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público o auto, algunhas fon-
tes sinalan que o propio Con-
sello Xeral interesouse polo

caso diante do xulgado de Al-
corcón, no que xa non está
destinado o xuíz que o

H. Vixande
A familia da muller afectada
por un auto dun xulgado de
Alcorcón que lle impedía
trasladarse a Vigo dado que
as súas fillas serían vítimas da
inmersión lingüística, está á
espera das xestións que reali-
ce a Administración autóno-
ma e dun novo fallo que se
pronuncie sobre a súa resi-
dencia en Galiza.

Ante “o contido de menos-
prezo para a lingua galega
que contén” a sentenza do
xulgado de Alcorcón, o orga-
nismo de defensa do galego,
Prolingua promoveu o envío
dunha queixa ante o Consello
Xeral do Poder Xudicial, ao
constituír un “caso grave de
discriminación lingüística

que non debe quedar sen ex-
pediente ou sancio?n”.

Ao día seguinte de facerse

A muller á que un xulgado lle impedía
trasladarse a Vigo coas súas fillas debido ao
“perigo que o galego implicaba para as
menores” espera o apoio da Xunta

O caso Alcorcón,
ao Consello Xeral do Poder Xudic
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Inicialmente, o xulgado de
primeira instancia número 6
de Alcorcón fallou en contra
do traslado desta muller e as
súas fillas a Vigo e quitoulle a
custodia das nenas en favor
do pai, que presentara unha
demanda diante desa sala. O
matrimonio divorciarase en
2006 e a muller conseguiu, no
mesmo xulgado, a custodia
das menores tras unha etapa
de custodia compartida que
non resultou viábel. A conse-

cuencia da separación, a nai
sufriu un menoscabo econó-
mico, o que a abocou a retor-
nar coas súas fillas a Vigo, a
súa vila natal. O pai das nenas
non aceptou o seu novo do-
micilio e reclamou a custodia,
que conseguiu tras un fallo do
xulgado de Alcorcón no que o
xuíz sinalaba que o galego era
un factor negativo para a edu-
cación das nenas. Tras un re-
curso na Audiencia provincial
de Madrid, esta sala devol-

veulle á muller a custodia pe-
ro non se pronunciou sobre o
lugar de residencia, de forma
que terá que facelo de novo o
xulgado de Alcorcón. Neste
momento, estase á espera de
que falle esta instancia xudi-
cial, que xa non está ocupada
polo xuíz Alejandro José Ga-
lán Rodríguez, autor do fallo
inicial e na actualidade desti-
nado no xulgado de Violencia
sobre a muller número 1 de
Madrid.

O cambio de xuíz en Al-
corcón podería ser positivo
para a muller, aínda que non
supoña modificación da ac-
titude da Administración de
xustiza en Madrid respecto
do idioma. Neste sentido, a
propia Audiencia de Madrid,
que lle restituíra á nai a cus-
todia das súas fillas, adverti-
ra “do perigo para as meno-
res da problemática relativa
á inmersión lingüística en
Galicia”.�

O cambio de xuíz podería ser positivo

Gabriela Bravo,portavoz do Consello Xeral do Poder Xudicial.  

’’Constitúe un caso grave de
discriminación lingüística
que non debe quedar sen
expediente ou sanción”

[Prolingua]
Queixa presentada ante o Consello
Xeral do Poder Xudicial.

>>>
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emitiu. Porén, esas mes-
mas fontes non amosan de-
masiada confianza nunha
resposta desta institución pa-
ra evitar actitudes discrimina-
torias contra o galego porque,
indican, “está máis preocupa-
do por cuestións formais”. En
todo caso, non se agarda un-
ha rápida contestación á peti-
ción de sanción formulada
por Prolingua porque se trata
dun proceso habitualmente
delongado no tempo.

Mentres non se produce o
fallo definitivo en Alcorcón e
non chega un pronuncia-
mento do Consello Xeral do
Poder Xudicial, a familia da
muller está a recabar apoios
na Administración autóno-
ma. Tras unha primeira reu-
nión coa conselleira de Tra-
ballo e Benestar, Beatriz Ma-
to, o caso abordouno máis
polo miúdo a delegada da
Xunta en Vigo, Lucía Molares.
Tras varios informes técnicos,
albíscanse dificultades para
que a Xunta poda facer unha
avaliación psicosocial das ne-
nas que presentar ante o xul-
gado porque eses estudos só
se realizan no caso dos meno-
res tutelados pola Adminis-
tración. Por esta razón, a fa-
milia está á expectativa de no-
vas vías que poida abrir o con-
selleiro de Educación, Xesús
Vázquez, con quen se reúne o
xoves tres de decembro.

Os apoios sociais recibidos
por esta familia chegaron des-
de organismos como Prolingua
–que protestou diante do Con-
sello Xeral do Poder Xudicial–
ou de Galego Patrimonio da
Humanidade, cuxo principal
promotor, Manuel Bragado, re-
alizou un pronunciamento ex-
plícito nun artigo publicado no
diario Faro de Vigo.�

r Xudicial
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CENTRALISMO

T res sucesos recentes pa-
recen mostrar que a ma-

rea centralista comeza a re-
coller unha ampla contesta-
ción. Primeiro, o apoio prac-
ticamente unánime das for-
zas representadas no parla-
mento de Vitoria a prol de
blindar o concerto económi-
co vasco. A mesma iniciativa
foi levada ás Cortes o 13 de
outubro e os tres deputados
do PP desta comunidade de-
cidiron ausentarse do hemi-
ciclo para non votar, neste
caso negativamente, tal e co-
mo lles pedía o resto do parti-
do. A actuación de Alfonso
Alonso, José Eugenio Azpiroz
e Ignacio Astarloa foi sancio-
nada ao día seguinte cunha
multa. A unidade vasca man-
tívose, con máis mérito no
caso destes tres deputados
que foron capaces de opo-
ñerse a unha dirección que
habitualmente presume de
que o PP “é un partido nacio-
nal e non federal”.

Segundo, o editorial uni-
tario dos doce diarios cata-
láns, apoiado de inmediato,
por tres cadeas de radio, os
sindicatos CCOO e UGT, os
partidos, coa excepción do
PP, cinco agrupacións da pa-
tronal, incluída a que está fe-
derada na CEOE e unha mirí-
ade de entidades, incluído o
FC Barcelona. O editorial pe-
día, como se sabe, respecto
para un Estatut sancionado
favorabelmente polos parla-
mentos catalán e español e
aprobado en referendo.

En último lugar debe ser
mencionado o caso galego.
A nosa sociedade, desde os
empresarios aos sindicatos,
desexa que as caixas sigan
sendo de dirección galega,
nun contexto no que o Ban-
co de España presiona en fa-
vor das fusións interautonó-
micas. Tamén aquí é mérito
do PP, e máis en concreto do
presidente da Xunta, non
sustraerse a esta opinión
maioritaria, aínda que iso lle
custe discrepar da dirección
madrileña.

