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O PSOE ten a decisión

Figuran entre as mellores instalacións de Europa dedicadas á construción naval, pero sobre elas medra
a herba. As autoridades prohiben o acceso de fotógrafos ao lugar. Trátase de Navantia Fene (antes Astano).
O presidente da Xunta, Núñez Feixóo vén de pedir que se lle permita de novo construír buques, aínda que
sexa recorrendo á iniciativa privada. Unha idea que se parece á formulada polo BNG durante o goberno
bipartito. A decisión está en mans de Madrid. Algúns socialistas, como o portavoz no parlamento galego,
Xaquín Leiceaga, recoñecen xa que non é só unha decisión europea, que o estaleiro podería volver traballar
e que sería un bo remedio para a crise na comarca de Ferrol. 16-17.
PACO VILABARROS

Alakrana, Cason,
barcos con piratas e misterio

EUME, UN NOVO LIBRO
DAS COMARCAS DE GALIZA

CON ESTE NÚMERO Á VENDA
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A FUSIÓN DAS CAIXAS

Xavier Vence, catedrático de Economía da Universidade de S

‘O Banco de España ataca as caixas porque
á xurisdición das comunidades autónoma
Xurxo González
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Nun momento no que aumentan os rumores sobre a posíbel
fusión das caixas galegas, faise
difícil interpretar a avalancha de
declaracións. Xavier Vence (Rodeiro, 1961) opina que, detrás
de todas as medias verdades,
estase a dar un debate moito
máis profundo que podería
afectar á supervivencia do propio modelo das caixas de aforro.
Nas últimas semanas o BNG
pasou dunha defensa moi pechada da fusión a matizar o
apoio a esta solución. A que se
debe este cambio?
A posición do BNG é que o obxectivo número un é a preservación do carácter galego das
dúas caixas e o rexeitamento
total a calquera fusión que signifique a deslocalización dos
centros de decisións. O BNG
opina que se é necesaria unha
fusión, que se faga o que se teña que facer para manter a decisión en Galicia. Ás veces isto
interpretouse como que o
BNG está, por principio, a favor
dunha fusión das caixas.
Quizais agora o BNG incide
máis en condicionar a fusión
ao obxectivo de manter a galeguidade...
Penso que a prensa non sempre
o recolleu do mesmo xeito. Algúns medios están moi interesados en transmitir a idea de
que a fusión é moi necesaria e
mesmo imprescindíbel e inevitábel. Así, as declaracións reinterprétanse e oriéntanse cara un
apoio sen matices a esta opción,
o que non é o caso do BNG.
Un dos piares desa estratexia a
favor da fusión é a acusación
de localismo aos que se opo ñen á mesma, como Xulio Fernández Gaioso, presidente de

Caixanova, ou moitos empresarios do sur de Galicia. Que
importancia xoga o localismo?
É probábel que nalgúns casos
haxa motivacións de tipo localista, pero tamén na Coruña
pode haber un certo localismo
ao apoiar a unión de Caixanova e Caixa Galicia por considerar que esta última sairía gañadora. Do mesmo xeito, non todos os que se opoñen á fusión
argumentan con carácter localista, senón en base á mellor estratexia para que as caixas recuperen un vínculo máis forte
co tecido produtivo do país, ou
para evitar as consecuencias
laborais en forma de redución
dos cadros de persoal. Tamén
desde o punto de vista dos
consumidores a fusión pode
ser negativa, xa que en amplas
zonas do territorio a entidade
resultante sería a única á que
poderían optar para os seus
depósitos e créditos. En todo
caso, non se pode despachar
con simpleza e con carácter
despectivo que toda a oposición á fusión se debe a cuestións localistas.
Que papel xogan as cúpulas directivas neste proceso? Sería
axeitada unha substitución
dos principais directivos neste
momento?
É posíbel que existan non só rivalidades corporativas entre
Caixa Galicia e Caixanova, senón tamén persoais. As decisións estratéxicas para o futuro
non se deben tomar en función de lóxicas persoais ou de
pruritos de liderado senón en
función dos intereses do país.
O próximo ano Gaioso ten que
deixar a presidencia de Caixanova por razóns de idade. O
caso de Xosé Luís Méndez é diferente, porque é director xe-

’’

NaCoruñapodehaber
un certo localismo ao
apoiar a unión de
Caixanova
e Caixa Galicia por que
se considera que esta última
sairía gañadora”

’’

Seríaboqueseaclarase
se Xosé Luís Méndez
é director xeral ou
presidente de Caixa Galicia”

’’

Todaasociedadedebería
defender o modelo de
caixas fronte aos dos
bancos porque é máis
eficaz e xera máis benestar
colectivo”

’’

CandoBotínpideque
se reduza a interferencia
política autonómica
nas caixas o que está a pedir
é que aumente
a interferencia política
do Banco de España”

ral, aínda que ás veces dea a
sensación de que actúa máis
como presidente de Caixa Galicia. Este é un equívoco que
sería bo que se desfixese, por-

que o director xeral é un empregado da caixa e depende do
Consello de Administración,
que é quen adopta as decisións
estratéxicas. A min gustaríame
que en Caixa Galicia adquirisen maior protagonismo o presidente [Mauro Varela] e o vicepresidente [Salvador Fernández Moreda], que representan o poder da caixa en
cuestións deste calibre. Por outra parte, se algunha das caixas
chegou a unha situación de
grave deterioro financeiro, a
Xunta de Galicia, que ten a responsabilidade de control, debe
adoptar medidas no que respecta aos xestores. Non sería
críbel un proceso de fusión
tendo á fronte persoas que levaron a unha caixa a unha situación na que periga a súa supervivencia.
Por que se critican as características principais das caixas: obra
social e apego ao territorio?
Esta é a nai do problema. As
caixas convertéronse aos poucos na parte central e gañadora
do sistema financeiro, no sentido de que absorben a maior
parte dos depósitos e dos créditos. Os bancos defenden o seu
modelo atacando o das caixas.
A diferencia principal entre
ambos é que os bancos reparten beneficios entre os seus accionistas, mentres que as caixas
dedican todas as ganancias ou
a obra social ou a ampliar a súa
rede. Así, aínda que hoxe se
asume que o modelo privado
dos bancos debería ser máis
eficiente, o reinvestimento dos
beneficios permítelle ás caixas
medrar moito máis rápido. A
obra social, pese a ser moi discutíbel como se aplica actualmente, funciona como márketing ou publicidade. Toda a so-
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F
ciedade debería defender o
modelo de caixas fronte aos
dos bancos porque é máis eficaz e xera máis benestar colectivo. Por iso os bancos son os
maiores inimigos das caixas.
Hai que interpretar neste sentido as declaracións de Emilio Botín, propietario do Santander,
na que pedía darlle plenos poderes ao Banco de España para
a reestruturación das caixas?
Botín pide plenos poderes para
o Banco de España porque ten
plena confianza en que esta
institución actúa de acordo cos
intereses dos grandes bancos,
e isto é algo que cómpre denunciar. Debería ser responsabilidade do Goberno central
corrixir a política do Banco de
España, poñendo á fronte persoas que non sexan inimigas
do sistema de caixas, como é o
caso de Miguel Ángel Fernández Ordóñez. O Banco de España ataca o sistema de caixas
porque están sometidas á xurisdición das comunidades autónomas que son as que teñen
a capacidade de control e de
veto sobre decisións estratéxicas. Cando Botín pide que se
reduza a interferencia política
autonómica nas caixas o que
está a pedir é que aumente a
interferencia política do Banco
de España. O FROB é o instrumento para levar a cabo esta
estratexia.
Mentres que Caixa Galicia parece decantarse pola fusión con
Caixanova, non está claro cales
son as preferencias desta última.
Cales serían na súa opinión?
A partir das poucas declaracións dos responsábeis de Caixanova, penso que a primeira
opción que se baralla é a alianza que ofrece o Sistema Institucional de Protección con caixas
non galegas de menor tamaño
que o seu. Trátase dun proceso
non definitivo que permite gañar tamaño nas negociacións
polos préstamos nos mercados
financeiros internacionais. A
segunda opción podería ser a
fusión con Caixa Galicia, xa
que seguir en solitario nos próximos anos semella que suporía demasiados custes.G

oi como cando morre
unha antiga noiva ou un
familiar moi querido e xa
maior. Estes días chegou aos
nosos fogares o primeiro recibo de Gas Natural en substitución do habitual de
Unión Fenosa. Certo que
Fenosa había bastante tempo que deixara de ser galega,
certo que asolagara algúns
dos nosos vales, pero tivo o
seu mérito crear unha empresa enerxética radicada na
nosa terra naqueles tempos
de emigración e dunha Galiza á que só se lle permitía
manifestarse diferente nalgunha poesía costumista e
nalgúns mitos e ditos ancestrais.
En Madrid non se ven
con bos ollos as empresas
con sede social no noroeste.
O argumento serve despois
para dicir que vivimos das
axudas do Estado. Por todo
iso, cobra hoxe maior importancia o saber valorar o
último intento de galeguizar
Fenosa. Foi, lembremos, hai
agora catro anos, cando
Amancio Ortega de Inditex,
Xulio Fernández Gaioso de
Caixanova e Xacinto Rei de
San José, o tentaron e a punto estiveron de logralo.
Para os pesimistas, que
sempre os hai, partidarios de
anunciar a cada paso o fin da
historia, hai que dicir que as
oportunidades falidas son
útiles cando se aprende delas. As oportunidades hainas
cando se teñen as ideas claras e se sabe o que se busca.
Esa claridade non se está
vendo no caso da fusión das
caixas. Que o PP e o BNG teñan a mesma postura pode
estar moi ben, pero non resultar clarificador porque as
súas motivacións parecen
moi distintas. O PSOE, como
tantas veces, navega entre
dúas augas, como no do topónimo coruñés, como no
concurso eólico, etc. Falta
poñer as cartas sobre a mesa, como as puxeron Gaioso,
Rei e Ortega, aínda que naquela ocasión non lograsen
o seu obxectivo.G
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María Obelleiro

ASEMANA
REXISTRADA A COMISARÍA

NOVOS DETIDOS NA
OPERACIÓN CONTRA
A PROSTITUCIÓN EN LUGO
Coa “Operación Carioca” aínda sen pechar, xa son 27 as persoas detidas –e cinco imputadas– na trama supostamente
vinculada a delitos relacionados coa prostitución. Entre os
encarcerados atópanse un cabo da Garda Civil que pasara á
reserva poucos días antes da
actuación policial, outro garda
civil xubilado e un inspector da
Policía Local. A intervención
posta en marcha polo Xulgado
de Instrución número 1 centra
agora as súas intervencións
nas supostas irregularidades
vencelladas á Estranxeiría. De
feito, o pasado 8 de novembro,
foron rexistradas durante máis
de dez horas as dependencias
de Estranxeiría da Comisaría
de Lugo, de onde os axentes levaron unha gran cantidade de
documentos.G
REDUCIÓN DE AXUDAS

OS CENTROS GALEGOS DE SUÍZA
CRITICAN A FEIXÓO
Un total de oito centros galegos
de Suíza censuran a política de
Alberte Núñez Feixóo cos emigrantes neste país europeo. Os
colectivos critican, nunha queixa común remitida á Xunta, a
redución “drástica” das axudas
neste 2009 e o “desinterese” do
goberno actual co labor a prol
da lingua e cultura galegas que
desenvolven. Ademais, denuncian que as promesas electorais
de Feixóo quedaron en “papel
mollado” e subliñan que o tratamento que reciben da Secretaría Xeral de Emigración “se
asemella máis a unha caridade
burocrática que a unha subvención concorde coas necesidades da emigración”.G

TRES IRMÁNS,
NOS CATRO PRIMEIROS POSTOS

NA FISCALÍA
AS SUPOSTAS FILTRACIÓNS
NAS OPOSICIÓNS
A CIG-Administración Autonómica presentou perante o
Ministerio Fiscal unha denuncia para solicitar que se investiguen as supostas filtracións nas
últimas oposicións á Xunta, celebradas o pasado mes de setembro. Na denuncia, o sindicato aludiu a unha “coincidencia entre as relacións de parentesco ou afinidade e as puntuacións obtidas nos exames” destas probas do grupo C. En concreto, no caso do exame para o
subgrupo C1 apuntou que catro dos cinco primeiros postos,
incluído o máis alto, están ocupados por tres irmáns e unha
cuarta persoa que “garda relación” con eles. No caso da proba para o subgrupo C2, denunciou que os tres irmáns ocupan
os postos 6, 12 e 16 respectivamente, mentres que a outra
persoa ocupa o lugar 7 segun-

Manuel Gallardo,da CIG-Autonómica,, entrega a denuncia na Fiscalía dos xulgados de Compostela.

do a súa puntuación. A CIG tamén sinalou como “elemento
coincidente” a data de inscrición para participar nas oposicións, xa que “todos eles fixérono durante o prazo extraordi-

O conselleiro de Cultura, Roberto Varela, e o presidente da Xunta, Alberte Núñez
Feixóo.
PEPE FERRÍN/A.G.N.

A XUNTA OUTÓRGALLE
A UNHA EMPRESA DE MADRID
A PUBLICIDADE DO XACOBEO

O secretario xeral do PSdeG na Coruña, Salvador F. Moreda,e o ministro de Xustiza,
Francisco Caamaño.
PSDEG-PSOE

correr a lista cinco postos para
a seguinte proba. O informe realizado pola Consellaría de
Presidencia será remitido ao
Ministerio Fiscal para que decida “o que vexa conveniente”.G

que considerou “cuestionábeis” os criterios utilizados pola
Xunta. E é que a clave da concesión foi a “orixinalidade” da
proposta, concepto que puntuou a metade do concurso. A
parlamentar nacionalista preguntouse se “este é o impacto
positivo que vai ter o Xacobeo
na economía galega”.G

afirmou que estaría disposto a
apoiar un Estatuto que recoñecese Galiza como nación e que
participou na manifestación do
18 de outubro a prol da lingua–
parece entrar de cheo na política galega.G

PSdeG DA CORUÑA

O PSdeG e mais o BNG anunciaron a pasada fin de semana
unha moción de censura no
Concello de Porto do Son para
contrarrestar a “ineficacia” do
Goberno local do PPdeG e á vista de que os orzamentos da
Xunta “anulan” proxectos comprometidos para o municipio.
Para o secretario de Acción Municipal do BNG, Manuel Antelo,
esta moción trátase dunha “reposición do acordo” entre socialistas e nacionalistas, mentres que para a súa homóloga
do PSdeG, Mar Barcón, supón
“non desperdiciar” as partidas
do Fondo de Cooperación Local. Tras as eleccións do 2007, a
corporación quedou integrada
por seis concelleiros do PP, cinco do PSOE, catro do BNG e
dous independentes. A falta de
acordo entre nacionalistas e socialistas propiciou a Alcaldía de
Manuel Tomé (PP) co apoio dos
independentes.G

CAAMAÑO ENTRA NA
POLÍTICA GALEGA CON MOREDA

GRAZAS Á‘ORIXINALIDADE’

Malia que 16 das 24 candidatas
eran do país, a Consellaría de
Cultura outorgoulle a unha
axencia madrileña a publicidade do Xacobeo 2010. A empresa
Ruiz Nicoli –que ten traballado
para a comunidade presidida
por Esperanza Aguirre– recibirá
máis de 543.000 euros polo seu
labor creativo. O BNG expresou
o seu desacordo coa concesión
a través da portavoz de Turismo
no Parlamento, Carme Adán,

nario aberto en xullo do 2009”.
A Secretaría Xeral de Función
Pública da Xunta anunciou
que lles proporá aos tribunais
dos exames a expulsión dos
cinco aspirantes e formulará

JESSICA BARCALA/A.G.N.

O 71,7% dos delegados do congreso do PSdeG na Coruña avalaron o pasado sábado a comisión executiva presentada polo
novo secretario provincial, Salvador Fernández Moreda, que
recibiu 94 votos a favor e 37 en
branco. O presidente da Deputación da Coruña enfrontábase
ao deputado Xosé Manuel Laxe
na súa carreira pola Secretaría
Provincial do partido. Nesta nova Executiva figuran membros
do partido con dilatada experiencia, como os deputados
Manuel Soneira e Xosé Luís
Méndez Romeu, ou o actual
ministro de Xustiza, Francisco
Caamaño, que asume o posto
honorífico de presidente. O cargo non lle confire ningún poder
real orgánico. Porén, con este
nomeamento, Caamaño –que

O PSDEG E O BNG
GOBERNARÁN PORTO DO SON

>>>
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A Xunta apoia a galeguidade das Caixas
pero ‘confía’ no Banco de España
O BNG di que a fusión non sería unha
vitoria ‘do norte’
M.V.

Os tres grupos con representación no Parlamento aprobaron
por unanimidade unha moción
na que instan a Xunta a “defender que os centros de decisión
das caixas se manteñan en Galiza”. O voceiro de economía do
PPdeG, Pedro Pui afirmou que o
Goberno galego asume o proceso con “prudencia e confianza
nas institucións”, entre elas o
Banco de España.

Durante o debate da moción, presentada polo BNG, o
deputado nacionalista Fernando Blanco sinalou que unha fusión “non significa que a caixa
do sur lle gañe á do norte ou
que a do norte lle gañe á do
sur”, senón que implicaría a
creación dunha nova caixa para toda Galiza.
Neste sentido, pediulle ao
Goberno galego que faga explícita a súa posición e alertou

TRIBUNA I Xosé Manuel Barreiro.
Vicepresidente do PPdeG.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA,
SI, PERO RESPONSABILIDADE
POLÍTICA, TAMÉN
Presunción de inocencia ou o
que é o mesmo: todo o mundo
é inocente até que non se demostre o contrario. Este principio é un piar fundamental do
Estado de Dereito, é, claro está,
hai que respectalo escrupulosamente. Debe deixarse, por tanto, actuar á xustiza e agardar o
seu pronunciamento.
Pero posto o punto sobre este i, hai que facer outros matices
e sopesar exhaustivamente outros condicionantes que afectan precisamente as persoas sobre as que hai que poñer por
diante a súa presunción de inocencia como é o feito de que,
non hai que esquecelo, teñan
responsabilidades políticas.
Nas últimas semanas, a sociedade vive en vilo, con grande
interese e até con certo asombro, por non dicir perplexidade,
as diversas investigacións xudiciais abertas por acusacións
igualmente diversas, pero en todo caso moi graves, nas que están implicados responsábeis
políticos tamén de variada
acepción ideolóxica. A provincia
de Lugo non é allea a esta situación e a sombra da sospeita planea sobre a Deputación e sobre
dous destacados membros do
equipo de goberno que preside
Xosé Ramón Gómez Besteiro.
A honorabilidade das persoas afectadas está en dúbida pero as pesquisas xudiciais aclara-

>>>

rán, agardamos que coa maior
brevidade posíbel, se as sospeitas se confirman ou non. Será
unha cuestión de tempo e,
mentres o fallo non teña lugar,
imponse a prudencia e, como
dicía ao principio, debe prevalecer sobre todo a presunción de
inocencia.
De calquera xeito, non se pode obviar, e non sería políticamente correcto facelo ademais,
que este tipo de situacións afectan negativamente a imaxe de
toda a clase política e, por extensión, á das institucións democráticamente constituidas.
Imponse por tanto, e resulta
ineludíbel por pura saúde democrática, a depuración de responsabilidades políticas, antes
incluso de que se a xustiza se
pronuncie e esclareza cales son
(se é que as hai) as penais.
No caso de Lugo, a credibilidade e a transparencia da xestión dunha institución tan importante como é a Deputación
está en entredito ante a opinión
pública. A cidadanía esixe información ao respecto e ten, ademais, dereito a que se lle dean
explicacións políticas sobre o
que está a pasar e que medidas,
cando menos cautelares, se van
tomar. Cadaquén ten que asumir a súa responsabilidade política, e insisto no de política,
porque de políticos, á fin, estamos a falar. G

contra a “hipocrisía” que existe
nas manifestacións dalgúns
axentes sociais. “A nova caixa insistiu- non ten que ver coas vitorias duns e doutros e terá novos xestores e non pasa nada”.

O PSOE DEFENDE A APERTURA AO EXTERIOR. O voceiro do PSdeG,
Xaquín Fernández Leiceaga,
defendeu a apertura ao exterior das caixas porque “é unha
esixencia da realidade actual”.
Pero matizou que non é igual a
posición desde a que se faga.
“É distinto -dixo- facer o papel
de Zara que o de Unión Fenosa”, en alusión a que esta últi-

ma foi adquirida pola empresa
Gas Natural.
Leiceaga aludiu os rumores
de que se está formalizando ante o Banco de España unha proposta interrexional coa participación dalgunha caixa galega.
O voceiro socialista afirmou,
por último, que é necesario explicar os custos dunha fusión,
pero tamén os de non se fusionar ou os dunha absorción, que
“son moito máis altos”.
O voceiro de economía do
PPdeG, Pedro Pui, considerou
fundamental manter a galeguidade das caixas, pero agregou
que se esixe tamén viabilidade

futura. “As caixas só fan país
cando funcionan con profesionalidade, independencia e eficacia”, concluíu.

DIFERENZAS SOBRE A NOVA LEI. O
parlamento tamén se manifestou, de maneira unitaria, a prol
da elaboración dunha nova lei
de caixas, pero mentres o nacionalista Fernando Blanco
pediu que a nova norma incremente o papel do Goberno galego nestas institucións, o popular Pedro Pui apostou por
“non facer ningún tipo de intervencionismo económico”
que afecte á solvencia.G

11/11/09

00:34

Página 2

ANOSATERRA

GALIZA.6.

’’

TEORÍA DA
LAMEIRA
Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

D

urante a vidrosa campaña que levou ó PP a súa
indiscutíbel vitoria, moitos reclamaron do Bipartito que
contestara coas mesmas artes.
Touriño e Quintana non o fixeron, ou fixérono tarde de máis
e equivocáronse. O seu erro
non foi optar por non empregar a mesma estratexia da insidia que tan ben executa xente
coma Rueda, e que lle colleu
tanto gusto a facer de Torquemada que aínda segue no papel e non se enteirou que é
conselleiro dun goberno que
nos representa a todos. O erro
foi seguir falando da Dependencia ou dos investimentos
na Costa da Morte. facendo
coma que non pasaba nada. e
non contestar.
Din os expertos que o “negative campaigning” que empregou o PP só se pode contestar
con máis campaña en negativo. Pero os expertos están para
soltar estas sentenzas. A realidade é que converter a política
nunha guerra sucia bota á xente fóra dela, reforza a idea de
que todos son iguais e só ten un
beneficiario: a dereita, que por
hábito sabe manexarse mellor
cos baños de lama. O Bipartito
debeu asumir algún erro, pedir
algunha desculpa e non dedicar o último ano de goberno a
competir entre eles para pórse
en evidencia, nunha tola carreira a ver quen amañaba máis
unha crise económica global
que non dependía deles.
Agora, os “homes de Pachi”
lánzanse a unha campaña de
“denuncia masiva” contra todo cargo popular sospeitoso.
Xa suman cinco. Unha estratexia envexada dende algunha
beira nacionalista. Acabouse a
impunidade dos populares,
proclaman os xusticeiros. Non
home, acabouse a política, que
é o queren quen empezaron
por convertela nesta lameira
insoportábel. G

’’

Acabouseaimpunidade
do populares proclaman os
xusticeiros.
Non home,
acabouse
a política”
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TRIBUNA I Manuel Veiga.

O CHISTE DO ACUARIO E A LÓXICA DO CONTRAGOLPE
Durante o mandato de Emilio
Pérez Touriño, a rede coñeceu
unha sección moi visitada que
se chamou “Touripedia”, na
que se recollían os cazapos (reais ou supostos) do presidente.
Era unha maneira light de aludir a unha linguaxe política que,
por amorfa, non daba para
moito máis. Aos socialistas, polo espazo que ocupan na política, acostúmalles pasar iso, sofren críticas bastante distraídas:
os chistes de Morán, a acusación de que González Laxe era
gafe, etc.
Os nacionalistas, en cambio,
son máis graves e circunspectos. Lémbrome de escoitarlle a
Manuel María, nun mitin en
1977, na daquela chamada Escola de Mestría Industrial de
Monforte, que estaba xa farto
de explicar que Galiza era unha
nación. A moitos dirixentes do
BNG pásalles o mesmo, levan
trinta anos cansos de explicar o
que cren evidente.
Modelo máis sofisticado no
emprego da linguaxe foi o aplicado por Francisco Vázquez e
Manuel Fraga. O ex alcalde herculino conciliou sempre as súas
relacións co Opus Dei, a cohabitación co PP na Xunta e os negocios de construción da súa
muller, coas chiscadelas á República e a Casares Quiroga, so
capa da súa orixe coruñesa. O
segundo, soubo adubar a xustificación da sangría do 36 coas
visitas a Fidel ou, máis recentemente, cunha puntual gabanza

CARTAS
SOLIDARIDADE
CO ALAKRANA
Dáme moi mal corpo que 37
mariñeiros estean presos nun
país desolado como Somalia.
Alá á súa sorte, como vítimas involuntarias dun negocio de
moitos millóns que seguramente non se decide en África
senón nalgún país moi moi rico.
Durante moitos días, estes
mariñeiros estiveron sós, sen
apoio dos políticos nin das televisións. Pero de repente aos secuestradores entroulles a présa
por cobraren e apertaron as caravillas do presidente Zapatero
a base de chamadas dos secuestrados aos teléfonos das súas
mulleres, que contaron o que
estaba pasando no barco.

a Obama. Vázquez e Fraga foron, entre nós, os que máis se
achegaron ao ideal político de
tocar a campá e ir na procesión.
Agora, a chegada de Núñez
Feixóo está a traer consigo unha
cambio importante de linguaxe.
O seu maior invento non é o “bilingüismo cordial”, plaxio evidente do “bilingüismo harmónico” da anterior etapa do PP,
senón o terlle chamado “gratuidade solidaria” á eliminación da
gratuidade dos libros de texto. O
argumento baséase nunha pregunta: “É xusto que teñan as
mesmas vantaxes os fillos de
Amancio Ortega que os dun traballador que cobra o salario mínimo?”. Aquí o adxectivo de “solidaria” provoca sarabullos
nunha mentalidade acostumada á lóxica. Vai resultar que a
gratuidade implantada polo bipartito non era solidaria, senón
elitista. Os que esqueceron a lección do bacharelato na que se
explicaba o que era un sofisma
aquí contan cun bo exemplo.
Desde logo, este tipo de técnicas non foron inventadas polo equipo de Feixóo. Por non ir
moi atrás, lembraremos que a
candidata ultraconservadora á
vicepresidencia dos Estados
Unidos, Sarah Palin, empregaba a expresión “clase obreira”,
algo que non se atreveron a facer nunca os candidatos do
Partido Demócrata. O investigador norteamericano, Thomas Frank chámalle a esta estratexia o Contragolpe, que

E esa loita desas mulleres é
digna de admiración. Demostran que o amor está por riba
das limitacións. Todos os políticos puxéronse a andar e espabilaron. Até os xuíces, case nunca
terreais, tiveron que darlle ao
cerebro e aos códigos legais para ver de soltar os piratas retidos
en Madrid e así facer máis fácil a
volta dos mariñeiros.
Esta historia demostra que
cando a sociedade quere, pode
ser solidaria e loitar polo que é
xusto. Eses mariñeiros non están sós, teñen o amparo de millóns de persoas, dos que saíron
ás rúas manifestarse e tamén
dos que desde as súas casas vixiamos os actos dos nosos dirixentes para que non fallen, para
que se dean de conta de que se
non están co pobo, será o pobo
quen os retire, cos seus votos.

A compra de Audisfoi moito máis elevada no periodo de goberno de Manuel Fraga
pero a campaña publicitaria logrou invertir a realidade ante o electorado.

consiste no roubo da linguaxe,
da actitude de rebeldía, da capacidade para crear movementos e da crítica das elites que caracterizaron historicamente a
esquerda. Así non é estraño que
membros do BNG fosen cualificados, na última campaña electoral e por primeira vez, de “elitistas”, por boca de representantes do PP.
Para mostrar que esta liña
contraargumental non é illada
lembraremos que, o pasado 5
de outubro, o delegado da Xunta na Coruña, Diego Calvo, lanzáballe á prensa un globo sonda
no que expoñía a idea de retirarlles as axudas aos comedores

Esta situación debería servir
de exemplo para o futuro. Se a
causa é xusta, todos podemos
remar para o mesmo lado. Só

XOSÉ LOIS

6-7 galiza.qxd

escolares e facíao con esta frase:
“Os nenos van aos colexios a estudar, iso debe primar por riba
de todo”. Como se comer e estudar fosen incompatíbeis! O
propio Feixóo pide a redución
do galego na escola amparado
na defensa dun ensino trilingüe.
Coma se coñecer o galego impedise a aprendizaxe do inglés!
Esta linguaxe que describimos baséase nun uso intencionadamente incorrecto da lóxica, algo parecido ao que ocorría
naquel chiste no que, despois
dun longo proceso de preguntas e respostas, chegábase a
concluír que o que non tiña un
acuario era maricón. G

fai falta fortaleza e vontade de
que todo se resolva.G
Mercedes Salgueiro
(Ribadeo)
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Tras o secuestro,
a mesma política pesqueira?
A protección militar nos pesqueiros
en Somalia, unha solución inviábel
a medio prazo
H. Vixande

Con independencia de como se
produza o desenlace do secuestro do atuneiro vasco Alakrana
–no que figuran oito galegos entre os seus 36 tripulantes–, a
maioría das fórmulas baralladas para actuar no Índico no futuro parecen difíciles de levar
adiante. Tanto a proposta de
embarcar mercenarios ou militares como a de destinar unha
forza naval europea con capacidade disuasoria enfróntanse a
problemas que se sitúan máis
aló das posibilidades reais.
Xosé Manuel Muñiz, o presidente da Asociación Española
de Titulados Náutico Pesqueiros, Aetinape, discute a viabilidade da iniciativa de embarcar
nos pesqueiros do Índico a
mercenarios ou militares. “Non
ten sentido que teñamos que
faenar e compartir o barco con
militares ou corpos de seguridade privada, porque a xente
ten que estar psicoloxicamente
preparada para iso”, sinalou.
Para España, emular a fórmula
francesa de enrolar soldados na
súa frota de atún atópase co inconveniente engadido de carecer dunha base na zona que
permita o refresco de persoal.
España conta cun buque mi-

litar destacado na zona e outros
países europeos tamén destinaron embarcacións fronte as costas de Somalia. Con todo, non se
albisca o establecemento dunha verdadeira frota europea que
poida facer efectivo o control
desas augas. Os compromisos
internacionais dos Estados da
UE en países como Afganistán
coparon o seu esforzo militar.
Neste contexto, aínda que os
pesqueiros europeos embarquen militares ou mercenarios
a bordo, non se pode descartar
que, nun futuro volvan a producirse secuestros. Cómpre lembrar que a presenza de buques
de guerra xa se reclamara antes
deste incidente e presentouse
como unha solución definitiva.
PIRATAS E INSURXENTES. Por outra
banda, o Ministerio de Asuntos
Exteriores admite que no país
africano dáse unha “profunda
debilidade do Goberno de
Transición Federal e os gobernos rexionais, e a división de Somalia en zonas controladas por
milicias, grupos insurxentes ou
señores da guerra”. A pesar da
inexistencia dun poder único e
claro, as potencias occidentais
non estudaron ampliar o número de interlocutores cos que

O xeneral español Jaime Domínguez Bujofrece detalles do secuestro do Alakranaen rolda de prensa.

’’

A consideración de piratas
coa que se alcuma os
grupos somalís que
interceptan embarcacións
tampouco facilita unha
solución ao problema”

negociar ou establecer relacións diplomáticas e económicas como a concesión de licenzas pesqueiras.
A consideración de piratas
coa que se alcuma os grupos so-

malís que interceptan embarcacións tampouco facilita unha
solución ao problema. Por outra banda, tanto as autoridades
de Madrid como representantes do sector pesqueiro sinalaron que estas milicias contan
con contactos internacionais,
negocian con despachos de
avogados europeos e reciben
información de autoridades locais, ademais de ter acceso a armamento de guerra, características todas que non son atribuíbeis a simples piratas.
A detención e traslado a España de dous somalís relaciona-

SERGIO PEREZ / REUTERS

dos co grupo que secuestrou o
Alakrana apártase da pauta habitual seguida por España nas
súas intervencións en misións
internacionais, onde o habitual
é entregar ás autoridades locais
os detidos en accións militares.
Mesmo nos enfrontamentos en
Afganistán, o Exército abstense
de incorrer nesta práctica e critica a política norteamericana de
internamento de presos islamistas en Guantánamo. O recente
anuncio de que o Goberno estuda extraditar a Somalia aos dous
detidos restablecería a doutrina
da intervención pacificadora.G
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Houbotraxearriba
e traxe abaixo.
Aquí traxinouse
demasiado”
[Manuel Fraga]
en referencia a Francisco Camps.

’’

Oidóneoseríapresentarse
coas cartas cara arriba”
Robert Fisk.

