadeza realmente notábel, mais
iso non impide que na súas pá-
xinas aparezan intres de moita
dureza e dramatismo. A vida,
nunha aldea romena do Banato
ou noutra galega, está chea de
momentos dramáticos. E son
moitos máis que os tenros. Por
suposto, bucolismo ningún,
agás o que diso se poida achar
no feito de revisitar os escena-
rios da infancia. Hai aínda que
engadir outro aspecto sen o cal
o esquema das características

da novela ficaría in-
completo: o uso de
símbolos, metáforas
das que o texto enuncia
só un termo, velaí  a cu-
ruxa, o bico dos zapa-
tos, as sombras e man-
chas, as moscas, a ca-
lor… Así que, se a brevi-
dade proporciona lec-
tura áxil, será a presen-
za dos símbolos a que
determine unha lectura
moderna ou vangardis-
ta, unha lectura que

convida o lector a non ficar pasi-
vo, pois o significado do que se
le proxéctase alén do contido
semántico da palabra. A súa di-
mensión só se pode adiviñar
desde o mundo cultural propio
de cada lector.

Un dos cualificadores máis
repetidos á hora de definir a lec-

’’A notábel
delicadeza
non impide
que na súas
páxinas
aparezan
intres de
moito
dramatismo”

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

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

Herta Müller.

NARRATIVA.

Nobel
comprometida
e de calidade

O home é un grande faisán
no mundo
AAuuttoorraa::  Herta Müller.

VVeerrssiióónn  ggaalleeggaa::Frank Meyer.

EEddiittaa::Xerais.
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Rexina Vega

P areciamos instalados
nunha resignación agó-

nica; contemplabamos a tea
dos nosos soños esluída e gas-
ta e, de súpeto, renace a cor, a
promesa que acompaña o
movemento. Moitas eran as
dúbidas sobre a multiplica-
ción de plataformas en defen-
sa da lingua, sobre os modos e
intereses e, porén, alí estive-
mos todos, confluíndo nunha
manifestación calma e alegre,
escasa de bandeiras e sofla-
mas, o 18 de outubro na praza
da Quintana, en Compostela.
Era unha forza tranquila, un-
ha forza cidadá o suficiente-
mente diversa como para lle
meter medo, de verdade, á
empresa encargada do derru-
bo. E é que, como ben se viu, a
manovra clarificadora que es-
ta pretendía: matar de vez o
que agoniza, simplificar rare-
ando; non nos acae. O intento
de desambigüar a situación
que quere –ou quixo– levar a
cabo o Partido Popular bate
frontalmente coa nosa natural
propensión ao claroescuro. A
maioría dos cidadáns galegos
négase hoxe a renunciar á du-
plicidade lingüística e cultu-
ral, algo que resulta moi com-
plexo de xestionar e de vivir,
pero que, se cadra, se mostra
como o camiño máis pragmá-
tico e con máis percorrido.
Fronte ao ensimesmamento
vasco, que abre unha fenda
cada vez máis profunda no
seu país, fronte á prepotencia
catalá, instalada nunha falsa
normalidade e que esquece, á
mantenta, o País Valenciano e
as Illas Baleares, a postura ga-
lega aparece, sorprendente-
mente, con futuro.�

CON FUTURO

’’

’’A maioría dos galegos
négase hoxe a renunciar

á duplicidade
lingüística e
cultural”

>>>

Unha historia
de Wall Street

Bartleby, o escribente
AAuuttoorr::  Herman Melville.

TTrraadduucciióónn::Eva Díaz Rodríguez.

EEddiittaa::Xerais.
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da arte literaria moderna. Bor-
ges, Blanchot, Deleuze, Derrida,
Agamben ou mesmo Toni Negri
dedicáronlle páxinas e
páxinas a un relato que,
aos nosos ollos, semella
transformarse en ines-
gotábel, en inabranguí-
bel no seu misterio. 

A historia é ben co-
ñecida. O narrador do
relato, un avogado de-
dicado a litixios que
apenas lle supoñen tra-
ballo pero que lle ren-
den pingües beneficios,
contrata a Bartleby co-
mo copista. En princi-
pio, o protagonista re-
vélase coma un empregado efi-
ciente, dócil e tranquilo e, loxica-
mente, o patrón queda enorme-
mente compracido polo xeito
en que desenvolve o seu labor.
Mais no momento en que se lle
pide que realice algo diferente
ao seu habitual quefacer de es-
cribente, escúdase nunha enig-
mática frase –preferiría non fa-
celo– para eludir a encarga. Pou-

CULTURA.29.

chon… Vía Moby Dicke a
súa colosal metáfora mariña,
Melville procurou tamén ese
vieiro inconfundibelmente
americano e atopou un lugar de
honra na historia da literatura. E,

ANOSATERRA
29 DE OUTUBRO - 4 DE NOVEMBRO DE 2009

CONTADELIBROS.
Contra o galego

Sobre o racismo lingüístico,
coordinado por María Pilar
García Negro, é un conxunto

de ensaios de
varios exper-
tos en
lingüística ao
redor da
cuestión do
idioma gale-
go e as súas
dificultades

actuais e históricas. Analízase
no volume desde a onomásti-
ca até a posíbel inconstitucio-
nalidade da segregación esco-
lar por razón de lingua. O
epílogo de Francisco
Rodríguez. Edita Laiovento.

Republicanismo

Hipocampo Amigo presenta o
seu primeiro volume de

ensaio, na
nova
colección
‘Manuel Lei-
ras Pulpeiro’.
O título esco-
llido é Elogio
de la causa

republicana y defensa de la II
República Española,de
Antonio Machado. A obra
recolle distintos escritos do po-
eta andaluz (de orixe galega)
sobre política. 

A guía do corpo

Reza o ditado que a cabeza é a
guía do corpo e sobre a cabeza,
en concreto sobre as súas

doenzas trata
O Alzheimer e
outras demen-
cias en Galicia,
coordinado
por Mª Helena
Zapico, Xesús
Rodríguez,
Rosana Barrei-

ro, Mª Carme Pena e Alberto
Fernández. Trátase dunha
obra de investigación que par-
tiu dunha asociación de fami-
liares de doentes de Lugo. Edi-
ta Toxosoutos. �

non obstante, a nosa época de-
cidiu que, a carón desa monu-
mental epopea dos mares, figu-
re unha pequena nouvelle, Bar-
tleby o escribente, como unha
das máis depuradas amósegas

co e pouco, vai rexeitando todas
e cada unha das encomendas
do seu xefe –cuxa mestura de

frustración e perplexi-
dade o incapacita para
reaccionar– até que, fi-
nalmente, tamén deci-
de deixar de exercer de
copista, sumíndose
nunha pasividade ab-
soluta, mais negándose
a abandonar o seu pos-
to de traballo. 
Nunca estamos segu-
ros de cales son as cali-
dades que determinan
a perdurabilidade dun-
ha obra, mais neste ca-
so podemos aventurar

que o éxito de Bartlebyconecta
directamente coa creba da con-
fianza do home moderno, coa
atomización dunha conciencia
que non atopa referentes firmes
nos que apoiarse. O escritor mo-
derno –e Melville demostra aquí
que o é– escribe dende a sospei-
ta ante a realidade, e esa actitude
debe ser trasladada ao lector. E a
argucia empregada para

IV Encontro de Novos Escritores en Oleiros. Do 20 ao 21 de novembro

celébrase en Santa Cruz esta nova xuntanza, que anualmente organiza a

Asociación de Escritores en Lingua Galega, como espazo para o diálogo so-

bre os novos camiños da literatura. Baixo o lemaEu ou nós? reuniranse en

Oleiros autores como Iolanda Zúñiga, Inma López Silva [na foto], Alberto

Lema, Gonzalo Hermo, Baldo Ramos, Carlos Vinagre, Uqui Permiu, María La-

do, Estíbaliz Espinosa e Sechu Sende, entre outros. Paralelamente porase en

marcha un blog específico con información sobre os relatorios.�

’’Un lector
atento axiña
se decatará
das múltiples
contradicións
nas que
incorre
o narrador
deste relato

Herman Melville.

>>>

>>>
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CULTURA.30. ANOSATERRA
29 DE OUTUBRO - 4 DE NOVEMBRO DE 2009 Óscar Ibáñez representa a Galiza

no Juelles.O gaiteiro pontevedrés

participará esta fin de semana no

Encontro de Gaitas Europeas, que

se desenvolverá en diferentes locali-

dades cántabras como escaparate

das distintas tipoloxías que o instru-

mento presenta no vello continen-

te. Entre os convidados á xuntanza

estarán presentes Diarmaid Moy-

nihan (Irlanda), Patrick Molard (Bre-

taña), Ventzislav Andonov (Bulgaria)

e Jorge Areces (Asturias).�

Cid Cabido é un outsider lite-
rario. Digo é e tería mellor que
dicir foi sempre, pois cando un
bota a vista
atrás e repasa
as propostas
narrativas que
leva dado ás
nosas letras
nestes últimos
vinte anos de-
cátase de ata que punto o li-
miao foi moi por diante –e por
libre tamén, xaora– do seu
tempo.

Cando polos oitenta aquí
había quen andaban en recu-
peracións neocunquei-

alienación e a deshumanización
presidían as relacións sociais. A
negación de Bartleby significa o
principio dunha revolta –lem-
bremos que esta obra foi escrita
na alborada dos movementos
socialistas–, o cuestionamento
dun sistema embrutecedor rexi-
do unicamente polo principio
da máis egoísta depredación. O
narrador ofrécenos a versión do
propietario, do patrón; mais
existe unha tenue liña que nos
suxire que o relato posúe outras
claves que o lector debe atopar
nas omisións. A historia de Bar-
leby é a historia dos silenciados. 

Mais, obviamente, non se es-
gota aquí o sentido desta obra.
Borges dicía que Bartleby prefi-
guraba a Kafka, mais habería
que incrementar a esta xenealo-
xía a sombra de Dostoievski,
que tamén lidaba coa idea de
salvación. Para entendernos, di-
gamos que a equivalencia da
célebre frase de Bartleby –I
would prefer not to– sería moito
máis precisa sen ese verbo facer
que non existe no orixinal: pre-
feriría que nonou preferiría non
reflectirían mellor esa ‘case
agramaticalidade’ da que falaba
Deleuze. Tanto o filósofo fran-
cés como Giorgio Agamben
chamaron a atención sobre a
suspensión da vontade que in-
dica esta insólita expresión: Bar-
tleby non desexa nin refusa,
simplemente prefire que non.
Todo ser humano loita contra o
desexo, espera que cese; mais el
atrévese a desbotalo e ese refu-
xio na negatividade é o que lle
outorga unha potencia absoluta
para ser calquera cousa ou non
ser nada. É a súa resposta á per-
sistente frustración dos nosos
anceios e amósanos, así, a com-
plexidade da nosa busca moral,
a nosa indefensión ante a au-
sencia de verdades definitivas. 

Este magnífico relato mestu-
ra dúbida, temor, desconfianza,
sensación de perda. Baixo unha
aparencia sinxela, descobre un-
ha esgazadura interior que reve-
la o noso eterno anhelo –propio
dos deuses– de dotar de huma-
nidade o noso breve paso polo
mundo. Conxuga a beleza e a
dor da nosa existencia.�

Manuel Xestoso

transferir esa desconfianza,
para remexer os piares que sos-
teñen a credulidade do lector in-
cauto, procede da voz narrado-
ra, daquela que se supón que
nos relata unha historia fielmen-
te, pero que ben nos podería es-
tar enganando. 

Un lector atento axiña se de-
catará das múltiples contradi-
cións nas que cae este home que
se presenta a si mesmo dicindo
que “calquera que me coñeza
pode soster que innegabelmen-
te son un home de fiar”. Asegura
que nunca perde os estribos
mais indígnase cando suprimen
un posto que ocupaba na Corte
Suprema e que lle permitía enri-
quecerse cun esforzo mínimo;
presume de compaixón cara aos
seus empregados mais non ten
idea ningunha verbo das súas
necesidades ou sentimentos;
afirma que goza co seu labor
mais, en realidade, só fala do lu-
cro que lle reporta. Existen múl-
tiples motivos para desconfiar
da sinceridade da súa narración. 

É preciso facer aquí un inciso
para comentar que a tradución
que nos serve Xerais –en xeral,
correcta– vén pexada por algun-
has imprecisións que, sospeito,
proceden das que tradicional-
mente se reiteran nas tradu-
cións ao castelán. Primeiramen-
te, óbviase o subtítulo do relato:
Unha historia de Wall Street. Esa
carencia ocúltanos o comenta-
rio de Melville sobre o que xa se
debuxaba como un importante
centro dos negocios internacio-
nais. O autor levaba anos traba-
llando precisamente nese sanc-
ta sanctorum das finanzas, loi-
tando por manter a familia e
tentando superar o que semella-
ba ser unha incapacidade xené-
tica do clan dos Melville para di-
rixir as súas empresas con éxito:
coñecía ben o ambiente que es-
taba a describir. 

Dende ese punto de vista,
Bartleby debe lerse como unha
aceda crítica daquel incipiente
capitalismo financeiro no que as
condicións de traballo reducían
os obreiros á condición de má-
quinas, no que as diferenzas
económicas entre empresarios e
traballadores adquirían propor-
cións indignantes e no que a

crítica

O CORDEL.
Cerna

Nº 59. Verán do 2009.

Dirixe: Manuel Soto.

Edita: Adega. 

Prezo: 3 euros

A revista de ecoloxía centra este
número no mar. Aparecen tra-
ballos de, entre outros, Xandro

García, Alfredo
López, Xoán
Cagiao, Carlota
Eiros e Adela
Figueroa
Panisse.
Manuel García
analiza a

relación entre a agricultura eco-
lóxica e a conservación do eco-
sistema agrario da Limia. Mª
Xosé Castro e Xema Pérez
preséntannos o sabugueiro e
incluso dan unha receita para
facer un viño escumoso coas
flores desa planta. 

Cooperación
Nº 94. Agosto do 2009.

Edita: AGACA.

A revista da Asociación Galega
de Cooperativas Agrarias
presenta o seu novo equipo di-
rectivo, dirixido por Xosé Luís
López. Inclúese unha entrevista

coa conselleira
de Traballo,
Beatriz Mato.
Eloi Villada es-
cribe un cader-
no de divulga-
ción técnica

sobre a produción de leite en
pastoreo.

Latexo
Nº 68. Outono do 2009. 

Dirixe: Luís López.

Edita: URECA.

Eduardo Marzoa conversa con
Alexandre Marzoa, cineasta con
varios premios pola súa
curtametraxe Tempada 92-93.

Eduardo
Barbeito conta
a peregri-
nación de
Cedeira a San-
tiago. Ademais,
toda a actuali-

dade da asociación. deportes,
actividades, viaxes... �

>>>

LIBROSDEFONDO.

Cid Cabido,
narrador
outsider

Foumán
AAuuttoorr::  Xosé Cid Cabido.

VVeerrssiióónn  ggaalleeggaa::Frank Meyer.

EEddiittaa::Xerais, 1987 (151 pp.).

Xosé Cid Cabido visto por Calros Silvar.