É de notar positivamente
tanto a amplitude destas
respostas como o razoado
das súas formulacións. �

anosaterra

’’editorial

A familia discriminada no Caso Alcorcón reuníuse coa conselleira de Traballo e Benestar Beatriz Mato, na imaxe.      JÉSSICA BARCALA/AGN

>>>

A editorial Laiovento vai publi-
car un libro da organización
Prolingua titulado “55 menti-
ras contra o galego”. Trátase
dun dicionario de respostas á

maioría das afirmacións verti-
das nas campañas contra o ga-
lego. “Pretendemos que sexa
un libro útil que lle ofreza á xen-
te argumentos cando discute”,

asegurou Henrique Costas, ca-
tedrático da Universidade de
Vigo e coordinador dun traba-
llo no que tamén colaboraron
outras doce persoas.�

Un dicionario con 55 argumentos

O portavoz da familia das nenas, Manuel López Rodríguez.  PACO VILABARROS
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ponsábeis e afiliados do SLG
como Manuel Dacal, Elías So-
moza, Xosé Manuel González
Vilas ou Mar López Vilas.

Tamén asistiron á constitu-
ción da FRUGA técnicos de
extensión agraria e ex altos
cargos da Consellaría de Me-
dio Rural no Goberno biparti-
to. Entre eles, figuran os ex de-
legados de Medio Rural en Lu-
go e un dos fundadores do
SLG, Emilio ‘Milucho’ López;
e de Ourense, Xosé Rodríguez
Cid; os ex directores xerais de
Estruturas e Infraestruturas
Agrarias, Xosé Carballido e de
Produción, Industrias e Cali-
dade Agroalimentaria, Anto-
nio Oca. O cometido deste co-
lectivo é prestarlles asesora-
mento técnico e servizos ás
explotacións e traballará a
prol de impulsar os contratos
homologados de compraven-
da do leite.�

ANTE O NOVO DECRETO

FOLGA NOS CENTROS DE
ENSINO EN DEFENSA DA LINGUA

A Xunta xa ten sobre a mesa
unha ameaza de folga antes
de presentar o seu borrador de
reforma do decreto que regula
o uso e promoción do galego
no ensino. Varios membros da
Plataforma Queremos Galego

novo borrador está xerando
un incumprimento xenerali-
zado dun decreto que perma-
nece vixente”, alertou o porta-
voz de Queremos Galego,
Francisco Rei.�

O PSdeG PIDE EXPLICACIÓNS

A XUNTA OUTORGOULLE
AXUDAS A UN ARMADOR
CONDENADO POR PESCA ILEGAL

A deputada do PSdeG e ex con-
selleira de Pesca, Carme Galle-
go, esixiulle á Xunta que expli-
que a concesión de 3,9 millóns
de euros en axudas públicas á
empresa Biomega Nutrición.
Trátase dunha compañía da
que é propietario Manuel An-

O PP FAISE COA ALCALDÍA

MOCIÓN DE CENSURA CONTRA
O ALCALDE DA VEIGA
POR 'ECOLOXISTA RADICAL'

O PSdeG perdeu a Alcaldía da
Veiga ao prosperar a moción
de censura apoiada polos catro
edís do PP e polos dous da
Agrupación Electoral Indepen-
dente (Aeive) –que iniciara o
mandato en coalición co
PSOE–, fronte aos tres votos so-
cialistas. En medio de pancar-
tas e asubíos de protesta de ve-
ciños partidarios do ex rexedor,
o socialista Fernando Fernán-
dez, e arroupado por cargos
populares, Edesio Yáñez fíxose
co bastón de mando o pasado
27 de novembro. Unha das
xustificacións dadas polos cen-
sores baseouse en que o socia-
lista é “ecoloxista radical” cuns
intereses “incompatíbeis” co
desenvolvemento económico
na localidade. De feito, un dos
anuncios realizados por Yáñez,
foi a “recuperación” da feira de
caza Trevenatio, que foi releva-
da pola anterior corporación
municipal polo festival Trevin-
ca Folk.�

PRESÍDEA XURXO ÁLVAREZ

UNHA VINTENA
DE ASOCIACIÓNS CREAN
A FEDERACIÓN RURAL GALEGA

O Pazo de Feiras e Congresos
de Lugo acolleu o sábado 28
de novembro a constitución
da Federación Rural Galega
(FRUGA), formada por enti-
dades e asociacións agrogan-
deiras e forestais. No acto, ao
que asistiron máis de 200 per-
soas, elixiuse como presidente
o directivo do Sindicato La-
brego Galego Xurxo Álvarez
–que se presentara á Secreta-
ría Xeral do SLG no 2007. Ade-
mais, foron escollidos os 57
membros da Xunta Directiva,
entre os que figuran ex res-

–CIG-Ensino, STEG, Comités,
Iesga, A Mesa, ASPG e Sindica-
to de Estudantes– anunciaron
que están “listos” para “parali-
zar as aulas” contra un Gober-
no que, na súa opinión, non
cumpre a lei. A data da protes-
ta dependerá de cando a Xun-
ta cumpra a súa reiterada pro-
mesa de derrogar a norma
creada polo bipartito. Con to-
do, a plataforma sospeita que
o borrador se presentará nas
vacacións escolares de Nadal
para que cos alumnos e profe-
sores non poidan artellar pro-
testas. Ademais da educación
obrigatoria, Queremos Galego
pretende estender o paro á
universidade. “O anuncio dun

tonio Vidal Pego, un armador
condenado no 2003 por pesca
ilegal do seu buque Viarsa. A
deputada socialista reclamou-
lle ao Goberno do PP saber por
que lle concedeu hai dúas se-
manas a axuda a través do
Consello da Xunta e alertou da
necesidade de realizarlle un
“control efectivo” á empresa
para “evitar” que sirva como
“medio de comercialización de
pesca ilegal”. Ademais, solici-
toulle ao Executivo de Alberte
Núñez Feixóo que explique “o
motivo” para non seguir em-
pregando os mecanismos de
control ás subvencións públi-
cas posto en marcha polo bi-
partito.�

GALIZA.4. ANOSATERRA
3-11 DE DECEMBRO DE 2009

>>>

ASEMANA María Obelleiro

Rolda de prensa de Queremos Galegopara informar sobre a folga no ensino.X. CHAZO/ A.G.N.