AFGANISTAN
COMPARADO
CON PALESTINA
O recoñecido xornalista Robert
Fisk, que asinou algunhas das
crónicas máis brillantes da
guerra de Iraq, compara en Público o conflito de Afganistán
coa situación de Palestina nun
artigo que leva como título:
“Estados Unidos ergue de
novo ao poder a un ditador”.
“Primeiro, os palestinos celebran unhas eleccións xustas en
2006, votan a Hamás e son castigados brutalmente (aínda
hoxe)... Agora, tras unhas eleccións amañadas (...) temos no
poder ao corrupto, deshonesto
e sectario Karzai. E si, amámolo tenramente e aceptamos
a súa elección, que foi un
fraude total”. Tamén sinala
que “despois dunhas eleccións
estilo Disneylandia, [os Estados Unidos] están do lado do
Goberno de Karzai e contra os
pobos pashtúns do sur de Afganistán, onde viven os talibáns”. Conclúe indicando que
“a nosa misión occidental en
Afganistán vai rematar nun desastre absoluto”.G

Paul R. Ehrilich.

pido de todo é que, a menos
que creas que a poboación
pode medrar indefinidamente,
tes que afrontar isto. Así que o
mellor é facelo agora e gradualmente, non dentro de dúas xeracións, cando a situación sexa
peor. Lamentabelmente os políticos non saben de demografía”. Porque para este científico, “a pregunta é que vida
queres para os teus fillos ou
cantos fillos podes ter para
que, xunto cos dos teus veciños, poidan ter unha vida decente, sen cambio climático e
con auga abondo”.G

[Xosé Manuel Baltar]
sobre a súa candidatura
a presidir o PP de Ourense.

’’

Desdequealgúnsdeputados
do PP volveron
ao saudábel costume de ler
os periódicos,
parecen oposición e todo”
[Federico Jiménez Losantos]
Xornalista.

MENOS NATALIDADE,
MÁIS PENSIÓNS
Rafael Méndez, de El País, entrevista ao biólogo de poboacións da Universidade de Stanford, Paul R. Ehrilich, quen defende un máximo de dous fillos
por parella para evitar rematar
cos recursos naturais. Tras esa
reflexión, o xornalista pregúntalle polas pensións. O demógrafo responde que “ese é o argumento máis estúpido que
existe. É esfericamente estúpido, visto desde calquera
perspectiva. Primeiro matematicamente. Se se reduce a
natalidade aumenta a poboación maior de 65 anos. Mais os
demógrafos falan do índice de
dependencia, a cantidade de
nenos e maiores por cada
adulto en idade de traballar.
Así terías máis de xente maior
de 65 anos pero menos nenos.
E é máis fácil facer economicamente produtivo a alguén de
65 anos que a un neno de sete.
É unha tolemia obrigar á xente
a retirarse aos 65 anos. A xente
que se retira máis tarde vive
mellor é máis feliz e morre
máis tarde. Pero o máis estú-

Ghaleb Jaber Ibrahim.

A RELEVANCIA
ECONÓMICA
DO GALEGO
O empresario galego palestino
Ghaleb Jaber Ibrahim concédelle unha entrevista a El Correo Gallego. O autor, Luís
Pousa, pregúntalle se Galiza
pode vivir sen o galego. Jaber
responde que “non. Un idioma
é unha canción de berce. Unha
sociedade non se pode estruturar nin aglutinar se non é a
través da súa lingua”. Tamén
explica que “a lingua e a cultura son a xustificación dos
medios de comunicación autóctonos. Se sumamos a produción de todas as televisións

nacionais sobre Galicia cada
día, non superan os cinco minutos. A TVG é tamén un transmisor da cultura galega de cara
o exterior. Así que non entendo
como se pode cuestionar o papel do idioma galego nin entendo tampouco como se
pode politizar”. Este palestino
dirixe unha das principais produtoras audiovisuais do Estado e lembra que “o Parlamento galego xa o dixo hai uns
anos cando o sector audiovisual galego foi declarado estratéxico para a economía galega.
É o único sector que nos últimos vinte e cinco anos creou
postos de traballo netos, e converteuse no terceiro de España
por comunidades autónomas.
Hoxe en día a pantalla española está chea de actores, de
directores e de técnicos que
naceron na TVG, en CTV e
noutras empresas galegas. Necesitamos crer en nós mesmos
como país; eu iso bótoo de menos moitas veces”. Tamén sinala que “os políticos galegos
teñen que crer neles mesmos
como galegos e crer en Galicia,
para poder facer algo por Galicia. A falta de renovación nos
partidos, a falta de proxectos
políticos, converten o país
nunha carteira e nun despacho, cando este país, esta nación, é moito máis. Hai cousas
como a educación, a sanidade,
etc. que deben estar por enriba
das loitas entre os partidos.
Boto de menos un consenso
sobre un proxecto global de
Galicia, no que participen todos os partidos e toda a sociedade galega, no canto de crear
minifundios políticos e culturais. Galicia será grande se nós
queremos que sexa grande e
apostamos por iso”.G

CAPITALISMO
CHORÓN
Ceferino Díaz

A

UE anda a construír un
mercado –pouco máis
polo momento– que en moitos
casos obriga a unificar normas
de realidades complexas, cun
resultado non sempre satisfactorio para todos. Un exemplo
do que falamos é a reforma da
Lei 7/96 do comercio minorista
que estamos tramitando no
parlamento español empuxados por unha lexislación europea que nos anima a liberalizar, ou sexa, implantar unha liberdade de instalación que
non pode seguir nin o pequeno
e mediano comercio, nin o
modernizado, nin o tradicional. Cando se aprobaba esa
normativa os partidarios en
Europa de eliminar controis,
tamén no sector financeiro,
eran clara maioría. Seguro que
temos moito que aprender,
pero non todo...
Do debate quedo coa defensa da lei do socialista catalán
Félix Larrosa, co que me identifico. Para el a función básica de
abastecemento que realizan os
comercios fai necesaria unha
política comercial que garanta
a atención aos cidadáns en calquera lugar. Mais pola nosa
singular ordenación do territorio –isto engádoo eu– a formula
non ten por que ser a mesma.
En coherencia temos que
apostar por un modelo comercial capaz de xerar vida nas
rúas das cidades e nas vilas, que
evite a desertización do territorio e as fracturas nos barrios urbanos e promova a integración
do comercio con outros usos.
Ou é que non nos damos
conta de que o formato comercial “de moda” nos obriga a
gastar en combustíbel o aforraramos nas ofertas? Ou é que
queremos introducir os nosos
fillos no consumo como ocio?
Parece que a lei non é só cousa
dos comerciantes… Vai contodos nós.G

’’

Équequeremos
introducir os nosos fillos
no consumo
como ocio?”
Bilingüismo harmónico nas rúas de Madrid.
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NINGUÉN
Francisco Carballo

C
O Casonembarrancou na Costa da Morte en decembro de 1987.

O misterio do Cason
e o tráfico marítimo de armas
’’
Dúas abordaxes de comandos israelís a cargueiros
con suposto contrabando de armas, traen
á memoria a catástrofe de Fisterra 12 anos
despois, lembrada recentemente no documental
de Xabier R. Blanco, Cason 1987
Xan Carballa

Os misterios no mar parecen dobremente difíciles de desentrañar. Na primeira semana de novembro un grupo de comandos
israelís asaltou, en augas xurisdicionais de Chipre, un cargueiro
que transportaría armas desde
Irán para Hizbollah. Non era a
primeira abordaxe coñecida
desta caste e cos mesmos protagonistas. En xaneiro de 2002 tamén interceptaran o Karin A, coa
mesma acusación pública de
tráfico de armas entre Irán e Palestina. Máis recentemente a desaparición en augas europeas do
Arctic Sea, rematou en reunións
de alto nivel das autoridades rusas e israelís, logo do barco aparecer en augas de Cabo Verde
despois de 30 días de misterio.
Pero que ten que ver isto coa
catástrofe do Cason en augas de
Fisterra en decembro de 1987?
Repasar os días do drama deste
barco con bandeira panameña
na Costa da Morte resulta doado
se ollamos o premiado documental de xornalista Xabier R.
Blanco, Cason 1987. Arrinca
coas imaxes na profundidade
do Atlántico onde repousa o pecio do cargueiro que aquel 12 de
decembro estoupaba na Punta
do Castelo, en Fisterra. Produciuse aquela noite a fuxida en
masa da poboación, asustada
polas equívocas declaracións de
responsábeis políticos como o
delagado do goberno, Domingo
García Sabell, e as imprecisións
sobre a carga realizadas por José
Antonio Madiedo, director xeral
da Mariña Mercante.
O resultado daquelas xorna-

das foi o desfile dunha manchea
de bidóns, supostamente tóxicos, por Galicia adiante, que recalaron finalmente nas instalacións de Alumina-Aluminio en
Cervo onde, mediante exóticas
decisións contribuíron a reconverter tecnoloxicamente a factoría afectada polos fornos de
electrólise paralizados polo pánico, e o despedimento de todo
o Comité de Empresa.
Os grandes esquecidos foron
os 23 tripulantes de orixe chinesa mortos ao guindarse pola
borda en canto se deu a primeira voz de alarma, nunha
sorte de suicidio. A desesperación dos tripulantes levantou
sospeitas sobre a veracidade da
carga declarada do barco, e alimentou as hipóteses sobre se levaba, ilegalmente, algunha
caste de armamento nas súas
bodegas e mesmo se falou do reactor dunha instalación nuclear.

CASON E ARCTIC SEA. No documental recóllense as imaxes de J.A.
Madiedo ensinando un esquema a bolígrafo da disposición da carga do Cason. Aquel
documento garabateado desviaba toda a atención cara os bidóns de sodio que deflagraban
en contacto coa auga. Os días en
calma nos que o barco foi inspeccionado deron paso, co mar
de fondo, a unha explosión,
cunha enorme fumaxada, que a
xornalista Cruz García transmitiu en directo na TVG. Pasados
os días os restos do barco foron
remolcados mar adentro e
afundidos sen máis inspección,
quedando aquel manifesto

OArcticSealevaríanassúas
adegas mísiles ao Medio
Oriente, presumiblemente
a Irán. Non calquera mísil,
senón os S300,
os máis avanzados
que Rusia posúe”

como proba verificábel do que levaba o barco.
Certo ou non, o
trasfego de mercadorías non declaradas é máis
común do que
parece. O poeta
e xornalista Juan
J. A. Madiedo, Gelman, desvedirector da Ma- laba hai pouco
riña Mercante, e a s p e c t o s d o
R. Mouzo, al- m o d u s o p e calde de Corcu- randi co Arctic
bión, daquelas. Sea que alimentan a incertidume que deixou o Cason.
Lembra Gelman no xornal
arxentino Página12 a peripecia
do Arctic Sea desde o 24 de xullo pasado. “Alugado por unha
compañía rusa o barco desapareceu a dous días da partida
dun porto finés cunha carga de
taboleiros de madeira con destino a Alxeria. Moscova afirmou
que a nave fora asaltada e capturada por piratas, o que sería o
primeiro acto desa natureza en
augas europeas desde os viquingos. É estraño e non
houbo maior explicación. O
certo é que o cargueiro foi detectado preto de Cabo Verde
case un mes máis tarde e que as
autoridades rusas detiveron
tanto a catro presuntos bucaneiros como á tripulación, de
15 homes. O Arctic Sea nave-

gaba con bandeira de Malta”.
O asombro de Gelman medra cando se sabe do despregue
militar ruso para atopar un vello
barco cargado de madeira, “foi
curioso o despregamento militar que entrañou o rescate. Finalmente o valor da carga non
chegaba aos dous millóns de dólares, pero o Kremlin enviou tres
enormes aeronaves para transportar a secuestradores e secuestrados, ademais de destrutores e submarinos. Mijail Voitenko, editor do boletín marítimo Sovfrakht, declarou que
nunca vira algo así: ‘Trátase das
augas máis vixiadas do mundo.
Non se pode agachar un buque
durante semanas sen que o goberno [ruso] estea involucrado”.
Engadiu que funcionarios corruptos empregarían a nave
para transportar armas (recollido por The Christian Science
Monitor). Non deixaba de ser un
argumento que exculpaba o goberno, pero Voitenko tivo que
fuxir a Turquía polas ameazas de
morte que recibiu”.
Segundo o xornalista arxentino, “abriuse paso aos poucos
outra posibilidade: o Arctic Sea
levaría nas adegas mísiles ao Medio Oriente, presumiblemente a
Irán. Non calquera mísil, senón
os S300, os máis avanzados que
Rusia posúe, e sería interceptado
por un comando do Mossad.
Isto considerouse mera conxetura, aínda que a BBC de Londres informou do testemuño
dun personaxe moi próximo á
Intelixencia de Israel”.
O asunto desaparecu da
axencia informativa logo de reunións de Medvedev, primeiro
ministro ruso. con Simón Péres,
presidente de Israel, e coa visita
semiclandestina a Moscova do
primeiro ministro Benjamin
Netaniahu e o presidente ruso
Vladimir Putin.G

arlos Mella (1930) danos
en Memorias dun ninguén, un saboroso ensaio da
ancianidade; unha lembranza
sapiencial da súa vida. Cre Mella que interesa o “ambiente”, o
entramado social dun entorno,
non o individuo, un ninguén.
Lía este tan breve como áxil
compendio de sabedoría logo
de oír a Carlos Taibo, a X.R. Freixeiro Mato e a outros en Santiago. Un brains store que dixeriamos na viaxe de volta un trío
ouvinte e dicente.
Os dous Carlos –Mella e
Taibo–, en liña con Qohélet:
“Vanitas vanitatum et omnia vanitas”. “Quitádevos a venda dos
ollos, isto non ten cura, isto –o
neoliberalismo en crise– finaliza
e o futuro é ignoto”. Así Taibo.
Mella: “O día que me toque morrer vou apañar un desgusto de
moita consideración e non
penso ser moi educado no
transo: penso berrar e espernexar”. Dous con lanterna..
Acertan Qohélet, Francisco
Sanchez –o de “Quod nihil scitur”–, Mella, Taibo? Unha serie
de pesioptimistas a avisaren
da inconsistencia da vida humana, dos sistemas socioeconómicos, das ideoloxías?
Gosto dos catro e dos que se lle
parecen. Quédome co Qohélet: “De novo púxenme a observar todas as opresións que
se cometen baixo o sol. E velaquí as bágoas de inocentes,
sen que ninguén se apiade. E
felicitei aos mortos que xa finaron máis felices que os vivos
que han vivir aínda”(Qoh.4).
Todos este autores do “ninguén”, do desengano humanista que centraba en cada
quen toda realidade existente,
todos eles acenden a lanterna
na busca do saber, do sol, ese
símbolo do “ignoto”, da racionalidade, do absoluto.
O acerto pode estar na compaña de todos os ninguén que,
en acios, concretan camiño ata
o punto omega do posíbel.G

’’

Oacertopodeestarentodos
os ninguén que,
en acios, concretan
camiño ata
o punto omega
do posíbel”
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TRIBUNA I Ana Barros Feteira.
Licenciada en Dereito Hispano-Francés.

O CATOLICISMO
EN ESPAÑA
María Xosé Queizán

O
Mar Pereira, secretaria
de Modernización

‘Cómprenos
un dominio propio
na internet’
Manuel Vilas

Puntogal ten o apoio expreso
do actual goberno galego?
Sen dúbida. Hai iniciativas nas
que temos que consolidar o labor de anos anteriores. É necesario que contemos cun espazo
propio para a cultura galega na
internet. Temos que loitar para
chegar ao final; esperamos que
a ICANN en 2010 liberalice os
dominios para ter o “.gal”.
Hai moitas dúbidas sobre
Mancomun.org.
Apostaremos polo que existe na
vida real, a coexistencia de software propietario e de fontes
abertas. O software aberto permite crear colectivos cun coñecemento importante no sector
local. Iso seguirémolo apoiando, figura no noso programa.
Mancomun é un conxunto de
iniciativas que teñen que seguir
avanzando; pero o software libre non pode ser algo illado.
Traballaremos nun escenario
de coexistencia de software
propietario e aberto, pero tendo
moi claro que o custe da licencia é so unha parte do total.
Que fará a Xunta para levar a
banda larga ao rural?
Malia que se avanzou, cada vez
medran máis as diferencias entre o rural e o urbano. Galicia
sempre careceu dun plan que
vertebrase as iniciativas. Fixaremos mínimos de calidade de
servizo e de custo. Non só marcaremos criterios de calidade,
senón tamén un modelo de explotación. A primeira fase, o Mapa das Telecomunicacións, en
novembro. O plan coas decisións, en xaneiro.
Haberá axudas para contidos
da internet en galego?
Seguiremos apoiando os contidos dixitais diferenciadores,
que promovan a cultura galega, e tamén bilingües, non só
en castelán e galego, senón
noutros idiomas.G

Deputados do parlamento europeo en Estrasburgo cos auriculares de tradución simultánea.

VINCENT KESSLER/REUTERS

AUTONOMÍA
E LINGUA EN EUROPA
Endexamais houbo guerra
máis cruel que a fratricida, nin
odio meirande que o que un se
profesa en segredo a si mesmo.
Como galega, e estudosa
do dereito comunitario non
podo evitar observar, atónita,
como “os nosos” terman por
nos privar dos dereitos que,
non só nos pertencen, senón
que a maior abondamento,
nos veñen impulsados polos
esforzos de entidades afastadas da nosa realidade e non
embargante cómplices e promotoras das nosas arelas.
Falo de Europa, coma ente
e coma colectivo. O Consello
de Europa asinou en 1985 a
carta Europea da Autonomía
Local, na que se afirma que “a
defensa e o fortalecemento da
autonomía local nos diferentes países de Europa representa unha contribución
esencial na construción dunha Europa baseada nos principios de democracia e descentralización do poder”.
Nesta Carta fálase da democracia como da necesidade de tomar as decisións o
mais preto posíbel do cidadán, a mesma lóxica que impulsou a creación do “principio de subsidiariedade”. Este
principio prevé que a inxerencia de entidades superiores ás
locais (nun primeiro momento a entidade estatal e posteriormente a entidade europea) estará lexitimada exclusivamente no caso de que a entidade local (no noso caso au-

’’

ApropiaFranciativo
que recoñecer
a descentralización
na súa Constitución”

tonómica) se vexa na imposibilidade de alcanzar o fin proposto. O Comité das Rexións
creado en 1994 é o cérbero
dos intereses rexionais.
Europa non vai de farol,
Francia sábeo moi ben, impelida por Bruxelas. O país historicamente centralizado, parisiense por excelencia, tivo que
reformar a súa constitución
en 2003 para se adaptar. No
seu artigo primeiro pódese ler
agora: “a organización da República está descentralizada”.
A maior abondamento, Europa aposta, dende hai máis de
20 anos, pola protección das
linguas e culturas rexionais e
minoritarias, facendo do seu
respecto unha pedra angular
da Unión. E isto non é só unha
declaración de boas intencións, pois o artigo 22 da Carta
Europea de Dereitos Fundamentais é a viva testemuña.
Con maior razón, en 1992
asinouse a Carta Europea de
Linguas Rexionais ou Minoritarias. Nela o Consello de Europa manifesta que “a protección das linguas rexionais ou
minoritarias históricas en Europa, algunhas das cales pode-

rían desaparecer co transcurso
do tempo, contribúe a manter
e desenvolver as tradicións e a
riqueza cultural de Europa”.
Periodicamente realízanse informes para analizar o grao de
respecto dos países membros
da citada Carta. Esta Carta, inaplicábel ao noso caso en tanto
en canto a nosa lingua é considerada co-oficial polo Estado, é
non embargante sintomática
da importancia concedida por
Europa á protección da diversidade lingüística.
Que quero dicir con todo isto? O galego, como froito das
disputas máis habituais no panorama dos últimos anos levanta carraxes entre os que se
avergoñan e os que nos enorgullecemos. Pero o curioso é
que os que se avergoñan non
son os cosmopolitas modernos dos tempos da globalización. Eses cosmopolitas que
aglutinan esforzos “nunha
unión cada vez máis estreita
dos pobos europeos” apostan
pola rexión (no caso español:
Autonomía) e a lingua como
símbolo identitario que representa a riqueza de Europa. Os
pseudo-cidadáns-do-mundo
que non comprenden o interese da lingua e a cultura propias
son os trogloditas desfasados
do século XXI.
Ninguén nos pide renunciar ao noso para nos integrar
nun proxecto multiestatal e
ambicioso, a evolución non
pasa pola renuncia, senón pola reivindicación.G

s representantes da relixión católica en España seguen aferrándose á idea
de que o país é católico e con
esa seguridade se expresan e
actúan con fachenda. Pero
iso non se axusta á realidade.
A maioría da xente está bautizada, si, porque procedemos duns tempos, non moi
afastados, de nacional catolicismo nos que era unha esixencia, e a Igrexa tiña un gran
poder. Hoxe en día, moitas
das persoas bautizadas, que
figuran apuntadas nas listas
de fieis, non só non practican
a relixión, senón que en moitos casos son ateas ou agnósticas. Pero a Igrexa pon dificultades para que poidan
apostatar. Nun Estado laico,
habería que reclamar un oficina pública, nos Concellos,
por exemplo, onde fose doado e gratuíto tramitar a supresión nesa filas de católicos. A cidadanía ten o dereito, democrático, de non
constar en organizacións
contra a súa vontade. Claro
está, isto non sucedería se a
Igrexa non estivese subvencionada polo Estado, e @s católic@s tivesen que pagar impostos eclesiásticos como sucede noutros países. Así veriamos apostatar en masa. É
o que está sucedendo en Alemaña, onde se castiga coa excomuñón non pagar as taxas.
No 2007 abandonaron a Igrexa 94.000 fieis e no 2008,
120.000. Outro tanto pasaría
nos colexios relixiosos. Neste
momento hai proxenitores
que prefiren un ensino católico para a súa descendencia.
Pero, de non haber colexios
concertados co Estado, e tivesen que pagar do seu peto
o ensino relixioso d@s fill@s,
cantos non se decidirían polo
ensino público e gratuíto? Se
España fose de verdade un
Estado laico, sería menos hipócrita.G

’’

EnAlemañacastígase
coa excomuñón
non pagar
as taxas á Igrexa”

10-11 galiza reportaxe.qxd

10/11/09

22:06

Página 3

GALIZA.11.

ANOSATERRA
12-18 DE NOVEMBRO DE 2009

’’

BICICLETAS
Fran Alonso

A

Os mariñeiros esperan que, ao remover o mar o temporal, melloren as capturas.

Onde hai polbo?
Esta é a pregunta que se fan os patróns
das confrarías, despois de que as capturas
de polbo caesen de maneira alarmante
no que vai de ano
A.R.

[TEXTO & FOTOS]

Nos nove primeiros meses, das
máis de dúas mil toneladas de
cefalópodo poxado no 2008
nas lonxas galegas, pasouse
aos apenas novecentos mil kg.
Varias son as confrarías que
están sufrindo a caída de capturas: O Grove, Malpica, Bueu
e, especialmente, A Guarda,
onde a flota abandonou a campaña antes de tempo e virou a
outras artes máis produtivas
neste momento.
Os números da confraría
guardesa, que preside o reelixido Francisco Pérez, son aínda
máis alarmantes. As capturas
baixaron desde o 2008 en máis
de un 60%. A caída económica
achégase aos trescentos mil
euros, o que provocou que os
barcos estivesen amarrados
non só polo mal tempo. O patrón maior asegura que foi tan
mal ano “que resultou o peor
da década, houbo días de dez
barcos traer a porto sesenta
quilos de polbo, unha miseria,
que non che paga os gastos”.
Panorama semellante é o
que se presenta en Bueu ou no
Grove, aínda que nesta confraría tiveron unha quincena, en
outubro, que salvou algo a
tempada. O patrón maior
Francisco González adícase á
captura do cefalópodo: “cando
a festa do marisco, non entrou

na lonxa ningún peixe, si houbo algunha semana de capturas decentes pero agora volveu
caer até números alarmantes,
mais é unha constante de todo
ano, é o peor ano dos últimos”.
En Malpica a última marea
ofreceu unha mínima recuperación dos números. Para o patrón do Sanzol, Xosé Manuel
García, unha semana boa non
está salvando o mes: “movéronse algo as capturas tras estes temporais, porque se moveu o mar, pero as capturas
son a metade do ano pasado”.

PORTUGAL E O FACTOR CÍCLICO. Cabe
preguntarse cales son as razóns
desta caída brusca de capturas
nos últimos anos, especialmente na campaña deste 2009. Na
Guarda atopan varias razóns
para que das corenta toneladas
de polbo que entraron na lonxa
no 2008, se baixase agora ás dezaseis. O animal estaría sufrindo
un esquilme fronte á costa da
Guarda-Oia, por parte de mariñeiros portugueses sen xornada
de descanso. Segundo o Patrón
Maior, a administración non dá
resposta, pois ao tratarse de augas internacionais “uns pásanlle
a pelota aos outros”. “O control
depende do goberno central
–lembra– e vemos que fan moi
pouco; o certo é que diante dos
nosos narices veñen un día si e

’’

Houbodíasdedezbarcos
traer a porto só
sesenta quilos de polbo”
[Francisco Pérez]
Patrón Maior da confraría
da Guarda.

’’

Otemporalébeneficioso,
porque remove
e rexenera o mar”

outro tamén a pescar, non hai
nin días de descanso nin vedas
nin nada”. “En Madrid, engade,

dannos boas palabras, pero todo segue exactamente igual. Os
domingos séguense vendo barcos portugueses, aquí diante da
costa até Silleiro”.
Pero pode haber outros factores. Curiosamente, tras o temporal da semana pasada, ao removerse o mar, viñeron bos días
de capturas. Todos aseguran
que existe un factor cíclico. O
mar xera e rexenera e estes temporais tan noticiábeis para as televisións con sede en Madrid,
incrementan as capturas e a
aparición de máis animal. Así, o
luns, tras os días de amarre por
mal tempo, a maioría dos barcos saíron a colocar os miños,
agardando que entre máis polbo do que o fixo en toda a tempada. Esperan que o factor cíclico no mar, sexa o que agoire unha boa tempada para o 2010.G

s persoas que andan en
bicicleta adoitan enfrontarse a un dilema: adiviñar se é
máis perigosa a estrada ou o
propio carril bici. Evidentemente, carecemos dunha cultura da bicicleta e os usuarios
sofren as consecuencias. A
maiores, os responsables políticos ignoran que unha bicicleta consiste nun vehículo
non contaminante, de dúas
rodas, saudable e fraxil. ¿Quen
se atreve a transitar con bicicleta polo centro de Vigo?
Pero hai máis. Esa falta de
cultura ciclista converte os carrís bicis en vías perigosas,
ocupadas acotío por paseantes, nenos, cans e todo tipo de
obstáculos, ás veces inesperados, especialmente nos carrís
bici que transcorren á beira
dos paseos peonais. No Val
Miñor, por exemplo, durante
as fins de semana, a invasión
de paseantes converte o carril
bici nunha vía de alta perigosidade. Na Ramallosa, o carril
bici pasa desde hai anos a carón dun parque infantil, tomado por nenos e nenas, cochés de bebés, pais e nais vixiantes, avós, viandantes, etc.
E, con todo, a ninguén se lle
ocorre desviar o trazado do
carril bici nun lugar onde sería
factible facelo. En Baiona, o alcalde acaba de expulsar os ciclistas, sen alternativa, dun
par de pontes de madeira que
o carril bici compartía cos peóns. ¿E o revés?
Cando visitei a China, o que
máis me admirou do país foi a
milagrosa capacidade dos cidadáns para saír indemnes,
coas súas bicicletas, do tráfico
infernal das rúas. Hai anos, un
individuo chamado Ian Hibell
dedicou a súa vida a dar varias
veces a volta ao mundo en bicicleta. Sempre dicía que o
seus maiores perigos proviñan dos coches. Ao final, morreu atropelado.G

’’

Esafaltadeculturaciclista
converte os carrís bicis
en vías perigosas ”

Durante o ano 2009 o polbo escaseou nas lonxas.
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CRISE
NA INMIGRACIÓN
Xosé Antón Gaciño

P

arece que xa non hai efecto
chamada para a inmigración ilegal, algo que, en contra
do que quería facer ver a dereita,
non ten necesariamente que ver
coa flexibilidade de regularizacións. Ten máis que ver, á vista
das estatísticas deste ano, que
rexistran descensos significativos na chegada de pateras e
caiúcos ás costas do sur de España e ás de Canarias, coas menores posibilidades de ser contratados. A crise económica non fai
tan necesaria a contratación ilegal porque até os traballadores
nacionais –e non digamos os inmigrantes legais– están dispostos a traballar en peores condicións e por salarios máis baixos.
En Andalucía, as grandes
campañas recolectoras destes
meses (a xa iniciada do amorodo e a próxima da oliva) están a
contratar, maioritariamente,
man de obra local. En concreto,
na recollida de amorodo, dos
dez mil braceiros que se necesitan en Huelva, só chegan de fóra unhas 800 mulleres marroquís. Tamén nos invernadoiros
de Almería solicitáronse para
estes meses 907 inmigrantes,
cando o ano pasado chegaban
case catro mil. Claro que non
faltan contratacións de foráneos por debaixo dos mínimos,
como na campaña dos cítricos
na provincia de Córdoba, segundo denunciou o Sindicato
Andaluz de Traballadores, ao
que os empresarios trataron de
presentar como xenófobo, cando o que reclamaba era o respecto dos mínimos, fosen inmigrantes ou autóctonos.
Con inmigración ou sen ela,
a cuestión é que as peores consecuencias da recesión económica recaen sobre os máis débiles, e sen perspectivas de que
as medidas para superala vaian
cambiar substancialmente a
dinámica do sistema.G

’’

EnAndalucía,asgrandes
campañas recolectoras
destes meses están a
contratar, maioritariamente,
man
de obra local”
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Mariano Raxoi reforzará o código ético do PP. O presidente do Partido Popular, Mariano Raxoi, vén de anunciar que o PP reforzará o seu código ético co
obxectivo de evitar que se produzan casos de corrupción co obxectivo de que
este código será incluso máis esixente do que di a propia lei. Raxoi asegurou tamén que o PP intentará elixir os mellores candidatos e dirixentes, ademais de rexeitar a idea de que todos os que se adican á vida pública estean involucrados
en casos de corrupción.G

UN ESCÁNDALO NO FRANQUISMO

A 40 anos do Caso Matesa
Os sectores máis inmobilistas do franquismo
quixeron aproveitar o suposto escándalo
financeiro para gañar o terreo perdido
nos anos sesenta
Antonio Cendán

Hai agora 40 anos, un escándalo político financeiro sacudía o réxime franquista, que
entraba na súa derradeira etapa. Pero máis que na vertente
financeira, o chamado caso
Matesa afectaba moito máis
no plano político. Para moitos
tratouse dunha loita de poder
entre o Opus Dei e a Falanxe.
A seita relixiosa fora gañando
poder ao colocar a un abondoso número de membros no
Goberno, do que era vicepresidente o almirante Carrero
Blanco.
Nos anos cincuenta, unha
importante empresa catalá,
dirixida polo que logo sería
cabeza de turco, Juan Vilá Reyes, adicábase a exportación
de teares sen lanzadeira, nun
sistema autárquico e que carecía de normativa que regulamentase as vendas ao exterior. A empresa Maquinaria
Téxtil do Norte de España
(MATESA) fora gañando cotas de mercado noutros países, aínda que as subvencións
concedidas eran moi superiores á súa capacidade de exportación. Naquel entón a
empresa recibira, nada máis
e nada menos que, 10.000 millóns de pesetas (60 millóns
de euros), cantidade moi superior ao orzamento do Ministerio de Agricultura.
Cando o asunto salta a
prensa a mediados de 1969,
coincide co nomeamento do
entón príncipe Juan Carlos
de Borbón como sucesor de
Franco, aspecto este que molesta moito os sectores máis
inmobilistas do Réxime, liderados por Fraga Iribarne e Solís Ruíz, titulares dos ministerios de Información e Turismo e o Movimiento. Ao parecer, Matesa vendera poucos
teares, aínda que a súa tecno-

loxía remataría por impoñerse algo máis dunha década
máis tarde, “amparándose”
na inexistente lexislación sobre exportacións.
Ante esta situación, o sector
azul gubernamental aproveita
a forza mediática da que dispuña, a través do Ministerio de
Información e Turismo, para
sacar o tema á luz. Os máis de
120 xornais que se publican no
Estado aproveitan o suposto
escándalo financeiro para desacreditar os ministerios de Industria e Comercio, en mans
do Opus Dei. En todo o tempo
que se airea o “caso Matesa”, o
departamento de Fraga Iribarne só lle abrirá un expediente á
prensa por unha información
que facía referencia á suposta
dimisión de García Moncó, titular de Comercio, a cal, ao parecer, fora certa.
Para tratar de pechar o
asunto que socavaba as propias estruturas do Réxime, o
Executivo franquista tomou,
nun principio, unha solución
aparentemente fácil que consistiu na detención do empresario Vilá Reyes, considerado
coma único responsábel de
Matesa. Este contaría logo no
seu libro El atropello Matesa,
publicado case un cuarto de
século despois, que cando o
detiveran, no verán de 1969,
fora humillado e vexado, ao
encontrarse convalecente
dunha complicada intervención cirúrxica e ser conducido
igualmente ao cárcere, onde
ingresou na enfermería.
A solución, dende o punto
de vista penal, tamén fora salomónica, xa que Vilá Reyes
sería condenado a 233 anos de
prisión, dos que só cumpriría
algo máis de tres, ao recibir, en
1972, o indulto, concedido por
Franco, con motivo do trixésimo sexto aniversario do seu

Juan Vilá Reyes nunha imaxe contemporánea do caso Matesa e, abaixo, no ano 1992.