>>>
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Borges, que sempre usou a ra-
zón cando falaba de literatura,
pensaba que en arte só o indi-
viduo é intere-
sante e rexeita-
ba toda clasifi-
cación por xera-
cións, escolas e
ismos. Paul Va-
léry, paradigma
de escritor que
tiña por bandeira a razón (ás
veces a razón instrumental: de
aí a súa loa a Salazar), quería
unha historia da literatura en
que ningún nome fose men-
cionado: falaríase unicamente
de obras e da evolución das
formas. Desde hai xa tempo sá-
bese que a historia da literatu-
ra, cando non se confunde cun
totum revolutum, é, malia todo
e todos, o que se deu en cha-
mar un canon. É dicir, unha se-
lección de textos e autores.

Mais a historia da literatura
é tamén, o que se esquece de-
masiadas veces, a póla –litera-
ria– da historia cultural. Ou
máis ampliamente, da historia
social dun pobo. E o máis ca-
racterístico dunha historia lite-
raria digna de tal nome é a
perspectiva histórica, social e
cultural que consiste en esta-
belecer a causalidade dos fenó-
menos literarios. En explicar
non só o que se produciu –au-
tores, textos,  xéneros, perío-

dos– senón, sobre todo, por
que: as condicións dos fenó-
menos, as influencias entre au-
tores, a dialéctica de xeracións
e escolas, e a vida social da lite-
ratura entretecida coa
vida social e cultural.

Se, até o día de hoxe,
non se conta cunha
historia destas caracte-
rísticas non é debido a
ningún fallo máis ou
menos “estrutural”, se-
nón a que a creación
desa historia necesita-
ría dun esforzo inxente
que supera a capacida-
de dun só individuo.
De aí que as achegas
para esa historia deban
de seren individuais e
parciais, sobre autores
ou sobre períodos
máis ou menos curtos.

Miro Villar, ben coñecido
entre nós, acaba de dar ao prelo
unha desas achegas para a crea-
ción desa historia: Antón Zapa-
ta García. Biografía dun poeta
ao servizo da II República. Se

ben o libro se divide en diversos
capítulos, os máis importantes
son o 1º: «Vida e obra de Antón
Zapata García» e o 4º: «Xénese,
historia editorial e recepción de

A roseira da saudade»,
sen menosprezo para
os outros.
No primeiro capítulo,
o autor dá, con creces,
o que promete: unha
biografía detallada do
poeta estudado, inse-
ríndoo tanto na vida
social como na vida
cultural e política do
seu tempo e do lugar
en que desenvolve a
súa «obra» e as súas
actividades. Biografía
que non intenta des-
cubrir aspectos aga-
chados (se os houber)

do biografiado, senón entregar
un retrato fiel e verídico do ho-
me e máis as súas vicisitudes e
actividades persoais, culturais,
políticas, económicas, etc.. De
aí o subtítulo: ao servizo da II
República.  

rianas de baixa intensida-
de ou tramados na novela sen-
timental pasteleira ou zugan-
do do bote refritidor do detec-
tivesco ou se lles daba por un
realismo trasnoitado, Cid Ca-
bido decidiu que o seu era ou-
tra cousa e comezou a crear re-
latos e novelas que tiñan moi-
to máis que ver coa
tradición anglófona e
europea que co herdo
da tradición propia
ou, moito peor, co ba-
beco seguimento do
deformador espello
castelán.

E así naceron O in-
tercepto (1986), o seu
moi logrado debut
contístico, Foumán
(1987), o seu primeiro
título importante, e lo-
go o surrealismo frag-
mentario da novela O
camiño de Middel-
harnis (1988). Instalados xa na
década seguinte, o autor traza-
ría unha nova viraxe cara á in-
tensidade diexética e estrutu-
ral en historias como as de Dí-
as contados (1991), para logo
abeberar no urro psicosocial
de Panificadora (1994) e, can-
do menos se agardaba, instau-
rar un novo ismo, o do eviden-
cialismo, do que foron froito os
excelentes relatos de Oralmen-
te pola boca (1997). Reinven-
tándose así mesmo, o narrador
proseguiu coa escrita dunha A
esmorga do século XXI, que ti-
tulou grupo abeliano (1999), e
aínda cos transgresores e rup-
turistas textos de Fálame sem-
pre (2003) e o metajoyceano
Blúsmdei(2006), ata o de agora
a súa última entrega.

Pois ben, unha parte non
desdeñable do que Cid Cabido
veu ser estaba xa preconfigu-
rada en Foumán, novela que,
de publicarse hoxe, seguiría
sorprendendo pola orixinali-
dade compositiva e o arrisca-
do do seu tecido temático e es-
tilístico. En puridade, non po-
de dicirse cal é a historia desta
obra porque máis propio sería
falar nela de historias, en plu-
ral, ou, se se quer, dunha co-
lumna helicoidal que, tal se de
adn narrativo se tratase, agar-

gala as súas tramas ata facer
delas un só corpo, retroali-
mentando uns discursos con
outros, facéndoos derivar es-
pecularmente ou autoconter-
se a modo de caixas chinesas.

Insisto en que a mestría de
Cid Cabido á hora de orques-
trar tal arquitectura admira,

como tamén o fai o
singular aproveita-
mento do argumental
narrativo para a crítica
social, a prospección
psicolóxica ou a refle-
xión sobre o sentido
da escrita que aboia
nestas páxinas. Nove-
listas mercenarios, xu-
rados de premios, es-
curos camaradas de
aínda máis escuras or-
ganizacións, namora-
dos obsesivo-compul-
sivos e algúns outros
estraños exemplares

de neurose declarada poboan
esta galería de túneles infin-
dos, este mundo subterráneo
do real e do onírico, que non é
senón o reflexo calidoscópico
da nosa existencia atrapada na
ollada decote desconcertante
de Cid Cabido.

Un deses personaxes deli-
ciosamente imposibles do da
Limia verbaliza nun dos treitos
da novela un pensamento que
coido explica a maxia da escri-
ta do seu creador: “anque todo
isto non pareza significar na-
da, eu sabía, cría saber por que
un libro é mellor ca outro, ou
anque non fose capaz de aillar
e definir esa diferencia, un sa-
be que existen prendas nunha
masa de palabras, agasallos á
intelixencia e a imaxinación,
unhas veces iso está na histo-
ria que les, poucas, e as máis
delas non se ve por ningures”.
Vírono claro Víctor F. Freixa-
nes, Camilo Gonsar, Margarita
Ledo Andión, Xosé Ramón Pe-
na e Xohana Torres –un xura-
do de auténtico luxo– cando
en 1987 distinguiron a Fou-
mán co Premio Café de Catro a
Catro de Novela Curta. Vinte e
dous anos máis tarde, ese
aglaio segue vivo, porque un
sabe que existen prendas...�

Armando Requeixo
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’’Comezou
a crear relatos
que tiñan
máis que ver
coa tradición
anglófona
e europea
que co herdo
propio”

Ilustración a debate.A última fin de

semana de outubro, por sexto ano

consecutivo, o sector galego da ilus-

tración analizará en Compostela a si-

tuación que atravesa a profesións e

os retos para o futuro no encontro or-

ganizado pola Asociación Galega de

Profesionais da Ilustración. Debuxan-

tes especializados en diferentes ám-

bitos reuniranse nunha xornada na

que se presentará a publicación Ob-

servatorio da Ilustración Gráfica. Infor-

me 2008, que contará ademais coa

presenza de Max e Horacio Altuna.�

ENSAIO.

Un paso
importante
para
a elaboración
da nosa historia
literaria

Antón Zapata García.
Biografía dun poeta
ao servizo da II República
AAuuttoorr::  Miro Villar.

EEddiittaa::Laiovento.

>>>

Miro Villar. SANTOS DíEZ (OLLO DE VIDRO)

’’Esclarecedoras
son as páxinas
dedicadas
á censura e
autocensura
do poemario
para que
poidese
editarse
en Galiza”

>>>

Manuel Cráneo, presidente

da Asociación Galega

de Profesionais da Ilustración.
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crítica

Todas as culturas da humanida-
de fixeron graffitis ou epígrafes
ou inscricións ou marcas ou sig-
nos, que escribiron nas covas
prehistóricas, nos baños roma-
nos ou nas pedras das catedrais;
rastros eminentemente popula-
res dunhas xentes que aprovei-
taban os recantos da historia pa-
ra deixar a súa pegada, a súa si-
natura, as liñas da súa voz de se-
cundarios e marxinais de solem-
nidade. Voces máis ou menos ci-
fradas e case sempre agochadas
e inaudíbeis ás que o historiador,
o arqueólogo e o sociólogo ve-
ñen antes e agora procurando
darlle sentido e significado. 

Na actualidade, as nosas ci-
dades sobordan de graffitis, esa
tradición milenaria adquire
agora uns xeitos propios que te-
ñen a súa orixe a finais dos anos
60 en Nova York cando xorde
entre rapaces de 15 anos hispa-
nos ou afroamericanos do ba-
rrio obreiro de Washington
Heighs, en Manhattan e que
despois tamén ocuparán o
Bronx. Aí escriben o seu nome
nas paredes e nos buses, primei-
ro con rotulador e despois con
spray. A actividade chamóuselle
writing(escritura) e iría conci-

non  fundou o Cristianismo, se-
nón que o fixo San Paulo, un ti-
po listo que pasou de ser un “ki-
ller” anticristián a ser o que sen-
ta as bases da secta, coa visión
de futuro suficiente para saber
que acadaría os máis altos po-
deres; como así foi co
Imperio Romano de
Oriente, cando Teodo-
sio se decata de que se
non se arrima aos Cris-
tiáns o poder de Roma
desaparece. San Paulo
deixa as bases por es-
crito, en epístolas nas
que imparte unha
doutrina que aínda ho-
xe en día subscribiría o
mesmo Bin Laden. 

Amenábar conta
unha historia con mes-
tría formal, con auten-
ticidade distante dos
estereotipos hollywoo-
dianos; mantén unha
certa distancia da his-
toria que enfronta á ciencia co
fanatismo. Procura ser politica-
mente (e historicamente) co-
rrecto, pero polas fendas da pro-
pia narración cólase unha antiga
historia feita de fanatismo reli-
xioso e o perigoso que é ser cien-
tífico. Son dous conceptos que,
por moito que se empeñen e
sosteñan de boca para afora,
nunca se encontrarán: a relixión
vive da fe cega, do dogma, e a
ciencia vive da razón e a dúbida.
Cando chocan sempre perde a
razón, porque dentro da razón
só caben as Hipatias, as que non
gardan odio por ninguén, men-

Cando unha idea con poder pa-
ra arrastrar á xente cae en mans
dun experto, aparece unha sec-
ta; cando esa secta trata de con-
seguir o poder, económico, polí-
tico ou social, convértese nunha
secta perigosa; cando esa secta
perigosa consegue eses tres po-
deres, convértese en relixión.
Cando esa relixión reúne o po-
der do seu deus coa oficialidade
do poder sobre unha nación,
entón xa a temos armada. 

Todas as relixións son a ver-
dadeira en canto estean no cu-
mio do poder político (que leva o
económico e o social no mesmo
paquete); non hai máis que ver
as actuais grandes relixións. E es-
ta película vai un pouco de todo
isto, aínda que, probablemente,
Amenábar non se propuxera ir
por ese camiño. A historia de Hi-
patia, unha filósofa, matemática
e astrónoma de Alexandría, a ci-
dade onde residía o saber da-
quel século IV d.C. da pe para
montar unha película impor-
tante por moitos motivos. 

Os que fomos educados his-
toricamente por Hollywood, en
cines de romanos con minisaia,
onde os cristiáns eran papados
polos leóns entre cantigas celes-
tiais, estamos reivindicados con
esta revisión da Historia: nin to-
dos os cristiáns foron papados
nin todos eran xustos e temero-
sos do seu deus. Para comezar,
Cristo (personaxe sen referen-
cias históricas demostrábeis)

No outro capítulo men-
cionado, Miro Villar explica,
paso a paso, a xénese do único
libro de Zapata García, A rosei-
ra da saudade, e a súa historia
editorial e recepción “crítica”,
así como certas “desventuras”
polas que pasou o manuscrito.
Clarificador é o acápite dedica-
do ao premio literario convo-
cado polo centro Gallego de
Buenos Aires en 1949. Con to-
do, botamos en falta un intento
de explicación, non do «se-
cuestro» do orixinal, senón das
razóns polas que o xurado pre-
miou outro libro, e que entra-
ría, talvez, na dialéctica entre
xéneros, cultura, política, etc.

Esclarecedoras son tamén
as páxinas dedicadas á censura
e autocensura no poemario de
Zapata García para que o libro
poidese editarse en Galiza.
Censura e autocensura que a
correspondencia co editor axu-
da a entender. O capítulo aca-
ba coa recepción do libro no
momento da súa aparición.

Os outros capítulos que
conforman o volume dan no-
ticia da actividade cultural de
Zapata García, da súa autopo-
ética, de textos e poemas so-
bre o autor ao longo dos anos,
así como unha mostra dos
seus deseños e a súa Autopoé-
tica. En apéndice, diversos
certificados de actas de nace-
mento e morte.

O lector, porén, pode botar
en falta un estudo da poesía de
Zapata García, mais o subtítulo
é claro: unha biografía. Aínda
que, aquí e acolá, ao longo do
libro un poda facerse unha idea
do que pensa Miro Villar sobre
a poesía do autor que estuda.
Para nós, un poeta menor, no
sentido latino do termo, non
no anglosaxón. Mais é necesa-
rio estudar a importancia des-
tes poetas, talvez maior da que
pensamos se nos atemos ao fa-
moso canon. 

Estamos, nunha palabra,
diante dun libro exemplar, que
quere ser á vez historia social e
historia literaria. Miro Villar
conseguiuno: esperemos que
en próximas entregas nos
atraia máis o autor estudado.�

X.G.G.

tres que no fanatismo sempre se
están condenando a todos os
diferentes (“o que non está co-
migo está contra min”, din que
dixo o Cristo, pero non o creo);
na relixión só caben os bispos
que precisan do fanatismo para

manterse no poder, co-
mo Cirilo, o malo da
película, que herdou o
bispado do seu tío, po-
sibelmente “pola graza
de Deus”. 
Amenábar garda, no
seu distanciamento,
nese tratamento foto-
gráfico que ten que ver
bastante coas pinturas
prerrafaelitas, un acer-
tado achegamento á
Historia, e os persona-
xes son os reais, aínda
que a historia manteña
zona escuras onde sé-
culos de cristianismo
no poder agacharon a
figura da muller que se

adiantou ao seu tempo. A Igrexa
Católica funciona así, é o seu sis-
tema: amólalle a vida a Galileo e
pídelle perdón catro séculos
despois; unha xeremiada. Polo
menos non o mandou matar
por dicir que a terra se movía; a
Hipatia, por pensar no mesmo,
custoulle a vida.  

PROPOSTA:Mirar as estrelas
unha destas noites de outono
claro e frío, nalgún lugar en que
non resplandezan demasiado
as luces das cidades. É de balde e
ilustra máis que todas as canles
de televisión.�

J.A. Xesteira

A cinta branca,de Michael Hane-
ke, abre Cineuropa.O XXIII  festival

Cineuropa, que se celebra en Com-

postela do 4 de novembro ao 2 de

decembro, comezará coa estrea de A

cinta branca,de Michael Haneke, ga-

ñadora da Palma de Ouro en Cannes.

Na sección oficial competirán outros

31 filmes, como Looking for Eric, de

Ken Loach; Soul Kitchen, de Fatih

Akin; Edén ao oeste,de Costa Gavras;

ou Un profeta,de Jacques Audiard. O

festival ofrecerá tamén Capitalismo, a

love story,de Michael Moore.�

ARTE.