AXENCIA PARA
AS LINGUAS MINORIZADAS

A UE REPRENDE A XUNTA POLA
POLÍTICA CONTRA O GALEGO

O Comité do Estado español
do European Bureau for Les-
ser-Ussed Lenguages
(EBLUL), a Axencia Europea
para as Linguas Minorizadas)
dirixirase á Xunta para que
“poña fin ás iniciativas que to-
mou nos últimos meses en
contra do idioma galego”. De
non ser así, denunciará a si-
tuación no eido internacio-
nal. O EBLUL, promovido po-
la Comisión Europea con ran-
go de entidade consultiva,
considera “de especial gravi-
dade” que o Goberno galego
non estea a ter en conta o últi-
mo ditame do Comité de Ex-
pertos do Consello de Europa
sobre a situación lingüística
de Galiza, emitido a finais do
ano pasado. O organismo
lembra que a Xunta non só
non tomou as medidas reco-
mendadas para protexer os
dereitos da comunidade lin-

güística galega, senón que
desmantelou proxectos que
foran eloxiados e considera-
dos exemplares polo Consello
de Europa, como as galesco-
las. A resolución do Comité de

Estado do EBLUL foi aproba-
da por unanimidade, a ins-
tancias da Mesa pola Norma-
lización Lingüística, que se
amosou “moi satisfeita” co di-
tame. Pola súa banda, a Xun-

ta, a través dun comunicado
da Consellaría de Educación,
negou que a súa política lin-
güística “vulnere os tratados
internacionais sobre dereitos
lingüísticos”.�

Cartaz na manifestación a prol da lingua de Queremos Galegoo 18 de outubro en Santiago. PACO VILABARROS

Carme Gallego,deputada do PSdeG e

ex conselleira de Pesca. XOSÉ CHAZO / AGNXurxo Álvarez,do SLG.
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“que conxugue a renovación
dos valores da liberdade dunha
cidadanía forte en dereitos e
responsabilidades, coa igualda-
de e que alente a cultura e o im-
pulso federal do Estado das Au-
tonomías. Un proxecto, en defi-
nitiva, que conxugue os valores
da socialdemocracia e do socia-
lismo do século XXI, co gale-
guismo cívico e solidario. Nin-
guén pode dubidar xa da capa-
cidade do Partido Socialista pa-
ra ofrecer un proxecto propio e
autónomo, críbel e confiábel,
comprometido co país, aberto e
renovador, que asente as súas
bases no galeguismo e a social-
democracia. E teño plena con-
fianza en que esas liñas volve-
rán a debuxar o futuro político
na nosa Comunidade”.�

dos apoios e mantén intacto o
seu Grupo Parlamentario, e cun
PP cunha maioría axustada en
deputados e con menos votos
que a coalición de goberno”.

Un optimismo que contrasta
tamén coa crítica difusa á com-
petencia interna no goberno
como factor de debilidade, “as
eleccións afrontáronse co go-
berno debilitado na súa confia-
bilidade, credibilidade e na for-
taleza do seu liderado, pola

X.C.
Pérez Touriño ditou unha con-
ferencia nun acto da Fundación
Iniciativas 21 e puxo o acento na
crise económica como a causa
principal da sorprendente de-
rrota. Para o ex presidente unha
campaña agresiva como a que
se produciu non tería o mesmo
efecto sen estarmos nunha gra-
ve situación da economía, “na-
da do acontecido nas eleccións,
incluído o impacto das menti-
ras e acusacións lanzadas e pro-
fusamente aireadas polos alto-
falantes mediáticos da dereita,
tería o mesmo eco en condi-
cións ordinarias”. 

Para o ex presidente o mapa
político desde os anos 80 debu-
xa dous bloques diferenciados
pero que neste 2009 acadaron o
meirande equilibrio, “desde fi-
nais dos 80 Galicia debúxase en
torno a dous grandes bloques
electorais: o conservador, co PP
entre a franxa do 45% de míni-
ma e un máximo próximo ao
53%, e outro formado por socia-
listas e nacionalistas, que tamén
se moveu practicamente entre a
mesma pinza de apoio. As últi-
mas eleccións de abril apuntan
un equilibrio inestábel inédito e
ambos bloques sitúanse literal-
mente nun empate co 47,7% e o
47,8% de apoios pero cun depu-
tado de diferenza para o PP”.

O dirixente socialista, que
proximamente abrirá un despa-
cho oficial na Casa da Parra, non
perde o optimismo dunha nova
alternancia, “convén en verda-
de non esquecer que os resulta-
dos do 1M deixan extraordina-
riamente aberto o futuro políti-
co da comunidade, cun Partido
Socialista que alcanza o 31,5%

competición interna desatada
no tramo final, dentro do propio
goberno e protagonizado polos
partidos que o sustentaban. In-
troducir a competición electoral
no seo do goberno, non ser
quen de salvagardar o espazo
da gobernación dos combates e
envites das estratexias partida-
rias, teño para min que foi un
dos factores con máis peso na
perda da Xunta. Na capacidade
de autocrítica, de reinvención e
de renovación en torno a esta
cuestión sitúase a posibilidade
mesma da alternancia e o cam-
bio na nosa comunidade”.

REIVINDICACIÓN DO PSOE. Na súa re-
entréeTouriño reivindicou as
posibilidades dos socialistas ga-
legos se arman un proxecto

Ao fracaso electoral
do pasado 1 de
marzo, cando
PSdeG-PSOE e BNG
perderon o goberno,
faltáballe a análise
do que foi presidente
da Xunta de Galicia
entre 2005 e 2009.
Aos dez meses
Emilio Pérez
Touriño falou

>>>

TOURIÑO’’
Damián Villalaín

T iven o pracer de asistir hai
uns días á primeira confe-

rencia pronunciada en Santia-
go por Emilio Pérez Touriño
despois da derrota electoral do
1 de marzo. Foi unha conferen-
cia excelente, magnificamente
estruturada, na que Touriño re-
pasou os principais problemas
de Galicia. Foi crítico co actual
goberno da Xunta, caracteriza-
do por unha preocupante inac-
ción que non é máis que o re-
sultado lóxico da carencia de
obxectivos e estratexias. Pero foi
tamén crítico coa coalición PS-
deG-BNG, cuxas trifulcas inter-
nas propiciaron a chegada do
PP ao goberno, e crítico tamén
consigo mesmo por ter permiti-
do que esas leas alcanzasen di-
mensións inadmisibles.

Touriño, porén, é optimista
en relación co futuro de Galicia.
E cre que os que sementan o pe-
simismo e a resignación son
aliados naturais dos poderosos,
altofalantes dunha dereita que é
sempre a gran beneficiaria da
extensión da desconfianza na
política. A conferencia de Pérez
Touriño marcou tamén a volta
á actividade pública da Funda-
ción Iniciativas 21, convertida
por certa prensa e algúns mili-
tantes socialistas nun arcano só
inferior en misterio á populari-
dade de Rosa Díez. Iniciativas
21, coa que me honro en cola-
borar, pode desempeñar un pa-
pel de gran relevancia, como xa
o fixo no periodo 2002-2005, no
necesario afortalamento ideo-
lóxico da esquerda non nacio-
nalista en Galicia, na elabora-
ción de programas sectoriais e
no fornecemento de contidos
viables a ese binomio socialde-
mócrata e galeguista (federalis-
ta) no que debe seguir funda-
mentando a súa política o PS-
deG-PSOE. Como o fixo nos
tempos en que Touriño foi pre-
sidente da Xunta. Uns tempos
polos que máis dun desencan-
tado empeza a suspirar.�

Iniciativas 21 pode
desempeñar un papel
para afortalar a ideoloxía
de esquerda non
nacionalista”

’’

El ex presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, pronuncia una conferencia titulada ‘Galicia na encrucillada’. PEPE FERRÍN / AGN

A análise que faltaba
de Emilio Pérez Touriño

O proxecto dos socialistas
galegos debe impulsar
a cultura e o impulso federal
do Estado das Autonomías”

’’

“Probablemente, con maior in-

tensidade que na maioría de paí-

ses, a crise interpela directamente

ao patrón de crecemento de Gali-

cia. No noso caso, por partida do-

bre, en canto participamos do se-

rio problema de desemprego da

economía española, e en relación

cos déficits que veñen historica-

mente lastrando a nosa conver-

xencia e desenvolvemento”. Na

súa intervención Touriño defen-

deu que Galicia afronta a crise

con tres fortalezas específicas,

“afrontamos a crise por vez pri-

meira na nosa historia como Au-

tonomía; e tamén por vez primei-

ra, co soporte da Unión Europea.