’’

Todaaprensa,comandada
polo Ministro
de Información e Turismo,
se puxo a traballar
no descrédito
dos ministerios do Opus”

acceso ao poder.
A nivel político a solución
saldouse co cese de Fraga Iribarne e Solís Ruiz por parte do
bando azul e de García Moncó
e Espinosa polo Opus Dei. O
caso Matesa contribuíu decisivamente a deteriorar aínda

máis a imaxe do réxime no exterior. Pasados corenta anos,
non se sabe exactamente o
que ocorreu, aínda que non
hai dúbida de que foi máis o
froito dun conflito político interno, que un escándalo financeiro en si mesmo.G

12-14 estado/mundo.qxd

11/11/09

00:09

Página 3

MUNDO.13.

ANOSATERRA

Os palestinos denuncian que o
Muro de Cisxordania segue en pé.
Aproveitando o 20º aniversario da caída do Muro de Berlín, os palestinos
recordaron que segue en pé o valado
que separa Cisxordania de Israel e
que impide o libre tránsito e o acceso
ás propias terras de máis dun millón
de persoas. Activistas subiron aos
muros de formigón en protesta.G
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CÓMO SAÍR DE
LATEXOS

AFGANISTÁN

CONTROL DAS COMUNICACIÓNS

X.L. Franco Grande

A espionaxe depende da enerxía
A meirande base
de datos secretos
dos EE UU
constrúese en Utah.
Só poderá funcionar
se aumenta
exponencialmente
a produción
enerxética
Ramón Lugrís
Membro do Consello Reitor do Igadi.

¿Canta información hai almacenada nas enormes bases de
datos que diferentes Estados recollen a través de sistemas de
interceptación de comunicacións? Nun recente informe
preparado por un think tank do
Pentágono dos EE UU –a MITRE Corporation(1)– , a medida
que melloran os sensores que
permiten a vixilancia das comunicacións, o volume de dato aumenta exponencialmente até
chegar ao nivel de “Yotabitios”
(bitios elevados á potencia 24),
equivalentes a un cuatrillón
(unidade seguida de 24 ceros)
de páxinas de texto. Eses datos
son analizados por supercomputadores para determinar se,
nese océano de información,
hai alguén que é –ou pode chegar a ser– un terrorista.
O PP desencadeou hai poucos días unha polémica pola utilización que fai o Estado español
de SITEL, sistema de interceptación de datos, que mercara Mariano Raxoi cando era ministro
do Interior, por valor de 10 millóns de euros. Os obxectivos do
PP, ao criticar, a aplicación do
sistema non teñen que ver co
fondo do problema de utilizar
sistemas de interceptación de
comunicacións, senon con tratar de deixar sen base legal as informacións que levaron á imputación dos implicados na chamada “trama Gürtel”. A potencia de SITEL, alén de que as informacións recollidas están autorizadas por xuíces, non se pode comparar co sistema ultrasecreto que a Axencia Nacioal de

Centro de operacións secretas da Axencia Nacional de Seguridade dos EE UU perto de Múnic, no 2001.

Seguridade (NSA) dos EE UU
está instalando no deserto do
Estado de Utah. Mais pode ser
considerado como un exemplo
máis dos sistemas que en todo o
mundo están esculcando as vidas dos cidadáns.
Un libro publicado nos EE
UU, O centinela secreto: A historia nunca contada da Axencia
Nacional de Seguridade(2), recolle unha colección de documentos desclasificados que, tras
anos de investigación, acadou
xuntar Matthew M. Aid, militar
que cumpriu servizo como
membro da NSA especialista en
interpretación do ruso e que foi
arrestado e condeado por un
consello de guerra por apropiarse dunha serie de documentos
“top secret”. Agora investiga no
Arquivo Nacional.
O libro pasa revista a unha
serie de acontecementos da historia do século XX que, a través
dos documentos desclasificados, presentan aspectos descoñecidos e moi reveladores. Por
exemplo, que non foi a primeira
vez durante a preparación da
invasión do Iraq que membros
das administracións estadounidenses e altos xefes militares
adaptaron á sua conveniencia
as informacións dos servizos de
intelixencia cando estas non casaban coas suas ideas ou políti-

?
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cas preconcibidas e non tiveron
en conta datos contrarios aos
seus desexos. Xa acontecera o
mesmo cando as guerras de Corea e de Vietnam, con resultados
catastróficos para os Estados
Unidos. O libro tamén analiza
os cambios que a NSA foi introducindo nos seus métodos de
acordo coa mellora dos sistemas informáticos, até chegar a
ese monstro que recolle datos
de todo o mundo en Utah.

MÁIS CONSUMO QUE SALT LAKE CITY.
O autor considera que a inmensa morea de datos pouco menos
que está afogando a NSA e que
na sua maioría se trata de informacións que nuncha chegarán
a ser traducidas ou descifradas,
problemas que, segundo parece, poden resolverse con novos
métodos (hai un plan, Turbulence, capaz de facelo). Mais o
problema fundamental, curiosamente, é outro: a necesidade
de enerxía. Actualmente, o centro que a NSA está construíndo
no deserto, por un custo de
2.000 millóns de dólares, vai
consumir unha cantidade de
enerxía equivalente á que consome a capital do Estado, Salt
Lake City. A factura anual da
electricidade chega a 700 millóns de dólares, e a axencia está
pedindo máis recursos para
construír novos xeradores eléctricos máis potentes. O Congreso dos EE UU non está moi con-

REUTERS

forme. A enerxía eléctrica, no caso da NSA, é poder político. Como dí o autor, a divisa da Axencia é o quilovatio. Máis enerxía
eléctrica garante maiores centros de datos, que, á sua vez, xeran a necesidade de máis acceso
ás comunicacións telefónicas e
de correo electrónico e, por conseguinte, menos privacidade.
Cantos máis datos chegan, máis
informes produce a axencia, e
canto máis informes produce,
maior é o seu poder político.
De momento, aínda que non
falta quen aconselle pechar a
axencia para non perder tantos
cartos, non parece que a Administración Obama vaia ir por ese
camiño, tendo en conta a sua
política de manter a guerra de
Afganistán. Con todo, si, como
moitos observadores vaticinan,
a guerra fracasa, pode que se
chegue á conclusión de que a
NSA non é rendíbel. En troco,
podería ser un exemplo a evitar
por outros sistemas de esculca
que, pola sua natureza, tenden a
facérense cada día máis complexos e invasivos.G
(1) The MITRE Corporation, “Data Análysis Challenges” (decembro de 2008), páx.
13 [citado por James Bamford, “Who’s in
Big Brother’s Database?”, in The New York
Review of Books,5 de novembro de 2009.
(2) Matthew M. Aid, ‘The Secret Sentry:
The Untold Story of the National Security Agency’, Bloomsbury, 2009.

A

prensa dos EE UU, maiormente a de esquerdas
–que a hai, como The Nation,
por exemplo, se ben con moi
poucos lectores–, vén dicindo
que non se pode soster a guerra
de Afganistán, en especial se o
goberno dese país é tan corrupto como o de Hamid Karzai.
Non hai, ao cabo, interlocutor.
E pensan, Robert Dreyfuss
entre outros, que se impón unha retirada incondicional dos
EE UU e da OTAN, que a ONU
convoque unha conferencia
para que os afgáns procuren
outro camiño –o seu camiño– e
que a comunidade internacional comprometa a súa axuda financeira para a reconstrución
do que a guerra destruíu.
Conferencia á que deben
asistir os afgáns, incluídos os talibáns, Paquistán, Arabia Saudita, incluíndo tamén a India, Irán
e Rusia. Pero sempre tendo moi
en conta que o país non está hoxe preparado para unha retirada: os riscos dunha guerra civil
son manifestos.
Daquela axuda, os EE UU
deben asumir unha boa parte,
establecendo unha sorte de
Plan Marshall para axudar a
que o país poida reconstruír a
súa economía destruída pola
guerra, construír unha infraestrutura razoable e promover os
xermolos dun goberno afgán.
E decatarse dunha vez de
que os EE UU non poden refacer a sociedade afgá, cambiar os
seus costumes, as súas crenzas
relixiosas, educar as súas mulleres á nosa maneira ou remodelar o sistema tribal. Baixo esa
ideas, sinala Dreyfuss, o que
procede é “how to get out”. Aínda así, sinala tamén, o que queda atrás non é moi fermoso.
¿Será este tamén o pensamento de Obama? Ou mellor
dito, ¿poderá facer Obama algo
semellante, por mais que lle
apeteza?G

’’

OsEEUUdebenestablecer
unha sorte de Plan Marshall
para axudar a que
o país poida
reconstruír
a súa economía”
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BENESTAR SOCIAL / CHINA

STEFANO RENNA / REUTERS

A gripe A produce 4.000 mortes e
1.650 millóns de euros de beneficios
’’
A declaración da ONU da gripe A como
pandemia global fixo aumentar os ingresos
de dúas farmacéuticas varios centos de millóns
de euros. En troques, a cifra de mortes,
xa no camiño do outono no hemisferio norte,
é menor que a de gripe estacionaria
Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

En 1.650 millóns de euros están
calculados os ingresos extras
que as farmaceuticas GlaxoSmithkline e Novartis van obter
por fabricar 170 e 166 millóns de
vacinas, respectivamente. Segundo J. P Morgan, tanto a primeira, británica, como a segunda, suíza, van incrementar o seu
valor de mercado en medio
punto grazas á gripe H1N1. Nun
ano fatídico para as finanzas e
para as empresas, a fórmula
química contra a gripe A estoura
de éxito nas bolsas europeas.
A inesperada irrupción do virus provocou, dende a primavera, enxurradas de diñeiro cara ás
farmacéuticas. Coa alarma creada os gobernos optaron por tomar medidas urxentes por frear
tanto a pandemia, como a psi-

cose colectiva. Decisión que
mellorou significativamente as
contas das grandes farmacéuticas europeas. Novartis e Glaxo.
As previsións calculan que obterán uns 670 e 980 millóns de euros, respectivamente. Tan só no
último trimestre, as accións de
Glaxo subiron un 12% e as de
Novartis un 13%. Ao tempo, a
farmacéutica Roche pasou de
producir 5,5 millones de tratamentos Tamiflu entre 1999 e
2005, a 400 millóns a nivel mundial no último ano
Sen dubidar da lexitimidade
do beneficio empresarial, tampouco se pode deixar de cuestionar o beneficio particular en
situacións de emerxencia sanitaria universal como a que encaramos no outono-inverno coa
gripe H1N1. É xusto que uns
poucos gañen tanto diñeiro
proveniente de ministerios dos
Estados, por unha enfermidade

Nunanofatídicoparaas
finanzas e as empresas,
a fórmula química contra
a gripe A estoura de éxito
nas bolsas europeas”

’’

O29%dosmédicosespañois
considera pouco de fiar
unha vacina ‘feita ás présas’”

que podería afectar a moitas
persoas? É razoábel que entidades privadas se beneficien dunha pandemia mundial?
4.000 MORTES EN TODO O MUNDO.
Tampouco as cifras acaban de
confirmar as alarmantes previsións da Organización Mundial
da Saúde, que declarou a gripe A
como pandemia global, merecedora da máxima cualificación
co nivel 6, e previr que un terzo
da poboación planetaria podería estar afectada. Até outubro as
mortes contabilizadas no mundo apenas chegaban ás 4.000.

A última polémica provén
das entrañas do sector médico.
Na enquisa interna feita pola
Sociedade Española de Médicos de Atención Primaria, o
55% declarou non estar disposto a vacinarse. Máis preocupantes son as opinións do 29% para
os que unha vacina producida a
marchas forzadas non ofrece
nin as garantías nin a confianza
suficiente que un produto farmacéutico debe ter.
Neste mar de dúbidas comezan a aboiar teorías conspirativas que apuntan aos laboratorios como propagadores de
alarmas esaxeradas con fin de
vender vacinas de necesidade
cuestionable. No 2009 o negocio mundial das vacinas, duplicará a súa facturación até os
25.000 millóns de euros pola
irrupción da Gripe H1N1.
Algúns gobernos como o
brasileiro tentan saír do negocio
da saúde para producir, dentro
das propias fronteiras, vacinas
en colaboración co Instituto
fránces Butantan que xa estarán
a disposición en inverno.
En España haberá que esperar até o 2012, para que laboratorios Rovi poidan ofrecer unha
vacina propia.G

REIVINDICACIÓNS / CHILE

FOLGA DOS FUNCIONARIOS
DE SETE DÍAS
ELISEO FERNáNDEZ/REUTERS

Figuriñas dun Nacemento en Nápoles (Italia) co lema: "O presebe contra a gripe A".

Se Barack
Obama conseguiu os
primeiros
éxitos na súa
reforma da
sanidade
nos EE UU, Nun hospital de
outro cam- Xanghai.
po de batalla
para a mellora do servizo de
saúde líbrase na China. O goberno de Beixing anunciou
que no 2011 todos os chineses, teñan ou non diñeiro, terán dereito á asistencia sanitaria básica, un dereito que os
dirixentes chineses recoñeceron en innumerábeis meses
como a gran débeda social
cos seus cidadáns. Arestora
non existe sanidade pública
na China aínda que a meirande parte dos traballadores urbanos teñen subscritos seguros privados. Os desfavorecidos e os habitantes no medio
rural son os que máis se beneficiarán dun proxecto estatal
que suporá varios miles de
millóns de dólares de investimento público. O obxectivo é
que os 1,2 millóns de chineses
teñan dereito á asistencia básica e gratuíta.G

ALY SONG/REUTERS

REFORMA SANITARIA
PARA O 2011

Manifestación en Santiago de Chile
de funcionarios o pasado día 10.

Os mestres da escola pública
chilena e os funcionarios das
diferentes administracións
manteñen un pulso co goberno e Michelle Bachelet a
só un mes das eleccións presidenciais e lexislativas do país austral. Os educadores levan tres semanas de paro e os
funcionarios cumpren a súa
primeira semana de folga. As
principais reclamacións son
salariais. Os funcionarios reclaman que o goberno lles suba o soldo un 8% e lles pague
a prazos a través de bonos o
que eles consideran unha débeda histórica polo seu baixo
poder adquisitivo nos últimos anos. Bachelet non se
presenta a reelección. O favorito para sucedela é o dereitista Sebastián Piñera.G
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A Lonxa de Silleda convértese na Central Agropecuaria. Segundo
informou a Fundación Semana Verde, responsábel deste mercado, o
galego é o único que conta cun modelo de comercialización baseado
no sistema de poxa pública que exclúe ao intermediario, evitando o regateo e a tensión comercial. Ademais trátase da única poxa de vacún
informatizada de Europa.G
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GANDARÍA E CONSUMO

Ternera Gallega cumpre vinte anos
con máis pedidos dos que pode afrontar
Esta Indicación Xeográfica Protexida,
un dos emblemas da gastronomía
galega, leva xa dúas décadas
de control cun gran recoñecemento
dos consumidores

Xurxo González

A consideración da carne de
vacún galega non sempre foi a
mesma ao longo dos anos. Entre os séculos XVIII e XIX pasou
de ser un elemento de exportación masiva a outros países,
como o Reino Unido, a que o
público estatal pensase que
non era de boa calidade. Para
acabar de eliminar as dúbidas
sobre os métodos tradicionais
de cría de gando en Galicia, en
1989 creouse a Indicación Xeográfica Protexida (IXP) “Ternera Gallega”. O éxito desta
iniciativa resúmese no seu vixésimo aniversario nas palabras de Xesús González Vázquez, presidente da IXP: “Nun
momento de crise, é unha satisfacción dicir que temos máis
demanda que produción”.
A clave da calidade da carne
que se acolle a este selo vén determinada pola alimentación
do gando. A normativa do
Consello Regulador establece
que se “adaptará ás tradicións
de aproveitamento dos pastos
en Galicia. Na alimentación
suplementaria empregarase
millo, patacas, nabos, forraxes
e concentrados de cereais autorizados”. Do mesmo xeito,
“quedan expresamente prohibidos aqueles produtos que interfiran no ritmo normal de
crecemento do animal”. Nada
de hormonas, entón.
O resultado son pezas de
carne en distintos formatos,
etiquetadas co característico
logo en forma de T ou de esquema da cabeza de vaca, segundo se mire. Sexa cal sexa a
interpretación do símbolo, é
común que os carniceiros

’’

A carne galega de calidade
posúe actualmente
a metade da cota
de mercado
deste sector no Estado”

’’

Os principais retos
para o futuro son
o aumento da produción
e a renovación xeracional
nas granxas”

amosen confiados as etiquetas
que dan fe de que o seu produto se acolle ás características
da IXP. A carne galega de calidade posúe actualmente a metade da cota de mercado deste
sector no Estado.
MÁIS ALÓ DAS VACAS TOLAS. Xa hai
case dez anos que Ternera Gallega tivo que soportar o golpe
máis duro. A imaxe da carne
do país viuse gravemente afectada logo de que todas as televisións emitisen as convulsións de varias frisonas. Pouco
importou que as razas aptas
para esta IXP sexan a Rubia Galega, Morenas do Noroeste e
determinados cruces das anteriores. A alarma sanitaria bateu
directamente nos ingresos de
toda a cadea.
Na actualidade, consumo e
prezo están recuperados, e

X. TABOADA

máis de 7.000 explotacións e 73
industrias cárnicas están adscritas á IXP. Máis de 1.000 estabelecementos teñen a imaxe
corporativa de Ternera
Gallega, e distribúen 17.000 toneladas de carne, o que supón

en primeira venda máis de 85
millóns de euros. A carne controlada polo Consello Regulador ten máis saída, pero os
produtores veñen sufrindo,
aínda que de forma atenuada,
os rigores da crise económica,

e en especial o gran aumento
de prezo que rexistraron os cereais. Os principais retos para o
futuro son, segundo González
Vázquez, o aumento da produción e a renovación xeracional
nas granxas.G
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Citroën lanzará o seu automóbil eléctrico urbano a finais do 2010.
O C-Zero será a segunda oferta da marca no ámbito dos vehículos eléctricos, tras o Berlingo First Electrique. O novo modelo desenvolve unha potencia máxima de 64 cabalos e alcanza unha velocidade máxima de 130
quilómetros por hora.G

INDUSTRIA NAVAL

Recuperar un estaleiro punteiro en Europa
A paralización da actividade no estaleiro
de Fene até 2015 suporá a xubilación
dalgúns dos mellores operarios do
continente, cuxa experiencia se perderá.
Núñez Feixóo reclamou en Bruxelas a
eliminación do veto que limita o seu uso,
e conta neste asunto coa unanimidade
política e sindical. A presidencia española
da UE en 2010 representa unha gran
oportunidade

Xurxo González

Unha empregada da sé de Navantia en Madrid descúlpase
por non poder autorizar a este
xornal para entrar nas instalacións do antigo estaleiro Astano. Os responsábeis desta
compañía estatal que xestiona
os estaleiros públicos non consideran axeitado que a prensa
visite as instalacións do concello de Fene, unhas das máis
amplas e modernas de Europa
pese a pasar por varios períodos de inactividade case total.
O actual xa dura cinco anos e,
se non se remedia, pode estenderse aínda cinco máis, até decembro de 2014.
Pese a non poder acceder o
recinto, a localización da antiga Astano permite apreciar
desde a outra banda da ría, no
concello de Ferrol, as enormes
gradas baleiras e a monumental e característica grúa-ponte
parada e silandeira. Quizais os
responsábeis de Navantia non
consideran axeitado que a cámara capte de preto a soidade
das naves industriais de quince
metros de altura, adaptadas
para a produción metalúrxica
máis avanzada. Onde nos anos
setenta traballaban preto de
10.000 persoas, hoxe quedan
só 300 operarios.
A razón de que polas barreiras de acceso de Navantia en
Fene pasen menos dunha décima parte das persoas que
podería empregar está nunha
imposición da UE: A Comisión
Europea e o Goberno español
acordaron limitar as funcións

dos estaleiros de Fene e de San
Fernando durante dez anos
para non ter que abonar ás administracións comunitarias
unha multa de máis de mil millóns de euros. A sanción debíase a que o Goberno do Partido Popular concedeu, entre
1996 e 2004, axudas ilegais a
este sector.
700 SOLDADORES DE ELITE. Alberte
López Abella e Ramón Cubero
son dous soldadores que coñecen ben Astano. Ambos traballaron nas súas instalacións
desde finais dos anos sesenta e
hoxe exemplifican un drama
que se aveciña, o da falta de
transmisión do coñecemento
entre xeracións. Abella é encargado na auxiliar Metalúrxica
do Atlántico, na que se está a
tramitar un expediente de regulación de emprego. Cubero
está no paro logo de ser despedido hai poucos meses.
Os dous superan os sesenta
anos, e a súa principal preocupación non é tanto o seu propio emprego (“quédanos
pouco para retirarnos”) senón
o futuro da comarca: “os mozos teñen ganas, pero non teñen oportunidades. Ademais
en poucos anos xa non teremos nin forzas nin ganas para
ensinarlles o que sabemos”.
ENSINANZAS APRECIADAS EN EUSKADI.
López Abella e Cubero son
dous dos 700 soldadores expertos que se calcula que quedan na comarca de Ferrolterra.
Ramón Yáñez, profesor de

PACO VILABARROS

Alberte López.

Ramón Cubero.

’’

En poucos anos
xa non teremos nin forzas
nin ganas para ensinarlles
aos novos o que sabemos”
[Alberte López Abella
e Ramón Cubero]
Soldadores.

’’

Estabamos tan ben
considerados que o
goberno vasco promovía
que formásemos
operarios locais. Polas
mañás traballabamos e
polas tardes dabamos
cursos”
[Alberte López Abella]

Economía e un dos promotores dunha iniciativa lexislativa
popular para a recuperación
do estaleiro fenés para a produción naval, insiste coma eles
en que é vital apurar a volta á
construción naval de Astano
para que a comarca non perda
a sabedoría acumulada.
A valía dos traballadores formados en Astano está probada
pola súa traxectoria nos últimos corenta anos. Ramón Cubero sinala que dominan “téc-

?
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nicas punteiras, adquiridas de
empresas estadounidenses e
norueguesas”. A proba é que
nas épocas en que non podían
traballar en Fene deixaban as
súas familias para realizar
montaxes “en plataformas petrolíferas, nucleares e refinerías
en diversos puntos de Europa”.
López Abella traballou co
Grupo Cachaza en estaleiros
bilbaínos a finais dos noventa,
e apunta “que estabamos tan
ben considerados que o goberno vasco promovía que formásemos operarios locais. Polas mañás traballabamos e polas tardes dabamos cursos”.G
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PROBLEMAS SOCIAIS
E AXENDA POLÍTICA
Manuel Cao

Máis de 16.000 sinaturas avalan o desexo
de salvar o antigo Astano
Con algúns matices, as organizacións sindicais e empresariais da
comarca e os tres partidos con representación no Parlamento
apoian hoxe a volta de Astano á
construción naval. Así, o grupo Iniciativa 21, formado por profesores
de Universidade, empresarios, políticos e sindicalistas de distintas
tendencias, conseguiu que PP,
BNG e PSOE se comprometesen a
tomar en consideración e debater
unha iniciativa que pide a reactivación de Astano, e nomeadamente
a súa dedicación a actividades que
requiren unha axeitada formación
do persoal e tecnoloxía avanzada.
Estímase que a recuperación
de Astano para a construción naval crearía entre 3.000 e 5.000 postos de traballo directos nunha comarca na que o desemprego
afecta a 15.000 persoas. De repetirse a distribución deses traballadores en décadas pasadas, a creación de emprego sería maior, xa
que Astano favorecería o consumo por toda a comarca, desde
Cedeira a Pontedeume.
Ramón Yáñez apunta que,
pese a que o mercado de barcos
de transporte máis sinxelos está
saturado e sufrirá un retroceso
pola crise económica, outro tipo
de produtos máis complexos
como os chamados off-shore (plataformas petrolíferas ou outras
grandes estruturas que se sitúan
no océano) terán un mercado cre-

Ramón Yáñez.

Nicolás Pato.

’’

A recuperación de Astano
crearía entre 3.000 e 5.000
postos de traballo directos
nunha comarca na que o
desemprego afecta a
15.000 persoas”

’’

Se tivesemos a sexta fragata
e contratos co exército
australiano ao mesmo
tempo, é seguro que se
terían que usar as gradas
de Fene”
[Nicolás Pato]
Secretario da Federación
de Industria de CCOO.

cente nos próximos anos. Este
economista sinala que “Astano
deu perdas nos anos noventa
cando comezou a fabricar este
tipo de produtos, pero no 2004 xa
comezaba a dar ganancias e acumulara un importante prestixio internacional”.
Yáñez espera que “en febreiro
ou marzo o Parlamento galego
aprobará a iniciativa. O primeiro
semestre de 2010 coincide coa
presidencia española da UE, e hai
que aproveitala para que a Comisión cambie a súa actitude como
xa fixo noutros casos similares”.
CCOO E UGT PREFIREN A PRODUCIÓN MILITAR. Nicolás Pato, secretario da
Federación de Industria de CCOO
en Galicia, ten o seu despacho en
Ferrol. Alí indica que o sindicato,
como todas as forzas sociais da comarca, opúxose á limitación da
produción en Astano, pero difire
con Yáñez sobre cal debe ser a solución a buscar. Pato opina que o
mellor sería apostar pola construción militar, función á que xa se dedica o antigo estaleiro Bazán, hoxe
Navantia Ferrol. “O que hai que pedir é que o Goberno central se
comprometa coa comarca e negocie os novos pedidos. Se tivesemos a sexta fragata [da serie F-100
da Armada española] e novos contratos co exército australiano ao
mesmo tempo, é seguro que se terían que usar as gradas de Fene”.G

Feixóo comprométese con Fene
Na visita que Alberte Núñez
Feixóo realizou en outubro ás
instalacións da UE en Bruxelas como presidente da Xunta,
pediulle a Joaquín Almunia,
comisario de Asuntos Económicos, que admitise a concesión das instalacións de Fene a
empresas privadas. Segundo
o plan de Feixóo, moi similar
ao promovido por Fernando
Blanco, conselleiro de Industria do anterior goberno bipartito, o estaleiro seguiría
sendo de titularidade pública.
Feixóo indicou que os seus
plans non violan o veto co-

Alberte Núñez Feixóo.

munitario, xa que “non estamos a falar de que os estaleiros públicos fagan construción civil senón de que se deixen as instalacións para que

as usen compañías privadas”.
O apoio dos socialistas galegos a iniciativas que favorezan a recuperación de Astano
fíxose patente en varias ocasións por medio do seu portavoz parlamentario Xaquín
Fernández Leiceaga, quen incidiu en que o PSOE xoga un
papel importante na solución
ao veto. O BNG amosou a súa
satisfacción pola posición do
novo goberno galego nun
asunto que está presente nos
programas económicos da
formación nacionalista dos
últimos cinco anos.G

I

mpresiona ollar o Barómetro de Outubro do CIS pola
diverxencia entre as preocupacións da cidadanía e a
axenda dunha clase política que parece camiñar á marxe
da realidade social. O 72,3% di ter pouca ou ningunha confianza no presidente José Luis Rodríguez Zapatero e só o
25,9% di ter moita ou bastante confianza nel. Mais se este
dato arrepía qué se pode dicir do 80,2% que ten pouca ou
ningunha confianza en Mariano Raxoi con só un 17,5%
que confía moito ou bastante nel.
Tal estado de opinión obrigaría a reaccionar os axentes
democráticos pero quizais esteamos ante unha tendencia
das sociedades en crise onde a autonomía do político mantense até chegar a unha desafección estrutural que se ben
mina a calidade da democracia lles permite aos grupos de
intereses mellor organizados facer valer as súas preferencias sen a interferencia dunha maioría social que organiza a
súa vida practicamente á marxe do debate político e só se ve
concernida pola axenda dos gobernantes en casos de forza
maior xurdidos da realidade social ou do imaxinario ben
construído polos estrategas do marketing político.
Nos países con institucións democráticas deseñadas
para acompasar as preferencias sociais á axenda do goberno, a desconfianza política tradúcese rapidamente na
perda de poder e velaí o caso de Barack Obama, que perde
eleccións xa a nove meses de tomar posesión. Pero en España o sistema electoral obriga a aturar o político ineficaz,
pois os comicios son a data fixa ou á vontade do gobernante que manexa a axenda. Lembremos como as estravagancias de José María Aznar no seu segundo goberno non
levaron a adiantar eleccións pese a actuacións absolutamente contrarias ao sentir popular.
Semella existir un divorcio entre os problemas dos cidadáns e o ruído mediático-electoral pois segundo o Barómetro, os temas económicos son a principal preocupación
social e pasan a ser asuntos case irrelevantes as drogas, as
infraestruturas, o racismo, a problemática da muller, a xuventude, o ambiente ou os servizos públicos. No ámbito
persoal hai que engadir ás anteriores como temáticas menores o terrorismo, a corrupción e a fraude, a xustiza e todo
o relacionado co goberno, políticos e partidos. Talvez esta
orde de preferencias revela a desesperación e temor que se
ten na sociedade ante a crueza da crise, de xeito que todo o
demais queda nun segundo plano ante o perigo do paro e a
dificultade de chegar a fin de mes.
Quizais o elemento máis curioso deste inquérito sexa a
solidariedade da oposición co goberno á hora de acadar
valoracións negativas pois o grao de desconfianza con Raxoi chega ao propio PP, máis o goberno socialista non debería seguir no autoengano. Os datos do inquérito indican
que nos temas económicos considerados chave o PP é mellor valorado ca o PSOE polo que cabe aventurar que salvo
modificacións importantes na axenda gobernamental ou
erros clamorosos do PP o cambio de goberno será inexorábel aínda que as eleccións xerais queden moi lonxe.G

’’

Os datos do inquérito
indican que nos temas
económicos considerados
chave o PP é mellor
valorado ca o PSOE”
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Destituídos Xoán Carlos Mandiá e os irmáns Veiga. O adestrador do
Rácing de Santander, Xoán Carlos Mandiá vén de ser destituído a causa
dos malos resultados. Mandía, orixinario de Alfoz, era o único técnico galego en primeira. A mesma sorte correron os irmáns Xesús e Xoán Veiga a
fronte do Rácing de Ferrol tras a derrota dos departamentais ante o Compostela, que son penúltimos no grupo I da Segunda División B.G

Xoán Veiga, Isidro Silveira
e Xosé Veiga [desde a esquerda]
o día da súa presentación co Rácing.

ARTES MARCIAIS

Raúl Bouzas, campión Europeo sub 21

‘O taekwondo feminino
estanos a dar moitos éxitos’
Antonio Cendán

Raúl Bouzas (Vilagarcía de
Arousa, 1989) é a última das
grandes satisfaccións que vén
de proporcionar o taekwondo
galego. Este arousán, de tan só
20 anos, vén de acadar o título
europeo sub 21, na categoría de
menos de 72 quilos, gañando
todos os combates. Se por algo
se caracteriza este novo campión galego é por ser capaz de
resistir a presión e motivarse ante a súa propia afección.
Que lle supuxo o título?
Culminar moitos anos de traballo e esforzo. Parecía que nunca
chegaba algo importante, pero
agora vexo que non foi en balde.
O Taekwondo galego acumula
moitos éxitos en pouco tempo...
A verdade é que si. E son especialmente as mulleres as que están a acadar éxitos de relevo. Velaí os éxitos de Fanny Hernández ou Andrea Rica, que nunca
fallan en competicións importantes. Iso amosa que as rapazas
están totalmente integradas e
que poden dar aínda mellores
resultados que os homes. Tantos méritos nun deporte, e principalmente cando veñen da
man das féminas, resultan un

Raul Bouzasproclamado campeón europeo sub 21 en Vigo.

pouco difícil de dixerir.
A que se deben estes resultados?
Penso que en Galicia tomáronse en serio este deporte. Dende
as institucións, entre elas a Federación Galega, que ten moi
bos dirixentes, até o labor impresionante que se está a facer
nos ximnasios. Case todas as
vilas galegas un pouco grandes
teñen un centro onde poder

practicar este deporte e a xente
acaba enganchándose a el coma en todas as cousas.
Que obxectivos ten a curto prazo?
Pois agora prepararme para o
Campionato de España absoluto, xa que este era o meu último ano sub 21. Estou ilusionado con facerme co título estatal
xa que me permitiría acceder á
Copa de Europa.

’’

Otítulomundial
non é imposíbel”

Sendo tan novo, estará ilusionado con outras metas...
Pois si, pero quen non se ilusiona despois de acadar este éxito?