Cartier
e os graffiti

Né dans la rue. Graffiti
LLuuggaarr::    Fondation Cartier pour l’art con-

temporain, París.

DDaattaass::  Até o 29 de novembro de 2009.

’’Amenábar
garda,
no distancia-
mento e no
tratamento
fotográfico
que ten que
ver bastante
coas pinturas
prerrafaelitas,
un acertado
achegamento
á Historia”

II Kase (Elkay)por Kase 2, foto de Henry Chalfant, 1980.

Rachel Weisznun intre de Ágora.   

CINEMA.

A razón filosófica
e a relixión
fanática

Ágora
DDiirreeccttoorr::  Alejandro Amenábar.

GGuuiióónn::  Amenábar e Mateo Gil.

MMúússiiccaa::  Darío Marianelli.

EElleennccoo:: Rachel Weisz, Óscar Isaac, Max

Minghella, Ashraf Barhom e Michael

Lonsdale.

>>>

Fotograma de A cinta branca. 
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trema das autoridades e deci-
den ocupar novos espazos ur-
banos. Entrementres, o break
danceou hip-hop serán as ban-

das sonoras deste mo-
vemento.

LUXO E ‘UNDERGROUND’.
Agora Cartier, unha en-
tidade epítome do máis
exquisito e refinado lu-
xo, bótase nos brazos
deses rapaces das rúas
que cos seus sprays e as
súas sinaturas viñeron
ocupando os espazos
periféricos da urbe, e
organiza unha mostra

sobre a historia e o presente do
graffiti, unha arte que segura-
mente moitos dos clientes de
Cartier non dubidarían en cuali-
ficar de vandálica e vulgar. A
Fondation, sen embargo, sabe

dos bos réditos de facer convivir
unha publicidade glamurosa
que anuncia nas revistas de mo-
da xoias  carísimas de Cartier e á
vez publicitar o underground
nas revistas de arte (fashionta-
mén?). A propia exposición no
fermoso e contemporáneo edifi-
cio de Jean Nouvel no deixa de
ser un grande paradoxo. A entra-
da á fundación e o seu xardín é
cara (entre 4,50 e 6,50 ?), e fronte
a iso eríxese a pobreza manifesta
dos autores e desas obras. O
magnífico edificio, ademais, ató-
pase “protexido” desas pintadas
cuns paneis que cercan o perí-
metro da fundación, e sobre os
que artistas actuais do graffiti
“poden” intervir. As pezas reali-
zados na fachada de vidro son
posíbeis seguramente pola súa
doada limpeza. Só nos baños da
Cartier se amosa toda a forza da
cultura grafiteira chea de insub-
misión, rebeldía e ego orgulloso
e adolescente, aí si: as paredes,
sanitarios e espellos atópanse
ateigados de pintadas. Non obs-
tante, non pode arredar un a
sensación de atoparse perante
unha mostra de arte enlatada e
desnaturalizada. 

Claro que tendo en conta
que, por unha banda, parte da
exposición ten unha intencio-
nalidade histórica, xa debemos
asumir tamén que a propia his-
toria da arte é un dominar e do-
mesticar esa mesma historia da
arte e, por outro lado, e non
menos importante, o graffiti
hoxe xa non é de ningún xeito o
que foi antano, así que, cómpre
recoñecer tamén, que as novas
pezas grafiteiras aclimátanse
perfectamente entre os muros
do Centro. Por certo, na Cartier
recibe ao visitante un magnífi-
co exemplar de cedro libanés
plantado por Chateaubriand
en 1823 e sobre a porta de acce-
so hai un xardín vertical asina-
do polo artista Lothar Baum-
garten. Unha natureza que ta-
mén arrodea ao edificio e que,
lembremos, nunca interesou
aos artistas do graffiti simple-
mente porque carecían dela e
porque nos seus barrios obrei-
ros foilles vedada en favor do
formigón e o tixolo.�

Xosé M. Buxán Bran

tando axiña novos adeptos. O
writerescribía o seu alcume se-
guido do número da súa rúa: Ju-
lio 204, Taki 183 ou Joe 182, tra-
tando ademais de conquistar co
seu nome novos e afastados es-
pazos da cidade. A partir de 1971
escollen o metro como lugar pri-
vilexiado para a visibilidade dos
seus tagou sinaturas, chegando
a ocupar paulatinamente va-
góns enteiros. Ao mesmo tem-
po, as caligrafías vanse singulari-
zando cunha rica contorna (ou-
tline) ou engadíndolle frechas,
estrelas e lunares e mesmo per-
sonaxes inspirados nos cómics. 

En 1974 aparecen os primei-
ros whole-carsou sexa vagóns
enteiramente cubertos de graffi-
ti que son pintados a noite ante-
rior nas cocheiras fechadas e
fortemente vixiadas, obras feitas
con extrema axilidade e pericia e

que se converterán nas iconas
referenciais do movemento e os
seus autores en heroes do grupo
(polo grave perigo que entraña-
ba a súa pintura para as
vidas dos grafiteiros).

Entre 1970 e 1980 o
graffiti aséntase por
mor da aparición de
galerías que expoñen
os seus traballos, dese
modo os writersexpe-
rimentan con novos
soportes e o move-
mento cruza o Atlánti-
co recalando en París,
Londres ou Amster-
dam. Nesa década xor-
den nomes aliñados co graffiti e
xa mundialmente famosos co-
mo Jean-Michel Basquiat ou
Keith Haring. É a partir de 1980
cando abandonan tamén o me-
tro por mor da persecución ex-

Xabier López López

‘Somos un arquipélago, e
cada un de nós é unha

illa”. Con estas mesmas pala-
bras describía Xavier Queipo aí
atrás (na edición galega dun
coñecido xornal do Estado) o
grupo humano sobre o que al-
gúns quixeron ou aínda que-
ren colocar a etiqueta narrativa
da “xeración dos 90”. Fóra da
máis ou menos atinada inclu-
sión de nomes e propostas, o
certo é que os diagnósticos so-
bre ese andazo que varreu o
país pola volta d aquela década
(galegos que decidiron ser es-
critores pero sen intención
ningunha de ser “escritores ga-
legos”) xa tivo dende o primei-
ro os seus mentores –por po-
ñermos un exemplo significati-
vo, o editor Carlos Lema, da-
quela en Sotelo Blanco– e ao
mesmo tempo, se non os seus
convencidos detractores, si
aquelados altofalantes desas
correntes que aínda necesitan
máis ingredientes ca literatura
e lingua para falar de literatura
galega. Con isto, como con ou-
tras moitas cousas, funcionan
os clixés e os preconceptos
(non direi os prexuízos). Deixa
de ser menos política unha lite-
ratura por non abordar temati-
camente o problema da libera-
ción nacional? Por non facer
propostas deliberadamente
militantes? A este respecto, e is-
to é unha opinión enteiramen-
te particular, non concibo me-
nos comprometida unha na-
rrativa que dá por sentado o
evidente (a escolla lingüística é
definitoria de seu) ca que nos
carga as pilas lembrándonos
decontino que somos unha
nación sen Estado. Se o noso
problema é de normalidade
–que o é– de ningún xeito se
pode cuestionar a achega de
quen dialoga sen matices nin
precaucións de ningún tipo
con literaturas normalizadas.
Aínda que sexa na punta dos
pés. Aínda que esas illas das
que falaba o Queipo sexan con
frecuencia illas volcánicas.�

ILLAS’’

Non concibo menos
comprometida
unha narrativa
que dá por sentado
o evidente”

’’

’’A entrada
á fundación
é cara, en
comparanza
coa pobreza
dos autores
das obras”

Outono en fotografías.Vén de dar comezo a XXVII edición do Outono Foto-

gráfico de Ourense, unha iniciativa coordinada pola Casa da Xuventude de

Ourense, que até o mes de xaneiro achegará obra de 450 fotógrafos, con máis

de 50 mostras individuais dun total de 86. Ruth Beltrán, Eduardo Núñez, Mi-

guel Riopa, Antón García, Xacobe Meléndrez, Raúl Gómez, Carlos Irijalba, Mi-

guel Harguindey, Sandra G. Rey, Paz Vicente e Héctor Guzmán, entre outros,

asinan traballos. As exposicións poderán verse, ademais de en Ourense, en

concellos como Allariz, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Chan-

tada, Compostela, Ribadavia, Verín, Lugo e Monforte de Lemos.�

enry Chalfant, 1980. CORTESíA DA MARTINEZ GALLERY

Imaxe pertencente a Nacido nas rúas, de João Wainer (São Paulo).
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Eva Estévez
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

OOcoleccionismo de
selos é unha das
afeccións máis di-
vulgadas. As cifras

falan de 30 millóns de colec-
cionistas. Esta actividade,
prohibida nos seus inicios e
moi selecta a mediados do sé-

culo XIX, vive na actualidade
un estancamento. Vendedo-
res filatélicos e afeccionados
coinciden en que non existe
un relevo xeracional.

En Galiza existen na ac-
tualidade 19 colectivos
agrupados na Federación
Galega de Sociedades Fila-
télicas (Fegasofi), e moitos
afeccionados non federados

que coleccionan por libre.
O perfil do filatélico é o

dun home maior de cincuen-
ta anos. 

Francisco Gamallo, vice-
presidente do Grupo Filatélico
de Vigo –que data de 1952 e é o
segundo máis antigo de Gali-
za, por detrás do Círculo Fila-
télico de Ferrol (1950)– explica
que na actualidade hai menos
coleccionistas que hai vinte
anos e que a maioría recompi-
la selos por gusto e non como
investimento económico. 

“A mocidade agora ten ou-
tros divertimentos e, aínda
que hai xente nova que se une
á filatelia, non é coma antes”,
explica Gamallo, que recorda

os anos álxidos deste tipo de
coleccionismo, os 70 e 80. Ne-
sas datas, o grupo ao que per-
tence chegou a ter preto de mil
socios fronte aos 300 cos que
conta na actualidade. 

Como a maioría dos seus
compañeiros do Círculo Fila-
télico, Francisco Gamallo,
empezou neste mundo a tra-
vés dun coñecido e conti-
nuou por “ansia de cultura e
porque é unha actividade fer-
mosa”. Gamallo explica que
son moi poucas as persoas
afeccionadas á filatelia que
ven nos selos un investimen-
to e moitas as que o conside-
ran un “divertimento”. 

Ante o futuro amósase

tranquilo. Aínda que é cons-
ciente de que os filatélicos
son menos, non cre que a fila-
telia estea en decadencia e
declara que as coleccións de
selos terán continuidade,
aínda que de xeito menos nu-
meroso. 

Xurxo Patiño, responsábel
da libraría Librouro de Vigo,
coincide con Gamallo en que
o auxe da venda de selos e ar-
tigos relacionados coa filate-
lia viviu os mellores tempos
hai 15 anos. “De cinco anos a
esta parte notamos un bai-
xón”, admite Patiño que atri-
búe o retroceso ás novas tec-
noloxías e a que o selo deixou
de verse como unha re-

MA A INE.34.ZG

Raros, curiosos, bonitos e... pasados d
Ao coleccionismo de selos cústalle
sobrevivir no século XXI. A maioría
dos filatélicos teñen máis de 50 anos

COLECCIONISMO

>>>
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Correos e Telégrafos,. En tem-
pos tiveron máis do duplo de
abonados. 

Iniciarse nesta arte non é
caro. Correos vende colec-
cións de 92 selos para princi-
piantes por 65 euros. 

CURIOSIDADES. Hai pezas moi
cotizadas por escasear, pero
son as menos. Un exemplo
son uns selos de Sorolla e Le-
gazpi, de 1953, que custan
arredor de 600 euros cada un.
Son pezas moi cotizadas, que
no seu día tiñan un valor de 50
e 25 pesetas respectivamente,
porque foran feitos para o co-
rreo aéreo, pouco frecuente na
época, para envíos ou moi vo-

valorización segura.
“Antes os selos tiñan un-

has tiraxes máis pequenas e
tiñan máis valor. Hoxe en día
as tiraxes son máis amplas,
moitas delas feitas especifica-
mente para coleccionistas, e a
xente nova non amosa intere-
se”, resume Patiño, que, den-
de a sección de filatelia do seu
negocio percibe que o cam-
bio xeracional non se está a
dar. De feito, revela que moita
xente que empeza vai ao seu
negocio para  “vender a colec-
ción”. 

Na actualidade a sección
de filatelia de Librouro ten
250 afiliados aos que lles ven-
den as novidades que publica

luminosos ou cun destino in-
ternacional moi afastado.

Outro exemplo de estam-
pas perseguidas polos filatéli-
cos é unha serie de oito selos
de 1950 que Correos fixo para
conmemorar os primeiros
100 anos do selo español. A
serie, que hoxe custa entre
800 e 900 euros, está sen den-
tar, imitando os primeiros se-
los que se cortaban con tesoi-
ras, e son os derradeiros selos
sen dentar que emitiu Corre-
os e Telégrafos. 

Pezas menos antigas pero
tamén con moita demanda
son as das coleccións de flora e
fauna de hai un par de anos,
que tiveron tiradas curtas. Se-
los como o do Verderolo de
0,29 euros na data de emisión,
páganse agora a 5 euros. 

MA AzG
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500 MILLÓNS DE SELOS. Carlos Sal-
daña, coordinador da direc-
ción de Filatelia de Correos e
Telégrafos explica que as car-
tas seguen a ser un medio de
comunicación importante.
“O que cambia é o contido e
finalidade das misivas”, ex-
plica este funcionario que
descoñece o volume de nego-
cio que xera a sección filatéli-
ca de Correos pero que sinala
que o número de selos vendi-
dos en 2008 foi de 500 mi-
llóns, e o número de move-
mentos postais de 5.500 mi-
llóns de cartas.

Este experto en filatelia
considera os selos como “un
medio de comunicación, non
de pago” que recollen a cultu-
ra, historia e preocupacións
cidadás de cada época e de
cada pobo. 

No que respecta ao colec-
cionismo, Saldaña admite
que, aínda que a filatelia non
pasa de moda, o número de
novos filatélicos é baixo e que
as motivacións e adicación aos
álbums de estampas non é a
mesma en todos os casos.
“Aínda que os selos son un bo
investimento, nunca van dar-
nos millóns. Un selo actual de
0,32 céntimos, aínda que mul-
tiplique o valor por 300 valerá
96 euros. Un bo investimento
faise cando se trata de pezas
raras”, explica.�
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sados de moda
Francisco Gamallo, vicepresidente do Grupo Filatélico de Vigo.

’’A mocidade agora ten  outros 
divertimentos e, aínda que
hai xente nova que se une
á filatelia, non é coma antes”

[Francisco Gamallo]
Vicepresidente
do Grupo Filatélico de Vigo.

’’A xente colecciona
por diversión, non por
investimento. E aínda que
os selos son un bo
investimento, nunca van
darnos millóns”

[Carlos Saldaña]
Coordinador
da dirección de Filatelia de Correos.

O franqueo automático é unha

modalidade que gañou terreo

nos movementos postais. De fei-

to, dos 5.500 millóns de envíos do

ano pasado, os franqueos auto-

máticos representan o 90% e uni-

camente o 10% foron con fran-

queo físico (selos, estampas, etc.).