Hoxe somos un país en transfor-

mación que mellorou substan-

cialmente a súa competitividade

e cun importante potencial en

desenvolvemento”. 

Con estes tres vimbios descri-

biu Pérez Touriño as dúas manei-

ras de facer fronte a crise, “en xa-

neiro de 2008, o goberno galego

sitúase entre os primeiros en to-

mar medidas de reactivación eco-

nómica e loitar contra o desem-

prego actuanndo en tres frontes:

impulsando o maior programa de

obra pública da historia de Galicia

cunha licitación de 1.600 millóns

de euros en infraestruturas de

transporte, hidráulicas, vivenda e

solo industrial, no conxunto do

ano 2008; facilitando ao máximo

o acceso ao crédito das Pemes e fi-

nalmente apoiando políticas acti-

vas de emprego”.

Coa chegada da dereita o pro-

grama económico tería mudado

“cun mix de oportunismo político

e de liberalismo económico, en-

tramos nunha fase ben diferente.

Coa posición do actual goberno

galego, parecera que tanto para a

reactivación económica, como

para o deseño da estratexia de

crecemento futuro non houbese

marxe algunha nin responsabili-

dade propia. O certo é que a polí-

tica anticíclica e proactiva anterior

quedou truncada, para ser substi-

tuída pola resignación e un dei-

xarse ir á espera da reactivación

externa importada. É unha op-

ción que marcha na dirección

oposta ao necesario cambio no

noso patrón de crecemento, que

equivoca a senda do desenvolve-

mento futuro de Galiza”.�

Polo camiño do PP a crise non se soluciona
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Os bercianos e os porteños da
Alta Sanabria zamorana leva-
mos moitos anos vendo a Tele-
visión Galega. Con todo, ante o
próximo apagamento analóxi-
co, pronto deixaremos de vela.
Ante este risco certo de perda
da recepción do sinal televisivo,
hai meses que nos diriximos
aos distintos partidos políticos
en demanda da solución a esta
problemática comunicativa.

A resposta dos partidos polí-
ticos foi a presentación de pro-
posicións non de lei nas Cortes
de Castilla y León (por parte do
PSOE) e no Parlamento galego
(por parte do BNG). O 24 de no-
vembro, debateuse no parla-
mento de Valladolid a proposta
de resolución a favor de que se
puidese recibir o sinal da TVG
dixital nas comarcas do Bierzo
e na Alta Sanabria. Porén, o PP
votou en contra desa resolu-
ción, alegando que a lexisla-
ción estatal da televisión dixital
impide a emisión e a recepción
das televisións autonómicas
fóra do ámbito das súas comu-
nidades respectivas.

Sorprende esta argumenta-
ción do PP nas Cortes de Casti-
lla y León. Neste sentido, lem-
bramos que actualmente cer-
tas televisións dixitais autonó-
micas xa se reciben noutras co-
munidades veciñas. Son os ca-
sos da televisión catalá, que se
ve en Aragón e Valencia, a tele-
visión vasca, en Navarra, e a te-
levisión andaluza, en Ceuta e
Melilla. Resulta pois, totalmen-
te lóxico que os bercianos re-
clamemos un trato igualitario e

non discriminatorio, respecto
ao recibido polos habitantes
desas outras comunidades au-
tónomas que gozan da televi-
sión dixital dos seus veciños.

Os bercianos levamos anos
vendo a TVG e agora ameázan-
nos coa súa supresión pola fal-
ta de vontade política do PP.
Curiosamente, o presidente da
Xunta declarou ante os medios
de comunicación que se amo-
saba favorábel a que os bercia-
nos poidamos seguir vendo a
TVG no Bierzo. Só hai que se-
guir a vía aberta polas outras
comunidades autónomas que
xa perciben a televisión dixital
dos seus veciños.

Reafirmamos a nosa de-
manda televisiva en base ao ar-
tigo 5º do propio Estatuto de
Autonomía de Castilla y León,
“gozará de respecto e protec-
ción a lingua galega nos lugares
nos que habitualmente se em-

pregue”. A negativa do PP a que
se siga vendo a TVG no Bierzo
cremos que é contraria ao con-
tido deste artigo estatutario. Os
territorios periféricos da Alta
Sanabria e O Bierzo merecen
outra consideración da Junta
de Castilla y León. Estas dúas
comarcas periféricas non se
poden illar máis, mediante a
creación dunha nova fronteira
televisiva que impida ver a TVG
dixital. A Junta de Castilla y Le-
ón debe favorecer as relacións
destas comarcas cos seus veci-
ños de Galiza, en base á vincu-
lación cultural e lingüística se-
cular. Só deste xeito se facilita a
verdadeira integración demo-
crática destes territorios na Co-
munidade de Castilla y León,
sen imposicións políticas co-
mo a comentada.

O colectivo cultural Fala
Ceibexa se dirixiu ao procura-
dor do Común de Castilla y Le-
ón en petición de amparo ante
a próxima supresión da recep-
ción da TVG no Bierzo. De xeito
inmediato dirixirémonos ao
Valedor do Pobo de Galiza e ao
Defensor del Pueblo do Estado
español coa mesma queixa.
Tamén levaremos esta deman-
da ao Consello Comarcal, ás
Cortes Xerais e ao Parlamento
da Unión Europea. Estamos
seguros de que os bercianos te-
mos toda a razón nesta peti-
ción televisiva. Por iso confia-
mos en que finalmente a Junta
de Castilla y León rectifique  e
poña os medios técnicos para
que os bercianos poidamos ver
a TVG dixital. �

A SUPRESIÓN DO SINAL DA TVG NO BIERZO

TRIBUNA �Xabier Lago Mestre.
Membro do colectivo Fala Ceibe do Bierzo.

XO
SÉ

 L
O

IS
Vilafranca do Bierzo.   X. TABOADA

’’Varias televisións dixitais
autonómicas
xa se reciben noutras
comunidades veciñas”

’’Alta Sanabria e o Bierzo
non se poden illar máis,
mediante a creación dunha
nova fronteira televisiva que
impida ver a TVG dixital”
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investir sen sentido, dispersar
esforzos, senón apostar polo
que acaba de recibir unha dis-
tinción de excelencia”.