O meu grande obxectivo a longo
prazo e acadar o título mundial
deste deporte. Sei que para iso
hai que loitar moito pero nada é
imposíbel de conseguir. Hai que
ter en conta que en Galicia hai
un nivel moi alto e xa non digamos no Estado. Xa estou concienciado de que nada será fácil.
Pensa nos Xogos Olímpicos?
Niso pensamos todos os deportistas, pero son consciente de
que até agora son moi novo e terei que agardar. De todos xeitos,
a min ilusionaríame moito estar
xa en Londres, pero se non pode
ser que lle imos facer. Logo en
2016 están as Olimpíadas de Rio
de Janeiro. Alí xa serei algo máis
maduro e estarei nunha magnífica idade para competir.
Como se concilia deporte e estudos?
É un pouco complicado, xa que
estou a preparar unhas oposicións para policía e acabas moitas veces rebentado a consecuencia dos golpes e das competicións. Tampouco tes moito
tempo para facer toda a vida social e familiar que desexarías,
pero procuramos levalo.
E de axudas, que tal andamos?
Sempre poden ser algo mellores das que temos. O malo das
bolsas dos deportistas coma
min e que non temos o apoio
suficiente se non acadamos un
éxito de certo relevo. Eu, polo
de agora, tan só dispoño das
que anualmente concede a
Xunta. Agora despois deste título espero que se acorden
máis de nos as instancias superiores do deporte.G

TRIBUNA I A. Cendán.

UN VIVEIRO DE CAMPIÓNS
Tres son os deportes nos que está a
brillar Galicia no panorama internacional e non son precisamente
os que máis apoio institucional teñen nin tampouco dos que gozan
do apoio da meirande parte da
afección pola súa prolongada ausencia nos medios públicos. Así, en
tres modalidades deportivas, Piragüismo, Vela e Taekwondo choven
os éxitos un ano si e outro tamén

sen que por iso lle saian as cores
aos dirixentes deportivos.
Nesta última arte marcial, salientan os triunfos internacionais
que están a acadar as mulleres galegas. Así Fanny Hernández foi
campioa mundial universitaria,
que se engadía ao título europeo
que xa posuía, e bronce no mundial absoluto, malia que estaba lesionada. Tamén, no último mun-

dial, a viguesa Andrea Rica acadaba unha nova medalla tamén de
bronce nunha especialidade olímpica (-57 quilos), que se engadía á
que acadara en Pequín, en 2007 e
á prata na Universiada de 2005.
O último galego en subirse a un
podio a nivel internacional foi Raúl
Bouzas que vén de proclamarse
campión de Europa na categoría de
menos de 72 quilos no Europeo sub

’’

EnPiragüismo,Vela
e Taekwondo choven
os éxitos ano tras ano”

21 disputado en Vigo. Este viveiro
de campións que está a ser un deporte nacido no Extremo Oriente é

posíbel grazas a labor da propia Federación e dos Ximnasios e clubs
que se multiplicaron ao longo das
dúas últimas décadas. Con todo, o
seu labor, fundamental para o espallamento desta práctica deportiva
pode non ser suficiente nun futuro
próximo se non se mima dende a
base. E iso é unha tarefa na que tamén debe involucrarse a Administración deportiva.G
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Sindo González, premiado pola
Asociación de Criadores de Cabalos. O xerente do Hipódromo de
Antela, en Sandiás, Sindo González
vén de ser premiado pola Asociación de Criadores de Cabalos en recoñecemento ao seu labor á fronte
desta entidade creada en 2005 e
considerada coma o principal referente hípico galego. O centro acollerá en 2010 o Campionato de España
de Raid, onde se darán cita os mellores cabalos de Europa.G

Andrea Rica, medalla de bronce
no Mundial absoluto

‘Galicia ten un alto nivel’
A. Cendán

Andrea Rica Taboada (Vigo,
1984) é xa unha gran realidade
do taekwondo. A viguesa amosa un palmarés envexábel para
moitos deportistas. A máis de
acadar dúas medallas de bronce nos mundiais de 2007 e
2009, tamén logrou a prata na
Universiada de 2005 e acadou
o título europeo junior. Tras
subir ao podio en Copenhague, a atleta amósase especialmente satisfeita por “tratarse
dunha categoría olímpica”.
Que supuxo esta medalla?
Sóubome moito máis que a
acadada hai dous anos en China, que tamén fora de bronce.
Esta tivo un sabor máis agradábel porque foi na categoría de
menos de 57 quilos, que é
olímpica. Ademais, entendo
que amosei o meu poderío xa
que caín nas semifinais loitando polo punto de ouro.
O taekwondo está a ser un deporte en alza en Galicia?
Penso que si, especialmente para as rapazas que sempre acadamos algunha que outra medalla, non só en competicións estatais senón tamén nas internacionais. Este deporte temos que
coidalo moito, porque non é
profesional. Ten a consideración de semiprofesional e os
que estamos dentro sabemos
que non se pode vivir del nin
moito menos. Podería haber
outro tratamento, especialmente na nosa terra, onde a Federación Territorial é a que goza dun
mellor nivel en todo o Estado.
Entón, economicamente non
está ben?
Non se trata de queixarse. Pero
sabes que tes que desenvolver
unha actividade paralela ao taekwondo. Por acadar unha
medalla de bronce dánche
30.000 euros, que poden pare-

cer moitos cartos, pero é unha
cantidade puntual. Sabes que
se non acadas un éxito as axudas desaparecen. Por iso, vexo
inxusto o tratamento que nos
dan á hora de repartir bolsas.
Con estas cantidades pensas
que podes dar a entrada para
adquirir unha vivenda, pero ao
non ser todos os anos igual, xa
o pensas un par de veces.
É posíbel compaxinar o deporte cos estudos?
No meu caso si e hai moitos outros que tamén, pero o que non
se ten en conta son as moitas
horas que lle adicamos aos
adestramentos. Eu estudei Fisioterapia e foime ben, pero
ocórreme o que a moitos deportistas que non teño toda a vida
social que desexara. Tes que
arrincar tempo de onde sexa para compaxinar a túa axenda, que
adoita ser moi apertada. Aos turcos non lles sucede iso, polas
grandes cantidades que alí lle
destinan a este deporte. Un taekwondista de Turquía adícalle
todo o tempo que quere a adestrar por iso acadan moi bos resultados. O que si pediría é que
aos que agora compaxinan deporte e estudos lles desen a
oportunidade de poder atrasar
exames ou tamén o tempo de
remate da carreira universitaria
sen que iso fose negativo para os
seus expedientes.
Que ocorre cos deportistas que
non estudan?
O verdadeiramente desexábel
é que todo o mundo teña unha
saída para cando remate a súa
etapa de competición, xa ben
sexa cunha carreira o outro tipo de preparación. Isto non
dura sempre e aínda, que podas estar vinculada toda a vida
ao deporte que che gusta, é necesario ter unha preparación
complementaria para evitar

que sucedan cousas coma as
que lle pasaron ao xogador de
waterpolo Jesús Rollán. Foi algo moi triste. [O atleta suicidouse por depresión en 2006].
Cales son os seus obxectivos a
curto prazo?
A vista hai unha serie de campionatos coma o de España e o
de Europa, nos que me gustaría
acadar un bo resultado, pero un
éxito depende de moitas cousas, entre elas de como te atopes
nese momento. O deporte indi-

’’

Afederacióngalegaéade
máis nivel en todo o Estado”

’’

Asolimpiadasestánmoi
mitificadas, algúns
dos mellores deportistas
nunca subiron ao podio”

vidual de competición depende
de asuntos moi puntuais. Ademais, agardo que non se cruce
no meu camiño de novo a famosa italiana que me afastou de
mellores resultados.
Pensa en Londres 2012?
Coma a calquera deportista que
se prece gustaríame estar nuns
Xogos Olímpicos, pero antes de
chegar aí, hai que pensar por
unha serie de campionatos que
están máis perto. De feito, considero que as Olimpíadas están
moi mitificadas. Parece que se
non consegues unha medalla
olímpica non es un deportista
recoñecido. Pero a realidade é
outra. Aí está o exemplo de moitos atletas que non
soben o podio
nuns Xogos e

logo non teñen rival noutras
competicións. O mellor exemplo é o ucraíno Serguei Bubka,
en salto con pértega.
Que visión ten a xente da rúa
do taekwondo?
É un deporte dunha gran nobreza. Neste mundo non é críbel que se vexa a alguén protestándolle a un árbitro unha
decisión nin moito menos insultando ou agredindo, mentres que noutros deportes nos
que un futbolista lle dá unha
cabezada a un adversario e
non só non o castigan senón
que por enriba dánlle o Balón
de Ouro. Iso sería impensábel
no taekwondo.G
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Arxéntea,1996-2009. Cortesía do artista

Barbi: iluminar a realidade
O MARCO de Vigo expón 41º 52’ 59”
latitude N / 8º 51’ 12” lonxitude O
unha mostra monográfica dedicada
ao artista guardés
Manuel Xestoso

D

urante as dúas últimas décadas, o nome de Jorge Barbi
foi emerxendo lenta pero inapelabelmente como
unha referencia imprescindíbel
ao falarmos de arte galega actual. Mais a diferenza de moitos
outros que lle deben a súa sona
a manobras de promoción máis
ou menos concertada, o último
que se pode dicir del é que se trata dun artista de moda. Pola
contra, o seu labor calado, afastado dos inevitábeis círculos
mundanos que arrodean a creación artística contemporánea,
acabou impoñéndose pola probidade con que, de vagar, cons-

truía unha obra rigorosa e coherente, consecuentemente distante desa tendencia actual ao
efectismo e á teatralización da
mirada. Se Barbi logra non caer
nesas banalidades non se debe
só á súa competencia técnica
–malia que a sutileza lingüística
que demostra é autenticamente
destacada– senón a erixirse en
brillante continuador dunha
tradición artística que aspira a
presentar o visíbel dende unha
perspectiva insólita: en definitiva, a iluminar a realidade.
No comezo da exposición
que o MARCO de Vigo lle dedica á
súa obra, o primeiro que o visitante atopa é un disco coa inscrición: Estou perdido. Non me
reteña. Trátase da reprodución

Escumas, 2007.

doutro disco exactamente igual
–realmente unha boia– que en
1995 foi abandonado á deriva,
en mar aberto, ao norte dos
Açores. E esta situación de deri-

va resulta fundamental para
comprender o traballo de Barbi: flanêur impenitente, as súas
obras xorden dese incansábel
errar, como para nos sinalar

que a verdadeira experiencia da
realidade só se dá cando o suxeito se abre aos infinitos camiños do mundo, cando cancela
por un instante as certezas >>>
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’’
SENATUS

AARTEDAGUERRA

’’

POPULUSQUE
GALLICORUM

OtraballodeBarbi
impúxose pola probidade
con que construía unha
obra rigorosa e coherente”

Xavier Queipo

P

’’

Averdadeiraexperiencia
da realidade só se dá
cando o suxeito cancela
as certezas que lle
proporcionan seguridade
e o encadean a unhas
conviccións enganosas”

’’

Oartistarevélanos
o cometido último da obra
de arte: destilar da memoria
o sentido último
da existencia”

>>> que lle proporcionan seguridade e o encadean a unhas
conviccións enganosas.
O artista interpela os ecos
que lle transmite a xeografía da
súa paseata diaria –a mesma
xeografía da súa infancia, entre
A Guarda e Cabo Silleiro–, escruta a elocuencia deses silencios que habitualmente non
percibimos, para desvelar a posibilidade dunha orde superior
que nos abrangue e que se resiste á trivial algueirada da nosa
vida cotiá. Nacen así obras que
apuntan aos lazos que unen o
visíbel co invisíbel: a lembranza
do mapa celeste persiste na violencia dun disparo (Little bang),
escenas antropomorfas se desenvolven na pedra manchada
cos excrementos das gaivotas
(Arxéntea), as pozas na pedra
transfórmanse en ollos que nos
observan (Charcas).
Mero rexistro de casualidades, poderíase apoñer. Pero xa
todos sabemos que “Deus non
xoga aos dados” e que o que
chamamos azar constrúe a realidade cunha precisión matemática: hai tempo que a ciencia descubriu que as transicións entre caos e orde son unha regra universal. Atento a estes cambios, Barbi explora a

Diluculum,1995-2009.

ENRIQUE TOURIñO

Canelo,1999.

memoria dos lugares e dos obxectos procurando no presente a pegada do extraviado.
Para definir a poesía, o poeta grego Zanasis Jatsópulos escribe: “O fatalmente perdido
sostén todo o vivo que se mantén a flote. Na súa alquimia, to-

dos os elementos encontran o
seu lugar nunha fórmula que
non existe, nun plan que non
se deixa ver”. E, precisamente,
visibilizar ese plan, ese mapa
que nos guíe, semella ser o obxectivo último destas obras,
malia que acceder a el esixa un

desprazamento constante e labiríntico que, ao final, non asegura ningún resultado positivo: Aquí tampouco se desvela
ningún enigma, reza ironicamente un texto que o espectador debe reconstruír.
A sutilidade dese labor de arqueólogo supón aceptar que en
cada nova forma reside o xermolo da disolución, que todo se
inclina perigosamente cara ao
bordo da desaparición. Mais
non hai melancolía nesta corroboración: a súa é unha loita contra o tempo ou, talvez, a constatación de que o tempo –como
apuntaba Dostoievski– é simplemente a “relación do existente co non existente”. E daquela, é probábel que Jorge Barbi nos revele de xeito luminoso o
cometido último da obra de arte: converter un pretérito desaparecido e estragado no viveiro
onde fecundar o presente, destilar da memoria o sentido último
da existencia. Facer realidade o
verso de Rilke: “miro fóra e dentro de min medra a árbore”.G

Unha exposición exemplar
Mención especial merece o comisario desta mostra, Juan de Nieves,
quen no canto de formularse o reto de presentar unha obra tan poliédrica coma a de Barbi en forma
de retrospectiva cronolóxica, utilizou o singular espazo do panóptico e as salas adxacentes para unha
aproximación cómplice que contribúe enormemente a facer transparente as propostas do artista, fa-

cilitando o esclarecemento das
complexas e ambiguas raíces sobre as que se tecen as súas obras.
A disposición destas no espazo
do museo demóstranos a capacidade de Jorge Barbi para xerar
múltiples investigacións e para
adecuar o seu discurso ás necesidades de cada traballo. Dende as
primeiras intervencións na natureza –debedoras do land art– até o

xogo lingüístico de carácter conceptual, dende a manipulación fotográfica ao comentario social discretamente inserido na instalación Esperanza de vida animal, esta
exposición –ben proposta, ben
compendiada e ben montada–
amósanos de xeito exemplar a
complexidade dun artista que
nunca renuncia á intensidade e á
concentración.G

residente Décimo Feijoo,
conto con que lle pasen
esta columna e poida lela así co
necesario sosego. O Senado e o
pobo de Galiza (SPQG) falaron
ben claro : Queremos Galego !
Falaron no Parlamento asinando o plano de normalización lingüística e acordando
–lembre, unanimidade– o decreto sobre o galego no ensino.
Falaron nas rúas de Compostela o pasado 18 de Outubro
cando se manifestaron masivamente e mais en Bos Aires
ou en Bruxelas, cando se xuntaron para ler textos en galego
e apoiar a manifestación que
nese intre se daba en Galiza. E
foi un berro elemental, un urro
de denuncia ou unha sosegada
manifestación de intencións.
Cadaquén co seu rexistro.
Saberá, sire, xuntáronse esta vez galego falantes e xentes
que acotío non se expresan na
lingua de noso, mais que entenden, sen as dificultades que
parecen ter os seus acólitos,
que o galego é a lingua de Galiza, como ben expresado está
no Estatuto de Autonomía.
Saiba, sire, que por iso precisamente, se non quere que un
día os Idus de Marzo lle traían
malas novas como lle aconteceu a César cando se confrontou aos acordos do Senado e a
vontade do pobo de Roma, terá que facer unha limpeza no
seu goberno. Unha limpeza a
serio. Non permita que luxen o
Parlamento aqueles que desprezan a lingua galega e a legalidade. Non permita que medren á súa sombra ananos ideolóxicos ou negadores da historia e a realidade do reino
máis antigo de Europa.
Sexa valente e coraxoso. Libere o lastre que fai perigar o
navío. Repítase mil veces diante do espello até que lle quede
ben aprendida a lección: Queremos galego !G

’’

Sexavalenteecoraxoso.
Libere o lastre que fai
perigar o navío”
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Música para o outono
Tras a resaca estival, programadores e concellos
escollen novembro para poñer en marcha as súas
citas musicais. O Festival de Jazz de Lugo, o Sinsal
7 e o Are More en Vigo e o Sons da Diversidade de
Compostela son algunhas das propostas
marcadas no calendario

Mabel Rivera

‘Festivais como
Cineuropa son
imprescindíbeis’
M.B.

A actriz, directora e produtora
Mabel Rivera recibirá o 16 de
novembro no Teatro Principal
de Compostela o Premio Cineuropa, en recoñecemento a
toda a súa traxectoria. No acto
proxectaranse os seus filmes
Unha lousa sobre o Courel e
Planta gas: o salario do silencio,
enmarcados no terreo do cine
de compromiso.
Como encaixa este premio unha actriz que recibiu un goya e
un Sant Jordi?
As motivacións dos premios
son diferentes pero recíboos
todos como un estímulo. A pesar diso ningún vai garantir a
continuidade nesta profesión
nin que os papeis nos axuden a
medrar como profesionais.
Que papel xogan festivais como Cineuropa?
Son imprescindíbeis. A situación actual é lamentábel e desoladora. Cada vez prodúcense
máis peches de teatros e a oferta
redúcese a un cine de flocos de
millo. Denota unha situación terrorífica tamén para os intérpretes. Cineuropa recolle un determinado tipo de produción que
nunca chegaría ás salas comerciais, en versión orixinal, outra
das eivas da distribución.
Faise suficiente cine comprometido en Galiza?
Non chegamos ao mínimo. Este
tipo de traballos deberíaos asumir a televisión pública polo seu
carácter social e por amosar realidades que lle interesan ao público. Parece mentira que na era
da comunicación interplanetaria descoñezamos o que sucede
a 50 quilómetros de aquí. O
meu traballo pode enmarcarse
nesa liña de denuncia, pero porque falta comunicación ao redor destes temas. Como comunicadores pensamos que é parte do noso deber.G

M.B.

Xa está en marcha unha das citas imprescindíbeis coa música actual. Trátase da Estación
de Outono do Festival Sinsal 7,
que arrancou a súa programación principal en Vigo con
Kings of Convenience, e que
até o mes de decembro ofrecerá propostas novidosas da escena contemporánea.
Das mutacións do folk de
Kings of Convenience e a experimentación dos grupos islandeses do selo Bedroom Community, o festival salta o 19 de
novembro, no MARCO de Vigo, á heterodoxia de Emilio Xosé. O ourensán presentará en
directo Chorando apréndese,
o seu disco máis estremeiro.
Dende Finlandia achegarase Circle, unha banda que despois de abandonar a lingua inventada meronian, coa que
creou os seus primeiros discos,
aséntase definitivamente no
inglés para o seu heavy alternativo. Estarán no MARCO o 30
novembro.
A banda californiana The
Dodos pechará a estación o 17
de decembro. No seu estilo,
denominado por eles mesmo
como psych folk, conflúen a
percusión africana de Logan
Kroeber e a voz e a guitarra de
Meric Long.

KENNY BARRON TRIO, EN LUGO. Pola
súa banda, o pasado 9 de novembro arrancou en Lugo a
XIX edición do seu festival de
jazz que, até o próximo sábado
14, levará á cidade figuras destacadas do jazz internacional,
entre as que destaca o pianista
Kenny Barron.
O jazz que se está a facer no
Estado chega o xoves 12 da man
do mallorquino Jaume Tugores,
impulsor da música instrumental nos seus primeiros discos e
que agora se topa no proceso de
gravación do quinto traballo,
baseado nunha viaxe a Mynamar (antiga Birmania). Tamén
estará Ignasi Terraza, ao que
moitas veces se lle atribuíu ser
herdeiro de Tete Montoliu, que
actuará xunto a Josep Mª Farràs.

O ourensán Emilio Xosé canta o 19 de
novembro no MARCO de Vigo.

A mezzosoprano Jennifer Larmore & Opus Fiveabren o festival Are More.

Wolfgang Muthspiel Trío e
Chris Kase Sextet pechan o
programa de actuacións do
Círculo das Artes e do Auditorio Caixa Galicia, que se desdobrará no club Clavicembalo
cos concertos de Michel González Band, Albert Vila Quintet,
Xavier Pereiro Quartet e Sofía
Ribeiro Quartet.

RYUICHI SAKAMOTO ABRE SONS DA DIVERSIDADE. A fusión de música e
tecnoloxía do xaponés Ryuichi
Sakamoto abrirá o 13 de novembro no Auditorio de Galicia a tempada doutro festival
de referencia na axenda de outono, o Sons da Diversidade,
que estrea formato continuo,
con oito concertos que se celebrarán mensualmente de xeito
ininterrompido até xuño 2010.
O músico xaponés, coñecido por ser autor de bandas sonoras d’O último último emperador ou O ceo protector,
inaugura esta edición na que
estará tamén a Orquestra Árabe de Barcelona en decembro,
o jazz de vangarda dos galegos

O xaponés Ryuichi Sakamoto abre o
Sons da Diversidadeen Santiago.

O Sinsal 7 trae o grupo finés Circle.

Sumrrá en xaneiro e a nostalxia
portuguesa de Rodrigo Leão
en febreiro. En marzo, subirá
ao escenario Roi Casal, membro de Milladoiro, co seu proxecto en solitario, en abril farao
o nixeriano Femi Kuti e xa en
maio estará Benjamin Biolay,
un dos renovadores da chanson francesa. Pechará a tempada Meredith Monk.

DEZ ANOS DE MÚSICA CULTA. Do 21
ao 28 de novembro celébrase
en Vigo a décima edición do
Are More, o festival organizado
polo concellaría de Cultura coa
música clásica como protagonista. Neste décimo aniversario, que a organización valora
como “un éxito”, por conseguir atraer cada vez a máis público e medrar a pesar dos
cambios políticos, o festival
muda substancialmente.
Dos máis de dous meses de
duración habituais, o Are More
pasa a concentrar nunha semana unha programación que
ademais de espectáculos en
sala e concertos en mercados e
centros comerciais contempla
cursos de formación e actua-

cións para bebés a cargo de actores e músicos galegos. Como
explica a directora e coordinadora técnica da cita, Marta Núñez Aboi, non se trata dun festival dirixido ao público culto,
senón que persegue achegarse
a toda a sociedade.
Unha das actuacións máis
destacadas é a de Jennifer Larmore e Opus Five, que abrirá
na igrexa de María Auxiliadora
o festival. A mezzosoprano
americana, que interpretará
obras de Handel, Bizet, Rosini
e Bach acompañada do quinteto de corda Opus Five, regresa ao festival dez anos despois
de inaugurar a primeira edición de Are More.
Ademais, a Orquestra Carlos
III e Camarata Lírica, dirixida
por Joan Cabero, interpretará a
versión de Carl Orff da obra
Carmina Burana no Teatro-Cine Salesianos, o 22 de novembro, mentres que Os Músicos
do Tejo estrean no Estado a
ópera La Spinalba, de Francisco
Antonio de Almeida, o 27 de novembro no mesmo escenario. A
clausura correrá a cargo da cantante Sara Mingardo.G
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Esta película do director norteamericano Stanley Kubrick supuxo no seu día,
hai xa 40 anos, un antes e un despois no
xénero da ciencia ficción no cine.
A súa perfección técnica, a visión minucio-

sa e espectacular do que podería ser un
mundo de viaxes espaciais (que, desde
logo, aínda non chegou na data que dá
nome ao filme) influiron en todas as películas posteriores de similar tema. Aínda pasa-

Redacción/ilustracións:
Gonzalo Vilas

dos tantos anos, poucas delas conseguiron
achegarse visualmente á ollada ao futuro
que nos deu Kubrick.
Pasa a páxina e poderás seguir lendo interesantes datos sobre esta coñecida obra.
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Un filme adiantado ao seu tempo
A odisea de Kubrick
Cando Stanley Kubrick rematou de
facer 2001, xunto ao guionista e
científico Arthur C. Clark, que escribeu a historia, faltaban aínda meses

Tes un debuxo, unha caricatura, unha foto túa, da túa mascota ou do sitio en que vives
que queres publicar e comentar?
Ou un artigo, un contiño, ou un
pequeno poema?
Fáinolos chegar a este correo:
bulebule@anosaterra.com e, na
medida do posíbel, irémolos
publicando aquí. Mira que non
sexan escritos moi longos. E
manda o teu nome, e o lugar
donde vives ou a escola donde
estudas, se queres. Anímate!

para que o home chegara á lúa.
A película, que usou técnicas e
materiais que a NASA desenvolvera, e anticipou outros achados
científicos que habían chegar máis
tarde, supuxo un esforzo por imaxinar e refrexar o futuro do home no
espacio. Daquela pensábase que as
viaxes espaciais habían ser máis
próximas no tempo do que realmente están sendo. Aquel momento (1968) era o punto álxido da
carreira espacial entre os EE.UU e a
URSS, e a evolución da conquista
do espacio tiña sido fulgurante en
apenas unha década.
Como se ten dito, non foi Kubrick
quen errou, senón que a evolución tecnolóxica e espacial dos
homes aínda non chegou (nese
ano 2001 nen agora) ás altura das

propostas do xenial director.
2001: unha odisea do espacio supuxo un punto no cine de ciencia ficción que, se ben foi moi imitado, rara
vez se ten igualado, polo menos no
conxunto dun filme semellante.
A película que agora recreamos
nun cómic, con certas bromas sempre respetuosas, non foi só un impresionante desplegue de inovacións técnicas.
É tamén unha historia que se fai
preguntas sobre a orixe do ser humano, sobre o seu destino e relación co cosmos, sobre o tempo...Preguntas, como a película, non sempre
doadas de entender ou interpretar,
pero sí suxerentes e fascinantes.
Qué é ese monolito que parece infundir intelixencia ao seu paso? Tivo
a evolución humana unha influencia
extraterrestre? Que hai máis alá do
universo coñecido...?
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Continúa a semana vindeira...
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PALABRAS
Antonio García Teixeiro

Aprendizaxe natural

E

A sopa queima.

ncántame a palabra palabra. Sempre pregunto
aos rapaces nos encontros
que palabra lles gusta máis.
Saen as típicas: paz, amor,
lúa, nube, estrela etc. Fican
pampos cando lles digo a miña favorita: palabra. Coas palabras xogamos; con elas
mentimos, amamos, denunciamos. Coas palabras rabuñamos nos sentimentos, deixamos pegadas na alma, acariñamos os rostros das
persoas, facemos que as voces treman, que estimulen.
Conseguimos que se diga si e
non, dentro ou fóra, frío ou
calor, branco ou negro. Volvo
a miúdo aos versos de Bernardino Graña: O vento levou follas e palabras/ levou
rumor e ruído. Versos potentes que me levaron a escribir
un día : Que as traia de novo,
/ que quero berralas, / que
quero dicilas / ben forte as
palabras…Si, quéroas preto.
Que non me deixen orfo.
Lembro un verso turbador
de Alberti: Siento esta noche
heridas de muerte las palabras. Versos, todos eles, que
me levan a esixir que salvemos as palabras. Que nos
axuden a estiñar as feridas
que as maltratan. Fagamos
que a rapazada se agarre a
elas. Traballemos para que
abandonen esa pobreza lingüística que os caracteriza. A
palabra é un xoguete, si, pero,
sobre todo, é un instrumento
necesario cun legado cultural
e social detrás que convén salientar. Enchamos de palabras as aulas. Que as digan en
voz alta. Que as atopen nos
silencios. Que as empreguen
para ser eles mesmos. Que
descubran as cores que teñen a palabra narrativa (contar/escoitar), a palabra poética, a palabra cantada, a palabra amena, directa, porque,
como di Luis Mateo Díez,
“necesitamos ser donos dos
instrumentos que avalan a
nosa existencia, e o máis inmediato é a palabra”. G

’’

Autoria: Pablo Albo (texto)
André Letria (ilustracións)
Editorial: OQO. Colección 0

A editora OQO na súa colección 0 caracterízase por achegarlles aos máis
novos da casa
historias nas que axiña se involucran ao
resultárenlles escenas familiares. Desta
vez trátase dun álbum ilustrado no que
se amosan as distintas percepcións
que se teñen dos actos máis cotiáns da
realidade por parte dos adultos e dos
nenos. Para estes, como é o caso da

protagonista María, o simple feito de
enfrontarse a un gran prato de sopa
quente suponlle un difícil reto que terá
que superar botando man da súa imaxinación. A través dunha linguaxe clara
e expresiva sustentada no diálogo
como condutor textual entre as personaxes tanto reais (nai e filla) como as
imaxinarias creadas por María, o autor,
Pablo Albo pon de manifesto a aprendizaxe natural que conleva a superación dos pequenos obstáculos como
medio de coñecemento e desenvolvemento persoal. O ilustrador portugués
André Letria co emprego de acrílicos

Axuda a esta pequena
toupa a chegar á súa casa.

Enchamosde

Solucións:

palabras as
aulas. Que
as digan
en voz alta”

Sopa de letras

onde destaca a intensidade cromática
dos primeiros planos, ofrece unha lectura paralela seguindo a disposición lineal das diferentes imaxes figurativas
que se converten na transcrición plástica do expresado no texto.G
Alba Piñeiro

Neste barullo de letras atoparás oito nomes de constelacións de estrelas. Hai varias que teñen dous nomes, que van
unidos.
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Ernesto Chao, actor

‘Os que falan mal do teatro galego adoitan ser
os que nunca acoden a unha representación’
Manuel Xestoso

A carreira teatral de Ernesto
Chao é tan dilatada que resumila nunhas liñas implicaría
unha gravosa redución. Dende
os lendarios tempos da xeración Abrente, leva décadas pulando pola escena galega dende
as máis diversas trincheiras: foi
testemuña do fervor da Mostra
de Ribadavia, protagonista do
esplendor do teatro independente na compañía Artello, partícipe da creación do Centro
Dramático Galego… A súa última aventura chámase ‘Lagarta, lagarta’, unha compañía
que afronta o labor aínda inconcluso de devolver os espectadores ás plateas, de reconquistar o público que unha vez
encheu as butacas dos teatros e
que dende hai un tempo se bateu en retirada. Para iso, non
dubida en reivindicar unha palabra que poucos se atreven a
usar: “Comercial é unha palabra desprestixiada, pero non
ten por que implicar descenso
de calidade. Oxalá todo o teatro
fose comercial: o que queremos
todos é encher as salas!”
A compañía naceu como
unha plataforma para poñer en
pé os textos que lles apetecía representar. “Os actores temos
que aceptar os traballos que nos
ofrecen, pero non sempre son
os que máis desexamos interpretar. Nun momento dado,
Rosa [Álvarez, a súa compañeira
sentimental e profesional] e
máis eu quixemos iniciar un
proxecto dirixido por actores
para poñer en pé os textos que
nos gustaban pero que nunca
nos ofrecían”. O proxecto foi
medrando e, en pouco tempo,
dirixiron a súa mirada cara ao
público. “Decatámonos de que
se precisaban textos que tivesen
que ver coa vida das persoas,
que falasen de temas que lles interesasen. Sobre todo, pensando que este é un país no que
–para que nos imos enganar–
non hai un grande hábito de ir
ao teatro. Moitas veces escoitas
falar do teatro galego dun xeito
moi pexorativo: e dáste de conta
de que, en xeral, proceden de
xente que nunca acode a unha
representación; ou que viron teatro galego hai vinte ou trinta
anos, cando as cousas eran moi

Ernesto Chao
[en primeiro plano]
nunha escena de
O segredo dos Hoffman.

’’

Moitaxentevénásnosas
obras pola compañía en si
e non por outros factores”

diferentes a como son agora.
Nós pretendemos recuperar ese
público e demostrarlle que somos quen de conectar con el,
que podemos representar coas
máximas garantías un texto que
fala de cousas que lle atinxen”.
O tempo deulles a razón: co
seu segundo espectáculo, Fobias de Xosé Luis Prieto, conseguiron varios premios María
Casares e un recoñecemento
unánime do público. “Aínda
que o salto espectacular viu da
man de As últimas lúas. A nós
encantábanos ese texto e criamos nel de forma cega. Pero
tiña algunhas características
–por exemplo, unha segunda
parte que era un monólogo de
cincuenta minutos– que, en
principio, o marcaban como un
espectáculo ‘duro’ para un público como o que buscabamos.

Para a nosa sorpresa, funcionou
de xeito espectacular: aí empezamos a ter un número verdadeiramente grande de funcións
cunha acollida espléndida. Decatámonos de que ese era o camiño para superar as suspicacias do público e decidimos
continuar esa liña”.