Saldaña explica esta porcen-

taxe porque cada vez Correos

tramita máis cartas. “En 1975 fo-

ron 800 millóns, en 2008, 5.500

millóns. Para a comodidade dos

nosos clientes e nosa creamos

novos produtos e formas de pa-

gamento”, explica. 

Na actualidade existe o fran-

queo concertado, para prensa e

publicacións periódicas; o fran-

queo pago, o que utilizan bancos,

compañías eléctricas e outro tipo

de empresas; e o franqueo mecá-

nico, que se fai con máquinas re-

xistradas por Correos e funcionan

por un sistema similar ao dos mó-

biles con tarxeta de prepago.�

O franqueo automático

Carlos Saldaña explica que
internet non é a culpábel da
desaparición do xénero
epistolar. “As cartas manus-
critas xa desapareceron coa
chegada do teléfono, nos
anos 70. De feito, nos anos
80, de cada cen cartas unha
era manuscrita”, rememora
este namorado dos selos.

As tiraxes dos selos son de
350.000 ou de 500.000. Nal-
gún caso como o do teléfono
061 contra a violencia de xé-
nero, fixéronse 52 millóns de
unidades. 

“Os selos serían máis fe-
os se non houbese colec-
cións”, asegura este filatéli-
co, que comenta que existe
unha comisión asesora es-

pecífica para a elección dos
contidos. 

Esta comisión está forma-
da por 15 persoas que repre-
sentan a Correos, o Ministe-
rio de Facenda, o Ministerio
de Fomento, da Federación

Española de Sociedades Fila-
télicas, dos coleccionistas
que expoñen en campiona-
tos de alta competición, da
Fábrica Nacional de Moeda e
Timbre, e dos estancos. 

Este grupo elixe as temáti-
cas das estampas cuxas pro-
postas proceden, no 75% dos
casos, de empresas, institu-
cións, colectivos sociais e cul-
turais e concellos que celebran
algún tipo de conmemora-
ción ou acontecemento rele-
vante. 

Na actualidade o 70% dos
selos novos producidos son
autoadhesivos, aínda que é
na modalidade tradicional
engomada onde hai maior
variedade temática.�

‘Os selos serían máis feos
se non houbese coleccións’

’’En casos como o do teléfono
061 contra a violencia
de xénero, fixéronse
52 millóns de unidades”

[Carlos Saldaña]
Coordinador
da dirección de Filatelia de Correos.

>>>
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NNo percorrido polo
país, a colección Co-
marcas de Galiza, de
Edicións A Nosa Te-

rra, detense en Quiroga e no es-
pazo natural do Courel nesta
nova entrega. O equipo coordi-
nado por Adela Leiro redesco-
bre os principais valores natu-
rais, históricos e artísticos da co-
marca, integrada polos conce-
llos de Folgoso do Courel, Qui-
roga e Ribas de Sil, que pese ao
relevo accidentado estivo habi-
tada dende antigo, como teste-
muñan os numerosos restos ar-
queolóxicos topados.

A comarca de Quiroga, co-
ñecida en gran parte tamén co
nome do Courel, serve de fron-
teira natural con León e O Bar-
co de Valdeorras, en Ourense.
A súa orografía vai, nos seus
578 km2 de extensión, da alta
montaña da serra do Courel,
coa altura máxima en Formi-
gueiros (1.643 m.), ao val do Sil,
e alberga numerosas pegadas
glaciarias, monumentos xeo-
lóxicos, paisaxes destacadas e
moita biodiversidade.

A zona tivo unha intensa ac-
tividade mineira, de ouro nos
tempos dos romanos, de ferro
no século XIX, de antimonio
(Vilarbacú, que pechou en
1947) e actualmente hai explo-
tacións de lousa, que en moi-
tos casos alteran substancial-
mente o medio. De feito, toda a
comarca conserva importan-
tes mostras de actividade xeo-
lóxica de tempos antigos, entre
pregamentos, fallas e pegadas

boa parte da comarca, na pro-
cura de ouro na conca do Sil.
Montefurado é o exemplo
máis claro desta ambición.

Procederon a furar o monte,
polo que desviaron o Sil para
aproveitar as pebidas de ouro
dos sedimentos.

Eles foron tamén os que
construíron unha das infraes-
truturas máis destacadas polo
seu valor artístico e histórico.
Trátase da ponte romana que
cruza entre Quiroga e Pobra de
Trives o Bibei, río que discorre
encaixado durante os  aproxi-
madamente nove quilómetros
do seu paso por este concello.

Pódese dicir que a estadía
dos romanos –dende o século
II d.C até o V–  xunto co estabe-
lecemento posterior dos caba-

leiros da orde de San Xoán de
Malta marcaron os principais
acontecementos da historia do
concello. As expedicións ro-
manas estabelecéronse nos
asentamentos castrexos pro-
babelmente nun intento de
defender as rotas polas que se
transportaban os minerais ex-
traidos das cuncas do Sil. 

A cultura industrial do ferro
tivo tamén na zona unha im-
portancia destacada. En Qui-
roga, polo estado de conserva-
ción, cómpre sinalar a ferraría
da Rodela, da que está en pé o
banzado, da que se sabe foron
promotores os monxes de Sa-

das glaciacións, até o punto de
que moitos consideran a co-
marca como un auténtico mu-
seo de xeoloxía ao aire libre.

Un dos exemplos máis des-
tacados destes pregamentos é
o de Campodola, en Quiroga,
considerado como un dos
maiores monumentos xeolóxi-
cos da Península Ibérica, con
máis de dous quilómetros e
formado por capas de xistos e
cuarcitas. A erosión arrasou a
montaña e deixou ao descu-
berto a estrutura do prega-
mento que, polas forzas tectó-
nicas, curvou até unha posi-
ción horizontal. As capas que o
compoñen conteñen minerais
de períodos distintos, entre os
que destacan –en cor clara– as
cuarcitas (478-488 millóns de
anos) sobre zonas escuras con
vexetación formadas por lou-
sas (458-478 millóns de anos).

Na aba do monte Formi-
gueiros tópase a devesa de Ro-
gueira, unha das maiores fra-
gas de Galiza, no corazón da se-
rra do Courel. Diversas rutas
ben sinalizadas permiten ache-
garse a morrenas e vales glacia-
res, covas calcarias, lagoas, fon-
tes de auga ferruxinosa e sulfu-
rosa e á rica flora e fauna que
contén, favorecida pola súa si-
tuación na fronteira entre a re-
xión eurosiberiana e a medite-
rránea e á diversidade dos
substratos rochosos. No Courel
hai máis de 1.000 especies ve-
xetais, case a metade das que
hai en Galiza, entre elas nume-
rosas plantas únicas ou raras.

QUIROGA. Os romanos alteraron
a paisaxe deste concello, e de

Vén de saír do prelo O Courel-Quiroga,
un novo volume que repasa o patrimonio
natural e histórico desta comarca

MA A INE.36.ZG

COMARCAS DE GALIZA

Na aba do monte Formigueiros, nun antigo circo glaciar está a Devesa de Rogueira, unha das fragas máis extensas e con maior bio-

diversidade de Galiza e da que ollamos unhas faias e teixos [á dereita].

En Galiza a Campanula arbaticassp.

adsurgensaparece asociada ás calcarías. 

Bolboreta, Procris stacices,

nunha arzaia [á dereita].

Panomarámica desde o alto do Cerengo: a depresión de Quiroga [no centro] foxa de orixe tectónica aproveitada polo Sil para o seu curso, rodeada das serras de Auga Levada, O Courel, Os Cabalos e Cereixido.

Val glaciar de Visuña, na aba leste do Courel.

O Courel, museo ao aire libre

’’Os pregamentos de Campodola
(Quiroga) están considerados
como un dos maiores
monumentos xeolóxicos
da Península Ibérica”

’’Os romanos alteraron 
a paisaxe da comarca
na procura de ouro.
Montefurado é o exemplo
máis claro desta ambición”

’’Case a metade das especies 
vexetais da Galiza están
no Courel, con numerosas
plantas únicas ou raras”
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mos. As ferrarías de Gorgueira
en Paradaseca, Paleiras en Pa-
cios da Serra, Quintá no Hospi-
tal, O Mazo no Soldón da Seara
ou Roxa Longa en Vilarbacú
ofrecen unha perspectiva do
peso desta actividade na zona.

Pola súa banda, na Serra de
Cereixido, que se estende entre
os concellos de Quiroga e A Rúa
aínda se conservan restos das
instalacións coas que, no pasa-
do, se obtiña cal na zona así co-
mo destacados soutos, aprovei-
tados secularmente na econo-
mía local e doméstica. Desde
Rogando sae unha ruta a pé si-
nalizada, que percorre parte da

serra e que se detén nun destes
fornos de cal. Neles calcinábase
a rocha calcaria a altas tempe-
raturas para convertela en cal.
Durante 60 horas queimábanse
queirogas e toxos para conse-
guir manter o calor. Unha for-
nada podía levar até 50 carros
de combustíbel.

Pode visitarse tamén un
muíño de aceite, en Bendilló,
(hai outro en Bendollo) teste-
muña do intenso cultivo e
aproveitamento das oliveiras.

FOLGOSO DO COUREL. Cunha po-
boación de ao redor de 1.400
habitantes, maiormente dedi-

cados á agrogandaría e ás acti-
vidades forestal, mineira e tu-
rística, Folgoso do Courel é un
concello rural con pequenos
núcleos de poboación e unha
marcada tendencia á emigra-
ción e o despoboamento. 

Como no resto da comarca,
o traballo artesanal dos metais
adquiriu moita importancia no
concello. Por iso non sorprende
que nel se conserve unha das
ferrarías máis grandes do país.
Trátase da de Seoane, construí-
da en 1808, que traballou co fe-
rro das minas de Formigueiros
e Veneira de Roques. Funcio-
nou como ferraría, como mazo

e, máis tarde, como serradoiro e
fábrica de luz valéndose para
iso da forza motriz do río Pe-
queno, un afluente do Lor.

Dentro do concello, en Car-
bedo, tópanse os restos dun
castelo do que non está moi cla-
ra a orixe, aínda que se lle supón
unha función de vixilancia. De-
trás destas ruínas pode verse o
Monte Cido, onde se topou un-
ha táboa de hospitalidade que
recolle un acordo de paz asina-
do o 28 d.C.

RIBAS DE SIL. É un concello que
concentra os valores naturais
arredor do canón do Sil, que for-

ma áreas de paisaxes espectacu-
lares e dunha gran biodiversida-
de. Entre o patrimonio artístico
relixioso destaca a igrexa romá-
nica do século XII, que formou
parte do antigo mosteiro de San
Clodio, construída con conglo-
merados da zona, así como a
igrexa de Santa María de Torbeo
(S.XII-XIII), situada na ruta sur
do Camiño de Santiago. 

Os autores do volume desta-
can a ruta a pé que permite se-
guir o canón do Sil desde Noce-
do á Cubela ou seguir até os cu-
mes do monte Cerengo dende o
que se contemplan amplas pa-
norámicas de toda a comarca.�

MA A INE.37.ZG

A igrexa románica (s. XII) de Ribas de Sil formou parte do antigo mosteiro de san Clodio. A ferraría de Seoane, da que ollamos un por-

menor do banzado, é  das máis grandes de Galiza e funcionou como ferraría, mazo, serradoiro e fábrica de luz. 

Muíño de aceite en Bendilló (Quiroga).  Forno de cal en Cereixido: neles quentábase a rocha calcaria para obter o cal, unha fornada po-

día levar até 50 carros de queirogas e toxos a arder durante 60 horas.  Fento lingua de cervo propio de lugares sombrizos e con  auga.

A Serra dos Cabalos, co Montouto no centro, desde o Cereixido.

Os pregamentos de Campodola son un dos maiores monumentos xeolóxicos da Pe-

nínsula Ibérica. Mide máis de 2 km e está formado por capas de xistos e cuarcitas.

Fraga na Serra da Trapa.

Montefurado,  o túnel escavado polos romanos para desviar o curso do Sil e aproveitar o ouro dos sedimentos e [á dereita] a ponte

tamén romana sobre o Bibei.
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CAMIÑAR.

Roteiros
polo Camiño
Primitivo
Dende hai varios anos a aso-
ciación ecoloxista Adega-Lugo
organiza unha xeira mensual
de roteiros temáticos nos que
combina lecer e denuncia.
Nesta volta os roteiros que pro-
pón centraranse na problemá-
tica ambiental do Camiño Pri-
mitivo e percorrerán varios
treitos desta rota xacobea con
andainas mensuais de outu-
bro a xuño.

O Camiño Primitivo, que
ten a súa orixe no percorrido
que fixo o rei Afonso II no sécu-
lo IX e parte de Oviedo, entra en
Galiza a través do porto do
Acivro, pasa por Lugo e enlaza
en Melide co Camiño Francés.
A través desta actividade Ade-
ga-Lugo fará un percorrido pa-
ra coñecer o estado actual des-
te camiño cunha periodicidade
mensual, que empezou o pasa-
do 25 de outubro cunha rota
pola Serra de Iribio.

O programa, que pode es-
tar suxeito a modificacións, in-
clúe o 22 novembro o Castro-
verde-Lugo; o 20 de decem-
bro, Lugo-San Romao da Re-
torta (Guntín); o 24 de xaneiro,
San Romao da Retorta (Gun-
tín)-Melide; o 21 de febreiro
Parada Vella (A Fonsagrada)-
Castroverde; o 21 de marzo de
Parada Nova-Parada Vella (A
Fonsagrada); o 18 de abril de
Grandas de Salime-A Fonsa-
grada; o 23 de maio Eira da Xo-
ana (Alto Ulla); e o 20 de xuño
a Costa da Morte. 

As saídas parten de diante
da Escola de Maxisterio de Lu-
go (Avda. Ramón Ferreiro) ás 9
horas. Para participar é necesa-
ria a inscrición previa nos telé-
fonos 679 113 718 (Mariluz) ou
982 240 299 (Adega-Lugo).�

E. Estévez
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o seu cénit nas datas máis outo-
nais do ano. Todo é cuestión de
darse unha volta por toda a ca-
pital do concello, recinto reser-
vado para tan grande evento
comercial.

Pero a máis de contemplar un
curioso casco vello, onde se em-
prazaba o antigo consistorio for-
mando unha praza na que tradi-
cionalmente se facía a vida veci-
ñal, estando xa no corazón da
Terra Chá non se pode esquecer
de catro singulares monumen-
tos. O primeiro deles e a Igrexa
Parroquial de Muimenta, de esti-
lo románico, aínda que haxa que
desviarse a uns escasos quilóme-
tros da capital cospeitesa. Logo,
no incomparábel marco das car-
balleiras que lle fan a entrada en-
contrámonos con San Paio dos
Redos, emprazado en Sistallo, a
escasamente un quilómetro da
Feira. Alí, todos os anos se cele-
bra unha tradicional romaría no
mes de xullo en honra ao santo
que se venera. Tampouco, nesta
mesma localidade se pode dei-
xar de lado o seu templo parro-
quial, unha igrexa do século XIV
que chama a atención de cal-
quera visitante. Pero o que non
pode faltar nunha viaxe a Cos-
peito é o achegarse até Santa Ma-
ría do Monte, emprazada no cu-
mio desta escasa altitude chaire-
ga. É o sitio perfecto para divisar a
gran veiga chairega por excelen-
cia, as Lagoas de Cospeito. A len-
da sitúa baixo delas o famoso po-
bo de Valverde do Camiño que
supostamente se encontraba
asolagado na súas profundida-
des por unha maldición divina. 