Ademais de Medicina (in-
cluída a construción dunha
nova Facultade), Campus Vida
céntrase nos eidos da Farma-
cia e Bioloxía. O obxectivo final
é que o Campus Sur sexa unha
‘universidade’ centrada no I+D
da Saúde e máis sustentábel
ecoloxicamente.

Para facerse co Campus de
Excelencia a USC tivo que con-
cursar con proxectos presen-
tados dende a práctica totali-
dade de universidades públi-
cas do Estado. A iniciativa, que
en palabras de Barro “marca
un antes e un despois en Gali-
cia e na Universidade galega”,
contou co apoio de varias em-
presas, como Inditex, Zeltia, a
farmacéutica Esteve e o Banco
Santander .

A USC promete que, ade-
mais de en I+D e en edificios,
os cartos gastaranse na “trans-
formación urbanística, resi-
dencial, de integración urbana
e de espazo natural, que supo-
rá a recuperación dun campus
para as persoas”.�

mente distinto no conceptual e
no económico”.

En todo caso, este recoñece-
mento supón un tanto para
USC no medio da polémica so-
bre unha nova Facultade de
Medicina na Coruña. Barro
apunta que o galardón “debe
facer pensar que non se debe

mio chegarán en préstamos
sen intereses e que as universi-
dades teñen que xustificar ca-
da ano a execución dos fondos.
Por iso Barro, que deixará o
posto en 2010 tras dous man-
datos, demanda un Plan de Fi-
nanciamento para o Sistema
Universitario Galego “radical-

xectos distinguidos por exper-
tos internacionais non están
en Madrid ou Barcelona. As
dúas maiores cidades do Esta-
do acaparan case a metade dos
150 millóns repartidos.

“Sen a aposta decidida da
Xunta non poderemos avanzar
no nivel de excelencia que pro-
pugna o comité internacional”
afirma Barro. Cómpre ter en
contar que os millóns do pre-

GALIZA.7.

Manuel Vilas
Senón Barro, reitor da Univer-
sidade de Santiago de Com-
postela (USC), acaba de apun-
tarse o seu maior éxito na recta
final do mandato. O Campus
Vida da USC recibirá 7,5 mi-
llóns de euros tras ser escollido
como un dos once Campus de
Excelencia Internacional en to-
do Estado. Con todo, o futuro
do proxecto está ameazado
polos recortes orzamentarios.

O Goberno galego daralles ás
universidades un 2,5% menos
en 2010, segundo os orzamen-
tos que se debaten na Cámara.
O Executivo argumenta que, por
mor da caída de impostos deri-
vada da crise, a rebaixa que lle
correspondería aos centros de
ensino superior, segundo o pac-
to vixente, sería maior, un 6,5%.

En declaracións a A Nosa
Terra, Barro advirte do “para-
doxo” que suporía que “unha
iniciativa que ten a etiqueta in-
ternacional de excelencia, ca-
reza dos recursos necesarios
para o ano próximo”. O reitor
apunta que a USC é a única
universidade distinguida que
sofre tales dificultades.

MADRID E BARCELONA CONSIGUEN
MÁIS DA METADE DOSCARTOS.Unica-
mente catro (a USC e as uni-
versidades de Córdoba, Canta-
bria e Oviedo) dos once pro-

O Campus Vida da Universidade de Santiago
recibirá 7,5 millóns de euros ao ser recoñecido
Campus de Excelenciapero o seu reitor avisa de
que os recortes orzamentarios poden prexudicalo

USC, a boa noticia e a mala

Senén Barro,reitor da Universidade de Santiago   JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

’’Non poderemos cumprir
os requisitos para recibir
os 7,5 millóns que gañamos
polo Campus de Excelencia
se a Xunta nos baixa
o orzamento” 

[Senén Barro]
Reitor da USC.

A Universidade de Santiago  cons-

truirá no chamado Campus Vida,

dedicado á saúde, centros singu-

lares de investigación sobre Quí-

mica Biolóxica e Materiais Mole-

culares (CIQUS), de Medicina Mo-

lecular e Enfermidades Crónicas

(CIMUS), de Tecnoloxías da Infor-

mación (CITIUS), de Investiga-

cións Físicas (CIFUS) e de Ciencias

e Tecnoloxías da Vida (CITEV). Ta-

mén se farán o Centro de Biome-

dicina Experimental (CeBEGa), a

reforma das Facultades de Biolo-

xía e Química, das residencias e

das instalacións deportivas, así co-

mo a reurbanización do Campus

e a conclusión do novo Museo de

Historia Natural. En 2015 conclui-

rán os traballos das Escolas de En-

fermaría, Odontoloxía e Técnica

Superior, e das facultades de Far-

macia e Ciencias da Educación e

do Edificio UXA.�

Un campus moi específico

’’O recoñecemento
internacional na área
de saúde chega
en medio da polémica
sobre a construción
dunha nova facultade
de medicina na Coruña”
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AS CAIXAS E
O NACIONALISMO

“Como en Galicia, por razóns
obvias, non podemos falar de
temas de Estado cando nos re-
ferimos aos problemas rexio-
nais de interese xeral, acu-
ñouse o termo de «cuestións
de país». É un bo termo”, así
comeza un artigo de RRoobbeerrttoo
BBllaannccoo  VVaallddééss  en La Voz de Ga-
licia que difire da súa posición
habitual de defender os derei-
tos individuais no canto dos
colectivos. A conversión do po-
liticólogo lévao a sinalar que
“cuestións de país son, en Gali-
cia, aquelas que a todos os ga-
legos nos preocupan e sobre as
que, aos poucos, vaise decan-
tando na sociedade unha posi-
ción moi maioritaria. A necesi-
dade de controlar o desenvol-
vemento urbanístico é, por
exemplo, un tema de país,
como o é a de facer fronte a un
estancamento demográfico
que podería acabar por ter
para a nosa comunidade con-
secuencias desastrosas”. Mais,
a que obedece esta afirmación?
Ás caixas de aforro, o seu futuro
e a súa integración. “Ninguén
debería equivocarse a ese res-
pecto: só así será posíbel levar a
bo termo a indispensábel ope-
ración de redimensionamento
das caixas. E só así será posíbel
facelo dun modo no que Gali-
cia –é dicir, os galegos– saia ga-
ñando e non perdendo”.�

CANDO A PRENSA
INFORMA E CONDENA

O xornalista vasco IIññiiggoo  SSááeennzz
ddee  UUggaarrttee  comenta no seu blog
guerraeterna.com unha noticia
da que se fixeron eco numero-
sos medios de comunicación e
ilústraa coa portada de ABC,
“unha portada para ensinala en
todas as facultades de xorna-
lismo”. O relato é o seguinte: “O
xuíz titular do Xulgado de Pri-
meira Instancia Número 7 de
Arona ordenou a posta en liber-
dade sen cargos do mozo
Diego P.V., que se atopaba de-
tido en relación co falecemento
da pequena Aitana, de tres
anos, o pasado xoves nun cen-
tro hospitalario de Tenerife. A
nena, filla da súa noiva, fora in-
gresada o pasado mércores no
hospital cun forte trauma-
tismo, que se atribuíu nun prin-
cipio a uns presuntos malos
tratos”. Ugarte explica que “o
home, de 25 anos, natural de
Madrid e compañeiro senti-

mental da nai, foi arrestado tras
levar a menor, que presentaba
problemas respiratorios, a un
centro de saúde do sur de Te-
nerife. A primeira imputación
dun delito de malos tratos e
abusos pasou a ser logo unha

imputación por un delito de
asasinato. Finalmente, tras
prestar declaración, o acusado
quedou en liberdade sen car-
gos ao non atopar o xuíz indi-
cios de culpabilidade do proce-
sado. A morte da nena de-
beuse, segundo os forenses, a
un edema cerebral, causado
pola caída dunha randeeira,
que non foi descuberto en ur-
xencias. As supostas queima-
duras só eran un cadro alér-
xico”. A conclusión que o xor-
nalista tira aparece no titular da
súa reseña: “O ‘asasino’ proce-
sado, xulgado e condenado por
ABC foi posto en liberdade”.�

AS CORTES
E A POBOACIÓN TEÑEN
A ÚLTIMA PALABRA
SOBRE O ESTATUT

A raíz da polémica sobre o Es-
tatut de Catalunya e o uná-
nime pronunciamento dos
doce diarios cataláns a prol
deste texto mediante un edito-
rial, o catedrático de Dereito
Constitucional da universi-
dade de Sevilla, JJaavviieerr  PPéérreezz

RRooyyoo, examina en El Periódico
de Catalunya as razóns para
sometelo a un ditame do Tri-
bunal Constitucional. Despois
dun repaso polo proceso que
deu lugar á Constitución, o
profesor sostén que “a última
palabra na defensa do princi-
pio de unidade política do Es-
tado téñena as Cortes. A última
palabra na defensa do dereito á
autonomía téñena os cidadáns
da nacionalidade ou rexión
afectada. Este é o núcleo esen-
cial do pacto constituínte. En
ningún momento en todo o
debate constituínte, o Tribunal
Constitucional figurou como
gardián do principio de uni-
dade ou do dereito á autono-
mía no momento en que a na-
cionalidade ou rexión decide
constituírse en comunidade
autónoma. En ningún mo-
mento. Quitarlle a última pala-
bra ás Cortes e aos cidadáns da
nacionalidade afectada, aos ci-
dadáns de Catalunya, por
exemplo, supón a ruptura do
pacto constituínte no que des-
cansa a lexitimidade do Estado
autonómico”.�
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ENPOLEIROALLEO

Desde a esquerda, o presidente de Caixanova, Xulio Fernández Gaioso, o presidente de Galiza, Alberte Núñez Feixóo, e o

director xeral de Caixa Galicia, Xosé Luís Méndez.                                                                                                                                                          XOSÉ CHAZO / AGN

Javier Pérez Royo [no centro] entre o presidente de Catalunya, José Montilla, e a

ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez.

Carlos Aymerich

Opasado mes de maio o
Tribunal Supremo con-

firmou a pena de cinco anos
de prisión pola comisión dun
delito de estafa para Benigno
Moure, presidente da Funda-
ción San Rosendo, tras consi-
derar probado que se apro-
piou do patrimonio dunha
anciá ingresada nun dos cen-
tros para maiores xestionados
por esta entidade. Alegando
motivos de saúde o hábil
crego logrou eludir o ingreso
en prisión malia conservar a
xerencia da fundación e a me-
dalla Castelao que Manuel
Fraga lle concedera.

Mais non hai de que se sor-
prender. O modelo San Ro-
sendo é o que o PP quere es-
tender ao conxunto dos servi-
zos sociais. Ainda quente a
condena a don Benigno o xe-
rente do Consorcio Galego de
Servizos de Igualdade e Benes-
tar recoñeceu que 14 dos cen-
tros de día xa construídos que o
PP mantén pechados por non
os dotar de equipamento e de
persoal só abrirán o próximo
ano se a súa xestión for enco-
mendada a empresas privadas.
É de supor que o mesmo ca-
miño han seguir as galescolas e
residencias que se encontran
na mesma situación.

Hai, contodo, motivos para
a esperanza. As traballadoras
do consorcio, os usuarios dos
centros de día e as súas fami-
lias, os Concellos e o BNG esta-
mos a revelar que privatizar os
centros de día non só supón
entregar para o lucro privado
infraestruturas construídas
con recursos públicos. Supón
tamén servizos de peor cali-
dade e máis precariedade la-
boral. E xa coñecemos a covar-
día deste PP: rectifica cando
hai presión política e social. Así
aconteceu co complemento ás
pensións non contributivas.
Así acontecerá tamén, sen dú-
bida, coa privatización dos
centros de día.�

PRIVATIZANDO’’

’’O PP é covarde, 
rectifica cando hai 
presión política 
e social”

’’Algo semellante [á editorial
sobre o Estatut] sería
imposíbel en Galiza” 

[Xosé Manuel Pereiro]
Presidente do Colexio de Xornalistas.

’’Agardo do Tribunal
Constitucional
unha gran sentenza”

[José Luis R. Zapatero]
En referencia ao Estatut de Catalunya.
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En apenas un ano o número de
traballadores do téxtil reduciuse
á metade na comarca do Deza.
Montoto presentou un con-
curso de acredores que conle-
vou un Expedente de Regula-
ción de Emprego (ERE) que deu
con cento once persoas na rúa,
case a metade do persoal. 

Agora é Toypes quen vive
unha situación límite, e non se
descarta un peche definitivo,
que levaría ao despedimento
doutros sesenta e cinco traballa-
dores. Fontes da federación do
téxtil de UGT calculan que,
dende setembro de 2008, cinco
mil traballadores do sector per-
deron o traballo, sen contar os
pequenos cooperativistas que,
como autónomos, traballaban
para as grandes firmas. 

A entrada de China no ano
2005, na organización mundial
do comercio, supuxo a deslo-
calización da produción, pero
neste mercado tamén puxaron
con forza Pakistán, a India e os
países do leste europeo. 

Na Galiza perdéronse no
pasado ano 1.648 postos de
traballo, cifra que aumentará,
de seguro, coas crises sufridas
por empresas coma Caramelo,
Prevent, Treves, Garevol, Sel-
mark, Montoto ou Toypes, ao
que habería que engandir un
sinfín de pequenas cooperati-
vas que pecharon nas comar-
cas de Bergantiños, Ordes,
Deza, Costa da Morte ou no in-
terior da provincia de Ourense.

OURENSE QUEDA SEN A METADE DE TA-
LLERES.O número de talleres re-
duciuse á metade no que vai de
ano en Ourense. Pecharon vinte,
aos que hai que engadir tres coo-
perativas. Vitaliano Falibena,
presidente da asociación de em-
presas do téxtil, asegura que a si-
tuación é límite, que antes de fe-
breiro pecharán outros oito ta-
lleres e que non se albisca solu-
ción. “A competencia máis feroz
e desleal, non vén de países exó-
ticos, como China ou India, té-

mola ao lado, en Portugal, onde
as condicións de traballo son se-
mellantes ás deses países e esta-
nos a facer moito dano.Moitos
trasladan a produción para o
norte do pais veciño”. 