ÉXITO COMERCIAL. Aeroplanos foi o
seu maior éxito comercial.
“Aínda onte [polo pasado domingo] fixemos unha función
en Cambados e quedou moita
xente fóra. O habitual é que
manteñamos unha obra en cartel durante un ano, mais neste
caso tivemos que prolongala
durante seis meses máis”.
Nestes anos, a compañía
acadou certas conquistas hai
tempo vedadas ao teatro galego. “En xeral, o espectador
achégase ao teatro por un actor
ou por un autor destacado
–Shakespeare é sempre unha
garantía. Pero a nosa percepción é a de que o nome ‘Lagarta,
lagarta’ comeza a ser coñecido e
que moita xente vén ver as nosas obras por quen somos, pola
compañía en si e non por ou-

tros factores. Comezamos a ter
un público de noso, que nos coñece e que confía nos espectáculos que facemos: está mal
que o diga eu, pero temos –cara
aos programadores e cara ao
público– un carimbo de calidade cun número de seguidores que vai medrando. Iso resulta moi gratificante”.
Para satisfacer as expectativas destes devotos, ‘Lagarta, lagarta’ presenta agora O segredo
dos Hoffman. “É un espectáculo
ambicioso, non no sentido económico, senón no artístico. Ao
resultado final contribuíron
moitas persoas: a iluminación
de Alfonso Parra –que é un director de fotografía que vén do
cinema e que foi todo un descubrimento–, a música de Fran Pérez… E, dende logo, a adaptación de Roberto Salgueiro, que
fixo un traballo de encaixe coa
adaptación da novela orixinal.
Neste sentido, a nosa máxima
alegría neste sentido foi que o
autor –o escritor catalán Alejandro Palomas–, que estivo na estrea en Narón, quedou positivamente sorprendido co resultado
final. Quixemos seguir a nosa

liña de construír un espectáculo
limpo e elegante a partir de elementos moi básicos. E estamos
satisfeitos de como quedou:
logo poderá gustar ou non, dependendo do gusto de cada
quen, pero creo que a función
ten unha moi boa factura. E,
polo de agora, está gustando, a
reposta está sendo moi boa”.
Coherentemente co seu itinerario, ‘Lagarta, lagarta’ busca
tamén presentar elencos con
atractivo para o público xeral. O
segredo dos Hoffman posúe o
reclamo adicional de ser o debut no teatro profesional de
Xosé Barato. “O meu con Xosé
foi un amor a primeira vista. Coñecino a través da televisión:
cando o vin presentando Historias de Galicia sorprendeume
que, cuns textos tan duros, enganchase á xente con tanta naturalidade. Ao elixir esta obra,
vimos que daba o tipo do personaxe: a idade, o aspecto físico, o
porte de bailarín –el é unha persoa que emana certa delicadeza–… Así que lle propuxemos o traballo e el aceptou con
moita ilusión. Ademais, entre
nós, é un tipo encantador”.G
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 Galicia solidaria. X. Ríos, Carlos Teixo (editores). Xerais.
 Catro historias de emigrantes. M. Losa. Galaxia.

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

crítica
POESÍA.

Poesía
e dimensión
Matade o mar
Autor: Xesús Franco.
Edita: Espiral Maior.

Matade o mar é o título co que
Xesús Franco retorna ao panorama da actualidade poética, case tres lustros
despois de Contra mar.Evidentemente garda
relación con
aquel de 1995,
despréndese da
mesma substancia que asolaga
a vida tinxindo de salitre o día e a
memoria. Un mar ben afastado
da estampa bucólica vista desde
terra. Os títulos de ambos libros
anuncian xa a postura desenganada do autor.
Matade o mar, este novo poemario de Xesús Franco, transmite a impresión dun fondo re- Xesús Franco.
pouso no interior da voz poética. O poeta sente a necesidade sos que nacen dunha concepde dispoñer dunha nova su- ción poética na cal a voz substiperficie na cal habitar. Non son túe os recursos estilísticos. O lecpoemas fáciles nin felitor é inducido á manices, mancaron ao saír.
pulación das unidades
En por iso, o poemaverbais, versais e poerio non ten, non garda, Olector é
máticas. Algo impresestrutura motriz que inducido á
cindíbel, sen o cal a lecparta dun desencade- manipulación tura deste tipo de poeante. Tal que nunha das unidades sía fica en tentativa
praia, os poemas che- verbais,
frustrante e incomgan e pousan. A impre- versais e
prendida.
sión de continuidade é poemáticas” O poema queda destiforte, malia dispoñélado de emocións. O
rense en dous asimétripoema é a voz poética,
cos apartados (arca e
entalada entre a mecouso). O remate antómoria do mar e a mellase accidental; nin o poeta fi- moria da terra. Unha memoria
cou de todo liberado, nin era to- que ten orixe na contemplación,
do o que quería dicir. A primeira mais renuncia a esa dimensión
parte quere asemellarse a unha empobrecedora e faino mecantiga de amigo, diseccionada, diante a demanda do lector actifragmentada. Versos mínimos, vo. É o xeito de reivindicar a vida.
moitas veces versos palabra; Poucas maneiras mellores de fasempre versos espidos para que celo que a de espir o poema, bao lector acceda máis doada- leiralo de calquera estorbo.
X.M. Eyré
mente á súa interioridade. Ver-

’’

Arquivo A.N.T.

LIBROSDEFONDO.

Unha versión
do mito
de Don Xoán
As naos afondando
Autora: Laura Caveiro.
Edita: Liceo Rubia Barcia, Ferrol. 2000,
(110 pp.).

Hai autores que, cos seus moi
prolongados silencios editoriais, fan que acabemos por lles
perder a pista.
Son escritores
que, tras un
éxito inicial, rematan por diluírse na néboa
dos desapare-

Laura Caveiro.

Arquivo A.E.L.G.

cidos e mais nada se volta sa- hoxe desafortunadamente exber deles en moito moito tem- tinto. Unha mágoa que se expo ou, no peor dos casos, dun plica polas peculiares condixeito máis definitivo.
cións da súa edición,
Oxalá non sexa este
xestionada pola admio caso de Laura CaveiAobraprecisa rable aínda que moro, quen se estreara
desta plataforma do
dunha
con boa fada e xeral
Liceo Rubia Barcia de
aplauso asinando a reedición
Caranza e o sempre
novela Polas inmensas máis
tumultuoso Concello
e alleas fortunas, aló comercial
de Ferrol, institución
por volta de 1995, e que a libere
que –como tantas ouque logo tardou aínda do seu
tras oficiais– non se
un lustro en dar a co- cárcere
destacou precisamenñecer o seu segundo e de semiesque- te pola exemplar disata o de agora último cemento”
tribución do libro.
título: As naos afonAsí as cousas, a que é,
dando.
a non dubidalo, unha
Coido que non fointeresante novela paron moitos os que no
sou máis desapercibiseu día houberon de
da do que merecía e
ter a posibilidade de achegarse isto por razóns, xa dixen, perá lectura deste As naos afon- fectamente extratextuais.
As naos afondando é unha
dando, volume co que a escritora viguesa gañou a fins de narración de poderosa fluen1999 o I Premio de Novela Ru- cia do Eros e o Tánatos, unha
bia Barcia-Cidade de Ferrol, nova versión do mito de >>>

’’
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Isaac Díaz Pardo, Chairego de Honra.O pasado 7 de novembro, o intelectual, empresario e creador Isaac Díaz Pardo recibiu na Igrexa de San Alberte,
Guitiriz, o recoñecemento Chairego de Honra, que lle concederon a Asociación Xermolos e a Fundación Manuel María pola súa “xenerosidade” e “compromiso co país”. O acto contou cunha mesa redonda na que Martiño Noriega, Andrés Varela, Ramón Villares, Carme Blanco, Felipe Senén e Xosé Ramón
Fandiño abordaron a súa figura dende o ámbito editorial, empresarial, humano e cultural. A homenaxe contou ademais coa actuación de Mini e Mero.

>>> Don Xoán que aquí se
materializa na persoa dun tal
Henrique Amaros, quen trae a
mal traer a Nuria, a coprotagonista da narración, debuxándose entre eles uns amores letais por necesidade onde o gume da navalla dos sentimentos
tronzados brilla decote.
É, de por parte, unha novela
sobre o platonismo amoroso,
sobre a insatisfacción daqueles
que están namorados do feito
de estar namorados, eses para
os que só ten interese o propio
feito de namorar, estadio único
que os teletransporta a un
mundo de plácidas sensacións
que desaparecen cando o seu
amor se materializa e se fai real.
Mais a obra é tamén un acabado fresco no que Caveiro deseña un ennobelado fío argumental, onde a fragmentación,
a polifonía, as elipses e os lugares de indeterminación resultan tan atractivos coma oceánicos. Neste sentido, a complexidade estrutural da novela, o
elaborado do seu criptografa-

do simbólico, a súa multirreferencialidade diexética e o intenso baleirado de alusións
metaliterarias que nela inzan
obrigan, indefectiblemente, á
complicidade coautorial dun
lector avisado e intelectivamente atento. Mesmo a forte
presenza de personaxes e situacións pertencentes ao
mundo literario galego posibilita unha lectura pechada, só
para connaiseurs que, de seguro, resultará curiosa polas súas
percepcións da realidade de
noso.
Entendo que As naos afondando precisa dunha reedición máis comercial que a libere do seu cárcere de semiesquecemento. O acabado dos
seus diálogos, a fluencia lírica
da súa prosa e o suxestivo das
náufragas relacións amorosas
que propón son argumentos
máis que sobrados para revisibilizar este texto de título cunqueiriano tan fermoso coma
dramático.
Armando Requeixo

TEATRO.

Pirandello
á procura
dun prato
de sardiñas

Por diante e por detrás
Adaptación da obra Noises off
de Michael Frayn
Compañía: Máscara Producións.
Dirección: Xerome Calero.
Elenco: Marco Antonio Álvarez, María
Álvarez Lagarón, Xerome Calero, Verónica Codesido, Beatriz Míguez, Pablo Puga, Diana Torrado, Isauro Vilas.

Por diante... e por detrás é a
versión que vén de estrear
Máscara Produccións da famosa comedia de Michael

Frayn. Unha comedia de
erros e apuros na que non
existe o equívoco xa que
mostra en todo momento
como se coce o pan dunha
representación. Máscara
emprega os elementos aparentes do teatro de diversión,
dun xoguete cómico, para
producir outro protagonista
que logo se apodera da función: o propio teatro visto
dende dentro. A confidencia
irónica do planeta dos cómicos sérvese da comicidade
bárbara dos pratos rotos e as
cabezas esnafradas e non ao
revés.
Por diante... e por detrás
incorpora elementos de teatro de lei, desa materia que
desafía os acordos comúns
sobre unha función e procura a intelixencia da sala como medio para abrir camiños máis altos ao humor. O
primeiro é a dobre visión
dos cómicos dende o patio
de butacas e pola reversa,
vedada normalmente >>>

CONTADELIBROS.
Os premios de Rosa Aneiros
Rosa Aneiros gañou na mesma
tarde dous premios literarios
que agora ven a luz nas librarías. Por Sol de
Inverno
recibiu o
último Xerais.
É a historia
dunha nena
que debe
facerse muller
no medio da barbarie do golpe
do 36 e sobrevivir no exilio.
Ás de bolboreta mereceu o
Premio Fundación Caixa Galicia de literatura xuvenil, tamén
outorgado por Xerais. Varios
personaxes conviven no Bar
Luzada.

A raíña galega de Portugal
Toxosoutos publica Inés de
Castro. De cinza e cereixas, de
Alicia Díaz Balado. Novela histórica e
romántica da
pri-meira das
irmás galegas
que case
reinaron no
século XIV,
Inés de Castro. O seu amado
foi o infante Pedro de Borgonha. O relato está contado en
pri-meira persoa cun estilo ás
veces lírico.

O regreso de Robert Langdon
O símbolo perdido, de Dan
Brown, supón o regreso aos
andeis do investigador Robert
Langdon, que xa protagonizou outras novelas do autor,
O Código Da
Vinci, Anxos e
demos...
Nesta historia,
o heroe deberá averiguar
que xungue o se-cuestro do
seu mentor e a aparición dun
estraño símbolo. A novela
foi traducida ao galego por
Carlos Acevedo, Fernando
Moreiras e Eva Almazán
e editada por El Aleph. 
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CONTADELIBROS.
Obra póstuma
A Biblioteca-Arquivo Teatral
Francisco Pillado Mayor da
Universidade da Coruña
publica Doutor, por favor, máteme con xeito, de Xosé Teixeiro. Esta obra
foi póstuma e
publícase en
edición
bilingüe
galega e
francesa. O
autor foi
psiquiatra, pintor e músico e
morreu en Montreal (Canadá).
Inclúe dous textos
introdutorios, de Carlos Paulo
Martínez Pereiro e Xosé
Manuel Beiras.

Dobradores
Arredor da dobraxe: Algunhas
cuestións básicas, de Xerardo
Couto Lorenzo, é un manual,
editado por Casahamlet, que dá
unha visión divulgativa e xeral
sobre o proceso da dobraxe.
Un dos cernes
da obra é a
diferenza entre
dobrar e adaptar. O autor
conta a
anécdota da tradución ao galego da serie catalá ‘Plats bruts’,
que se adaptou ignorando ao
completo as referencias catalás.

Un cabaleiro no convento
Teresa Moure presenta Unha
primavera para Aldara, obra de
teatro coa que gañou varios
premios (o ‘Rafael Dieste’
2007, o da
AELG 2009 e o
‘María Casares’
2009). A acción
desenvólvese
nun mosteiro
de freiras no século XV no que
se acolle un cabaleiro irmandiño ferido. A presenza do home
nun contorno feminin ocreará
tensións. Edita Xerais na colección ‘Fóra de xogo’. 
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Simposio en Compostela sobre o libro electrónico.Baixo o epígrafe O libro dixital: presente e futuro,celébrase no Consello da Cultura Galega, do 12 ao
13 de novembro, o VI simposio organizado polo Asociación de Escritores en
Lingua Galega e o Centro de Dereitos Reprográficos que desta vez vira ao redor do novo formato. Profesionais e expertos do sector disertarán sobre esta
nova modalidade, que semella iniciar un cambio de paradigma no mundo do
libro. Javier Celaya, vicepresidente da Asociación de Revistas Dixitais de España, pronunciará a conferencia inaugural. Xunto a el, participarán Manuel Bragado[na foto], Luís Collado, Denis Zwirn, Chema García, Pablo Odell, Javier Jiménez, Marcos Taracido, Xaime Nogueira e Fernándo Garrido, entre outros.

>>> aos espectadores, na escuridade das caixas. Deste
xeito, no interior do mundo
das actrices e actores aparece como materia dramática
o desafio dos papeis que representan e, ainda máis, as
formas de se relacionaren
coa representación e na realidade dos papeis que asumen na propia vida. O relato
confidencial (por detrás) ensancha o campo das situacións da obra e revela ciumes, odios, atraccións, pulos asasinos, inxenuidade e
irresponsabilidade.
Realizado o distanciamento, vello coma o teatro, e arrefecida a sala co acceso direito
aos segredos da tropa da comedia, ben podería darse por
acabada a representación.
Ora, a partir da confidencia
inicial, hai que por en pé a
obra mediante unha precisa
administración de tempo e
tensión de cada papel. A vella
“Máscara” queimacasas de
finais dos 70 (de ali vén o director Xerome Calero) tense
visto noutras semellantes e
sabe como resolver. Hai momentos da función nos que o
congreso de actores e actrices
en asemblea parecen leriar
encol do teito dun tren federal lanzado a todo filispín e
sen freos sobre territorio comanche. Como poderiamos
explicarlles nesa acelerada
medida de tempo cara a hecatombe que o importate
non é a función, os temíbeis
fallos de memoria ou as entradas en falso. Porén, a comedia só se mantén sobre
medidas precisas e técnica
impecábel.
O público entende que
aquela sociedade de incom-

PACO VILABARROS
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Unha escena de Por diante... e por detrás, de Mácara Producións.

petentes batalle por un prato prato de sardiñas e amosar
de sardiñas na véspera da apenas unha parte da súa
ruína, se cadra polo parecido desesperación. Marco Antoque ten coa propia vida, ou, nio Álvarez pasa de rei do
mundo a se partir o
como quería Luigi
lombo nun chimpo
Pirandello, porque é
a verdade.
Pordiante... colosal sobre un sofá
que visto dende o laReiteracións ben
e por detrás do da mentira ou da
medidas resólvense
en lances rapidísi- é máis efectivo verdade ten igual de
mérito.
mos que gañan á sa- e menos
la. Noutros momen- en clave que Hai que notar que o
título e Máscara (na
tos, a repetición mo- o orixinal
tradución de Antón
rosa acumula a ten- de Frayn”
Casal) mellora o nosión cómica con seme orixinal da peza,
guridade. Beatriz
Non quero nin un
Miguez arranca unruido, o brado temíha ovación na terceira oportunidade que lle dá o bel do rexente no momento
director de explicar que raio de lanzar actrices e actores a
fai baixo aqueles focos cun remar contra o pánico céni-

’’

co, a memoria en branco, as
lentillas mal postas, os calzóns revelados, as trampas
da carpinteria, as liñas de
texto cambiadas, a presión
do vapor actoral aplicada a
destempo e, por riba de todo,
o frio do público.
Por diante... e por detrás
é máis efectivo e menos en
clave que Non quero nin un
ruido , se cadra a conta da
frase derradeira de Hamlet
“E o resto é silenzo”, a xulgar pola insistencia cómica
coa que Frayn cita a traxedia, impronunciábel nas
estreas, segundo a tradición supersticiosa do teatro
inglés.
Gustavo Luca
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As serpes cegas,Premio Nacional de Cómic. O Ministerio de Cultura seleccionou o álbum, editado polo colectivo galego BD Banda, de Felipe Hernández (guión) e Bartolomé Segui (debuxo), como o mellor publicado de todo o Estado. A obra, que narra a historia dun emigrante que chega a Nova
York no ano 1939 na procura de Ben Koach e que ten como pano de fondo a
Guerra Civil Española, convértese no primeiro álbum editado en Galiza que
acada este galardón. Medra así a lista de recoñecementos d'As serpes cegas,
que xa recibiu o Premio do Saló del Còmic de Barcelona á Mellor Obra e ao
Mellor Guión e o Premio da Crítica.

Fotograma de Home (Doce lar?).

CINEMA.

A apocalipse
no cuarto
de baño
Home (Doce lar?)
Direción: Ursula Meier.
Elenco: Isabelle Huppert (Marthe), Olivier Gourmet (Michel), Adélaïde Leroux
(Judith), Madeleine Budd (Marion), Kacey Mottet Klein (Julien).

A Unión Europea ten cousas coma esta: unha multiprodución
entre belgas, suízos e franceses,

rodada en Bulgaria (o exército
de técnicos que figura nos títulos finais é inmenso, como se ve
que a obra de man é barata!) para dar un produto final ao estilo
europeo: confuso e sen definir.
Esta Home foi presentada en
Cannes e vai representar a Suíza
nos Óscar. E, de que estamos a
falar? Pois dun drama excéntrico, unha historia que, de ser
conto, podería asinalo Cortázar,
polo menos no fondo, que non
na forma de narrar. Unha familia extravagante (un pai medio
rockeiro, unha nai enclaustrada,
unha filla chapona, un neno feliz coma un coello e unha filla
guapa adicta ao Winston e que
vive deitada en biquini a tomar o
sol), a medio camiño entre o

hippie e o tanto-meruídos da estrada e acaban por se pechar denten, que viven á beira
tro da casa, coma toudunha autoestrada po- Adirectora
la que non pasan co- quérenos
peiras humanas ou troches dende hai dez dar a entender gloditas do século XXI.
anos; usan aquel in- que non hai
A historia camiña por
carreiros xa experimenmenso patio quilomé- lugar
trico como parte da ca- neste mundo tados, que tiveron mesa; até que un día che- para os
llor fortuna en filmes
gan os obreiros, pe- excéntricos” dos anos 70 sobre a onchan as bandas e emde nos vai levar o progreso e a civilización
pezan a pasar coches, e
mal entendidos. Aquí
a vida extravagante da
parece que todo vai ir
familia queda cortada
en dous pola autopista. A partir por ese mesmo carreiro, pero
de aí precipítanse os acontece- carece dun prebe esencial, o humentos (os acontecementos mor, que é imprescindíbel para
sempre se precipitan) e comeza contar unha parábola didáctica
o drama, un drama que, todo e dramática sobre os perigos do
hai que dicir, é tan extravagante progreso.
Pode que a película teña hucomo a familia; non resisten os

’’

mor pero, ao peor, non nos chega ben o sentido do humor suízo recastado en Bélxica. O sentido didáctico da historia tampouco chega a entenderse ben,
porque, se contamos parábolas,
é para dar unha mensaxe, que
aquí non chega ao espectador.
Seguramente a directora
quérenos dar a entender que
non hai lugar neste mundo para os excéntricos, os periféricos, os que buscan vivir a vida á
súa maneira, que esteamos
onde esteamos, o progreso
sempre nos acabará por cachar e encerrarnos nunha cela
de civilización, xa por unha autoestrada, xa por un AVE, por
calquera destas obras públicas
que acaban coas nosas paisaxes polo noso ben, polo progreso, pola civilización.
Poida que sexa esta unha metáfora sobre a paranoia dese
progreso que non ten volta atrás,
que nos persegue e caza coma
pardais no visgo e nos converte
en xente civilizada. O mundo
non está feito para quen queira
saír do esquema xa previsto. Supoño que a cousa vai por aí, pero, ao remate do filme, hai algo
que fracasa polo medio e o recado que nos manda a realizadora
non chega até a nosa butaca. Hai
que darlle o mérito, iso si, de que
está ben dirixida e mellor interpretada, tanto pola magnífica
Isabelle Hupper como polos
menos coñecidos actores que
compoñen a súa familia.
PROPOSTA: Buscar a maneira de torcerlle o pulso ao falso
progreso que nos aliena e nos
mete rodas de muíños como
dogmas de fe civilizada. Cómo?
Cada quen sabe as súas, e non
está de máis rescatar vellos hábitos contraculturais.
J.A. Xesteira
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ECOS LUSÓFONOS

‘PAIXÃO AFRICANA’,
A ARTE DE TANGENENGE
Xosé Lois García

O

Funchal, na illa de Madeira, é un lugar óptimo e íntimo para encontrarse con tantas delicias que esas rochas volcánicas e ese xardín natural que no centro do océano Atlántico florece e se ergue con ímpeto. O escenario
madeirense non pode ser mais sorprendente para obter
beleza, reflexión e sabedoría. Nun dos recantos, encantos,
en que se atopa o Jardim Tropical, nos altos cumes do
Funchal, está o Museu Monte Palace da Fundação Berardo. Nese museo hai unha exposición temporal dedicada á
escultura africana en pedra, titulada: “Paixão Africana”, na
que a maioría das pezas expostas proceden de Cimbabue
e pertencen á Colecção Berardo. Mais tamén están presentes outros escultores que fixeron escola noutras xeografías africanas e de diversas etnias.
Aí están presentes as famosas cabezas realizadas polo
mozo e xa lendario escultor Apitoni Kanyenga. A presenza
das escultoras de Tengenenge, o enorme traballo desas femias, as mellores entendedoras do universo africano, saben interpretar as
espontaneidades da
África profunda. Así
o mostra esa enorme escultora, pertencente a esa colonia, como é Erina
Fanizani, universalmente coñecida.
Tom Blomefield foi a
figura clave en darlle
pulo á arte Shona do
Cimbabue, fundador da colonia Tengenenge en 1966, da que saíron sorprendentes escultores.
Se na arte africana as esculturas de madeira eran as que
predominaban sobre as de metal e pedra, agora son estas
últimas as que teñen maior incidencia nos artistas de Tengenenge. Desta escola xurdiron outras tendencias que xa
florecen en todo África.
En “Paixão Africana” están presentes tres escultores da
Lusofonía, o angolano Fly Furay (1938), da etnia tshokwe,
que ingresou en Tengenenge en 1967. Un autor celebrado
en varios museos do mundo entre eles no Museo de Arte
Moderno de Nova York. Furay é un autor nada acomodadizo a modismos e a conformarse co que ofrece a tradición africana. Procurou con firmeza a innovación estética
da escultura, dándolle movemento no que se insinúa e
mostra como articulación secundaria.
De Mozambique procede Luizi Purumero (1929-1983),
ingresou en Tengenenge en 1967. Este escultor ofrece distintas modalidades dentro do que se representa nese mosaico creativo do colectivo Tengenenge. Digamos que en
seus volumes pétreos manifesta gran pudor pola forma
harmonizada, na que se intúe a súa destreza.
Barankinya Gosta (1935-1998) é outro escultor mozambicano que fixo escola na colonia Tengenenge, moi
relacionado coas máscaras chewa das que difundiu tendencias. Son famosas as súas esculturas de pedra expostas no parque Chapungu. El traballou mais a madeira
que a pedra. Mais nesta última materia realizou renomeadas exposicións como a que levou a París, ao Museo de
Arte Moderno.G

Trimestre de Blanco Amor
en Ourense
EBA 5.0, recoñece
durante tres meses
o maxisterio literario
do autor d’A esmorga,
publicada
en Bos Aires hai 50 anos

X.C.

Na lectura da mellor biografía
de Blanco Amor (Diante dun
xuíz ausente de Gonzalo Allegue) revélase un personaxe precisado do recoñecemento e do
cariño dos seus. En vida percorreu todo o abano dos sentimentos, desde a ignorancia á
popularidade, na Arxentina e na
Galicia. Agora, e durante tres
meses, Ourense resgata en múltiples homenaxes, edicións e actividades a súa figura coincidindo cos cincuenta anos da publicación d’A Esmorga, unha novela unanimemente recoñecida
como un punto e aparte na narrativa galega.
EBA 5.0 prolonga, desde o
pasado setembro e até fins de febreiro, un despregue único que
habitualmente só acadan as figuras atendidas o Día das Letras. A reestrea da adaptación
que Sarabela Teatro realizou o
pasado setembro foi o punto de
partida para o calendario de actos. Novembro é o mes no que o
Museo Municipal acolle un
Obradoiro de Cabezudos, inspirado nos personaxes d’A Esmorga e que, despois, pasarán a tomar parte nas comparsas de xigantes e cabezudos do concello.
Está realizado pola Compañía
Viravolta, coa participacion do
pintor Manolo Figueiras e Tegra
Vázquez Carpentier no vestiario. Figueiras foi o realizador dos
azulexos que se sitúan en diferentes puntos do Roteiro Blanco
Amor que se inaugurou hai anos
na cidade. O grupo Gómes
Mouro fixo para este obradoiro
a peza musical “Mazurca dos
Cabezudos da Esmorga”.
Tamén neste mes se realizou
un bookcrossing en Auria, liberando exemplares da novela en
diferentes lugares da cidade, e
para o día 24 está prevista a
inauguración dunha mostra das
fotografías de Blanco Amor, un
traballo recoñecido pola calidade documental, e que tamén está presente dentro do programa
do Outono Fotográfico.

Pormenor do cómic, cos deseños de Xaime Izaguirre, que recrea A esmorga.

LIBROS, CD E DVD. Acompañando
todo o programa a Difusora de
Letras, Artes e Ideas edita un libro que inclúe un xogo de mesa
e unha relectura en banda deseñada dos personaxes da novela,

Xogo de rol inspirado n’ A esmorga.

con guión de Carlos Rafael Ramos e deseños de Xaime Izaguirre. No libro participa Xosé Somoza, Xosé Manuel Buxán, Luís
Rei e Álex Mene. O xogo está inspirado tamén nunha lectura d’A
Esmorga con guión do Grupo
de Xogo de Rol da Casa da Xuventude, Emilio Tilve e Marcos
Fernández. Conta cos deseños
de Idoia de Luxán.
Tamén vai producirse un
CD con temas orixinais creados e interpretados por dez
grupos da cidade: Animales
Domésticos, Burgas Beat, Banda Municipal de Ourense, Gómes Mouro, Banda Ourensóns, Guezzos, Magritte, Perqtores, Sólidos Galicianos e O
Sonoro Maxín. E un DVD inspirado nas Farsas para Títeres,
cunha gravación da peza para
marionetas de O horroroso crime do sacristán, realizada pola
Compañía Viravolta.G

CALENDARIO.
15 de novembro a 15 de decembro: Esmorgaphone. Concurso de curtametraxes con móbil.
www.vicou.uvigo.es
1 de decembro: Ofrenda a
Eduardo Blanco Amor. Participa a
cantora María do Ceo
9,10 e 11 de decembro: Xornadas para o profesorado ao redor
da vida e obra de E.B.A.
11 de decembro: Lectura públi-

ca e roteiro d’A Esmorga
18 de decembro
Festival músico-literario EBA 5.0
23 de decembro: Turismo Mental: roteiro lembranza da vida e
obra de EBA
2 e 3 de xaneiro: O horroroso crime do sacristán.Títeres.
25 de xaneiro a 25 de febreiro:
Exposición de edicións d’A Esmorgae do orixinal manuscrito.G
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Os programas informáticos
máis literarios

’’
OS PIRATAS
E A POESÍA
Marica Campo

A máquina de escribir é obxecto de museo, o caderno
de espiral non se usa nin na escola e incluso os
procesadores de textos xa clásicos, coma o Word
perden a batalla entre os escritores e aspirantes
a escritores diante de novo software que fai máis fácil o
traballo de narradores, poetas, dramaturgos e
guionistas audiovisuais

César Lorenzo Gil

A literatura vai cos tempos tecnolóxicos. Non só porque esteamos nos albores da xeneralización do libro electrónico tan só.
Desde hai varios anos varios
programas informáticos melloran a usabilidade para os escritores aos que o procesador de
textos ao estilo do Office, Open
Office e demais opcións lles
queda curto.
Cada xénero ten os seus programas predilectos. Hai anos
Aduaneiros sen fronteiras inventara un xenerador automático de poemas galegos, combinando con máis humor que arte adxectivos e substantivos dos
que supostamente abusaron os
nosos líricos.
Hoxe en día, un dos programas de éxito para compoñer
poemas é o Desktop Poet. O sistema é unha lista de palabras en
desorde que se estran polo escritorio como pezas soltas que o
poeta pode xuntar en versos. Algo así coma un organizador de
vocabulario. Cómprase en inglés pero permite personalizalo
a calquera idioma, engadindo
palabras ao dicionario, incluíndo nomes propios.

NOVELISTAS MOI BEN ORGANIZADOS.
O software pensado para os novelistas céntrase en tres aspectos
que non ofrecen os procesadores de textos clásicos: a facilidade para viaxar entre capítulos, o
esquelete da estrutura (personaxes, escenarios, referencias,
notas...) e o espazo de traballo,
coa posibilidade na meirande
parte deles de optar pola vintage
pantalla completa negra ou verde con tipografía branca, para
non maltratar a vista e evitar calquera distracción.
Son moitos os produtos no
mercado para os escritores de
narrativa. Ywriter ten licenza libre e pódese descargar gratuitamente para Windows e Linux. O seu modelo permite or-

denar a historia en capítulos,
organizar personaxes e lugares, engadir notas... Incluso
marcarse metas de redacción
por sesión, por exemplo, non
levantarse da cadeira até escribir 5.000 caracteres.
Este sistema é semellante a
outras opcións de software privado, moitas delas pensadas
para o contorno de Mac: máis
intuitivas, con maior protagonismo das imaxes e meirande
facilidade para exportar o traballo final a un documento .doc
ou .pdf. Títulos interesantes son
Scrivener, Story Mill, Liquid
Story ou Storyist. Moitos deles
inclúen plantillas para acomodar o texto a unha novela, un
volume científico...
Algúns novelistas que optan
por estes programas gaban especialmente a posibilidade de
ter baixo o mesmo programa
diferentes documentos e referencias que usan nos escritos.
O autor pode ter baixo control
a bibliografía que emprega,
notas, elementos multimedia,
resumos, liñas temporais da
historia...
Esta filosofía de construción
dunha historia ten o seu punto
extremo noutras propostas, caso de Mynovelist ou Dramatica
Pro, que non só serven de plataforma para crear historias e personaxes senón que engaden
pistas para facer esas novelas e
os seus protagonistas máis “comerciais”. O programa define
varios modelos de historia, con
estruturas que van alén do tópico presentación-nó-desenlace.
Recomendan usar “puntos
quentes” na historia e facer interactuar os protagonistas cos
seus antagonistas dun xeito por
veces medido de máis.

ESCRIBINDO GUIÓNS. Escribir teatro ou cine ou televisión require
distintas ferramentas. De feito,
as primeiras aplicacións informáticas pensadas para escrito-

N

O programa Celtxé moi útil para compoñer guións e pódese descargar de balde e en
galego.
PACO VILABARROS

res foron deseñadas en Hollywood, para facilitar o traballo
cotián dos guionistas.
Hoxe, a mellor opción para
quen escriba un guión ou coordine a produción dalgún proxecto audiovisual, de teatro ou
de cómic é Celtx, programa tamén de licenza libre de descarga de balde.
Celtx é unha potentísima ferramenta que alén de facilitar a
creación e uso dos personaxes e
das localizacións nos guións,

?