Achegarse a esta paraxe natu-
ral supón a contemplación de
toda unha fauna e flora que re-
sulta inédita noutros lares de Ga-
licia. Alí, pódense ver aves palmí-
pedes e zancudas entre as que se
encontran patos salvaxes, gar-
zas, pegas de veiga e todos aque-
les animais que precisen da hu-
midade para sobrevivir, o que
converte estas Lagoas no princi-
pal parque natural da Chaira.�

Antonio Cendán

viaxar.comer.mercar

Unha vista das Lagoas de Cospeito.

VISITAR.

Viaxe ás Lagoas
de Cospeito
Achegarse até Cospeito repre-
senta moito máis que acudir a
unha das máis tradicionais fei-
ras, ás que lle debe o nome a ca-
pital do concello: Feira do Mon-
te, e que data xa do século XVII,
un evento comercial que se dis-
tingue dende San Martiño até
febreiro pola calidade do gando
porcino do país que se exhibe.
Aínda que non só de porcos vi-
ven os chairegos. Neste tempo
podemos mercar tamén aves
de curral, castañas e tantos ou-
tros produtos que se producen
na planicie galega e que acadan
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chegan in-
cluso ao mes de
xaneiro en boas condicións,
dado que aguanta as xeadas.

Comestíbel excelente, in-
cluso para facer sobremesas.
No caso de mercalo seco ou te-
lo conservado deste xeito na
casa, unha vez hidratado, é un

cogomelo
que podemos co-

ciñalo como se fosen angulas:
nunha tixola con allo incorpo-
ramos os cogomelos en tiras fi-
nas e servimos cando fervan e
estean crocantes.�

Alexandre Mínguez
cogomelosdegalicia@gmail.com
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O pé non é moi grande, non
supera os nove centímetros de
alto, e supera con pouco o cen-
tímetro de ancho. É liso, delga-
do, oco, recto, con forma de ca-
nelón central, ás veces presenta
unha cor similar ao himenio.

A carne é fráxil, elástica e
branda pero de gran calidade,
cun cheiro suave e doce. A to-
nalidade é branca amarelenta.

O hábitat é variado, en bos-
ques de caducifolias e conífe-
ras, crece baixo piñeiros, moi-
tas veces entre restos vexetais e
musgo, polo que é difícil de ver,
aínda que aparece en grandes
colonias. A época máis habitual
de aparición é o outono, dende
setembro até decembro. De fei-
to, é un dos poucos cogomelos
comestíbeis de interese que

permaneceu embotellado ou-
tros 15 meses.

Lapola 2006
DO Ribeira Sacra.

Collidos da man, xuntiños, van
os aromas durante todo o seu
percorrido polas sucesivas in-
cursións olfactivas que deste
xeito semellan un cadro no que
os tons cremosos, especiados e
torrados da madeira enmarcan,
envolvendo sen impoñerse, o
amarelo das froitas e o branco
fondo floral. Sensación seca na
boca pero cun paso saboroso
de tacto graxo que foi acompa-
ñado na mesa, como nos gusta
que un prato o faga, por un ba-
callau á Gomez de Sá.�

Antonio Portela

COGOMELOS.

A angula
de monte

O Cantharellus lutescensé un
pequeno cogomelo coñecido
en Galicia como trompeta ama-
rela ou angula de monte. Apare-
ce comercializado fresco na
tempada e seco en mercados e
tendas todo o ano. Do mesmo
xeito que o Cantharellus ciba-
rius posúe moitas vitaminas e
aparece referenciado como co-
gomelo medicinal. Existen al-
gunhas variedades próximas
como o Cantharellus shizocroi-
cafrecuente na nosa terra. É do-
ado de confundir co Canthare-
llus tubaeformis, tamén exce-
lente comestíbel, e máis difícil
de confundir con outro cogo-
melo que sexa velenoso, xa que
pertence a un xénero moi segu-
ro pola inexistencia de exem-
plares tóxicos e caracterizado
pola ausencia de lamelas baixo
o sombreiro e a presenza de
pregues. Non é habitual que es-
tea atacado por outros fungos
ou vermes, presentando unha
carne limpa e sa.

Posúe un pequeno sombrei-
ro marrón, que non adoita su-
perar os cinco centímetros, con
forma aplanada e embudada,
cun burato no medio, que en
ocasións comunica co pé. Ten
unha marxe irregular e fráxil.

Non hai lamelas, o himenio
é un pregamento decorrente e
irregular de cor amarela, moi-
tas veces de difícil percepción
ao tacto. A esporada é crema
pálida.

VIÑOTECA.

Lapola

Lapola é un dos viños brancos
que elabora a adega Dominio
do Bibei no concello de Man-
zaneda, nas Terras de Trives.
Nesta bisbarra da subzona de
Quiroga-Bibei hai pouquiñas
adegas e que eu saiba ningun-
ha, agás este dominio, elabora
viños brancos.

A impresionante progresión
que desde hai uns anos levan
experimentando os viños tin-
tados da Ribeira Sacra non de-
bería significar deixar atrás os
brancos, que poderían conver-
terse no futuro noutro poten-
cial destas ribeiras sacras.

O Dominio do Bibei elabora
este seu branco con cepas de
godello, nun 60%, e de treixa-
dura, torrontés e dona branca,
no 40% restante, de viñas entre
15 e 50 anos sobre solos de es-
quistos e xistos situadas a unha
altura entre os 400 e os 700 me-
tros. O mosto destas castes fer-
mentou en barricas de 600 li-
tros de carballo francés de pri-
meiro, segundo e terceiro uso.
Rematada a fermentación o vi-
ño criou coas súas lías en barri-
cas de carballo francés de 600
litros e un 15% en depósitos de
cimento en forma de ovo de
750 litros durante 15 meses.
Antes de ser comercializado
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É o evento fotográfico galego por

excelencia, durante os últimos 27

anos, edición á que chega nesta

ocasión. Exposicións individuais, co-

lectivas, cursos, conferencias e, so-

bre todo, moita fotografía. O direc-

tor deste encontro organizado pola

Casa da Xuventude de Ourense,

Benito Losada, indica que “se vai

exhibir a obra de máis de cen crea-

dores que inclúen nomes destaca-

dos da fotografía europea e espa-

ñola canda a novos valores que

inauguran unha mostra por pri-

meira vez". Outra característica  é a

pluralidade no patrocinio e colabo-

ración, con máis setenta entidades

organizadores entre as que hai em-

presas grandes xunto a pequenas

asociacións de veciños. 

O Outono Fotografico, que este

ano viu en perigo a súa celebración

pola drástica reducción da axuda da

Xunta e das entidades financeiras,

desenvólvese principalmente pola

provincia de Ourense, pero ten ta-

mén extensións noutras localida-

des galegas. 

Diante da imposibilidade de dar

conta neste Guieiro de todas as ex-

posicións, que encherían por sí

mesmas todo o espazo da axenda,

iremos dando conta dalgunhas de-

las, nunha actividade que se desen-

volve dende este mes de novembro

até fin de ano, ou máis aló no caso

dalgunha das mostras.

Outono Fotográfico, 50 exposicións

individuais e 36 colectivas, localida-

des da provincia de Ourense e outras,

até febreiro de 2010.

Coordenado por Gonzalo Vilas

Até  o 8 de novembro, na Casa-Mu-
seo Casares Quiroga.
¬EXPO. Ruth Mathilda Ander-
son. Unha mirada de an-
tano. Mostra das fotos desta fotó-
grafa americana, retratando a Gali-
cia dos anos 1924 e 26 para a
Hispanic Society de Nova York.
Aberta na sede de Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Festival Mulleres
Arte + Parte = 2. Nesta edición
do festival haberá un concerto de
Fangoria e os galegos Franc3s.
Será o venres 30, ás 21:00, entra-
das a 15 euros, en Expocoruña. O
sábado 31 será a segunda xor-
nada, con unha serie de activida-
des culturais (exposicións, cine,
obradoiro de comics...) que terán
lugar no mesmo lugar, ao longo
do día, con entrada a 5 euros.
¬MÚSICA. Pablo Seoane Quar-
tet. A formación galega de jazz
dará un concerto o vindeiro mérco-
res 4, ás 22:30, no Jazz Filloa.
¬TEATRO. O circo dos horrores.
Un espectáculo da compañía de
Suso Clown (sobriño do Padre Silva,
do Circo dos Rapaces), que mestura
humor, cabaré, teatro e terror inte-
ractuando co público. Estará en car-
tel o xoves 29 e venres 30, ás 20:30, o
sabado 31 ás  18:00 e 22:00, e do-
mingo 1, ás 17:00 e 20:00 , no Teatro
Colón.
¬TEATRO. Aeroplanos. Comedia
de gran éxito na anterior tempada, a

CERVO
¬MÚSICA. Héctor Lorenzo.  O
guitarrista e baladista compostelán
toca este venres 30, ás 00:00, no
Pub O Muíño.

A CORUÑA
¬ CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 29
Cine e Ciencia20.30 h.Nanook, o es-
quimó, Robert J. Flaherty, 1922. 79´.
Acompañamento musical en directo
a cargo de Roberto Mallo e Miguel
Prado con narración de Belén Re-
gueira. Entrada gratuíta.
Venres 30
Fóra de serie20.30 h. Paranoid Park
(Gus Van Sant, 2007) 88´. Subtítulos
en castelán. Precedido da curtame-
traxe Cine_ASCIIArt (DSK,
2003/2004)
A Contraonda23.00 h.L´autre, Pierre
Trividic e Mario Bernard, 2008. 97´.
Subtítulos en galego.
Sábado 31 
Fóra de serie18.00 h. Paranoid Park
(Gus Van Sant, 2007) 88´. Subtítulos
es castelán. Precedido da curtame-
traxe Cine_ASCIIArt (DSK,
2003/2004)
A Contraonda20.30 h. L´autre, Pierre
Trividic e Mario Bernard, 2008. 97´.
Subtítulos en galego.
No Centro Galego de artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.
¬CINE. A calumnia. Dentro do ci-
clo Rodando nas Aulas, este polé-

mico, no seu día, filme de William
Wyler, coas dúas grandes Shirley
MacLaine e Audrey Hepburn. O
luns 2,ás 18:00 e20:00, na Sede da
Fundación Caixa Galicia.
¬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 esculturas (a maioría en
bronce) e debuxos, na que por pri-
meira vez se profunda na conexión
do escultor co corazón 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 represión
lingüística. Obra expositiva pre-
tende recuperar as experiencias das
persoas que viviron os tráxicos suce-
sos do golpe de Estado do 18 de xullo
de 1936, así como reflexionar sobre
as consecuencias que tiveron para
elas e o conxunto da nosa sociedade.

ALLARIZ
¬MÚSICA. Bukowski Blues
Trío?  A formación jazzista galega
vai tocar o sábado 31, ás 00:00, no
Café-cultural Roi Xordo.

AMES
¬TEATRO. Nunca menos. Un
percorrido en clave de humor
acido e autonómico a través da
Historia de Galicia: dende os cas-
trexos, romanos ou suevos até as
loitas tribais entre os políticos ac-
tuais. Unha obra de Fulano, Men-
gano e Citano, S.l., este venres
30, ás 21:00, na Casa da Cultura de
Bertamiráns.

O BARCO
¬TEATRO. O xogo de Yalta/Af-
terplay. Risas e bágoas, beleza,
humor e drama chegarán até nós a
través da creación dos intérpretes
da compañía Teatro do Atlántico.
O venres 31, ás 21:00, no Teatro Mu-
nicipal Lauro Olmo.

BUEU
¬MÚSICA. Ai, ai, ai.  Veterana for-
mación catalana con preferencia
pola rumba ao estilo daquelas lati-
tudes. O domingo 1, ás 21:30, en-
trada a 5 euros, na Sala Aturuxo.

CAMBADOS
¬TEATRO. Cósima. Unha nena
marcha a vivir a unha árbore, fu-
xindo dun pai autoritario e dis-
tante, nesta comedia infantil de
Sarabela Teatro, que poderemos
ver o sábado 31, ás 18:00, na Casa
da Cultura.

CAMBADOS
¬TEATRO. A preguiza (La fiaca) .
Manolo esperta un luns e decide
non ir traballar; ten preguiza... quere
quedarse na cama, durmir, non fa-
cer nada. Obra do  Teatro del Anda-
mio que poderemos ver o do-
mingo 1, ás 19:00, no Auditorio Mu-
nicipal da Xuventude.

CARBALLO
¬TEATRO. Glass City. Unha
obra dirixida por Eduardo
Alonso ao frente do Teatro do
Noroeste, e que conta en clave
de musical e vodevil decadente
unha visita de Franco a Coruña a
finais dos anos 50. O venres 30, ás
21:00, no Pazo da Cultura .

CEE
¬TEATRO. O día do pai. Come-
dia  do grupo Malasombra que o
seu autor denomina de Western
clínico: tres homes loitando por
unha selección natural nunha clí-
nica de reproducción asistida. O
sábado31, ás 20:00, no Salón de
Actos do Concello.

Chega o Outono 
Fotográfico

O clásico do cine documental

Nanook, de Robert J. Flaherty,

poiderase ver esta semana no

CGAI coruñés.

¬ ARTE
Alfonso Costa

Caixanova ofrece esta mostra an-

tolóxica do pintor Alfonso Costa

(Noia, 1944). A exposición, que se

enmarca dentro da serie Grandes

Artistas Galegos, da que fai o nú-

mero 53, percorre toda a traxecto-

ria do artista da man das súas obras

máis espectaculares e significativas

A pintura de Costa Beiro é un

personal expresionismo lírico. Ten

concomitancias con Francis Ba-

con, aínda que desde unha  total

liberdade. As súas pinturas inscrí-

bense en fondos como espellos

de azogue perdido, en rosas, car-

mines, azuis, amarelos. Baseada

nun prodixioso, rítmico debuxo, a

materia é leve, deleída, con textu-

ras moi ricas e contrastes de tonos

de efectismo de vidreira.

Practicamente nunca se apar-

tou dunha vaga figuración, aínda

que as doses de abstracción sexan

considerables. Sabe aproveitar re-

cursos do cubismo e aínda do su-

rrealismo en composicións medi-

das, na que latexa a xeometría

ben dixerida.

Un ámbito lúdico preside estas

pinturas nas que están o mito, o

onirismo, a evocación e a ideación

en perspectivas infinitas que em-

parentan, ás veces, co menos rigo-

rosoDalí, a quen sen dúbida co-

ñece ben.

O percorrido da exposición co-

meza cunha representación de

obras realizadas nos anos 60, nas

que a frescura e a inocencia mes-

túranse cun absoluto dominio do

debuxo e da cor que lle acompa-

ñará en todas as súas pezas.