Falibena considera que só
coa adopción de medidas pro-
teccionistas se salvaría o sector.
“No fondo, a maioría dos paí-
ses da UE xa as aplican, aínda
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samente, crear cooperativas, ás
que en función do mercado lles
encargaría traballo. 

Os custos redúcense enor-
memente e a precariedade la-
boral aumenta ao mesmo
ritmo, o obxectivo é producir
máis barato. Dentro do acordo,
asinado cos sindicatos, avalíase
a posibilidade de, a expensas da
evolución do mercado, aumen-
tar o plantel, até os cento se-
tenta e seis traballadores no
2014. Como asegura un dos sin-
dicalistas asinantes do acordo,
“é máis unha ilusión de futuro
que unha realidade, por que de
aquí a cinco anos é imposíbel
saber o que pode pasar”.

Outro golpe ao sector nesta
comarca é a crise de Toypes,
empresa hoxe abocada ao pe-
che. Segundo os traballadores,
no fondo planea a deslocaliza-
ción, o que traería consigo o
despedimento de sesenta e tres
empregados. Non é a primeira
vez que se realiza un ERE na
empresa, pois, no 2006, xa foran
despedidos trinta empregados.
O mesmo aconteceu o pasado
2008 con outros vinte máis. A si-
tuación parece agravarse  coa
compra de Toypes por parte
dunha empresa de capital risco
catalá. A día de hoxe, os traballa-
dores levan catro meses sen co-
brar. As asembleas e reunións
con responsábeis da firma, ta-
mén trouxeron desencontros
sindicais pois, ao entender de
UGT e CIG, o sindicato maiori-
tario na empresa, CC OO, estivo
demasiado brando nas nego-
ciacións mantidas nas últimas
semanas.�

que moitas veces é unha verba
odiada. Ou as instauramos nós
tamén ou imos ao garete. A si-
tuación é inaguantábel”. 

Os talleres ourensáns perde-
ron máis de catrocentos postos
de traballo, a maioría deles si-
tuados no rural e con man de
obra feminina. A situación é
comparada por Vitaliano Fali-
bena cun incendio “no que, con
tal de salvar algo, arrásase con
prezos e co que sexa, pero esta-
mos abocados ao peche, por
que as grandes firmas cada vez
buscan máis prezo e dálle igual
o país que produza, igual que as
condicións dos traballadores
nese lugar, o único obxectivo é
producir máis barato”.

NO DEZA DERRÚBASE O SECTOR. Das
tres grandes factorías existentes
en Lalín, só Florentino se salva
da queima polo de agora. Hai
xusto un ano Montoto presen-
tou un concurso de acredores. A
débeda cifrábase en vinte mi-
llóns de euros. Este concurso le-
vou ao conseguinte ERE e, dos
243 traballadores, 111 acabaron
na rúa, cunha indemnización
de trinta e cinco días por ano tra-
ballado. A oferta da firma téxtil
para a maioría de eles era, curio-
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A comarca do Deza
e o interior de Ourense
son dúas das zonas
máis afectadas. Cinco
mil traballadores do
sector quedaron sen
emprego no último ano

Descósese o téxtil
A IMAXINACIÓN
DELINQUE
Xavier López Rodríguez

S eica foi Buñuel quen dixo
que a imaxinación non de-

linque. Cuestionable. Habería
que dicir máis do que fai ou non
fai a imaxinación. Do que cabe
agardar dela. Pode servir para
atopar solución aos problemas,
pero tamén pode provocalos. O
perigo, se cadra, aparece cando
lle queremos dar carta de ver-
dade absoluta a aquilo que cre-
mos ver pero só imaxinamos.
Cando a veciña dá voces ao ou-
tro lado da parede, debemos
chamar á policía municipal para
denunciar malos tratos ou debe-
mos pedir consello ao seu com-
pañeiro para aprendermos a ser
mellores amantes? Ou conven-
cer a nosa parella para que non
nos deixe mal, que faga algo de
teatro, se non hai máis remedio.
Non se trata de dicir frivolidades
sobre un asunto tan serio como
o dos malos tratos, que existe e
que é case un estigma para todo
o xénero masculino. Trátase de
ter claro que non sempre é do-
ado separar realidade de aparen-
cia. Como compensar ese rapaz
que os medios de comunicación
converteron en violador e asa-
sino dunha nena de tres anos á
que coidaba? Que xigantesco ex-
ceso de celo contaxiou estamen-
tos médicos, xudiciais, policiais e
xornalísticos para convertelo no
monstro que todos puidemos
ver, esposado e con cara de cul-
pable. Agora, unha vez en liber-
dade e sen cargos, volverá ser
inocente algunha vez? Onde está
a violación que se lle achacou cos
máis escabrosos detalles? O di-
lema non é simple. Se a elección
fose sinxela non habería dilema.
Hai que escoller entre correr o
risco de deixar algún culpable
sen castigo (ou cun castigo moi
tardío) ou asumir a posible cul-
pabilización dun inocente que,
tendo en conta a proliferación de
medios de comunicación á
busca de sangue e vísceras,
nunca máis será inocente.�

’’

’’Unha vez en liberdade 
sen cargos, volverá
ser inocente
algunha vez?”

O ERE de Montoto botou á rúa 111 persoas, case o metade do plantel.

’’A competencia máis feroz
e desleal, non vén de países
exóticos, como China
ou India, témola ao lado
en Portugal”

[Vitaliano Falibena]
Presidente da Asociación
de Empresas doTéxtil de Ourense.

’’A empresa que os despediu
ofrecíalle crear cooperativas
ás que, en función
do mercado,
lles encargaría traballo”

O vendaval de peches non só lle

afecta ás grandes factorías, se-

nón tamén aos pequenos xas-

tres “de toda a vida”. Os comer-

cios “Galicia Moda”, ubicados no

Deza e en Ourense, de elabora-

ción a medida, tamén pechan a

súas portas neste caso acollén-

dose á xubilación, aínda que coa

rémora de que ninguén se

queira facer cargo dos establece-

mentos.�

Crise tamén para os xastres
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denador a novos usos. Un des-
tes novos usos é o que se cha-
ma realidade expandida. É di-
cir, o móbil serve de ferramen-
ta para conducirnos do espazo
real ao espazo virtual. Unha
das pontes para ese paso é o
código QR.

En aparencia, estes códigos
parecen algo así coma un labi-
rinto de píxels pero as súas apli-
cacións van en aumento. O seu
mecanismo é sinxelo: un códi-
go QR impreso pode lerse di-
rectamente coa cámara do mó-
bil –os Nokia inclúen software
específico de serie e outras
marcas permiten a instalación
de diferenes aplicacións gratuí-
tas– e converterse nunha url
web. É dicir, o código QR subs-
titúe complicados enderezos.

As súas aplicacións aínda
están en cueiros. Por exemplo,
a compañía Vueling usa estes
códigos para que os seus pasa-
xeiros poidan embarcar sen
necesidade de tarxeta ningun-
ha. Só precisan pasar o QR que
recibiron por sms por diante
dun escáner.