UERE SABER MÁIS?
Disco duro virtual para autores:
iwriteassistant.com
Programas de software libre
para xestionar novelas
ou guións cinematográficos:
www.spacejock.com/yWriter5.html
http://celtx.com/
Outros creadores de programas
para escritores:
www.marinersoftware.com
www.literatureandlatte.com/scrivener.html
http://storyist.com
http://www.finaldraft.com/m.

ten en conta notas de produción, garda storyboards e automatiza rutinas tan pesadas como darlle formato a unha obra
teatral (escena, nome do personaxe, diálogo...)
Coa mesma filosofía pero de
pago é Final Draft, que incorpora algúns elementos de apoio
na construción de personaxes
que sexan máis interesantes,
máis literarios.

A COPIA DE SEGURIDADE. Cantos escritores maldiciron a informática cando se decataron de que
un erro na copia lles supuxo perder gran parte do seu material?
O disco duro é un dos grandes
inimigos do escritor e a xeneralización da internet fai posíbel liberarse da súa ditadura. Páxinas
como iWrite Assistant permiten
que, tras un rexistro gratuíto, o
escritor poña “a salvo” as súas
creacións. Os autores teñen un
espazo propio no que almacenar e ordenar os seus textos.G

on sei se os piratas que teñen secuestrados os mariñeiros do Alakrana saben ler
e escribir. Non sería estraño
que fosen analfabetos se temos en conta que o é a maioría
da poboación e que até 1972
non tiveron ningunha lingua
escrita. Mais o que é probábel,
e aínda me atrevería a dicir seguro, é que poden recitar de
memoria moitos poemas. A
poesía é o elemento clave da
súa cultura. A palabra oral é a
bagaxe máis valorada dos pastores nómades ou seminómades que constitúen o 60% da
poboación. O resto, granxeiros
ou habitantes de zonas urbanas, son en maior ou menor
medida fillos desta mesma tradición. Cada clan ten un poeta
propio que canta os acontecementos especiais e os feitos
máis significativos da comunidade co propósito de que non
se esquezan. Non coñezo ningún destes poemas populares,
mais de certo que os dos últimos anos serán ben tristes:
guerra civil, desprazamentos
masivos de poboación, fames
grandes, tiranía das milicias,
mar envelenado polos países
ricos e, para que non falte de
nada, un tsunami devastador a
finais do 2004. A paz, o pan e a
casa serán o ‘desideratum’ da
maioría, e poucos ou ningún
cantarán as fazañas dos corsarios como fixera o romántico
Espronceda. Porque sospeito,
aínda que do asunto non saiba
nada, que os líderes non falan
precisamente somalí nin
swahili como primeira lingua.
Seica o secuestro do Playa de
Bakio se negociou nun hotel
de luxo de Londres. Os datos
que ofreceu a nai dun dos piratas detidos indican que el, malia todo, é unha vítima máis.G

’’

Sospeitoqueoslíderes
non falan precisamente
somalí nin swahili”
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A HISTORIA DESCOÑECIDA

O reino da Nova Galicia
Hai un Nova York,
un Novo Orleáns
e houbo unha
Nova España,
pero houbo unha
Nova Galicia?
E onde estaba?
Ímolo ver
Pedro Bosch Giral &
Manoel Toural Quiroga
[TEXTO E ILUSTRACIÓNS]

En memoria de Adrián Benítez,
polos seus “xis” tan mexicanos

T

odos sabemos que
existe Nova York e tamén Nova Orleans.
Postos a facer unha
lista atopamos que hai un Novo México e un Novo Laredo.
Nos mapas actuais de México
aparece un Novo León, que é
hoxe un dos estados máis ricos
da federación mexicana. Nova
España foi o nome da colonia
que abranguía, entre outros territorios, o do México actual e a
maior parte do que hoxe son os
EE UU. E postos a “innovar”,
por que non unha Nova Estremadura, unha Nova Andalucía
ou unha Nova Castela? Tanto
máis que a maior parte dos
conquistadores viñeron de Estremadura, de Andalucía e de
Castela. E resulta que si as houbo… pero xa non as hai.
Poderíamos seguir mencionando o caso da Nova Granada ou o da Nova California pero os lectores de ANT estaranse
a preguntar se houbo unha
Nova Galicia. Ímolo ver.

Mapa de Joost de Hondt de 1635.

cosmovisións opostas.
Hai un detalle curioso non
exento de intencionalidade. A
coroa española decidiu unilateralmente nomear o espazo
conquistado como Nova Galicia, e os seus habitantes como
neogalegos, quizá en lembranza da recente doma da Galiza
europea. Constituíndo así o
único caso coñecido en toda a
historia da conquista.

Bandeira e bisbarra do Reino da Nova Galicia.

O TROCO DA TOPONIMIA NOS TERRITORIOS OCUPADOS. Que se agacha
detrás desa lista de supostas
“novidades” coas que os conquistadores denominaron os
territorios ocupados?
Cada pobo decide como
nomear o espazo que habita
de antergo ou que ocupa pola
forza exercida sobre o que estaba antes. En ningún caso, os

termos empregados son neutros. Detrás de cada denominación hai unha visión do
mundo, ningún dos nomes
asignados resulta gratuíto ou
inocente. Algúns lembran raíces culturais e unha alma común onde prevalecen expresións de plenitude espiritual e
de unidade dentro da liberda-

de. Outros, agachan desexos
de hexemonía ou resaibos de
políticas colonialistas e son a
manifestación do engano a pobos asimilados, coa esperanza
dun futuro mellor (Nova). Todos teñen unha forte carga ideolóxica que revela a identidade
que se lles quere asinar para os
integrar de acordo a unhas

NOVA GALICIA. O actual estado
mexicano de Jalisco, abranxe o
espazo xeográfico ocupado
polos españois denominado
como Nova Galicia, formando
un reino aparte dentro do vicerreinado de Nova España (México), e que chegou a englobar
os actuais estados de Jalisco,
Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas e algunhas zonas de San Luis Potosí. Estes
territorios tiñan unha superficie de 260.000 km2, fronte aos
29.434 km2 da Galicia europea,

Frei Antonio Tello.

e dicir nove veces máis.
A coroa española, en 1529,
tras nomea ao estremeño Hernán Cortes (1485-1547) como
Capitán Xeral da Nova España,
e o castelán Nuño Beltrán de
Guzmán (1490-1544) abandona o cargo de Presidente da Real
Audiencia e organiza unha sanguiñenta expedición militar cara ao fisterra mexicano, exterminando a unha boa parte >>>
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Santiago “mataindios” (s. XVII).
Tepotzotlán (técnica precolombina en
madeira, amoado de cana, vidro e coiro)

’’

Detrásdecada
denominación hai
unha visión do mundo,
ningún dos nomes
asignados resulta gratuíto”

’’

Acoroaespañoladecidiu
unilateralmente nomear
o espazo conquistado
como Nova Galicia,
e os seus habitantes
como neogalegos”

’’

NovaGaliciaformou
un reino aparte dentro
da Nova España (México) e
chegou a englobar Jalisco,
Sinaloa, Nayarit,
Aguascalientes e Zacatecas,
un territorio nove veces
maior que a Galiza actual”

’’

ACoroamandouque
a nova cidade recibise
o nome de Santiago de
Galicia de Compostela
e se lle rendese honra
o 25 de xullo”

’’

AprincipiosdoséculoXIX,
antes da independencia
de México (16 de setembro
de 1810), a Nova Galicia
cadraba, case na súa
totalidade, cos estados
de Jalisco e Nayarit”

da poboación autóctona. Esta
afirmación facémola sobre a
base estatística extraída do censo elaborado polos españois, co
obxecto de consignar como novos tributarios os grupos humanos atopados ao seu paso. Deste xeito, sabemos que nos últimos anos do século XVI, de
26.450 tributarios rexistrados
tras a ocupación, só aparecen
4.700. En a penas dúas décadas,

>>> o 82% da poboación censada polos conquistadores desaparecera.
Ao novo territorio, Guzmán
impúxolle o nome de Conquista do Espírito Santo da Maior
España. Non embargantes, inteirada a raíña española, Isabel
de Portugal (e non Xoana “a tola” como se escrebeu) mostrou
a súa desconformidade, polo
que “se mandou nomear Galicia da Nova España” (Carta en
Ocaña, a 25 de xaneiro de 1531).
Nuño de Guzmán ademais
decidira fundar unha cidade co
nome da Vila do Espírito Santo
da Maior España como capital.
De novo, a Coroa mostrou o seu
desacordo e mandou que a nova cidade recibise o nome de
“Santiago de Galicia de Compostela e se lle rendese honra o
25 de xullo de cada ano”.
Desde esta nova Compostela sairía unha expedición en
busca das míticas sete cidades
de ouro. A lenda podería estar
baseada nos nomes das sete
portas primitivas da muralla
de Santiago na Galiza. A exploración partiu por terra, sendo
acompañada por navíos que a
seguirían por mar. Desta viaxe
resultaría a descuberta do oeste dos futuros EE UU.
A forza mostrada polos habitantes indíxenas obrigou os
conquistadores, en dúas ocasións, a mudar a capital do Reino a outro lugar. O 10 de maio
de 1560, consumada a ocupación, a Audiencia e o Bispado
trasladáronse de Compostela a
Guadalajara.
Coas reorganizacións do vicerreinado da Nova España no
século XVI, a Nova Galicia cedeu o sur de Sinaloa á Nova
Vizcaya, e coas reformas borbónicas alteráronse, aínda
máis, as divisións políticas do
vicerreinado. Así, en tempos
de Carlos III, a Nova Galicia pasou a ser Intendencia de Guadalajara. A principios do século
XIX, antes da independencia
de México (16 de setembro de
1810), a Nova Galicia cadraba,
case na súa totalidade, cos estados de Jalisco e Nayarit
(108.000 km2). Tras a Constitución de 1824 crease o Estado libre e soberano de Jalisco, o que
ía significar a desaparición da
vella denominación.

A TRANSFORMACIÓN DE SANTIAGO
‘MATAMOUROS’ EN SANTIAGO ‘MATAINDIOS’. No continente ameri-
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Santiago “mataindios”.
Templo de Santiago en Yautepec.

cano chegáronse a documentar
até 17 aparicións de Santiago. A
primeira, foi durante a conquista da Nova España en 1518 e narrada por Francisco Gómez de
Gómara. Personaxe que por
outra parte nunca estivo no Novo Mundo. A última, foi en 1916
onde Santiago cabalga ao lado
de Pancho Villa (!).
Na Península Ibérica utilizárase o vello mito do Santiago alquimista, capaz de agluti-

nar ao seu redor diferentes correntes culturais, para o converter en guerreiro aliado (o
Santiago matamouros) cumprindo así un novo papel propagandístico que esvaese a
vella Gallaecia para dar paso á
nova realidade hispánica asimiladora da Hispania árabe, a
única coñecida até entón. O
Santiago matamouros sería o
novo structor desa realidade
uniformizadora peninsular,

Nuño de Guzmánno momento da conquista. Codex Telleriano Remensis (s. XVI).

agás Portugal. Agora, en América, recorríase novamente ao
mito para facer fronte aos teimudos focos de resistencia da
poboación. Santiago reaparecía convertido nun necesario
mataindios. A ocasión así o requiría.
O franciscano e historiador
galego, Antonio Tello (15671655) foi o encargado de narrar
as peripecias da conquista e
cóntanos as tres aparicións do
Apóstolo asistindo ás tropas españolas. Na súa Crónica miscelánea (1642), di que a primeira
foi en 1530, na batalla librada
por Nuño de Guzmán co seu
exército: “[...] saíron ao encontro do exército de Nuño, cinco
aldeas [...] e comezaron a pelexar con eles, cos seus arcos chimais e macanas [...] e tiveron
unha rifada e sanguenta batalla,
e neste posto os desbaratou o
apóstolo Santiago a vista do noso exército e dos yndios”.
A segunda aconteceu en
1535, na vila de Tlacotlán, tamén nun enfrontamento bélico: “[...] lles acometeu aos españois unha grande conspiración de yndios (...) e aparecéuselles o apóstolo Santiago, segunda vez, e axudoulles, con
que saíron do perigo”.
A terceira foi na vila de Guadalajara, en 1536, asediada polos naturais de lugares veciños.
Tello relata que “[...] viñeron infinidade de yndios a pelexar cos
nosos españois, os cales, saíndo
ao encontro aos yndios, viron ao
apóstolo Santiago e aos anxos,
que pelexaban no seu favor”.
Actualmente, en distintas
bisbarras de Jalisco e Nayarit,
aínda se está a celebrar a festividade en honra a Santiago, o
25 de xullo. Os festexos presentan un marcado carácter
contraditorio. Desde principios do século XX os habitantes de Jalisco, indíxenas e mestizos, padecen un profundo
éxodo migratorio marcado
pola súa proximidade cos EE
UU. Moitos dos que tornan
temporalmente aos seus puntos de orixe, cumpren coa vella
tradición de honrar ao Apóstolo: o emigrante que corre cos
gastos dos festexos, ten o dereito de encarnarse na figura
de Santiago e someter así aos
disfrazados de yndios que loitan contra el. En moitas ocasións, a festa deriva en enfrontamentos violentos entre os
mesmos participantes.G
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O mosteiro de Caaveiro foi fundado
por san Rosendo no século X
sobre un anterior.
A igrexa, románica, é do século XII.
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COMARCAS DE GALIZA

Do mar ás Fragas do Eume
Panoramica desde o monte Fexa da comarca e a ría de Ares e Betanzos.

Castelo dos Andrade.

Nas Fragas do Eume tópanse algúns
dos bosques atlánticos mellor conservados
de Europa, cunha riqueza natural na que
se topan especies vexetais pouco comúns
en Galiza. Edicións A Nosa Terra repasa todo
este patrimonio natural en Eume
M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

V

én de saír do prelo a
nova entrega de Comarcas de Galiza, a
colección coa que
Edicións A Nosa Terra repasa o
máis destacado do patrimonio
natural, histórico e etnográfico
do país. Desta vez o equipo coordinado por Adela Leiro detense na demarcación do Eume, integrada polos concellos da Capela, Cabanas, Monfero, Pontedeume e as Pontes de García
Rodríguez, con 538 km2 e preto
de 28.000 habitantes.
Historiadores, arqueólogos e
estudosos acharon abundantes
restos dos primeiros poboadores que se asentaron na comarca. Só na serra da Faladoira apareceron máis de cen enterramentos megalíticos, a ambas
beiras do camiño real que atravesaba a serra entre As Pontes e
Bares, que representan unha
das máis grandes concentracións de mámoas do país. Nestas terras tamén levantaron os
seus poboados as comunidades
castrexas, que sufrirían, en moitos casos, un proceso de romanización, e tamén os romanos,
con importante pegada no lugar
de Centroña, onde se descubriu

unha vila romanaen 1950.
A chegada do feudalismo fixo medrar o protagonismo do
poder relixioso e creáronse
mosteiros como o de Breamo,
Caaveiro, Monfero e Montefaro,
tan destacados na historia da
comarca como a propia fundación, en 1270 por Afonso X, da
vila e alfoz de Pontedeume, señorío real até 1372, que máis tarde pasaría a mans dos Andrade.
As grandes áreas de fragas
atlánticas, consideradas como
as mellor conservadas de Galiza,
conférenlle singularidade á comarca, dominadas por carballos, bidueiros, pradairos, castiñeiros, acivros e teixos. O máximo expoñente tópase no Parque Natural Fragas do Eume,
cunha riqueza e variedade de
especies que lle outorgan un papel destacado dentro dos bosques atlánticos europeos. Están
catalogadas 25 especies de árbores, entre elas os teixos, que
teñen aquí o límite occidental
da distribución en Galiza.

’’

Construídaen1380,aponte
que lle dá nome á vila
colocou a Pontedeume
á cabeza da enxeñería civil
na Península Ibérica
durante anos”

Fragas do Queixeiro, nos vales do Eume e afluentes.

’’

AsPontespasoudeser
unha vila tradicionalmente
agraria, como recolleu
o Catastro do Marqués
de Ensenada, a enfocarse
cara ao sector industrial
e mineiro. Na actualidade,
só o 8% da superficie total
se emprega para o cultivo”

’’

OmosteirodeCaaveiro,
nas Fragas do Eume,
foi fundado no século X
por San Rosendo.
Na actualidade preséntase
como un dos cenobios
máis antigos de Galiza”

Outono nas fragas do Eume.

’’

CABANAS. O seu territorio repár-

A praia de Cabanas, de 1.400 m, está asentada sobre a frecha que pecha parcialmente
o esteiro do Eume.

tese entre unha área costeira
de escasa altura e as penichairas do interior. Castros, pazos,
hórreos e os restos dun muíño
de maré, na desembocadura
do río Castro no linde con Fe-

ne, compoñen algúns dos elementos destacados polos autores deste volume dentro da
riqueza patrimonial e natural.
O concello ten habilitada

unha ruta para facer a pé que
percorre a praia da Magdalena, dende unha pequena fraga do tramo final do Eume,
que ascende, ademais, á >>>

Alendadiqueafortaleza
dos Andrade estaba
comunicada por un túnel
co castelo de Pontedeume”
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>>> vila e ao Pico do Castro.

A CAPELA. A maior parte do territorio forma parte do macizo do
Forgoselo, con cumes achairados cunha altitude media de
400 metros. Trátase dun concello eminentemente rural
adicado, sobre todo, á agrogandaría, con espazos naturais
de gran valor, especialmente
na contorna do Eume.
Dentro do devir histórico da
comarca, o mosteiro de Caaveiro, no interior das Fragas, xogou
un papel destacado. Foi construído no século X por San Rosendo sobre un anterior, e ampliado posteriormente. Na actualidade preséntase como un
dos cenobios máis antigos de
Galiza. Dende este peculiar emprazamento exerceu o seu dominio sobre a maioría das terras
que se estendían entre o Eume e
o Xubia, acumulando toda unha serie de riquezas que, despois, lle permitiría afrontar
obras de rehabilitación da antiga igrexa románica e a creación
da torre barroca. Pero as disputas internas levan o mosteiro ao
abandono, que tras a desamortización pasa a mans do avogado Pío García Espinosa. Foi declarado Monumento Histórico
Artístico no seu conxunto.

MONFERO. A historia deste concello é inseparábel da do seu mosteiro cisterciense. Construíuse
no século X, a pesar de que tivo
que ser reconstruído no século
XII tras varias invasións normandas. A fachada barroca, que
combina granito e lousa, é a parte que mellor se conserva.
Baixo o encoro do Eume,
entre este concello e o da Capela, o río encana nunha gorxa
inaccesíbel con abundantes
saltos, declarada Reserva Integral dentro do Parque Natural
Fragas do Eume.
PONTEDEUME. Construída en
1380, a ponte que lle dá nome a
vila colocou a Pontedeume á
cabeza da enxeñería civil durante anos. Con 800 metros de
lonxitude e os seus 79 arcos foi
considerada durante anos a
máis longa da Península Ibérica. Esta ponte de pedra veu
substituír, por orde de Fernán
Pérez de Andrade, chamado O
Bo, unha antiga de madeira.
Por ela pasaba un dos camiños de peregrinaxe a Compostela e foi tal a importancia que

Canón do Eume entre os granitos do Forgoselo [á esquerda] e os xistos do Queixeiro [á dereita]. A primeira ponte que houbo entre Pontedeume e Cabanas foi mandada construir, na Idade Media, por Fernández de Andrade e tiña 79 arcos apuntados,dúass torres e un hospital para peregrinos. A actual foi construída entre 1864 e 1870.

Culcita macrocarpa, fento de interese
mundial en perigo de extinción. É un endemismo ibero-macaronésico que, na
península, só se atopa nas fragas do Eume, no río do Seixo, na serra de Algeciras
e algunhas localidades asturianas.

Driopteris aemula, unha das 21 especies
de fento das fragas do Eume.

adquiriu que se construíu á súa
beira unha capela e o hospital
do Espírito Santo, con doce camas atendidas por frades do
convento de Montefaro. Co paso do tempo, o hospital comezaría a esmorecer, desaparecendo definitivamente no ano 1841.
As súas pedras empregáronse
na praza de San Roque.
Dentro do seu casco antigo,
no que conviven casas tradicionais con monumentos de
grande interese, destaca a Torre dos Andrade, que se conserva como o último resto do
palacio desta familia e que aco-

O Woodwardia radicans é un fento raro
na península pero presente nas fragas
do Eume. As súas frondes poden chegar
aos 2,5 m. de lonxitude.

lle un centro de interpretación.
A torre completaba o recinto
amurallado pola parte oeste.
En 1905 pasou a ser propiedade da vila e en 1911 foi derrubada unha parte para abrir a
avenida de Lombardero.
O concello converteuse nun
importante centro turístico e
porta de entrada ao parque
Natural das Fragas do Eume.
Preto da vila continúan en pé
os restos do Castelo dos Andrade, do que só se conserva a Torre da Homenaxe. Ao seu redor
o imaxinario popular creou numerosas lendas. Unha delas di
que a fortaleza estaba comunicada por un túnel co castelo de
Pontedeume. Tamén se conta
que nos seus calabozos morreu
de fame unha parella de amantes como castigo, polo que algúns veciños coñéceno como o
castelo da fame.

mas décadas marcou definitivamente o futuro do concello.
Na actualidade esgotada, a mina a ceo aberto deixou un furado de máis de dez quilómetros
cadrados, que agora a propietaria, Endesa, quere rexenerar
creando unha lagoa artificial.
De ser unha vila tradicionalmente agraria, tal como recollía
o Catastro do Marqués de Ensenada, a economía local pasou a
enfocarse cara ao sector industrial e mineiro e, na actualidade,
só o 8% da superficie total se
emprega para o cultivo.
Dentro do apartado histórico, ten especial interese a pegada dos pobos megalíticos e castrexos, dos que aínda se conservan mostras. A partir do ano 6160 chegaron por vía marítima
as expedicións de Xulio César a
Brigantium e, entre os anos 29 e
19, producíronse as campañas
de Augusto. Con todo, ningunha rede principal atravesou o
concello, aínda que si a secundaria que comunicaba Lucus
Augusti coa ría ferrolá.
O actual nome da vila re-

? UERE SABER MÁIS?

www.eumeturismo.org

A fachada do mosteiro de Monfero combina lousa e granito. Fundado no século
X foi ampliado posteriormente.

móntase á Idade Media. Segundo a tradición, Henrique II entregoulle esta vila a García Rodríguez de Valcárcel como compensación polo rescate na batalla de Nájera, en 1372. Pasou, así,
a señor da vila, a ter castelocon
xurisdición civil e criminal e poder para nomear alcaldes, alguacil e escribáns públicos. Dende
entón, pasóuselle a chamar As
Pontes de García Rodríguez.
Dentro do patrimonio natural do concello, os autores destacan diferentes fervenzas que
se forman nos desniveis que teñen que salvar os ríos Somede e
Bermui, con máis de dez metros de altura boa parte delas.G

AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ.
Cunha longa traxectoria de poboamentos e protagonista de
avatares históricos importantes
para a comarca, o certo é que a
extracción de lignito das últi-

A mina de lignito das Pontes, esgotada, converterase en lagoa artificial.
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Igrexa de San Xoan de Lagostelle.

Fonte de San Xoan, que deu orixe ao balneario de Guitiriz.

VISITAR.

Guitiriz, a vila
termal de Lugo
Achegarse a Guitiriz ten un significado especial. Trátase da vila
termal luguesa por excelencia
dende tempos ancestrais. O último recanto da Terra Chá conta
con dous fermosos e afamados
balnearios: o que está na propia
vila e o de Pardiñas. O primeiro
deles, recentemente remodelado, é un lugar ideal para pasar
unha fin de semana ou tamén
unhas vacacións. Con perto dun
século de historia, conta cunhas
extraordinarias vistas entre as
que destacan as da zona máis
abrupta da paisaxe chairega,
ademais de ser o lugar idóneo
para illarse do mundanal ruído.
Para os máis tradicionais e
os que gusten de gozar do termalismo á antiga usanza está o
Balneario de Pardiñas. Alí, o
viaxeiro pode aloxarse en tradicionais casiñas construídas hai
máis de medio século para tal

efecto. Ademais, se coincide
coa primeira fin de semana de
agosto, os afeccionados ao folk,
gozarán cun dos mellores e
máis tradicionais festivais musicais de Galicia, ao que avalan
30 anos de historia.
Aínda que fundamental, non
todo é termalismo na porta oeste
da Chaira. Na ruta monumental
salienta a coñecida coma Igrexa
Vella ou de San Xoán de Lagostelle. A capela deste templo, que
honra ao patrón de Guitiriz, data
dos primeiros anos do século
XV. O outro gran monumento
da vila emprázase no centro histórico, a Igrexa de Santa María,
de estilo neorrománico, e edificada a mediados do século XX,
ao carón dunha gran carballeira
que supera os dous séculos de vida. Outro monumento relixioso
de singular relevo é a capela en
honra a San Nicolás, na parroquia do Buriz, e que foi construída na Idade Media. Tampouco
se pode deixar á marxe unha viaxe até o San Alberte, tanto pola
gran paraxe natural que o alberga, coma pola romaría que alí se
celebra en épocas estivais. Ademais, a súa zona máis próxima
fai as delicias dos afeccionados á
pesca, mentres contemplan a
vella ponte románica que une
ambas beiras do río.
Calquera que queira estirar
as pernas e facer unha ruta de
sendeirismo pode facelo ao carón do río Forxa, nos Sete Muíños, no que, ao longo dunha
distancia de case catro quilómetros, se pode gozar doutra
paraxe natural que carece de
parangón. E para marchar a
gusto desta vila termal ben pode facerse comendo no Mesón
da Cabra, pero sen esquecer
nunca a rica repostaría de Guitiriz, da que a súa tradicional torta de millo é raíña e dona.G
Antonio Cendán

Fonte da Gándara.

VIAXAR.

MondarizBalneario
con guías MP3
O Concello de Mondariz-Balneario vén de estrear un novo
sistema de información turística pioneiro no Estado. Trátase
de audioguías xeorreferenciadas en formato MP3 que o turista pode descargar de balde e escoitar en calquera reprodutor
de audio e no seu propio navegador GPS.
Con este servizo o visitante

Mondariz-Balneario.

pode cargar dun xeito fácil a rota que lle interese no seu navegador con todos os datos en forma de documentos audiovisuais dos lugares a visitar, de
maneira que o propio GPS fará
de guía turístico.
Para aqueles que non dispoñan de GPS no coche, o sistema tamén permite previsualizar as rotas en Google Earth e
Google Maps a través da web
do Concello http://www.mondarizbalneario.es/mp3/gal/index.html.
As Audioguías MP3 permiten coñecer Mondariz-Balneario e seu contorno a través de
tres rotas: a de Mondariz Balneario, a de Troña Sobroso e a de
Mondariz-Covelo.
Trátase dun novidoso e innovador xeito de coñecer este
concello coñecido polo seu balneario e as propiedades medicinais das súas augas.
Co sistema o turista gaña en
comodidade e información e o
Concello proporciona un servizo turístico de calidade baseado
nas novas tecnoloxías da información. A guía na que o Consistorio puxo un especial énfase na
locución, feita por profesionais,
está a disposición dos visitantes
en galego, castelán e inglés en
http://www.mondarizbalneario.es/mp3/gal/index.htmlG
E. Estévez

VIÑOTECA.

Alma de branco
Impedir que as nosas castes
máis nobres estendan a súa
presenza a outras zonas que
buscan suplementar con elas as
carencias ou as ausencias das
súas variedades brancas, sen os
atributos das nosas, non significa nin implica a excelencia dos
viños con elas elaborados no
país, como é natural. Así podemos atopar moitos viños que
expresan con máis ou menos
acertos as características destas
castes pero que ás veces sérvennos para imaxinar eses posíbeis
viños de alén das nosas DO.
O godello é a variedade considerada como principal para
unha maioría das adegas de
Monterrei, que deste xeito elaboran viños monovarietais con
ela, outras adegas prefiren a
complexidade e seguen a tradición mesturándoa co resto das
castes da zona: dona branca,
verdello louro (treixadura) e incluso coa monstruosa.
Este godello que elabora a
adega Pazo das Tapias en Pazos
(Verín) representa fielmente todo o dito por 5 euros.
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Adega Pazo das Tapias..

Alma de branco 2008
Adega Pazo das Tapias.
Pazos (Verín).
Godello.
D.O. Monterrei.

Limpo e brillante con aromas
frutais e florais amarelos, piña e
mimosa. Co tempo atenúase
este primeiro impacto máis entusiasta para lle deixar paso a algo menos brioso como a froita
branca acompañada de fiúncho e de herbas secas. Acércase
goloso, pasa redondo e despídese co amargor característico
desta variedade.G
Antonio Portela

COGOMELOS.

Russula
virescens
O xénero Russula é moi amplo,
aparecen máis de 20 especies
diferentes en Galiza e, moitas
veces, é moi difícil identificalas,
polo que non son cogomelos
moi consumidos. Ademais son
fráxiles e non permiten unha
cocción longa, limitando o número de receitas que se poden
elaborar con eles. A Russula virescens pode confundirse con
facilidade coa Russula heterophylla pero non supón ningún risco, xa que ambas as dúas, que son de tonalidade verdosa, son excelentes comestíbeis. A Russula virescens é coñecida como Fungo dos cregos
ou Netorra verde en distintas
bisbarras de Galiza.
Presenta un sombreiro de
entre cinco e 15 centímetros de
diámetro. A forma en estadios
iniciais é redondeada, hemisférica e despois convexa e, finalmente, plana, momento no

que incluso presenta unha pequena depresión. Algúns autores defínena como de aparencia marmórea pola tonalidade
verdosa. A cutícula é dificilmente separábel, mate e seca,
presentando unha serie de escamas ou pequenas placas, característica esta que a diferenza
da Russula heterophylla. É moi
habitual que estea atacada por
limacos na parte superior, como acontece coa maioría dos
cogomelos deste xénero.
As lamelas son desiguais,
case libres, estreitas, delicadas
e non moi apertadas. Presentan unha tonalidade branca ou
crema.
O pé pode acadar até dez
centímetros de altura. Cilíndrico, groso e robusto. A coloración é branca case pura, con
reflexos rosáceos en ocasións.
Como acontece con outras
Russulas, en estado óptimo, o
pé parte como se fose un xiz.
A carne é compacta, firme e
de cor branca, con tons de cor
viñoso. Sabor doce e olor agradábel, para algúns autores
lembra as noces.
Aparece no verán e no outono, baixo bosques de frondosas, carballos e bidueiros, principalmente, con solos areosos e
tapizados con herba. Este cogomelo non é tan común como
a Russula heterophylla, que
aparece con maior facilidade.
Comestíbel moi aprezado,
para moitos a mellor das Russulas que hai en Galiza, pese a
que tamén ten moita calidade a
Russula cyanoxantha e poden
aparecer xuntas no mesmo hábitat e ao mesmo tempo. Unha
receita de interese é a pasta con
nata e estes interesante cogomelos, moitas veces menosprezados de xeito inxusto.G
Alexandre Mínguez

cogomelosdegalicia@gmail.com

Russula virescens.
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Os populares Bolechas estarán
en Burela, en forma de monicreques manexados polo grupo
Caramuxo.
Coordenado por Gonzalo Vilas
BUEU
¬ CINE. Ciclo documental. Todos os venres de novembro, no Centro Social do Mar, proxección dun
documental, en ciclo organizado
pola Asociación Mozas e Mozos
de Beluso.
¬MÚSICA. At Versaris. Hip-hop
dende Catalunya cantado en catalán e cheo de bases de producción
propia. O venres 13, ás 22:30, entrada a 4 euros, na Sala Aturuxo.
E o domingo 15, ás 21:00 e entradas de 6 a 3 euros (aboados), estará o grupo madrileño de swing e
ska No Reply.

Lingua de
liberdade
A plataforma cívica Galego, Patrimonio da Humanidade, unha
das varias asociacións ou colectivos que se teñen formado recentemente na defensa do noso
idioma contra as políticas linguisticas da Xunta, convocan este acto
cívico baixo a denominación de
Lingua de Liberdade, para este
sábado 14, ás 12:00, no Teatro Principal de Santiago.
Trátase dun acto aberto, aínda
que calculan que o teatro se quede
pequeno, que será levado por Cándido Pazó, e contará coa participación de Henrique Monteagudo, o
catedrático Fermín Bouza, a escritora Marilar Aleixandreou a actriz
Tamara Canosa, entre outros. Intervirán tamén líderes sindicais galegos e persoeiros como Isaac Díaz
Pardo, Camilo Nogueira, Xesús
Alonso Montero, así como representantes representantes de institucións oficiais relacionadas coa língua e a cultura galegas.
Ademais das alocucións, ao final
contarase coa actuación musical de
Roi Casal. O acto é o primeiro
dunha serie deles a levarse a termo
por todo o país, co fin de sensibilizarse cos problemas actuais da língua, de dalos a coñecer e aunar esforzos, sen distincións políticas,
arredor desta causa.
Lingua de Liberdade, o sábado 14, a
partir das 12:00, no Teatro Principal
de Santiago.