Até o 29 de novembro, noCentro So-

cial Caixanova, Vigo.
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cargo da compañía Lagarta, La-
garta, e do dúo X.M.Olveira Pico e
Ernesto Chao. O venres 30 e sábado
31, ás 20:30, e domingo 1, ás 19:00,
no Forum Metropolitano.
¬TEATRO. Nadarín. Nadarín, un pe-
queño peixe de papel, consegue es-
capar da destrucción e adentrarse no
mar, converténdose ao intre nun
peixe de verdade, nesta obra infantil
de Títeres Trompicallo. O sábado 31
ás 18:00 e domingo 1, ás 12:30 e
18:00 , no Teatro del Andamio.
¬TEATRO. Os mozos de Historia.
A obra sitúase nunha escola inglesa
nos anos oitenta, onde un grupo de
mozos se preparan para o ingreso en
Oxford e Cambridge. Sobre o texto
de Alan Bennet, Josep Maria Pou
traduceo, adaptao, dirixeo e interpre-
tao, nunha obra de éxito en Broad-
way. O sábado 31 e domingo 1, ás
20:30, entradas de 10 a 21 euros, no
Teatro Rosalía de Castro.

A ESTRADA
¬TEATRO. Contos Mariñeiros. O
grupo Ghazafelhos trata un tema
tan delicado e cotián como é o dos
naufraxios e a perda de vidas huma-
nas, enfocado ós nenos e nenas. O sá-
bado 31, ás 18:30, no Teatro Principal.

FERROL
¬ACTOS. Xornadas GNU/Li-
nux.  Actividades, charlas, prácti-
cas en torno ao software libre e á
súa instalación. O venres 30, de
17:00 a 21:00, e o sábado, de 10:00
a 14:00, no Ateneo Ferrolán.
¬ACTOS. Contacontos infantil .
A Biblioteca Central acolle todos os
mércores, entre as 18.00 e as 18.50
horas, unha sesión de contacontos
para nenos e nenas no marco do pro-

grama "A hora do conto". A actividade
está dirixida a rapaces de catro a dez
anos, gratuíta (retirando invitación na
mesma biblioteca).
¬CINE. Nin un menos. Filme do
chinés Zan Yimon (1999) ,  forma
parte do ciclo Rodando nas
Aulas, de Caixa Galicia.O luns 2, 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 terra.
Exposición de fotos sobre o papel da
auga no mundo, que permanecerá
aberta até o 28 de febreiro de 2010.
Na Sede Fundación Caixa Galicia .
¬EXPO. Manuel Patinha,20
años de escultura. A mostra re-
sume dúas décadas de traballo do ar-

tista de orixe portuguesa  (Póvoa de
Santa Iria,1949). Unha retrospectiva
que reúne pezas emblemáticas dos
seus distintos procesos creativos. Até
o 31 de decembro, no Centro To-
rrente Ballester.
¬MÚSICA. Orquestra de cá-
mara do Cáucaso.  A prestixiosa
formación tocará este xoves 29, ás
20:30, noTeatro Jofre.
¬MÚSICA. Ciclo Novas Noites.
Anni B. Sweet ven a sumarse a esa
pequena nómina de artistas indies
nacionais cuxa música pode chegar-
afectar a un público amplo. O xoves
29, ás 20:30, no Centro Cultural To-
rrente Ballester.
¬MÚSICA. Skarallaos .  Actuación
que vai ter lugar este venres 30, ás
22:30, na Sala Run Rum.
¬MÚSICA. Ciclo Outono de Jazz.
O grupo de tango-jazz Emilio So-
lla&Afinesserán os protagonistas
desta semana. O sábado 31, ás 22:00,
entradas a 10 euros, noTeatro Jofre.
¬TEATRO. Exitus.  Comedia negra
en torno ao enfrontamento á morte
por catro variopintos personaxes, a
cargo do grupo Titzina Teatre. O
venres 30, ás 20:30, noTeatro Jofre.
¬TEATRO. Xente ao lonxe.  Unha
visión aceda e divertida de diversos
aspectos sociais e humanos, a
cargo dos inefabeis Mofa e Befa.
Dentro do programa Cultura nos
Barrios, o sábado 31, ás 19:00, no
Centro Cívico de Caranza.
¬TEATRO. Domingos a escena.
Este ciclo de teatro afeccionado tra-
enos desta vez ao grupo Sal Mo-
nela Teatro coa obra Mentirosas. O
domingo 1,ás 19:00, no Centro Cí-
vico de Caranza.

GONDOMAR
¬ACTOS. Conferencias sobre
Darwin. No marco dunha serie de
conferencias sobre Darwin neste
mes, o mércores 4 falará o xenetista
da Universidade de Vigo Andrés
Sanjuán. Organizado polo Instituto
de Estudos Miñoranos, ás 20:30, na
Aula de Cultura Ponte de Rosas.
¬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.
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Josep María Pou dirixe e inter-
preta a obra Os mozos de Historia,
que poderemos ver no escenario
do Teatro Rosalía da Coruña.

Papagrelo 2009

Oito anos despois, e para con-
memorar o décimo aniversario
da saída ao mercado do único
CD do grupo bravú da Coruña
Os Papaqueixos (chamado
aquel disco A lóxica aplastante
do comité de propaganda), subi-
rán ao escenario os membros
orixinais do grupo para “revivir
a demoledora irreverencia
bravú que deixou fonda pe-
gada nunha xeración de fans da
amalgama de fusións que leva-
mos a cabo entre 1993 e 2001”,
en palabras do grupo.

Formáronse na Coruña en
1993 e o seu estilo pode englo-
barse dentro do rock bravú. Parti-
ciparón no disco Unión Bravú
co tema Matías o morcego. O seu
único disco gravado contiña 18
cancións onde as letras desenfa-
dadas e cheas de troula se unen
á guitarra eléctrica, baixo, bate-
ría, e os máis diversos instrumen-
tos como a gaita, a flauta trave-
seira e outros que eles definían
con nomes como “grapadora
Nuclear, corno de Satanás, llimi-
carter, pepecuiñas, Wêinbráben-
der, elefectoborrel, etc...”

Con ese único traballo disco-
gráfico deixaron temas para o
acerbo popular, como Teknotrafi-
kante, farlopo ma non troppo, co
seu famoso berro “Sito Miñanco,
preso político”.

Este retorno d’Os Papaqueixos
vaise ver acompañado de varios
grupos amigos e destacados no
actual panorama galego:
Ulträqäns, Os Tres Trebóns, a
Banda Potemkine os Cuchufe-
llos, así como a charanga Os Ve-
raneantes, habituais de tantas
citas musicais galegas como ani-
madores a pé de rúa.

O evento rebautizouse Papa-
grelo Folk como homenaxe ao
Grelo Folk, unha cita musical
que tiña igualmente lugar en
Monfero. Un preludio de música
bravú ao inminente Castañazo
rockchantadino.

Papagrelo Folk, o sábado 31, no
Mosteiro de Monfero.

¬ MÚSICA

Jardim Zoológico 
de Cristal
Ao Cabo Teatro

Texto: Tennessee Williams

Dirección: Nuno Cardoso

Reparto: Luís Araújo, Micaela Car-

doso, Romeu Costa e Maria do Céu

Ribeiro

Axudante  dirección: Víctor Hugo

Pontes

Escenografía: Fernando Ribeiro

Iluminación: José Alvaro Correia

Nuno Cardosodirixe esta versión da

obra de Tennessee Williams, consi-

derada un dos textos esenciais da

dramaturxia do século XX, que a

compañía do Porto Ao Cabo Teatro

presenta no Salón Teatro tras do

éxito acadado na súa estrea en Gui-

marães e como única praza non por-

tuguesa incluída na súa xira. Jardim

Zoológico de Cristal é , nas verbas do

propio Williams, unha "peza-historia"

sobre un mundo en crise: catro per-

soas encerradas nun mundo pe-

queno, case desesperado, que só a

fantasía consegue facer máis grande.

A gran depresión dos anos trinta

aparécesenos como metáfora da

sociedade actual: Tom Wingfield,

narrador e personaxe, é un aspi-

rante a poeta que traballa nun ar-

macén de zapatos para manter a

súa familia. A súa nai, Amanda, gá-

base de contino da súa mocidade

idílica e das ducias de pretendentes

que sempre lle fixeron as beiras. Vive

desacougada pola súa filla Laura

que, debido a un defecto físico

unido a unha timidez incorrixible,

permanece afastada do mundo e

dedicada á súa colección de ani-

mais de cristal.The Glass Menagerie

fora estreada en 1944, tendo sido

previamente un guión fílmico para

a Metro Goldwyn Mayer.

Coincidindo con estas dúas fun-

cións, Nuno Cardoso impartirá en

Santiago un workshop para actores

e actrices profesionais no que se tra-

ballará a análise textual e a improvi-

sación arredor da obra do drama-

turgo norteamericano. O director

portugués ofrecerá así a súa se-

gunda colaboración co Centro Dra-

mático Galego, despois de que na

tempada 2008-2009 dirixira para a

compañía pública galega A boa per-

soa de Sezuán, de Bertolt Brecht

Sábado 31 e domingo 1 de no-

vembro, Salón Teatro, Santiago.

¬ TEATRO

Alaska actúa na Coruña.
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Teatro Tascabile di Bérgamo (Ita-
lia) porá en escena Il Rajá di Kotta-
rakkara, noTeatro Principal.
O domingo 1, ás 19:00, o Teatro Tas-
cabile di Bérgamopresenta Vals, na
Explanada do Auditorio Municipal. E
ás 20:30 , Matarile representaAni-
mais Artificiáis, no Auditorio
Municipal. Entradas para Auditorio e
Principal, 6 euros, Campus, 3 euros.

ORTIGUEIRA
¬TEATRO. Contos Mariñeiros. O
grupo Ghazafelhos trata un tema
tan delicado e cotián como é o dos
naufraxios e a perda de vidas huma-
nas, enfocado ós nenos e nenas. O
domingo 1, ás 17:00, no Teatro da Be-
neficiencia.

PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Scandal + Fracasados
de Antemano. Concerto para este
venres 30, ás 23.30, no Pub Leblón.

PONTEVEDRA
¬CINE. A herdanza do vento.
Dentro do ciclo Rodando nas Aulas,
unha producción de Stanley
Kramer, cun veterano Spencer
Tracy á fronte do reparto. O martes
3,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 pezas
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. 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 este ven-
res,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. Floorstomper Wee-
kend. Nextdoor Orange a Sala

ción do grupo Papaqueixos e ou-
tros, este venres 30, no Mosteiro de
Monfero (información aparte).

NARÓN
¬TEATRO/DANZA. Tres.Montaxe de
danza poloa compañía Pisando
Ovos. Este venres 30, ás 21:30, no
Pazo da Cultura.
¬TEATRO. El niño colchón. Un
espectáculo que fala dun dos maio-

res medos aos que se enfrentan
moitos nenos hoxe en día, plo grupo
Uroc Teatro. O sábado 31, ás 18:00,
no Pazo da Cultura.

NIGRÁN
¬ACTOS. Xornadas micolóxi-
cas. O venres 30 haberá unha con-
ferencia impartida por J. B. Blanco,
ás 19:00, no Salón de plenos do con-
cello. Ao día seguinte, recollida de
cogomelos ás 10:30, posterior ex-
posición e conferencia ás 19:00, Os
cogomelos na Cociña.
¬MÚSICA. Som do Galpom. O
grupo de Ames tocará este venres
30, ás 23:00, no Bar Patos.
¬MÚSICA.The Carlos Childe
Troupe. O guitarrista coruñés vai
estar o sábado 31, ás 23:30, no
Clandestino.

OURENSE    
¬ACTOS. Un Samaín de morte.
Do venres 29 ao domingo 1 de no-
vembro, a Asociación Xuvenil
Amencerorganiza unha serie de ac-
tividades relacionadas co Samaín e
dirixidas aos/as mozos.  Na sede da A.
Xuvenil Amencer, praza Don Bosco, 1.
¬CINE. A Clase. Este recente e exi-
toso filme francés (Entre les murs,
Laurent Cantet, 008)   forma parte do
ciclo Rodando nas Aulas, de Caixa
Galicia. O martes 3, ás 20:00, no Cen-
tro Sociocultural Caixa Galicia.
¬MÚSICA.Trio Guarneri
Praga. O trío reúne a tres solistas
internacionalmente renomeados
que proseguen con grande expe-
riencia a tradición checa de música
de cámara. O domingo 1, ás 19:00,
no Teatro Principal.
¬MÚSICA. Ai, Ai, Ai. Veterano
grupo catalán de rumba que vai
estar presente este xoves 28, ás
21:30, entrada a 4 euros, no Café
Cultural Auriense.
E o sábado 31, ás 21:30 tamén, ac-
tuación da formación ourensana
Murder by numbers, con entra-
das a 3 euros.
¬TEATRO. I Festival Internacio-
nal de Teatro de Ourense-
FITO. Unha iniciativa cultural que
arela promover o teatro e as artes es-
cénicas, así como fomentar a crea-
ción artística, a través da realización
dun festival anual.
O xoves 29, ás 20:30, Pessoal de
Teatro (Brasil) presenta Primeira
Pel, no Campus Universitario. O ven-
res 30, ás 20:30, El Patrón Vázquez
(Argentina) coa obra Buenos Aires,
no Teatro Principal. O sábado 31, ás
20:00,   El Patrón Vázquez pre-
senta La Paranoia (Sexta parte da
Heptaloxía de Hieronymus Bosch),
no Auditorio Municipal. E ás 23:00,

rista, a morte, a miseria e a fame. O
martes 3, ás 20:00, no Centro Socio-
cultural Caixa Galicia.
¬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. 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
transcendencia destas xoias. Até o
15 de novembro, na Sala de Exposi-
cións do Museo Provincial.
¬MÚSICA.Ai, Ai, Ai. A banda de
rumba catalana, que pode presumir
de ter formado parte de combos
como Gato Pérez, Patriarcas de la
Rumba, Jarabe de Palo, Sabor de
Gràcia ou Sau, tocará este venres 30,
ás 23:00, no Clavicémbalo.

MONFERO
¬MÚSICA. Papagrelo 09 . Actua-

LALÍN
¬MÚSICA. Imasxinarium  . Co-
media imaxinativa a cargo do grupo
Expresións Producións.O venres
30, ás 21:30, no Novo Salón Teatro.

LUGO
¬ACTO. Lugo Máxico 2009. A
Séptima semana internacional
de Maxia de Lugo converte á ci-
dade na capital máxica galega até
o vindeiro sábado 7. O domingo 1
haberá unha gala inaugural co
gran espectáculo do Mago Teto A
Maxia da Santa Compaña, un show
que agrupa o traballo de12 per-
soas e que se presenta ás 19:00 no
Auditorio Municipal. Os seguintes
días haberá  espectáculos no
mesmo local, desde as 11:00 para
escolares, e até as 21:00, por distin-
tas rúas da cidade e no propio au-
ditorio Gustavo Freire.
¬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.
¬CINE. Ás 5 da tarde. Dentro do
ciclo Rodando nas Aulas, Samira
Makhmalbaf invítanos a unha ho-
rrible viaxe a un Afganistán deso-
lado pola guerra, a violencia terro-
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O grupo Uroc Teatro representa a
obra O neno colchón na localidade
de Narón.

O grupo de rumba catalana Ai,ai,ai actúa en diversos escenarios galegos ao longo desta semana.

Xornadas micolóxicas en Nigrán.
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glio entrega un manifesto musical
marcado por unha visión artística
rica e sensible. Actúa o venres 30, ás
23:00, entradas de 5 a 2’5 euros, no
Café Bar Liceum.
O sábado 31, no mesmo local e a
mesma hora, estarán os cataláns de
Ai, ai, ai, presentando o seu novo
traballo de estudio: Lo més gran del
món (2008) . Entradas de 6 a 3 euros.

REDONDELA
¬MÚSICA. Cuartetos de corda
de Mozart . Concerto do grupo
Mondello Quartet, o sábado 31,ás
20:30, no Multiúsos da Xunqueira. 

RIBADAVIA
¬TEATRO. Chincha Rabincha.
As vidas dun pallaso paroleiro, dun
bruxo pintor de soños e dun ver-
gonzoso cativo, nunha obra para
os nenos do grupo A Xanela do
Maxín. O sábado 31, ás 20:00, na
Casa da Cultura.

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
até o vindeiro sábado 31 deste mes.
Proxeccións no Teatro Principal e ou-
tras actividades paralelas noutros
puntos.
¬CINE. Elephant. Dentro do ciclo
Rodando nas Aulas, un filme de G.
Van Sant (2003). O martes 3, ás
20:30, no Centro Sociocultural 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 pintura.
Reseña de varias exposicións aber-
tas na cidade:
Moi d'après moi, fotografía polo
alumnado da Facultade de Belas Ar-
tes de Pontevedra, na Galería Trinta.

GUIEIRO.43.

Karma celebran a quinta edición
do Floorstomper 60’s & Mod We-
ekend de Pontevedra. Dúas xorna-
das de música, exposicións e mer-
cado de roupa e discos que come-
zan co concerto dos xermanos The
Satelliters, aos que seguirán San-
tos Morcegos. Será o venres 30, ás
22:00 na Sala Karma. O sábado 31,
ás 22:00, estarán Corrina Greyson
e Batusi, acompañados dos DJ:
Warren Boogaloo, Steve, Miguel
Ygarza, Sebas Avilés e Constan
Chao. O prezo os dous días será de
15 ou 18 euros.
¬TEATRO. Paiasolandia. No es-
pectáculo interveñen acróbatas, pa-
llasos musicais, equilibristas, mala-
baristas, hulla-hoop, contorsionistas,
olimpícos pulsadores e magos-ilu-
sionistas.O sábado 31, ás 17:00 e
19:30 e o domingo 1, ás 12:00 e
17:00, no Teatro Principal.

PORRIÑO
¬MÚSICA. Cello Solo. O violon-
chelista francés Matthieu Saglio
presenta o seu novo proxecto Cello
Solo, un caderno de bitácora inclasi-
ficable, humilde e conmovedor. En
Cello Solo, co seu violonchelo como
único medio de expresión, e coa lec-
tura de textos de Emilio Garrido, Sa-
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Quere saber máis?                                       anosaterra.com

A asociación de Trintxerpe (Pa-

saia) Fato cultural Castelao orga-

niza esta fin de semana un cam-

pionato de billarda na localidade

guipuscoana, á que seguirá un

magosto popular.

Cello Solo é un espectáculo do cellista Matthieu Saglio, con Emilio Garrido, que poderemos escoitar no Porriño e Santiago.
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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
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- di-
versos 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 de Diane Ar-

bus, David Armstrong, Larry Clark,
Philip-Lorca diCorcia, Nan Goldin ou
Mark Morrisroe, a chamada Escola
de Boston.Até mediados de decem-
bro, noCGAC.
¬EXPO. Mostra dos premios
Antonio Fraguas.  Mostra  do tra-
ballo dos dous centros selecciona-
dos na pasada edición do Proxecto
Didáctico:  O IES Terra de Turonio de
Gondomar co traballo Ceibes no
Monte sobre a gandaría cabalar, e o
CEIP A Cristina de Carballo con As
adiviñas na fala viva, un proxecto so-
bre as adiviñas. Até o 23 de novem-
bro, no Museo do Pobo Galego.
¬EXPO. Latexo dun mundo
convulso. Mostra colectiva de fo-
toxornalismo de conflito con ima-
xes tomadas por Sandra Balsells, Ja-
vier Bauluz, Clemente Bernad, Paco
Elvira, Cristina García Rodero, San-
tiago Lyon, Kim Manresa, Enric
Martí, Fernando Moleres e Gervasio

Sánchez. 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.
¬MÚSICA. 20 aniversario do Au-
ditorio de Galicia. A Real Fil-
harmonía de Galicia, con Paul Da-
niel na dirección e coa soprano Ute
Lempere o coro Die Singphoniker,
intepretan composicións de Kurt
Weill e Erik Satie, e a estrea dunha
obra composta expresamente polo
mestre titular da RFG, Antoni Ros
Marbà. O xoves 29, ás 21:00, no Audi-
torio de Galicia.
¬MÚSICA. Elodio y los Seres
queridos . O coñecido grupo vi-
gués vai tocar este xoves 29, ás 22:00,
entradas a 5euros, na Sala Capitol.
O venres 30 estará o representante
do novo reggae reivindicativo e afri-
canista Sizzla Kalonji  & The Fi-
rehouse Crew ,ás 21:00, entradas
a 20 ou 22 euros.
¬MÚSICA. O Deserto de Rub Al -

khali. A actividade está concebida
para público familiar. Trátase dunha
viaxe musical pola exposición Ma-
drasas Africanas, que se pecha este
día,  a partir dunha historia de Paula
Carballeira que interpretarán os
músicos Manolo Panforreteiro e
Vadim Yuknevich.O sábado 31, ás
18:00, entrada de balde, no Museo do
Pobo Galego.
¬MÚSICA. Cello Solo . Co seu
violonchelo como único medio de
expresión, Matthieu Saglio en-
trega un manifesto musical mar-
cado por unha visión artística rica
e sensible. O sábado 31, ás 22:00,
no Pub Ultramarinos.
¬MÚSICA. Pito de Pikasso. O
grupo vai presentar o seu último tra-
ballo Kraksh!! , na compaña de O Leo
i Arremecaghonáe Os Vacalouras.
O sábado 31, ás 21:00, entrada a 3 eu-
ros, na Sala Moon.
¬MÚSICA. Little Albert Boogie

GUIEIRO.44. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS ANOSATERRA
29 DE OUTUBRO - 4 DE NOVEMBRO DE 2009

� 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

Manolo Panforreteiro toca no MPG.

Jardim Zoológico de Cristal é a
versión de Nuno Cardoso da obra
teatral de Tennesee Williams, que
poderemos ver en Santiago esta fin
de semana.
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en 2005. Actuación para este xoves
29, ás 22:30, entrada a 4 euros, na
sala Fábrica de Chocolate. 
O dia seguinte, venres 30, estarán
Los Coronas, o máis destacado
grupo español de surf instrumental.
Entradas a 12 e 15 euros, mesma
hora e local.
E o sábado 31 estará a banda de pop
rock Vinodelfín, con entradas a 6
e 8 euros
¬MÚSICA. Litto Nebbia. Este pre-
cursor do rock en Arxentina vai to-
car este xoves 29 e venres 30, ás
23:00, entrada a 9 euros, na sala
Contrabajo. No mesmo local pode-
remos escoitar o sábado 31, ás
23:00, ao cantautor cubano Yhos-
vany Palma .
¬MÚSICA. Kings of Conve-
nience. Este grupo pop noruego
inaugura a tempada de outono do
Festival Sinsal. Como teloneira ac-
tuará a cantautora chilena Javiera
Mena. Tocarán o vindeiro martes 3,
ás 21:00, entradas de 10 a 15 euros,
no Centro Cultural Caixanova.
Ao día seguinte, dentro da mesma
programación, actuación dos islan-
deses de Bedroom Commu-
nity, ás 20:00, entradas a 12 euros,
no Museo Marco.
¬TEATRO. Pedro e o capitán.
Obra escrita por Mario Benedetti
en 1979 que ten como pano de
fondo a represión das dictaduras
sudamericanas na década dos 70.
Polo grupo O' Ar Teatro. O xoves
29, venres 30 e sábado 31, ás
21:00, e domingo 1, ás 20:00, no
Teatro ArteLivre. 
¬TEATRO. Slava’s Snow Show.
O ruso Slava Polunin, un dos me-
llores clowns en activo, cofundador
do Cirque du Soleil, desata as súas
mellores artes neste espectáculo
máxico e fascinante arredor da
neve.O xoves 29, ás 20:30, venres
30 e sábado 31,ás 19:00 e 22:30, e
domingo 1,ás 17:00 e20:00, entra-
das de 18 a 40 euros, no Centro Cul-
tural Caixanova.
¬TEATRO.Teatro afeccionado. O
grupo Metátese interpreta a obra
Nós, o sábado 31, ás 20:30, no Audi-
torio do Centro V. e C. de Valladares.

VILABOA
¬ACTOS.Noite dos calacús.O sá-
bado 31, a partir das 21:00, haberá
un concurso de cabazasdecoradas
ou calacús, na Casa dos Druidas. O
domingo 1 haberá, no mesmo local
e ás 18:00, un magosto celta.

VILAGARCÍA DE AROUSA
¬TEATRO. Bailadela da Morte
Ditosa. Obra escrita por Ro-
berto Vidal Bolaño e represen-
tada pola compañía Teatro de
Ningures. Este venres 30, ás 21:00,
na Aula de Cultura.

enfocando esta actividade princi-
palmente hacia os sectores de po-
boación máis novos. No Centro Cul-
tural 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  co-
misarios. No Museo de Arte Con-
temporánea, MARCO.
¬EXPO. Maracutaria. Caio Rei-
sewitz é un fotógrafo brasileiro da
natureza. Maracutariarecolle traba-
llos 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 personali-
dade dunha das figuras máis re-
presentativas e influentes de Gali-
cia da segunda metade do S.XX ,
en 21 paneis nos que se diferencia
unha primeira parte: Singradura
vital (1915-1990)  e unha segunda:
Conciencia da Galeguidade, que
reúne a obra colectiva, a “Xeración
Galaxia” e a súa obra persoal. Até
este domingo 1, no Verbum, Casa
das Palabras.
¬EXPO. Chagas, é hora de
romper o  silencio. No cente-
nario do descubrimento da enfer-
midade do mal de Chagas, Médi-
cos sen Fronteiras organiza esta
exposición informativa, que estará
exposta no Hospital Xeral de Vigo. 
¬MÚSICA. Overlook. Grupo de
pop electrónico de Cangas que to-
cará este xoves 29, ás 22:00, na sala
La Casa de Arriba.
¬MÚSICA. Septiembre . O grupo
galego presenta o seu último al-
bum venres 23, ás 00:00, entrada a 3
euros, na sala Iguana Club. Ao día se-
guinte estarán, á mesma hora, os
Layabouts.
¬MÚSICA. Emmy the Great . A
artista inglesa dará un concerto
dentro do ciclo Festival de Voces
Femininas. Seráeste venres 30,
entradas a 5 ou 7 euros, no
Mondo Club.
¬MÚSICA. Vocálitis-Sueño de
Calíope. Este grupo de música
clásica interpretará un amplo e va-
riado repertorio vocálico e instru-
mental, este venres 29, ás 20:00, no
Auditorio do C.V.C. de Valladares.
¬MÚSICA. The Dadds e Los vi-
llanos de Braville . The Dadds
son unha destacada banda francesa
de son garaxe. Os Villanos son unha
formación pontevedresa xurdida

Band. Actuación deste grupo ga-
lego de jazz o vindeiro mércores 4, ás
22:45, no pub Borriquita de Belém.
¬TEATRO. 105 pasos o la mecá-
nica de la carne. Montaxe do
grupo Teatro Ensalle de Vigo, que
estará en cartel o venres 30 e sábado
31, ás 21:30, e domingo 1, ás 20:00,
na sala NASA.
¬TEATRO. Jardim Zoológico de
Cristal. O portugués Nuno Car-
doso dirixe esta versión da obra de
Tennessee Williams que a compañía
do Porto Ao Cabo Teatrorepresenta
o sábado 31 ás 20:30 e o domingo 1,
ás 18:00, no Salón Teatro.

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

VIGO
¬ACTOS. XII Salón do Turismo.
A mostra de recursos turísticos e hos-
teleiros Expogallaeciaestará aberta
entre o venres 30 e o domingo 1. Diri-
xida a profesionais e público en xeral,

os stands estarán abertos no IFEVI
Instituto Ferial de Vigo.
¬CINE. A onda.O director alemán
Dennis Gansel recrea  o experi-
mento levado a cabo en 1967 nun
centro de California, relacionado co
nacismo. O martes 20, ás 18:00 e
20:30, no Centro Sociocultural Caixa
Galicia.
¬EXPO. Jorge Barbi.A mostra 41º
52’ 59” latitude N / 8º 51’ 12” lonxitude
O expresa as cordenadas donde o
artista realiza o seu traballo diario,
fotografías e outros medios de ex-
presión, co itinerario como base te-
mática. Até o 14 de febreiro do
2010, no MARCO.
¬EXPO. Alfonso Costa. Mostra
antolóxica do pintor noiés, dentro
da serie Grandes Artistas Galegos, da
que fai o nº 53. Até  o 29 denovem-
bro, na Sala de Exposicións do Centro
Cultural Caixanova.
¬EXPO. Naturnova. A pretensión
deste espacio para a educación me-
dioambiental é tratar de axudar a
concienciar á sociedade da impor-
tancia do mantemento do entorno,

GUIEIRO.45.Queres saber máis?                                     anosaterra.com

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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A banda francesa The Dads da-
rán un concerto na viguesa Fá-
brica de Chocolate .

Concurso de calacús en Vilaboa.

S lava’ssnow show é un espectacular montaxe de clown e teatro a cargo do ruso Slava Polunin.
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Destino Final 4
Dirixe: David R. Ellis.
Intérpretes: Krista Allen,
Nick Zano.
Terror. EE UU, 2009

O ex dobre de secuencias de ac-
ción David R. Ellis volve alternar
co creador da franquía –un fai as
pares e o outro as impares– na
nova entrega desta saga de pre-
monicións nefastas e adolescen-
tes tratando de burlar a parca.
Fórmula esgotada xa antes de re-
matar o primeiro filme da, ata
agora, tetraloxía. Desta volta a vi-
sión anticipatoria salva o grupo
de rigor de morrer nun apara-
toso accidente durante unha ca-
rreira da Nascar. O que vén des-
pois é o de sempre, cambiando
os escenarios e o estilismo, non
demasiado, dos protagonistas.
Pobre bocado ao que lle meter o
dente neste Samaín escaso de
estreas terroríficas de entidade.

Castelos de cartón
Dirixe: Salvador García Ruiz.
Intérpretes: Adriana Ugarte,
Nilo Mur.
Drama. España, 2009

O director de Mensaka, O ou-
tro barrio ou As voces da noite
adapta a Almudena Grandes
nesta nova fita. Un triángulo
amoroso de desiguais angula-
cións entre tres estudantes de
Belas Artes que apuran até o fi-
nal os anos de aprendizaxe vi-
tal e sentimental antes de que
chegue o temíbel momento de
saír do niño académico.�

CINE,TV,DVD.46.

EN CARTEL.