O BARCO
¬TEATRO. El Romeo y la Julieta.
Comedia representada pola formación La Tirita de Teatro. O venres
13, ás 20:00, no Teatro Municipal
Lauro Olmo.
BURELA
¬TEATRO. Os Bolechas. Uns monicreques que reproducen fielmente aos debuxos de Pepe Carreiro, manexados pola xente de
Caramuxo Teatro. O sábado 14, ás
18:00, na Casa da Cultura.
CALDAS DE REIS
¬MÚSICA.J. Constenla, Improvía. Javier Constenla é un artista
de longa traxectoria profesional, director da Big Band de Ourense,
mestre de jazz dende hai 13 anos,
con xa 4 cd's no mercado. Este venres 13, ás 23:00, na Sala Son.
CANGAS
¬TEATRO. Atra Bilis. Un texto
deLaila Ripoll,filla da actriz Concha
Cuetos, traducido por Xosé Manuel
Pazos e representado por Teatro de
Ningures. Este xoves 12, ás 21:00,
no Auditorio Municipal.
¬TEATRO.Glass City. Unha evocación en clave musical dos veraneos
do caudillo na Coruña provinciana
dos anos 50, polo grupo Teatro do
Noroeste. O sábado 14, ás 21:00, no
Auditorio Municipal.
O CARBALLIÑO
¬TEATRO. O xogo de Yalta/Afterplay. Risas e bágoas, beleza,
humor e drama chegarán até nós a
través da creación dos intérpretes
da compañía Teatro do Atlántico.
O venres 13, ás 22.30, no Auditorio
Municipal.
CARBALLO
¬MÚSICA. The Ramblin’ Rose.
O grupo de Vilagarcía de Arousa
comparece este venres, ás 23:00, na
Sala A Reserva.
CEDEIRA
¬TEATRO. Aeroplanos. A exitosa

¬ ARTE
Miradas. Cara ao Paraíso.
Un diálogo coa arte
galega e as vangardas
internacionais
A exposición, comisariada por
Fernando Castro, está composta por cincuenta e unha pezas procedentes da Colección
Caixa Galicia.
Miradas. Cara ao Paraíso proponnos unha revisión da arte galega en diálogo coas principais
vangardas internacionais presentes tamén na Colección.
Así, poderemos ver por primeira
vez en Galicia obras de artistas tan
relevantes da historia da arte do
século XX coma Chagall, Óscar
Domínguez, María Blanchard,
Wilfredo Lam, Fernand Leger,
Joan Miró ou Picasso, nunha
conversa harmónica e ás veces
confrontada con obras dos artistas galegos máis senlleiros do século XX, entre os que destacan
Luís Caruncho, Colmeiro, Isaac

comedia do grupo Lagarta Lagarta,
conErnesto Chaoe X.M. Olveirade
protagonistas, segue as súas representacións, logo dun ano, neste caso
vai ser o domingo 15, ás18:30, no Auditorio Municipal.
CELANOVA
¬ACTOS. Fundación Curros Enríquez . Esta entidade organiza
unha serie de actividade culturais
para este mes. Entre elas, a exposición Estampas dunha romaría, até o
domingo15, a mostra de fotos Asómate, de Carlos Lorenzo, do 17 ao
30. Curtametraxes e obradoiros, os
venres 17.30 a 19.30 (nenos 4-12
anos). O sábado 14 haberá un obradoiro de literatura e creación literaria.
A CORUÑA
¬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 luns
16, ás 18:00 e 20:30, na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 12
Alain Robbe-Grillet. 20.30 h. Transeurope express(1966) 90´. Subtítulos en castelán.
Venres 13
Fóra de serie. 20.00 h. No acepto!!!
1980-1990: Diez años de hardcore,
punk, ira y caos (I),Alberto Bocos e

Paquet de tabac et verre, obra de Pablo Picasso.

Díaz Pardo, Granell, Lamazares
ou Leiro.
A Fundación Caixa Galicia remata
así a celebración do seu vixésimo
aniversario coa última das catro exposicións da súa colección que
este ano nos amosaron un novo
xeito de ollala e entendela.
Unha ollada distinta que contrapuxo nuns casos e harmonizou
noutros a relación das importan-

José A. Alfonso, 2007. 187´. Vídeo. Entrada gratuíta. 23.30 h. No acepto!!!
1980-1990: Diez años de hardcore,
punk, ira y caos (II),Alberto Bocos e
José A. Alfonso, 2007.80´. Vídeo. Entrada gratuíta.
Sábado 14
Alain Robbe-Grillet. 18.00 h.Transeurope express (1966) 90´. Subtítulos
en castelán.
Foco Sueste Asiático. 20.30 h. The beautiful washing machine, James
Lee, 2004,118´. Vídeo. Subtítulos en
castelán.
Luns 16
Alain Robbe-Grillet. 20.30 h. L´homme qui ment, (1968), 116´. Subtítulos en castelán.
Martes 17
Foco Sueste Asiático. 20.30 h. Opera
Jawa, Garin Nugroho, 2006. 120´.
Subtítulos en galego.
Mércores 18
Foco Sueste Asiático. 20.30 h. Flower
in the pocket, Liew Seng Tat, 2007.
97´. Vídeo. Subtítulos en castelán.
No Centro Galego de artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.
¬CINE. Rebelión nas aulas. Dentro do ciclo Rodando nas Aulas, este
filme de James Clavell (1967) que
encumbrou a Sidney Pottier. O luns
9,ás 18:00 e20:00, naSede da Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. De Picasso a Barceló. A
exposición realiza un itinerario ao
longo da arte española da segunda

tes pezas da colección da entidade financeira galega coa súa
contorna, coa época na que foron
creadas, como tenta refrexar o tçitulo da mostra.
Os horarios de visita son de luns
a domingos: 12:00 a 14:00 e 16:00
a 21:00. Visitas guiadas os sábados
ás 19:30 e domingos ás 12:00.
Sede Fundación Caixa Galicia Santiago, até o 10 de marzo do 2010.

metade do século XX e inicios do
XXI, a partir dunha serie de obras
que conforman a colección do galerista catalán Manel Mayoral.
Aberta até o 7 de febreiro, no Museo de Belas Artes .
¬EXPO. Rodin e a mitoloxía
simbolista. A exposición está organizada pola Obra Social "La Caixa"
coa colaboración do Musée Rodin
de Paris. Trátase de 85 pezas entre
esculturas (a maioría en bronce) e
debuxos, na que por primeira vez se
profunda na conexión do escultor
co corazón simbolista e a interpretación da mitoloxía. Até este domingo
15, no Kiosko Alfonso.
¬EXPO.Ignacio
Caballo:
Neste lugar. Exposición dedicada ao escultor e debuxante Ignacio Caballo (Gardo, Palencia,
1965). O artista seleccionou perto
de cincuenta obras, entre esculturas e debuxos, pertencentes á súa
última etapa. Até o12 de decembro, na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. Ruth Mathilda Anderson. Unha mirada de antano. Mostra das fotos desta fotógrafa americana, retratando a Galicia dos anos 1924 e 26 para a
Hispanic Society de Nova York.
Aberta na sede de Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Uh La! Radio. Actuación para este xoves 12, ás 22:00, entrada a 5 euros, na sala Le Club.
¬MÚSICA. KB Connection. For-
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Wim Mertens, o popular e
prestixioso compositor , autor
de coñecidos temas para o
cine, estará na Coruña co seu
piano, acompañado pola violinista Shirly Laub.

¬ MÚSICA

O veterano pianista Kenny Barron.

XIX Festival
de Jazz de Lugo
Un dos festivais de jazz máis
serodios entre os que organizan as distintas cidades galegas, esta semana entra na súa
recta final.
As actuacións programadas
para estes días, até o sábado 14
en que terá lugar a clausura do
festival, serán as de Jaume Tugores Trío, o xoves 12. O mallorquín é un artista cun grandepoder de transmisión e un guitarrista e compositor de técnica
moi persoal.
O mesmo xovesestarán Ignasi Terraza Trío con Josep Mª
Farràs, co invitado especial
Jesse Davis. Terraza a miudo é
considerado como o herdeiro
de Tete Montoliu aínda que o
músico ten un estilo propio que
o o converteu nun dos pianistas
cataláns máis populares. Josep
Maria Farràs destacou sempre
por unha sonoridade potente e

agresiva e unha gran versatilidade estilística, coa clara infl
uencia de Gillespie e especialmente, de Clifford Brown. Mentres Jesse Davis ocupa un lugar
de privilexio entre os mellores
saxofonistas do momento.
O venres 13 teremos aoguitarrista e compositor austríaco
Wolfgang Muthspiel,caracterizado pola súa sensibilidade e
a audaz musicalidade.
O sábado 14 estará o trompeta e compositor norteamericano Chris Kaseco seu sexteto.
Un trompetista e compositor
consolidado no mundillo de
jazz, donde recibeu prestixiosos
galardóns.
O mesmo sábado, e para rematar o festival, estará o piano
do Kenny Barron Trío. O pianista nado en Philadelphia en
1943 acumulaexperiencia e
premios, como os do Festival de
Donosti en diversas edicións
En Lugo, até o sábado 14.

mación galega de jazz que vai actuar
este xoves 12 , ás 22:30, no Jazz Filloa.
¬MÚSICA. Mandrágoras. Concerto para o venres 13, ás 22:30, na
sala Mardi Grass.
¬MÚSICA. Dani Wilde. Actuación
deste cantante e músico inglés de
blues-rock no sábado 14, ás 22:30,
entradas 12 euros, na sala Mardi
Grass.
¬MÚSICA. Wim Mertens. O brillante compositor recala na Coruña
co seu piano, axudado ao violín por
Shirly Laub, para ofrecer aos asistentes un vibrante concerto con temas
dos seus anteriores traballos. O sábado 14, ás 20:30, entradas a 22 euros, no Teatro Colón.
¬MÚSICA. FelixArias. Un dos referentes do pop feito en Galicia, actúa o
vindeiro mércores 18, ás 20:30, no
Jazz Filloa.
FERROL
¬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 programa "A hora do conto". A actividade está dirixida a rapaces de catro
a dez anos, gratuíta (retirando invitación na mesma biblioteca).
¬CINE. Os heroes nunca morren. O director Jan Arnold dirixe
este documental sobre as famosos
fotos de Cappa en Cerro Muriano.
Dentro do ciclo Imaxes contra o esquecimento, o martes 17,ás 19:00, no
Ateneo Ferrolán.
¬CINE. Rebelión nas aulas.
Dentro do ciclo Rodando nas Aulas,
este filme de James Clavell (1967)
que encumbrou a Sidney Pottier. O
luns 16, ás 18:00 e 20:30, na Sede Fun-

¬ TEATRO

A vida e as súas voltas.... Unha volta
O Xogo de Yalta. Afterplay máis: Dúas parellas, home e muller,
home e muller. Unha, composta por
Teatro do Atlántico
xentes ricas, ociosas e adúlteras en
lugar e tempo de lecer, xogando a
Autor: Brian Friel
namorar. O verán, a luz, o sol, a múDirección: Xúlio Lago
sica que o envolve todo, o champán
Adaptación: Goretti Sanmartín
coas súas burbullas, e máis un can.
Escenografía: Rodrigo Roel
A outra parella, en complicada siSon: Xavier Constenla/xúlio Lago
tuación económica e afectiva, co frío
Iluminación: Xúlio Lago
invernal de Moscova, a ausencia de
Vestiario: Susa Porto
luz. A música que devén en silencio,
Elenco artístico:
e o vodka como compañeiro fiel.
Por orde de aparición en escena:
Estamos en 1900, aínda que as
Pianista: Xavier Constenla
cousas non son tan distintas a hoxe,
Dmitri Dmítrievich: Damián Conas paixóns conformando a vida e
treras
enchéndoa de risas e de bágoas.
Anna Sergéyevna: Victoria Pérez
O público disfruta destas fermosas
Sónia Serebriakowa: María Barhistorias creadas por Brian Frielen
cala
colaboracióncon Chéjov. Risas e báAndréi Prozorov: Gonzalo M.
goas, beleza, humor e drama cheUriarte
garán ata nós a través da creación

de catro grandes intérpretes: María
Barcala, Gonzalo M.Uriarte, Damián
Contreras e Victoria Pérez, arroupados/as desde o piano pola música
de Xavier Constenla.
Este venres 13, no Carballiño. En
cartel en vindeiras semanas.

dación Caixa Galicia.
¬EXPO Latinoamérica portas
abertas I. Exposición fotográfica
do fotógrafo venezuelano Federico
Fernández Ackerman. Até o domingo 15, no Ateneo de Ferrol.
¬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 resume dúas décadas de traballo do artista de orixe portuguesa (Póvoa de
Santa Iria,1949). Unha retrospectiva
que reúne pezas emblemáticas dos

The Fleshtones actúan en Ferrol.

seus distintos procesos creativos. Até
o 31 de decembro, no Centro Torrente
Ballester.
¬MÚSICA. The Fleshtones. O
grupo de Nova York actúa este xoves
12, ás 22:00, na Sala Run Rum.
¬MÚSICA. Ciclo Novas Noites. A
formación Dr. Robertofrece un concerto homenaxe aos Beatles.O xoves
12, ás 22:00, entrada a 5 euros, no
Centro Cultural Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Carles Santos e
BCN216. O pianista catalán ofrece
este concerto xunto á orquestra barcelonesa, o venres 13, ás 20:30, entradas a15 euros, noTeatro Jofre.
¬MÚSICA. Música nos barrios.
A formación Omar Percussion
Groupo actúa o sábado 14, ás
19:00, entrada gratuíta, no Centro Cívico de Caranza.
¬TEATRO/DANZA. Over The Rainbow. Espectáculo de danza a cargo
do bailarín galego David Loira. O xoves 12, ás 20:30, noTeatro Jofre.
¬TEATRO/DANZA. Mulleres de
Shakespeare. Unha montaxe de
danza a cargo da compañía TrÀnsit
Dansa de María Rovira. O domingo
15, ás 19:00, noTeatro Jofre.
¬TEATRO. Domingos a escena.
Neste ciclo de teatro afeccionado, A
compañía municipal teatral do
Concello de Sada representa a obra
Historias peregrinas. O domingo 15,ás
19:00, no Centro Cívico de Caranza.
FOZ
¬ TEATRO . Pingueiras e Tarteiras. Teatro para os máis cati-

vos, a cargo do grupo Teatro del
Andamio. O sábado14, ás 18:00,
na Sala Bahía.
GONDOMAR
¬ACTOS. Conferencias sobre
Darwin. No marco dunha serie de
conferencias sobre Darwin neste
mes, o mércores 18 falará o profesor
da UdeV, José Fariña. Organizado
polo Instituto de Estudos Miñoranos, ás 20:30, na Aula de Cultura
Ponte de Rosas.
LUGO
¬CINE. Elephant.Unha fría e calculadora proposta seudo-documental
que recrea a matanza do Instituto de
Columbine, realizada por Gus Van
Sant. O martes 17, ás 20:00, noCentro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. As terras escondidas.
Mostra de fotografías de India e Nepal realizada por dous profesores de
Literatura da USC, que superou os
4.000 espectadores en Santiago.Até
o 30 de novembro, na Facultade de
Veterinaria.
¬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 pintura española de entreséculos en
Hispanoamérica. Até o 10 de xaneiro
de 2010, no Centro Sociocultural
Caixa Galicia.
¬EXPO. Lázare. Memorias
1994-2009. Mostra de pintura e
debuxo dun creador lucense, Xesús
López Lázare, unha recompilación,
aínda que se presenta tamén traballo inédito e debuxos que forman
parte da súa última produción. Até o
30 de decembro, na Sala de Exposicións do Museo Provincial.
¬EXPO. Xeografía de silencios.
Título xenérico da exposición do pintor Xurxo Martiño, que se move entre o constructivismo e as formas geométricas. Até o 8 de decembro, na
Galería Clérigos.
¬EXPO. (m)2. Exposición fotográfica de Xosé Abad, dentro do programa de celebración do Día Internacional contra a Violencia de Xénero.
Até o 26 deste mes, no Centro Social
Uxío Novoneyra.
¬ MÚSICA . The sweat e Carlito Brigante . Actuación este
xoves 12,ás00:30, no Club Superfly. O sábado 14, á mesma
hora, actuación de Aysha & da
Cheph e Mr. Fishman.
¬MÚSICA.Jazz no Clavicémbalo. Como parte da programación
do Festival de Jazz de Lugo, haberá
varias actuacions de grupos galegos:
o xoves 12, ás 23:30, estará o guitarrista Michel González Band. O venres 13, ás 23:00, Albert Vila Quintet.
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O pianista catalán Ignasi Terrasa é
un dos destacados nomes do jazz
dos que poderemos disfrutar no
Festival de Jazz de Lugo, que remata este sábado.

Ás 24:00 tocará o Javier Pereiro
Quartet. E o sábado 14, ás 23:30 estará o Sofía Ribeiro Quartet, mentres que ás 00:30 repite o Albert Vila
Quintet. Todas as actuacións, no
Club Clavicémbalo.
¬MÚSICA.XIX Festival de Jazz
de Lugo. Até este sábado 14 desenvólvese esta edición número
XIX do festival jazzístico lucense,
cun atractivo programa e nomes
de calidade:
O xoves ás 20:00, no Auditorio Caixa
Galicia, actuación de Jaume Tugores Trío, guitarrista mallorquín.
O mesmo xoves estarán Ignasi Terraza Trío con Josep Mª Farràs, co
invitado especial Jesse Davis, ás
21:30, no Círculo das Artes.
O venres 13, ás 21:30, no Círculo
das Artes, teremos ao guitarrista e
compositor austríaco Wolfgang
Muthspiel.
O sábado 14, ás 19:30, no Círculo
das Artes, estará o trompeta e
compositor norteamericano Chris Kase Sextet.
O mesmo sábado, ás 20:30, no Círculo das Artes, estará o piano do
Kenny Barron Trío.
MELIDE
¬MÚSICA. Los Mecánicos. Este
grupo coruñés interpreta clásicos
dos 60, e actúa este venres 13, ás
01:00, no pub Gatos. No mesmo local e horario, op sábado 14, actuación de Luter.
¬MÚSICA. Nemetos. Actuación o

¬ FOTO
Outono Fotográfico
As mostras, agás outra indicación,
rematan todas o 30 de novembro:
Ebolowa... Con sabor a África
Na Sala de Exposicións da Asociación Xuvenil Amencer, até osábado
14.
7 pecados capitais
No Café Plaza de Ourense.
Pirujas
No Lizarrán de Ourense.
Contrapuntos
No Castelo de Maceda, até o domingo 15.
Unha pausa no tempo
Na Galería Sargadelos do Barco de
Valdeorras, até o domingo 15.
Durga Puja
No Café Cultural Auriense de Ourense.
Trangallada

venres 13, ás 00:30, no pub 600.
MONFORTE
¬TEATRO. Cósima. Unha nena
marcha a vivir a unha árbore, fuxindo dun pai autoritario e distante,
nesta comedia infantil de Sarabela
Teatro. O domingo 15, ás 18:00, no
Edificio Multiúsos.
MUROS
¬TEATRO. Kvetch (unha Comedia Americana sobre a Ansiedade). Última produción do grupo
Teatro do Morcego,unha divertida
comedia sobre situacións do stressado mundo actual. O sábado 14,
ás21:00, no Centro Cultural e Xuvenil.
NARÓN
¬TEATRO. Mundo y Final. Unha
comedia sobre a fin do mundo,
posta en escena polo grupo Ron
Lalá.O venres 13, ás 20:30, no Pazo
da Cultura.
¬TEATRO. El Romeo y la Julieta.
Comedia representada polo grupo
La Tirita de Teatro. O domingo 15,
ás 18:00, no Pazo da Cultura.
¬TEATRO. Cachai. A obra de Miroscopio Perdicións introdúcenos
nunha viaxe que se inicia cando non
queda nada, nen familia, casa, traballo, identidade legal, saúde ou
afecto. O martes 17 e mércores 18,
ás 11:00, no Pazo da Cultura.
OURENSE
¬CINE. A onda. O director alemán

No Cafe Pop Torgal de Ourense.
Senegal
No Bistró Bar Leal de Santiago de
Compostela.
Almas
No Elephant de Ourense.
Marxe esquerda
Na Cafetería Cátedra de Ourense.
1368 HORAS"
No Faíscas de Ourense.
Olladas desde o golfo de Fonseca
No Moucho de Ourense.
Vivencias
No Trampitán de Ourense.
Elas
Na Sala de Exposicións do Edificio
Administrativo da Xunta de Galicia
en Lugo.
Passerby in China
Nos IES nº 1-Señorín e IES Chamoso
Lamas-Mesego, do Carballiño.
Olharcatalao em terras lusas
Na Fundación Vicente Risco de Allariz.
Contrastes

O ciclo Outonalidades trae a grupos
lusos aos escenarios galegos.

Dennis Gansel recrea o experimento levado a cabo en 1967 nun
centro de California, relacionado co
nacismo. O martes 17, ás 20:00, no
Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Outono fotográfico.
Continúan as exposicións desta
clásica mostra de fotografía. (Consultar as mostras e locais en recadro aparte).
¬MÚSICA.Brian Hunt e Daien
Jurado. Concerto programado
para o venres 13, ás 21:00, no Café
Pop Torgal.

¬MÚSICA.Despedida do Rock
Club. Por problemas administrativos, a clásica sala de concertos pecha esta actividade, cun concerto
dos norteamericanos Baby Shakes
e dos suecos The Kendolls, que comezará ás 20:30 deste venres 13.
¬MÚSICA. Olivetree Dance. Un
trio portugués cheo de enerxía,
nunha fusión de estilos como o latino, ou o afro-brasileiro. O sábado
14, ás 21:30, entrada a 4 euros, no
Café Cultural Auriense.
O sábado 7, ás 21:30 tamén, actuación da formación Semos Peligrosos (Xira Apologhit 2009) con
entradas a 1 euro.
E o martes 10, co mesmo horario e
entradas a 6 euros, os londinenses
The Fabulous Penetrators.
¬TEATRO. Nuestra Zarzuela. Espectáculo lírico en dúas partes, con
diálogos, cantantes, ballet, coros e
orquestra (en directo). Creado e dirixido polo mestre José Mª Damunt,
con fragmentos musicais dos máis
populares compositores. O sábado
14, ás 20:30, no Teatro Principal.
¬TEATRO. Mundo y Final. Unha
comedia sobre a fin do mundo, representada polo grupo Ron Lalá.
Este xoves 12, ás 20:00, no Auditorio
Municipal.
¬TEATRO. Maté a un tipo. Comedia negra donde un psicólogo
empeza a profundar nas relacións
dunha familia de hábitos homicidas. Do grupo Bambalinas Asesinas (Sergio Pazos, Tonino, etc...).

Sentido do ritmo
No expositor permanente d’O Potiños, do Carballiño.
Recunchos
No Mesón O Queixo de Ourense, até
o 23 de novembro.
A seca Ribeira Sacra
Na Casa da Cultura de Xinzo de Limia, até o 15 de novembro
Expresión.es
Na Casa do Concello do Carballiño.
Estreitando o trazo
Na Casa da Cultura de Barbadás, até
o 15 de novembro e no Centro Sociocultural Fundación Caixa Galicia
en Ourense.
F e r n a n d o S a c ó, Recunchos.
Cuba: pretérito perfecto
No Centro Comarcal de Terra de Cal- No Ateneo de Ourense, até o 18 de
delas.
novembro
Da cepa á copa
Anacos da nosa terra
Na Casa do Concello de Leiro.
Na Casa da Cultura de Monforte de
A beira
Lemos.
No Concello de Boborás.
Miradas dende Malawi
Arte na rúa
No Turco de Ourense.
No Concello de Maside.
Gallaecia antiga. O val dos Cigurri

O domingo 15, ás 19:00, no Auditorio Municipal.
¬TEATRO. Violeta Coletas contra
As Salchichas ¡glup ¡. Teatro infantil, poloa compañía Títeres Trompicallo. O domingo 15, ás 12:00, no
Auditorio Municipal.
OLEIROS
¬TEATRO. Só. Espectáculo a cargo
do multifacético cómico, actor,
presentador Carlos Blanco, baixo
a súa marca Abada Teatro. O sábado 14, ás 20:30, no Auditorio Gabriel García Márquez.
PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Fabulosos Cubatas
de Fockink Brothers.Os divertidos bluseiros coruñeses actúan o sábado 14, ás 23:30, no Pub Leblón.
PONTEVEDRA
¬ARTE. Chámalle X. Estas VI Xornadas de Arte de Acciónestán organizadas pola Facultade de Belas Artes, e patrocinadas polo Vicerreitorado. Chámalle X nace no 2004 para
amosar ao público un amplo panorama da performance. O Festival desenvolverase até o13 de novembro
en espazos urbanos da cidade e na
Facultade de Belas Artes.
¬CINE. A calumnia. Un clásico
filme de William Wyler sobre unha
preseunta relación lésbica entre Audrey Hepburn e Shirley MacLaine.
O martes 17,ás 20:00, naSede da Fundación Caixa Galicia.

No Centro Comercial Ponte Vella de
Ourense.
Miradas
No Centro de Interpretación de Castrelo do Val.
At the Checkpoint
Na Asociación de Veciños do Parque
Barbaña,até o 4 de decembro.
Derivas
Na Galería Volter de Ourense, até o
12 de decembro
Futillos
Na Livraria Torga de Ourense.
Carteis para un tempo
Na Casa da Cultura de Barbadás.
Camiño, foto e palabra
Na Sala de Caixanova do Barco de
Valdeorras.
Ao lonxe
Na Casa da Cultura de Xinzo de
Limia.
De Santos e devocións
No Castelo de Maceda.
Asómate
Na Casa dos Poetas de Celanova.
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O ciclo Cineuropa segue a desenvolverse en Santiago, cunha moi
ampla oferta de filmes de recente
produción.

¬EXPO. Cabanillas e os artistas galegos do seu tempo. A
exposición reúne un cento de pezas de vinte dos creadores galegos
máis destacados do século XX. Castelao, Asorey, Maside ou Seoane
son algúns deles, dos que tiveron
unha estreita relación con Ramón
Cabanillas . Até este domingo 15,
no Museo de Pontevedra.
¬EXPO. Irreversible. Dobre
cara da colección Sánchez
Ubiría. Unha exposición sobre a
dobre identidade da colección
Sánchez Ubiría, segundo os gustos de cada membro dese matrimonio, con obras de Bruce Nauman, Gordon Matta-Clark, Thomas Ruff, Katharina Grosse e
Richard Deacon, entre outros
grandes artistas contemporáneos.
Estará aberta até este domingo
15, no Pazo da Cultura.
¬EXPO. Galicia ata 1975. Un
repaso aos fondos pictóricos da
entidade Caixa Galicia, con pezas
de Lugrís, Granell, Soutomaior
e outros autores galegos, até a
data referida. Aberta até o 10 de
marzo, na Sede da Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Obra ilustrada de Valle-Inclán. A parte iconográfica
componse principalmente de imaxes publicadas en prensa e realizadas por algúns dos mellores pintores e debuxantes da época, como
Castelao, Maside, Vivanco ou Toño

Salazar.Até este domingo, no Museo
de Pontevedra.
¬MÚSICA. Duf. O Concello de Pontevedra, a Central Folque e o Centro
Galego de Música Popular presentan a sexta edición do DUF, o Encontro Internacional de Pandeiros de
Mao. O venres 13 e sábado 14, en
distintos horarios, na praza do Teucro
(haima central), Centro Social Caixanovae o Museo de Pontevedra.
¬MÚSICA. The Joe K-Plan e Unicornibot. Os primeiros son madrileños e os segundos locais, ambos
rockeiros . Este venres 13, ás 23:00,
na Sala Karma.
E o sábado 14, á mesma hora e no
mesmo local, actuación de Clã,
unha das mellores bandas de poprock portuguesas, dende o Porto.
¬MÚSICA. Banda de Música de
Pontevedra. A BMP actúa xunto á
Banda de Música de Caldas como
agrupación convidada. O domingo
15, ás 19:00, noTeatro Principal.
PORRIÑO
¬MÚSICA. The Turres Band. Un
peculiar grupo con potente percusión e metal, que fan cousas orixinais
como a muiñeira-ska. Actúan o sábado 14, ás 23:00, entradas de 5 a 2’5
euros, no Café Bar Liceum.
RIBADEO
¬TEATRO. Contos Mariñeiros.
Unha obra dirixida aos máis pequenos, arredor dunha nena e un nau-

fraxio, polo grupo Ghazafelhos. O
domingo 8, ás 17:30, no Auditorio
Municipal Hernán Naval.
SANDIÁS
¬EXPO. A Casa da Lagoa (Centro
de Interpretación da Lagoa de Antela). Neste centro de recente apertura preténdese dar a coñecer
dunha forma didáctica a historia da
lagoa de Antela. No centro da vila.
SANTIAGO
¬ACTOS. Arqueocampo. Actividad de divulgación para o público
xeral e escolar na que os asistentes
experimentarán todas as fases do
traballo arqueolóxico. De luns a sábado até o 30 deste mes, mañáns e
tardes, organixado polo CSIC. No
Centro Sociocultural do Castiñeiriño.
¬CINE. Cineuropa. Até o 2 de decembro se prolonga esta cita co cine
máis actual, con tradicional afluencia
masiva de público. este ano, maior
atención á produción galega e semiestreas coma as últimas producións de Moore ou Saura. Proxeccións no Teatro Principal e outras salas, entradas a 3 euros ou bono de 20
euros por 10 filmes.
¬CINE. A Clase.Entre les mursé unha
fantástica película do francés Laurent
Cantet, próxima ao estilo documental, que lanza unha forte crítica ao sistema educativo imperante en Francia. O martes 17, ás 20:30, no Centro
Sociocultural Caixa Galicia.

A banda The Turres Band é unha orixinal formación galega, que vai tocar esta semana no Liceum porriñés.
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Os ourensáns Lamatumbádan un
concerto de balde, este xoves na
sala Capitol de Santiago, donde
presentarán os temas do seu último traballo Paraugas Universal.

¬CINE. Cine Mudo. O pub Ultramarinos ofrece un filme clásico
mudo na súa gran pantalla. Ás 19:00
dos domingos.
¬CINE. Cine ruso. Dous filmes,
Xullo (URSS, 1988, 25', VOSG) e
Kairat (Kazakstan,1992, 72', VOSG),
ambos de Darezhan Omirbayev,
serán proxectados polo Cineclube
Compostela, o vindeiro mércores
18, ás 21:30, no Centro Social Gentalha do pichel.
¬EXPO.Ramón Piñeiro, olladas no futuro. A personalidade
dunha das figuras máis representativas e influentes de Galicia da segunda metade do S.XX , en 21 paneis nos que se diferencia unha primeira parte: Singradura vital
(1915-1990) e unha segunda: Conciencia da Galeguidade, que reúne
a obra colectiva, a “Xeración Galaxia” e a súa obra persoal. No Museo
do Pobo Galego.
¬EXPO. Familiar Feelings. Unha

mostra fotográfica da atmosfera
punk e bohemia do Boston de finais
dos anos 70, con obras de Diane Arbus, David Armstrong, Larry Clark,
Philip-Lorca diCorcia, Nan Goldin ou
Mark Morrisroe, a chamada Escola
de Boston.Até mediados de decembro, noCGAC.
¬EXPO. Mostra dos premios
Antonio Fraguas. Mostra do traballo dos dous centros seleccionados 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 sobre as adiviñas. Até o 23 de novembro, no Museo do Pobo Galego.
¬EXPO. Latexo dun mundo
convulso. Mostra colectiva de fotoxornalismo de conflito con imaxes tomadas por Sandra Balsells, Javier Bauluz, Clemente Bernad, Paco
Elvira, Cristina García Rodero, 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 periferia. Proposta expositiva multidisciplinar do artista Eduardo Valiñas.
Até decembro, na Casa da Parra.
¬MÚSICA. Ryuichi Sakamoto .
O famoso compositor xaponés é
autor de bandas sonoras tan coñecidas como Benvido Mr. Lawrence
ou O derradeiro emperador. Inaugura o ciclo Sons da Diversidade
cun concerto da súa primeira xira
en solitario. O venres 13, ás 21:00,
no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA. Lamatumbá . O
grupo ourensán volve aos escenarios con esta súa nova proposta
discográfica Paraugas Universal.
Este xoves 12, ás 21:30, na Sala Capitol.Entradas de balde previa recollida da invitación no Centro Sociocultural e Xuvenil do Ensanche.