O meu veciño Totoro
Dirixe: Hayao Miyazaki.
Animación. Xapón, 1988

O laborioso ritmo de traballo
do mestre xaponés da anima-
ción Miyazaki, un dos sinais de
distinción dos seus artesanais
Estudios Ghibli, limita o goce
das súas fitas a unha experien-
cia que se dá cunha cadencia
mínima duns tres anos, por iso
non lle imos poñer tacha á re-
estrea dun dos vellos clásicos,
anterior ao boom comercial,
festivaleiro e crítico das Mono-
noke e das Chihiros. Aurum
está  a piques de sacar unha
nova edición remasterizada e
redobrada da súa filmografía,
con títulos até agora inéditos
entre nós como Murmurios do
corazón, con guión do mestre
para o debú como director do
malogrado Yoshifumi Kondo,
un dos seus máis queridos dis-
cípulos. A ocasión serve para
que retorne ás salas esta fábula
con espíritos protectores, tras-
nos dos bosques e nenos cu-
riosos, que supuxo un dos pri-
meiros éxitos internacionais
do realizador nipón.

pañando a Carmelo Gómez en
Cousas insignificantes, prota-
goniza esta dura epopea de su-
pervivencia sobre a traxedia
contemporánea da América
Latina, combinando o drama
dos inmigrantes en ruta cara
ao norte coas historias de vio-
lencia e desarraigo das Maras
centroamericanas e a súa pro-
gresiva introdución en territo-
rio mexicano. No último Sun-
dance conseguiu dous pre-
mios, o de mellor dirección,
para o californiano de orixe
sueconipoa Cary Fukunaga, e
o de mellor fotografía.

This is It
Dirixe: Kenny Ortega.
Musical. EE UU, 2009 

Cremastístico documusical a
maior gloria do desaparecido
Rei do Pop, Michael Jackson. Á
vista do substancioso negocio
que están a facer co seu legado,
un comeza a sospeitar que moi-
tos choraban xa con bágoas de
caixa rexistradora co defunto
aínda quente. Sony, a multina-
cional que distribúe o catálogo
Jackson chamou de urxencia ao
director de High School Musi-
cal –responsábel tamén da di-
rección artística do multitudi-
nario memorial fúnebre do Sta-
ple Center– para xuntar uns
cantos vídeos dos ensaios do
músico para a frustrada serie de
concertos en Londres co en-
gado da famosa canción inédita
e perpetrar esta loa necrófila
que cheira a negocio venal po-
los catro costados

Petit Indi
Dirixe: Marc Recha.
Intérpretes: Marc Soto,
Eduardo Noriega.
Drama. Catalunya, 2009

O director d'A árbore das ce-
reixas rebaixa a carga experi-

Xosé Valiñas

mental da súa proposta e re-
pite con Noriega–segunda co-
laboración despois d'As mans
baleiras– neste drama sobre
adolescentes inadaptados
que abala entre o escapismo
bucólico e o realismo duro de
arrabaldo barcelonés.

Sen nome
Dirixe: Cary Fukunaga.
Intérpretes: Paulina Gaitán,
Edgar Flores.
Drama. México, 2009

Paulina Gaitán, á que puide-
mos ver recentemente acom-

Fotograma de O meu veciño Totoro. Fotograma de Destino final 4. KEVIN LYNCH

Michael Jacksonen This Is It. KEVIN MAZUR

Marc Recha,director de Petit Indi. 

Escena de Sen nome. ENIAC MARTINEZ

Paulina Gaitánen Sen nome. ENIAC MARTINEZ Biel Durán, Salvador García Ruiz e

Adriana Ugarte . 
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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.

O Galicia Chess Festival 2009, que se celebrou en Ourense do 25 ao 27 de setembro foi
a maior reunión de Grandes Mestres nun torneo celebrado en Galicia. Vugar Gashi-
mov, Vadim Milov, Loek Van Wely ou Julio Granda foron algúns dos participantes. Re-
sulta difícil axuizar esta reunión de grandes xogadores en términos de éxito ou fracaso.
Estaba prevista a participación duns 500 xogadores, que loitarían polos 54.000 euros
en premios, pero a oposición da federación galega de xadrez sumouse a outros condi-
cionantes que fixeron que xogasen apenas 120, case todos premiados, e que incluso
unha boa parte dos premios femininos quedasen desertos. É un mérito congregar a
escolma de grandes mestres que se dou cita en Ourense, pero tamén é certo que o
presuposto, en boa parte público, que se destinou a un só fin de semana de xadrez po-
dería ter destino menos pretensioso e máis amplo.

Granda, Julio 2644 
Hoffman, Alejandro 2408

Galicia Chess Festival (3.4) 26.09.2009.
A70: Benoni moderna.

A presenza de Baltar e de Núñez Feixóo na
cerimonia lustrou o torneo para uns e foi
fonte de suspicacias para outros. Aos que
non coñecemos os detalles das loitas polo
poder nin das disputas que escinden o xa-

drez en Galicia, quédanos gozar coas boas
partidas que se viron en Ourense. 1.d4 c5
2.d5 g6 3.e4 d6 4.c4 Ag7 5.Ad3 Cf6 6.Cc3
0-0 7.Cf3 Ag4 8.h3 Axf3 9.Dxf3 Cbd7
10.Dd1 e6 11.0-0 exd5 12.cxd5 a6 13.a4
Ce8 14.Te1 Tb8 15.a5 Cc7 16.Af1 Te8
17.Af4 De7 18.Ca4 [18.Dd2!?±] 18…Cb5=
19.Tc1 Ae5 20.Ad2 Cd4 21.b4+- Tbc8
22.f4 Ag7 23.bxc5 Cxc5 24.Cxc5 dxc5
25.e5 Dd7 26.Ac4 Rh8 27.Tb1 Tb8?

[27...f6!? 28.f5 gxf5±] 28.Tb6+- Af8 29.Ac3
Dc7 30.d6 Dd7 31.Axd4 cxd4 32.Dxd4
Tbc8 o negro está sen espazo e a descu-
berta ameaza perigosamente ao rei Dia-
grama 33.Ad5 [33.e6+ acabaría coa resis-
tencia negra 33…Ag7 34.exd7 Txe1+
35.Rh2+-] 33…Tc2 34.e6+e o peruano Ju-
lio Granda, que sería tamén o vencedor fi-
nal do torneo gaña a partida 1-0.

crucigrama

autodefinido

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

SUDOKU
doadodifícilHorizontais:

1- Esterroa e achanza a terra que se ara coa grade. Cidade de Mas-

sachussets donde tiveron lugar en 1692 uns famosos xuizos por

bruxería. 2- Que ten relación coa ciencia e industria da navega-

ción aérea. 3- Símbolo do Rubidio. Música e baile brasileiro de

orixe africana. Unidade. 4- Grupo terrorista parapolicial que

desenvolveu a súa actividade entre  Euskadi e o País Vasco fran-

cés, nos anos 80. Soga de esparto trenzada. Dono, señor dunha

casa. 5- Concello costeiro d comarca e ría ferrolá. Número 500 dos

romanos. Aldea natal e actual residencia do escritor Neira Vilas. 6-

50 en números romanos. Toque vivo e sostido que se produce

percutindo coas baquetas no tambor. Número un en latín. 7-

Lamento, queixa. Símbolo do Nitróxeno. Sexta cor do espectro

solar, comprendida entre a azul e a violeta. 8- Naquel sitio. Verba

de orixe inglesa que significa siareiro, seguidor dun artidta, depor-

tista... Na corte dos sultáns otomanos, título dos altos dignatarios

e os oficiais do exército. 9- Preposición.    Conxuntos de persoas ou

cousas que forman círculos. “.... initio”, desde o comezo.10- Produ-

cindo desorde e axitación. 11- Nome dunha cor ocre, semellante

ao dunha cidade italiana.  Relacións de sucesos por anos.

Verticais:

1- Risas ruidosas e prolongadas. 2- Facer un desmonte. Planta

ornamental da familia das crucíferas, de agradable olor, moi

común e cultivada. 3- Voz de mando. Charla, conversa sen maior

transcendencia. Símbolo do Berilio. 4- Contracción, en plural. Con-

cavidade que forma unha cousa curva. Bebida alcólica propia do

Caribe. 5- Relativo ó ano. 500 romano. No exterior. 6- Dise da per-

soa composta ou ataviada con excesiva pulcritude. 7-Elevación do

custo dunha cousa. Símbolo do Boro. Materia graxa do leite, tona.

8- Operación de atar as vides con vimbios. Conxunto de grans ou

sementes dunha planta. Abreviatura de santo.  9- Símbolo do Litio.

“Amsterdam .......”, estadio do Ajax. Símbolo do Sodio.10- Siglas de

“Echanges Culturels en Méditerranée “. Siglas do “Instituto Galego

de Análise e Documentación Internacional”. 11- Quen se expresa

con esto ou estes é persoa de pouco falar, ou moi tímida.

Festival de xadrez en Ourense.

SOLUCIÓNS

AUTODEFINIDO
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Eva Estévez
OO  ddaass  llááppiiddaass  éé  nneeggoocciioo  sseerriioo??
Negocio serio é o da funeraria.
Nós non temos contacto di-
recto coas familias dos finados,
entón é diferente. 
CCoommoo  xxuurrddiiuu  aa  iiddeeaa  ddee  mmoonnttaarr
uunnhhaa  ffrraannqquuííaa  ddee  llááppiiddaass??
Os tres socios da empresa pen-
saron nun negocio para ofre-
cer un servizo directo de venda
ás empresas funerarias e a
franquía era unha maneira do-
ada de expansión comercial. 
CCaannttoo  tteemmppoo  lleevvaann  aa  ttrraabbaallllaarr??
Dez anos. 
CCaannttooss  ffrraannqquuiiaaddooss  tteenn  EEtteerr--
nniiaa??
Arredor de 60. 
DDee  oonnddee  vvéénn  oo  nnoommee??
Para elixir o nome xuntáronse
varios publicitarios cos socios e
chegaron a esta conclusión.
Con  el quixeron darlle a em-
presa unha imaxe moderna e
afastarse do tema de funeraria
como algo antigo e escuro.
QQuuee  tteenn  ddee  rroommppeeddoorraa  aa  iimmaaxxee
ddaa  eemmpprreessaa??
O logo é unha arroba encu-
berta con forma da luz da vela,
e as cores que se empregaron
nas exposicións das lápidas
son verdes pistacho e azuis. 
QQuuee  ssee  aapprreennddee  ddeesseeññaannddoo  lláá--
ppiiddaass??
Nomes estraños. 
PPoorr  eexxeemmpplloo......
Urxinda e nomes polo estilo
que son pouco habituais. 
TTrraabbaallllaann  ppaarraa  ddiissttiinnttooss  ccrree--
ddooss??

Bieito Iglesias

Durante a segunda metade
do século dazanove e o

primeiro terzo do vinte a histo-
ria da literatura correu en direc-
ción contraria á das armas de
fogo. Estas pasaron da avan-
carga á retrocarga e aquela
avantou desde a retagarda á
avangarda. Ben é certo que na
Galiza estes procesos foron
pousós e renderon frutos do
tarde. Meu pai aínda lle tirou a
unhos gaios con pistoneira car-
gada polo cano cos anos trinta
xa mediados e apenas pode-
mos falar de avangardas litera-
rias galicianas contemporáneas
das parisinas agás que recorra-
mos a Manuel Antonio ou á hi-
pérbole. Nos anos sesenta da
pasada centuria viviuse no en-
tanto un pulo renovador inan-
tes descoñecido nesta tenza da
República Mundial das Letras.
Dese biruxe vigorizante que se
deu en chamar Nova Narrativa
Galega beneficiáronse autores
como Méndez Ferrín e Rodrí-
guez Mourullo, que aclimata-
ron aquí técnicas novelescas
precuradas por Faulkner nos
seus eidos de Yoknapataupha e
recursos da escola francesa da
ollada. Mourullo é o avogado de
Crespo, garduño da trama Gür-
tel e ex secretario do Partido Po-
pular galaico. As conversas co
seu cliente publícanse con re-
gularidade na imprensa e son
seguidas por milleiros de lecto-
res que prefiren o xénero negro
baseado nun caso real. Velaquí
a nova narrativa editada por
fascículos folletinescos e o sero-
dio triunfo masivo dun escritor
que no seu día tivo que conten-
tarse co suceso minoritario de
libros como Nasce un árboreou
Memoria de Tains. �
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César Lorenzo Gil

OGoberno Feixóo usa o
castelán nos documen-
tos oficiais e incluso crea

neoloxismos na historia recente
de Galiza, como consejería.Din
os conselleiros que só cumpren
compromisos electorais e lle in-

dican á sociedade que agora hai
liberdade para escoller o idioma.
A Administración quere dar
exemplo. E seguro que o conse-
gue. O poder autónomo é a prin-

cipal fonte de lexitimidade para
a lingua galega, o principal difu-
sor. Grazas a que hai autonomía,
o galego volveu ser a “lingua dos
papeis” 500 anos despois. Moi-
tas empresas privadas se suma-
ron ao pulo do idioma autóc-
tono mercé a ese exemplo: Cai-

xanova, Caixa Galicia, R, o
Banco Pastor, Gadis... Incluso
Telefónica venden en galego.
Que pasará agora? Quen lles esi-
xirá respecto para a lingua
cando ao mesmo tempo os en-
cargados de defendela volven
metela na gabeta?�

1.379
anosaterra

DAR EXEMPLO

O 2 de novembro é o Día de Defuntos. Silvia Rodríguez é a cara visíbel de Eternia,unha firma que fabrica lápidas
dende Mos para todo o Estado. Esta profesional di que as lápidas, igual que o The Enddo cine,
lle poñen fin ao proceso mortuorio, cada vez con deseños máis personalizados. 

8 400021 303104

01379

Facemos o que nos piden. A
maioría son para persoas cató-
licas, pero hai xente que nos di
que non se coloquen cruces,
nin o ‘Descanse en paz’
AAss  llááppiiddaass  vvaann  eenn  ggaalleeggoo??
Aínda que os catálogos están
escritos en galego e tentamos
que a xente se anime a escribir a
lápida en galego, é unha batalla
perdida. De cada cincuenta lá-
pidas, tres van en galego. 
PPoorr  qquuee  sseerráá??
Cústame entendelo. A xente
xustifícase por “se vén alguén de
fóra...” pero eu escoito na televi-

sión cada día o de Nokia, con-
necting peoplee non pasa nada.
HHaaii  tteennddeenncciiaass  nnaass  ppllaaccaass
mmoorrttuuoorriiaass??
A xente pide cousas fóra de catá-
logo, deseños propios, ideas
moi bonitas que en ocasións
non se poden trasladar á pedra. 
CCaannttoo  ppooddee  ccuussttaarr  uunnhhaa
Depende. A partir de 300 euros
ou superar os 6.000. Non hai
un límite. 
AAss  llááppiiddaass  ssoonn  ddoo  gguussttoo  ddooss
mmoorrttooss??
Supoño que dos  que quedan. 
AA  xxeennttee  ddeeiixxaa  iinnssttrruucciióónnss  aanntteess

ddee  ‘‘mmaarrcchhaarr’’??
Iso nunca chegamos a sabelo.
Pero xa me comentaron que
nalgún cemiterio de Vigo están
facendo lápidas co espazo da
idade e a data por cubrir. 
CCooaa  ccrriissee  tteeññeenn  mmeennooss  eennccaarr--
ggooss??
Temos o mesmo ritmo de tra-
ballo todo o ano. En Defuntos
pode medrar un pouco a de-
manda pero o ritmo é estábel
sempre. 
AA  xxeennttee  rreedduucciiuu  ooss  ggaassttooss??
Para as lápidas non escatima
en gastos.�

Silvia Rodríguez, traballadora de Eternia

‘De cada cincuenta lápidas, tres son en galego’

’’Velaquí a nova narrativa
editada por fascículos
folletinescos” 
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