O venres 13 estarán os mozos da orixinal orquestra No Reply,ás 21:30,
entradas de balde previa recollida no
mesmo lugar que o anterior.
E o sábado 14, ás 22:00 e con entradas de 25 a 30 euros, un compositor
e moi coñecido DJ estadounidense,
DJ Qbert.
¬MÚSICA. Sevigny. O dúo galego
actúa o vindeiro mércores 18, ás
22:45, na Borriquita de Belém.
¬TEATRO. Crónicas de Días Enteiros, de Noites Enteiras.
Unha obra de Xavier Durringuer, representada pola a compañía viguesa Factoría Teatro, unha serie
de retratos-polaroid de cinco personaxes que andan polos trintaetantos á procura dalgún resto de autenticidade entre o sexo, o desexo, a
amizade, a maternidade, o amor, a
dor ou a decepción. O xoves 12,
venres 13 e sábado 14, ás 21:30, e
domingo 15, ás 20:00, na sala NASA.
¬TEATRO. Miña Benquerida Fi-

lla.... Obra da compañía Teatro do
Lume que poderemos ver o sábado
14, ás 20:00, na Sala Santart.
TUI
¬TEATRO.Glass City. Unha evocación en clave musical dos veraneos
do caudillo na Coruña provinciana
dos anos 50, polo grupo Teatro do
Noroeste. O venres 13, ás 21:30, no
Teatro Municipal - Edificio Área Panorámica.
VIGO
¬ACTO. Xosé Cendón. Proxección e coloquio sobre o tema Xosé
Cendón, un galego en terra de piratas, coa presencia do fotógrafo galego. O venres 13, ás 20:00, no Auditorio do Areal.
¬ ARTE . Chámalle X. Estas VI
Xornadas de Arte de Acción,organizadas pola Facultade de Belas
Artes, nacen en2004 para amosar
un amplo panorama da perfor-

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Alúgase apartamento en Salvaterra de Miño. Amplo. Luminoso. Un
dormitorio. Un cuarto de baño. Cociña americana. Salón. Terraza. Garaxe. Adega. Tel.: 986 024 343 ou 690
990 979.
 Mércanse cacharros de barro
da antiga olaría de Samos.
barraxe@mundo-r.com
 Licenciado en Xeografía e Historia imparte clases particulares a domicilio en Santiago e cercanías.Todas as materias de letras. Telf: 687
5811 37
 Aluguer de apartamento en
Lira(Carnota), Portocubelo. A carón
da praia. Catro persoas. Terraza, vistas ao mar e ao cabo Fisterra. De
xuño a setembro, de 500 a 600 euros/quincena, segundo época.
981 76 11 44 / 666 84 39 97
 Vendo Buxus Suffruticosa. En
terra: 30 ou mais cm. , 4 anos. Prezo:
1 €. En maceta de 1 litro: 15 cm. , 500
unidades. Prezo: 0.50 € . Tamén buxus semprevirens e camelias. En Lestedo, Boqueixón. Tlf: 690 020503
 En Ribadeo, véndese apartamento2 cuartos, garaxe e rocho. 54
m2. Con calefacción eléctrica, mobles de madeira maciza e roupeiros
encaixados. Zona Parque de San
Francisco. Impecábel. Prezo 97.500
euros. Teléfono 672434757.
 Casa para aluguer de fin de se-

mana ou vacacions, situada á beira
do rio Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63
Ofrécese rapaza para coidar anciáns e nenos. Experiencia e título.
Mañás e fins de semana. Santiago e
comarca. Tel: 617 407 697.
 Vendo casa de 90 m2, finca cercada de 1000 m2, a tres quilómetros
de Betanzos. 130.000 euros. Teléfono 617 135836.
 Véndese Mercedes BenzMB100
D; Ano 1995; Bo estado. Renovados
recientemente diversos elementos,
radio cd novo. Por 3500 €.
Tlf: 650485043
 Ofrécese moza para coidado de
anciáns e nenos ou limpeza de calquera tipo polas mañás ou por horas e festivos. En Santiago e comarca. 686924339.

 Véndese piso en Xove en moi bó
estado, calefacción, 4 cuartos, 2 baños, salón comedor e trasteiro, 90
m2. , tamén podería ser amoblado.
Telf. 651528712.
 Chámome Kenke e son un gatiño abandoado. Son moi bó, xoguetón e cariñoso. Teño 2 meses,
son macho. Desparasitado int. e externamente. Vacinación pagada.
Deprazamento calquera punto de
Galicia. Tel.: 649 902 195.
 Vendo dúplex de 130m2 na Avenida de Ferrol en Santiago.
656262385.
 Licenciada en Filosofíadá aulas
de letras (lingua, filosofía, francés) a
tódolos niveis en Compostela. Ampla experiencia e flexibilidade horaria, seriedade. Tel: 600 370886.

 Home das Rias Baixas en Compostela, busca muller 30/40 anos,
sensible, con inquedanzas culturais,
galeguista, boa persoa, con ganas
de amizade ou o que poida xurdir.
Correo: riasbaixas2007@yahoo.es

 Véndese Vespa azul, modelo
ET2 do 99, 50cc, bo estado (durme
en garaxe, cubertas novas e ITV),
con papeis. 600 €. Entrégase en Vigo
a mediados de agosto. Contactar
con Iago/Julia: 636404719.
 Aula de música moderna. Pop Rock -Jazz. Canto, Flauta traveseira,
Guitarra eléctrica, Baixo, Piano, Batería, Composición de cancións.
Tel 658 824 262 • 986 298 530 • Vigo

 Vendo sillón e dúas butacas
(tresillo), coa armazón de madeira.
En Moi bó estado e económico. Tel:
986 290219, preguntar por Conchi.

 Alúgase casa céntrica en Vigo
con pequeno xardín e totalmente
equipada. Dous cuartos. Zona Praza
España. Tamén temporada verán

 Véndese Peugeot 106vermello
con 38.000 Km. , cinco portas e gasolina. 2.500 euros. Tel.: 655 546 479.

por semanas. Interesados chamar
ao 615 89 39 85 (Andrés).
 Vendo Audi A3 TFSI Attraction
novo, gañado en concurso. Ten 3
portas, gasolina, cambio manual,
cor vermella, 1.400 centímetros cúbicos, 125 CV. Tel: 636403156
 Vendo ovos da casa(ecolóxicos.)
Entre Padron e A Estrada, ao pé do
monte Meda. Galinhas de crista pinheira e de Mos, ceivas en zona sen
polución, auga limpa, alimentadas
de millo e erva.Venda de pitas, coelhos e anhos criados à maneira tradicional. E-mail a: ovosdacasa.padrom@gmail.com , e envio-che telf.
 Alúgase casa en Vegadeo (Asturias) en tempada escolar. Amoblada,
con garaxe e calefacción. Teléfono
985 63 55 02.
 Particular vende áticono centro
de Tomiño, amoblado con calefacción, duplo ventanal, terraza con
toldo, adega e garaxe. Impecábel.
Mellor ver. 90.000 euros. Tel:
690719480
 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. Prometo honestidade e sinceridade.
Correo : pedrolopez_35@yahoo.es

 Con experiencia e responsabilidade, coido do teu meniño ou meniños. Zona de Vigo e Valmiñor. Chamar ao 660183231.
 En Monterroso, alugo apartamento de 1 dormitorio, 1 salón-comedor, cociña con office, baño, trasteiro, 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 nenos e anciás e para limpeza de calquera tipo, por horas, as tardes dos
luns, mércores, venres e fins de semana, en Santiago e comarca. Teléfono: 617407697.
 Merco libros, fotos, discos, revistas e todo tipo de documentos relacionados con Galicia. Chamar ao
678 911 804
 Fanse cubertas de piscina e
bombas de calor. Amplia variedade
de prezos. Preguntar por Carlos
637472399

 Poña aquí GRATIS o seu
anuncio, facendoo chegar a:
Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com
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Anuncios de balde.
A Compañía Fenicia de Danza
Orientalofrece un ecléctico espectáculo cheo de ritmos e estilos musicais de diversasprocedencias. No Centro Social Caixanovade Vigo.

mance en España. Até o13 de novembro, no MARCO.
¬CINE. Ás 5 da tarde.Dentro do ciclo Rodando nas Aulas, Samira
Makhmalbafinvítanos a unha horrible viaxe a un Afganistán desolado
pola guerra, a violencia terrorista, a
morte, a miseria e a fame.O martes
17, 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 expresión, co itinerario
como base temática. 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 denovembro, na Sala de Exposicións do Centro
Cultural Caixanova.
¬EXPO. Naturnova. A pretensión

deste espacio para a educación
medioambiental é tratar de axudar
a concienciar á sociedade da importancia do mantemento do entorno, enfocando esta actividade
principalmente hacia os sectores
de poboación máis novos. No Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Espellos/Mirrors. Esta
exposición, comisariada polo italiano Gyonata Bonvicini, foi o proxecto gañador da 2ª convocatoria
do Premio MARCO para novos comisarios. No Museo de Arte Contemporánea, MARCO.
¬EXPO. Maracutaria. Caio Reisewitz é un fotógrafo brasileiro da
natureza. Maracutaria recolle traballos realizados dende o ano
2001 ata a actualidade. Na Fundación Barrié.
¬EXPO. Retrospectiva Maruxa Mallo. Dezaseis anos despois de que o CGAC lle adicase a
mostra inaugural do edificio á obra

¬ CONVOCATORIAS
Concurso de foto denuncia
Moraña Desenfocada
Convocado pola Asociación Cultural O Arrieiro, para fotos que denuncien algún motivo digno de tal, e que
esté nos límites do concello de Moraña.Un máximo de tres obras por
participante, sexan en cor ou branco
e negro, que haberán de ser enviadas
á Asociación Cultural O Arrieiro, Casa
da Cultura AS.D.R. Castelao, rúa 3, número 13-36660 Moraña, antes do 1
de decembro. Os premios consisten
en lotes de material fotográfico.
Para máis información, consultar a
web http://oarrieiro.org.
Concurso escolar de debuxo
sobre a micoloxía.
A Agrupación Micoloxica Pingadouro de Sober convoca o 1º Concurso escolar de Debuxo sobre Micoloxía, con 600 Euros en premios,
destinado a alumnos de Infantil, Primaria e Ensino Especial de Galicia
que se rexe polas seguintes bases:
Participantes: Alumn@s matriculad@s en centros publicos ou privados de Infantil, Primaria e Educacion
Especial de Galicia.
Tema: O mundo da Micoloxia.
Categorias: Haberá tres, Ensino Infantil, Ensino Primario e Ensino Especial.
Material e tecnicas a empregar:
Os debuxos faranse en formato DIN
A-4, en papel forte ou cartulina. Podera utilizarse calquera tecnica: lápiz,
ceras, acuarela, mosaico, rotulador,
etc. Somente se admitiran un máximo de dous debuxos por autor.

O violinista Duncam Crisholm

No dorso de cada traballo deberá figurar o nome e apelidos, idade,
curso, centro de ensino no que esta
matriculado, poboacion e un telefono de contacto do autor.
Premios:
Haberá tres premos por cada categoria. 1ª Un vale de 100 Euros en material escolar ou deportivo. Vales por 60
e 30 euros.Todolos participantes recibiran un obsequio e os gañadores os
correspondentes diplomas acreditativos e trofeos.
Prazo de presentación:
Até o 28 de novembro no Centro
Sociocultural de Sober.
A Agrupacion Micoloxica Pingadouro fará unha exposición cos traballos presentados en data que se
comunicará oportunamente.
Entrega de premios:

da musa do surrealismo no Estado, a
Fundación Caixa Galicia en colaboración coa Sociedade Estatal de
Conmemoracións Culturais e o Concello de Vigo pon en marcha unha
das maiores exposicións sobre Maruxa Mallo. Até o 10 de xaneiro do
2010, na Casa das Artes.
¬MÚSICA. Orquesta Sinfónica
de Galicia. Concerto da formación clásica galega, este xoves 12, ás
20:30 horas, no Teatro Caixanova.
¬MÚSICA. Holywater. O grupo
vigués de rock dará un concerto
este venres 13, ás 23:00, na sala El
Ensanche.
¬MÚSICA. The Queers. Concerto
deste grupo norteamericano para
este venres 6, ás 00:00, na sala
Iguana Club. Ao día seguinte, sábado 14, estarán, á mesma hora o
grupo El Hombre del Tiempo .
E o vindeiro mércores 18 teremos
aos fineses de Garage13 e aos
composteláns de Samesugas.

No Auditorio do Centro Sociocultural
de Sober durante o Mes de decembro en data e hora que se comunicará oportunamente.
Información: Luís F. Guitián (tlf.
61054013).
Ciclo de tres clases maxistrais
(master class) da AGADIC.
A Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) organiza un ciclo de
tres clases maxistrais (master class)
como apoio á formación en música
tradicional, que serán impartidas polos mestres Duncan Chisholm, Carlos Castro e Chefa Alonso. O violín
escocés, a percusión e a improvisación libre serán os tres eixos sobre os
que versarán as clases, destinadas
tanto aos músicos profesionais coma
aos estudantes de conservatorios ou
escolas de música.
Cada unha das citas desenvolverase
en programas de tres días (cada un
con catro horas presenciais) na sede
da Escola de Altos Estudos Musicais
(EAEM), en Santiago de Compostela,
en distintas datas de novembro e decembro. Os interesados poden realizar xa a súa inscrición on line a través
da webwww.masterclassdemusicatradicional.info ou da páxina
www.agadic.info.
A primeira das master class previstas
terá lugar os días 17, 18 e 19 de novembro a cargo do violinista Duncan Chisholm, fundador do mítico
grupo escocés Wolfstone, que contará coa colaboración do tamén violinista Lain Macfarlane. Baixo o título
“Técnica e estilos do violín escocés”, o
guitarrista Ewan Roberston realizará
o acompañamento musical ás sesións lectivas. Os tres músicos ofrece-

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.

¬MÚSICA. Barrence Whitfield,
Eddie Kirkland & Wentus
Blues Band . Todo unhaa oferta
con estes coñecidos músicos norteamericanos, en especial o orondo
Barry White. O xoves 12, ás 22:00,
entradas a 18 ou 20 euros, no
Mondo Club.
Ao día seguinte, venres 13, ás
22:00, estará o grupo ZLU. E o sábado 14 estarán sobre o escenario,
tamén ás 22:00, Baby Shakes e
High Hats.
¬MÚSICA. Felix Arias con Luz
de Gas . Un dos referentes do pop
feito en Galicia, toca este xoves 12,
ás 22:00, entradas de 8 a 12 euros,
na sala Fábrica de Chocolate.
O dia seguinte, venres 13, ás 22:00,
entrada a 6 euros, estarán os portugueses de Clã, mentras que o sábado 14, tamén ás 22:00 e entradas
a 3 euros, van tocar os grupos
Inerttes e Strabismo.
¬TEATRO/DANZA. Drom. Caixa-

rán ademais un concerto o 20 de novembro no auditorio da EAEM cun
programa baseado no repertorio
deste instrumento.
As clases de Chisholm centraranse na
relación estilística entre a música de
violín tradicional e das gaitas escocesas, a historia da relación entre os
dous instrumentos e as inflexións
usadas para imitar o estilo da gaita co
violín. Tamén se levará a cabo a
aprendizaxe de temas musicais relevantes, así como o achegamento a
outros instrumentos de aire tradicionais, entre eles os gaélicos.
O percusionista Carlos Castro desenvolverá a segunda clase ao redor do tema “A percusión non tradicional na música folk galega, que
se celebrará os días 4, 11 e 18 de
decembro. O obxectivo deste
curso é proporcionar unha nova visión sobre a utilización da percusión, que sirva para orientar e completar o papel do percusionista
dentro da música folk galega.
A saxofonista e percusionista galega
Chefa Alonso será a encargada de
impartir a terceira clase, “Improvisación libre. A composición en movemento”, que se realizará entre os días
16, 17 e 18 de decembro.
Un total de 45 alumnos, tanto músicos profesionais como estudantes,
poderán asistir a estas clases, xa que
cada unha delas ofrece un tope de 15
prazas. O alumnado terá que achegar
o seu propio instrumento e aboar
previamente 100 eurosen concepto
de custo de matrícula.
No caso de que o número de solicitudes supere o de prazas dispoñibles,
serán os propios mestres os que se-

nova presenta o novo espectáculo da compañía Fenicia de
Danza Oriental.A ruta comeza
cun tema de sonoridad hindú,
pasando polo grupo Musafir de
Rajastán, o son do nay turco, a
música Deriche e a euforia do
jazz Mamouche para finalizar coa
voz de Camarón. O domingo 15,
ás 20:30 , no Teatro do Centro Cultural Caixanova.
¬ TEATRO / DANZA . Renovable.
Un espectáculo para música e
danza contemporánea. Consiste
nunha serie de obras compostas
por Ignacio Sanz baseadas na
enerxía renovable. O sábado 14,
ás 20:00, e domingo 15, ás 21:00,
no Teatro Arte Livre.
VILAGARCÍA DE AROUSA
¬TEATRO. Dáme Veleno. Unha
comedia do grupo Sarabela Teatro.
Este venres 13, ás 21:00, no Auditorio
Municipal.

leccionen os alumnos en función dos
curricula recibidos.
III Premio Compostela de albums ilustrados
O Departamento de Educación do
Concello de Santiago e a editorial Kalandraka convocan o III Premio Internacional Compostela para álbums
Ilustrados, cunha dotación económica de 12.000 euros en concepto
de adianto polos dereitos de autor.
O prazo de presentación dos traballos rematará o 26 de febreiro de
2010 e o fallo do xurado darase a coñecer o 2 de abril, coincidindo co Día
Internacional do Libro Infantil e Xuvenil, e no marco das actividades da X
Campaña de Animación á Lectura
que organizan o Concello de Santiago e a editorial Kalandraka.
Máis información en Editorial Kalandraka: Tlf. 667 401 563, no correo comunicacion@kalandraka.com, ou na
web http://www.kalandraka.com.
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Xosé Valiñas

Fotogramas de Conto de Nadal.

o Ebenezer Scrooge e as distintas fantasmas coas que viaxa a
través do seu pasado, presente e
futuro. Gary Oldman, Colin
Firth ou Robin Wright deixan,
tamén, que o equipo de Zemeckis os modifique virtualmente
para completar o reparto.
Fotograma de 2012.

Triage

EN CARTEL.

Dirixe: Danis Tanovic.
Intérpretes: Colin Farrell,
Christopher Lee.
Thriller. Irlanda, 2009

2012
lleu cos brazos abertos na edición do 2008 con este drama soterrado de ambiente familiar e
reminiscencias de Yasujiro Ozu,
o clásico nipón máis en boga
das actuais camadas do efervescente cinema do sol nacente.
Gran Premio do Xurado, e presenza VIP en festivais que, até
entón, escasa atención lle prestaran a este cineasta de culto en
vías de homologación crítica.

Dirixe: Roland Emmerich.
Intérpretes: John Cusack,
Amanda Peet.
Catastrófica. EE UU, 2009

Era cuestión de tempo que o
maior experto en fantasías apocalípticas do cinema contemporáneo, responsábel de títulos
como O día despois de mañá ou
Independence Day, lle metese
o dente ás profecías maias sobre a fin dos tempos. Tirando da
mística teleolóxica das culturas
amerindias, engadíndolle unha
mestura de milenarismo ambiental na era do cambio climático, e con todos os recursos da
moderna industria dixital dos
efectos especiais ao servizo do
seu circense sentido do espectáculo cinematográfico, Emmerich artella o filme definitivo
de catástrofes .

50 homes mortos
Dirixe: Kari Scogland.
Intérpretes: Ben Kingsley,
Jim Sturgess.
Acción. Gran Bretaña, 2009

O renacido Kingsley tira de realizadora emerxente, a televisiva

Intre de 50 homes mortos.

Imaxe de Tokio Sonata.

Conto de Nadal
Scogland, que xa dirixira a Ellen
Burstyn e a Ellen Page na discreta The Stone Angel, para o
seu novo proxecto, a adaptación
das memorias de Martin McGarland, un rateiro do Belfast de
finais dos anos 80 que acaba recrutado polos servizos secretos
británicos para infiltrarse no IRA
como toupa delatora. Entre a picaresca e o thriller político a de
McGarland é unha historia de
supervivencia ao límite penando no presente polas vinganzas pendentes dos amigos
traizoados. O papel protagonista é para Jim Sturgess, que xa
o vimos en 21 Black Jack e Across
the Universe, mentres Sir Ben

garda para si o rol do axente mefistofélico que capta o mozo pillabán para as redes da delación.

Dirixe: Robert Zemeckis.
Intérpretes: Jim Carrey,
Gary Oldman.
Fantasía. EE UU, 2009

Tokio Sonata
Dirixe: Kiyoshi Kurosawa.
Intérpretes: Teruyuki Kagawa,
Kyôko Koizumi.
Drama. Xapón, 2008

Comeza a ser xa unha tradición.
A do cineasta xaponés de culto
que obtén o recoñecemento da
alta crítica e dos altos festivais,
despois de cambiar de rexistro e
abandonar o fantástico polo
drama de autor. Pasoulle este
ano nos Oscar a Yojiro Takita, recoñecido por crítica e público
maioritario coa, estrañamente
convencional, Despedidas despois de anos entregado á causa
da fantasía tradicional nipoa, e
pasáralle, algo antes, ao seu
compatriota Kiyoshi Kurosawa,
con esta fita que chega por fin
–atraso de máis dun ano– ás carteleiras estatais. O director da
apocalíptica Cure, ou da versión
orixinal de Pulse, non precisaba
de presentación para o público
de Sitges, onde era toda unha celebridade, pero probabelmente
si para o de Cannes, que o aco-

Zemeckis adapta a Charles Dickens para a Disney, dando un
paso máis na animación que
captura os movementos de
imaxe real, xa empregada nos
seus dous filmes anteriores, Polar Express e Beowulf. Carrey é o
gran protagonista, multiplicando o seu histrionismo por
medios dixitais para interpretar

Colin Farrell,protagonista de Triage.

O bosnio Tanovic –oscar no
2001 pola excelente En terra de
ninguén– continúa o seu incansábel periplo apátrida, logo de
dirixir en Francia a kieslowskiana O Inferno, e recala agora
en Dublín para adaptar o best
seller, do xornalista Scott Anderson, sobre as dificultades
dos reporteiros de guerra para
atopar acomodo nas súas vidas
“normais” cando regresan do
inferno. Anderson xa dera pé
cun artigo ao thriller xornalístico The Hunting Party (Richard
Shepard, 2007) sobre as andanzas dun grupo de xornalistas
buscando criminais de guerra
entre os cascallos bosnios. Tanovic é un cineasta con habilidade para a atmosfera misteriosa e para o relato emotivo,
pero non lle acaba de coller o
punto á dinámica do thiller e iso
resénteo o filme. Atención á
presenza de Paz Vega e Chistopher Lee en roles improbabelmente emparentados.G

MARIO ANZUONI / REUTERS
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XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

XVII Campionato Europeo de Seleccións.
Do 21 ao 31 de outubro celebrouse na cidade serbia de Novi Sad o XVII campionato
europeo de xadrez. Azerbaixan foi o equipo campión, seguido de Rusia e Ucraína. A selección española, composta por Aleksei Shirov, Francisco Vallejo, Miguel Illescas, José
Manuel López e Iván Salgado partía como oitava na lista de favoritos e acadou unha
meritoria sexta praza. Á beira dun Danubio azul, hoxe gris e contaminado, o ourensán
Iván Salgado con tan só 18 anos estreouse coa selección cunha excelente actuación ao
conseguir catro dos seis puntos que disputou. Iván Salgado é na actualidade o único
galego co título de Gran Mestre, formouse como deportista na Casa da Xuventude de
Ourense e no Marcote de Mondariz, foi campión de España sub 14 e sub 16, e é xunto
con David Lariño o máis prometedor do xadrez galego actual.
Salgado, Ivan 2555
Alekseev, Evgeny 2725
17th TCh-Eur (9) 30.10.2009. C18: Defensa francesa. Variante Winawer.
Salgado venceu nesta partida a Evgeny
Alekseev, 25 clasificado no ranking mundial actual. 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4
4.e5 c5 5.a3 Axc3+ 6.bxc3 Ce7 7.Dg4
Dc7 8.Dxg7 Tg8 9.Dxh7 cxd4 10.Ce2
dxc3 11.f4 Cbc6 12.Dd3 d4 13.h4 Ad7

Horizontais:
1- Que ten profundidade. Vea principal do corpo humano. 2Continuar voluntariamente nalgunha actividade, coma no exército, unha vez finalizado o período establecido ou obrigatorio. 3Xornal deportivo. Medida de lonxitude anglosaxona, algo menor
que o metro. Desprazarse. 4- Unión Temporal de Empresas. Sociedade de Taxidermistas de Aragón. Certo oficial do exército
otomano. 5- Que é da súa propiedade. Existe. Ao revés, peza rectangular de tea, entre as que se adoita durmir nunha cama. 6Símbolo do Uranio. Termo dunha serie ou sucesión indefinidas
que ocupa un lugar xeral indeterminado. Símbolo do Tritio. 7Nome dado ós estados federais de Alemania. Primeira letra. Pobo
que habita na rexión danakil de Etiopía, no SL de Eritrea e no N de
Djibuti, do grupo camita. 8- Expresión que indica coidado ou
serve para dar ánimos. Nome propio de muller. Repetición natural dun son, ao rebotar nunha superficie. 9- Símbolo do Sodio.
Persoa querida, en masculino. Pronome persoal, que se dí así en
certas zonas galegas. 10- Empregados, navegantes, dun medio
de transporte, nomeadamente dos barcos. 11- Arácnido minúsculo. Desprendemento de terras, ribazo.
Verticais:
1-Acción ou situación que supón unha ilegalidade ou engano. 2Punto cardinal. Letras en desorde de “carpa”. 3- Outro punto cardinal, de dúas letras. Nome de muller, ou clásico deterxente. Marchaba, desprazábame. 4-O documento de identidade ou carnet.
Conxunción inglesa ben coñecida mesmo por quen non sabe inglés. Xa que estamos co inglés, siglas de Annual Percentage Rate.
5- A excepción de. Existe. Malestar, rabia ou malhumor debido a un
enfado. 6- Feito a man e de xeito non industrial. 7-Así lle dixeron a
Lázaro: “Érguete e ....”. Número un romano. Disque o primeiro
home. 8- Ave doméstica que se usa para gardar a casa. Señora
dunha casa, dona. Burato, espacio libre nunha superficie. 9- Factor
sanguíneo, coñecido por estas siglas. Certamente, de verdade, sen
dúbida. Dous en romanos.10-Bosque de coníferas do N de Rusia e
Siberia, co subsolo xeado. Artista de cine ou teatro. 11- Levouno
polo chan, tirando del.

SOLUCIÓNS
autodefinido

doado
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difícil

14.h5 0-0-0 15.h6 Rb8 16.h7 Th8 17.Tb1
Ac8 18.g4 b6 19.Ag2 Ab7 [20...Cd5
21.Th6±] 20.Rf2 Ca5 21.Th3 Axg2
22.Rxg2 Cec6 23.a4 De7[23...Dd7 24.Tb5
Rb7 25.De4±] 24.De4 Dc5 as pezas negras non están ben situadas, e a exposición do rei branco compénsase coa presión do peón de h7 cuxa liquidación simplificará a posición en favor das brancas
Diagrama 25.f5! exf5 a clave: o peón de
e5 non pode ser capturado [25...Cxe5?

26.Tb5 exf5 27.gxf5+-] 26.gxf5 De7 o
peón segue envelenado [26...Cxe5?
27.Tb5 Dc6 28.Txe5+-] 27.Af4 Rb7 28.Td1
f6 29.e6 Txh7 30.Txh7 Dxh7 31.Txd4
Dg8+ 32.Ag3 Txd4 33.Cxd4 Dd8 34.Cb5
Dd2+ 35.Rh3 Dh6+ 36.Ah4 Dh7
37.Cxc3 Cc4 38.Dxc4 Dxf5+ 39.Dg4
Df1+ 40.Rh2 f5 41.Dg7+ Ra6 42.Dd7
Df4+ 43.Ag3 Dh6+ 44.Rg2 [44.Rg2 Cd4
45.Dc8+ Ra5 46.e7 Dd2+ 47.Rf1+-] 1-0.

SUDOKU
difícil

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

A

ndar nu por unha praia
ten multa, xuntarse
máis de tres persoas na
rúa parolando ten multa, tocar a
trompeta sen licenza ten multa.
Non estou a falar de Singapur
nin da época franquista. Nos úl-

ORDENANZAS
timos tempos, os Concellos lexislan. A través de ordenanzas
deciden que se pode facer e que
non, sen moita atención aos dereitos constitucionais. Apenas

hai recursos de inconstitucionalidade contra as medidas que
impoñen, aínda que os poucos
procesos iniciados triunfan,
caso do recurso contra as cámaras na rúa do Concello de Compostela. O tan loado autonomismo municipal tradúcese en

control dos costumes e descontrol urbanístico. Ordenar os usos
e espazos da cidade custa mocións de censura e varios mandatos. Orabén, non hai Consistorio que non tente coar a falacia
de que convivir supón, obrigatoriamente, reducir a liberdade.G

A de Alicia Borrás é unha voz cantante. Ademais de ser unha das pioneiras da dobraxe en galego imparte
obradoiros de voz expresiva. Cun método propio aprende a coñecer a voz de cadaquén para comunicar mellor.
A clave do seu sistema reside nuns ‘ouvidos escoitadores’. Di que escoitando se poden corrixir moitos problemas.

Eva Estévez

PACO VILABARROS

DA PONTE
E AS ÍNFULAS

S

‘A voz non a podemos maquillar’

PACO VILABARROS

mos tranquilos e coñecemos
todo o que pode facer por nós.
Como é unha boa voz?
As voces non son boas ou malas nin feas ou fermosas. Todas
son marabillosas se están cargadas de liberdade. Por suposto teñen que ser claras e estar ben articuladas.
Como as voces graves?
As voces graves son demasiado
monótonas. As normais son
máis ricas e comunicativas.
Que ensina nos cursos?
Lemos en altisonante, vemos a
diferenza entre ler algo no que
se cre e gusta e algo que non

anosaterra

Laura Caveiro

Alicia Borrás,actriz
Actriz de televisión e dobraxe,
directora e profesora de teatro,
monitora de interpretación,
escritora...
Nestes momentos estou máis
centrada nos obradoiros de voz
expresiva, aínda que tamén
fago algo de dobraxe e escribo.
En que consisten eses talleres?
O que non fago nestes cursos é
dominar, controlar ou educar
a voz, senón que a libero e
cargo de expresión para que
sexa libre e auténtica.
Eu que pensaba que a voz era
expresiva de nacemento...
Expresa cousas, pero na maioría dos casos non é todo o expresiva que debería.
Non sabemos expresarnos
coas cordas vogais?
Coa voz non pasa como coa
nosa aparencia, non a temos
en conta, despreocupámonos
e non nos escoitamos. Temos
que soltala para que sexa auténtica, libre e aberta. Para ter
unha voz libre hai que querer,
e aprender a querer a nosa voz.
Valoramos o que temos?
Coa voz expresamos todo. É
unha das nosas armas de sedución. Podemos calmar, crispar, tranquilizar, preocupar,
seducir, ensinar...
Por que di que a voz non é libre?
Por falta de expresividade. Por
vergonza, orgullo ou inseguridade non nos amosamos como
somos e bloqueamos a voz. Liberámola cando nos encontra-
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gusta, descubrimos o pracer
da lectura e todos os problemas da nosa voz...
Iso non é cousa de otorrinos e
logopedas?
Pode ser. Pero moitas das veces, escoitándonos, podemos
corrixir moitos erros por nós
mesmos.
Ensina a falar en público?
O meu non é o típico curso de
oratoria. Céntrase en coñecer a
voz de cadaquén. A voz é algo
expresivo, cheo de cores e matices. Cando alguén dá unha
conferencia e non chega ao
público é porque a súa voz está

pechada, chea de medo ou
porque non cre no que di.
Ten método propio?
Teño. Baséase na absoluta liberdade da voz. É fundamental descubrir, coñecer e escoitar a voz. Todas as voces teñen
músicas e millóns de tons.
Pola voz coñece a xente?
Nada rebela tanto o carácter
dunha persoa. A voz non se
pode maquillar.
O acento enriquece a voz?
O acento é a túa raíz, a túa personalidade e a túa lingua. Eu
defendo a nosa música. Non
hai que perdela.G

ábado 7 de novembro,
ópera no Centro cultural
Caixanova de Vigo. Don Giovanni, de Mozart. Libreto de Lorenzo da Ponte. Non sei se o teatro estivo cheo ou non de cosmopolitas. Quedoume esa curiosidade. Pero non ía escribir
eu de cosmopolitismos, nin da
cidade coa programación cultural menos sustentada con cartos
públicos, e moito menos de Caixanova. Só quería escribir das
memorias que Lorenzo da
Ponte escribiu os últimos anos
da súa vida, cando chegou a
Nova York perseguido polas débedas, tras caer en desgraza nas
cortes europeas.
Outra curiosidade levoume,
hai case 20 anos, a ler as memorias de Lorenzo da Ponte
nunha noite. Editábaas Siruela. Durmín poucas horas ao
rematar de lelo, pero aínda
lembro canto lle gustaba ir aos
bailes de máscaras de Venecia,
a súa amizade con Casanova,
ás festas nos castelos nos que
foi un mantido poeta cortesán.
Quen agora só é coñecido por
ser libretista de Mozart, contaba, divertido e explícito, as
moitas amantes que tivera,
preferiblemente de tres en tres.
Se eran de dúas en dúas, que
fosen irmás, ou nai e filla, porque así concertaba mellor as
citas. Mesmo, se non lembro
mal, decidir entre dúas xemelgas cal era a súa favorita foi un
dos seus grandes problemas
existenciais. Outro foi que, de
tanto que bateron nel maridos
e pais, chegou aos 40 anos sen
dentadura. Ínfulas, e non só literarias, nunca lle faltaron.G

’’

Detantoquebateronnel
chegou
aos 40 anos
sen dentadura”