Varias compañías usan os
QR para promover novos pro-
dutos e campañas publicitarias
e no Xapón pódese acceder a
servizos de micropagamentos
que no noso contorno aínda se
realizan a través de sms.

N’A Nosa Terracomezamos
a usar os QR no número 1.383.
Acompañando un texto de
Laudelino Pellitero sobre as
eleccións uruguaias, un código
enlazaba cunha ampla entre-
vista que o propio Pellitero pu-
blicou en A Nosa Terra Diario.

Ademais de facilitar o acce-
so a contidos extra (textos, ví-
deos, fotos e son) na web rela-
cionados coas informacións
publicadas no semanario, o
xornal usará os códigos QR en
promocións e concursos. A
idea é facilitarlles aos nosos
lectores o paso entre o papel e
a web.�

César Lorenzo Gil
Din os expertos que o futuro da
internet pasa polo teléfono. Xa
a día de hoxe son moitos os
aparellos que permiten a nave-
gación pola rede e adaptan as
súas vantaxes respecto ao or-

Un código QR é un sistema de
encriptado de datos que a través
dun programa informático instalado
nos móbiles se converte
no enderezo dunha páxina web.
A Nosa Terraé pioneiro en Galiza
na súa utilización

A Nosa Terra
comeza a utilizar
os códigos QR

O METATEXTO
TELEVISIVO

María Reimóndez

Ás veces as violencias ins-
críbense máis nos meta-

textos ca nos textos en si. Vou
poñer como exemplo a miña
participación a semana pasa-
da nun programa coñecido
pola súa falta de pluralidade
na Televisión de Galicia onde
se me convidou, como última
opción, iso seino, a “debater”
durante dez minutos sobre as
cotas de xénero. A razón pola
cal accedín a ir foi precisa-
mente para okupar o espazo
que non se nos dá aínda que
teñamos dereito a el, precisa-
mente a razón fundamental
das cotas. A TVG é, aínda que
non o pareza moito ultima-
mente, televisión pública e su-
postamente en galego (idioma
que non falou a outra “deba-
tente”). Isto xa é metatexto,
pero para continuar con refe-
rencia ao tema do debate, a
ninguén lle deu por pensar
primeiramente que a semana
pasada se celebraba o Día In-
ternacional contra a Violencia
de Xénero, que polo menos
para min é un tema que mere-
cería o foco central do progra-
ma e non só os dez minutos
asignados a dúas persoas, de-
signando así o irrelevante do
asunto que tiñamos que tra-
tar. Tampouco ninguén caeu
en pensar, nin ese día nin ou-
tros, en convidar máis de unha
muller ás mesas de debate
“importantes” (as que ocupa-
ron o resto de minutos televi-
sivos). Todas estas cousas fa-
lan mesmo máis que do que
alá se dixo, que tamén sería
motivo de comentario por su-
rrealista. Só podo dicir con iro-
nía que por unha vez tivemos
mellor sorte ca o tema do na-
cionalismo, cun debate que
reproduciu o que acontece tan
acotío coas mulleres, que falan
de nós pero sen deixarnos fa-
lar a nós mesmas, non vaia ser
que se nos escoite do outro la-
do. Texto e metatexto, triste
constatación do statu quo.�

’’

’’Para min é un tema
que merecería
o foco  central
do programa”

O móbil fotografa un código QR no semanario e convérteo nun enderezo web.
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Sindicato Vertical, que permití-
an o tráfico dunha substancia
moi tóxica sen ningún tipo de
control. Non lle foi posíbel.
QQuuee  ttiippoo  ddee  ggaarraannttííaass  hhoouubboo
dduurraannttee  oo  pprroocceessoo??
A ditadura non tivo influencia
no xuízo porque se converteu
nun proceso penal por delito
contra a saúde pública. Limitou-
se a obstaculizar as peticións de
Seoane para responsabilizar a
Administración. Por outra ban-
da, o fiscal recibiu ameazas de
morte durante o proceso, pero
non tiveron que ver co aspecto
político. Nunca se soubo de on-
de procedían, pero pode ter que
ver co feito de que se estivese
procesando a once empresarios.
PPoorr  qquuee  ooss  ccoonnddeennaaddooss  nnoonn  rree--
cciibbiirroonn  ppeennaass  eessaaxxeerraaddaass  ee  nniinn--
ggúúnn  ccuummpprriiuu  mmááiiss  ddee  sseettee  aannooss??
Houbo unha certa flexibilidade
xudicial na aplicación das con-
denas, xa que varias eran de
vinte anos. Non investiguei a
razón porque non era o meu
interese atacar a ninguén.
PPrrooxxeeccttaann  ffaacceerr  uunnhhaa  ppeellííccuullaa
ccoo  mmaatteerriiaall  rreeccoommppiillaaddoo??
Temos feito o guión, pero é difí-
cil atopar financiamento para
unha película de época. Está im-
plicado Ignacio Vilar, un dos res-
ponsábeis de Pradolongo. Se fi-
nalmente non se pode, gustaría-
me facer un documental.�

GALIZA.11.

Xurxo González
A intoxicación de miles de per-
soas (só 51 documentadas) con
bebidas elaboradas a base de al-
col metílico conmocionou o
Ourense de mediados dos anos
sesenta. A trama que causou
mortes e cegueiras tivo a orixe
na capital das Burgas, pero es-
tendeu as súas ramificacións
por Vigo e A Coruña, e deixou
afectados por toda Galiza, Cana-
rias, o Sáhara español e Guinea.
Dous dos once condenados fo-
ron Román Lago Cabral e o seu
fillo Román Lago Álvarez. Gloria
Lago, filla e neta dos anteriores,
vén de publicar El reloj de cuco,
unha novela coa que, segundo
ten manifestado, pretende con-
tar a verdadeira historia da súa
familia, “inxustamente tratada
por un tribunal franquista” sen
garantías. Fernando Méndez
(Ourense, 1964) opina de xeito
distinto no seu libro de investi-
gación Historia dun crime: o ca-
so do metílico(Galaxia, 1998).
PPoorr  qquuee  oonnccee  ppeerrssooaass  eellaabboorraa--
rroonn  uunnhhaa  ttrraammaa  ppaarraa  ffaabbrriiccaarr
bbeebbiiddaass  ccoommoo  lliiccoorr  ccaafféé  oouu  ddee
hheerrbbaass  ccoonn  aallccooll  ttóóxxiiccoo??
Sempre quixen deixar moi cla-
ro que os condenados non
eran asasinos. A súa intención
non era matar, senón facer un
gran negocio. O alcol metílico
custaba 16 pesetas por litro e o
etílico, procedente do viño, 30
pesetas. O negocio, por tanto,
era tremendo, e provocou un
desmesurado afán de lucro.
NNoonn  ccooññeeccííaann  aa  ttooxxiicciiddaaddee  ddoo
mmeettíílliiccoo??
Os avogados tentaron escudar-
se nisto, en que non eran quími-
cos. Con todo, case todas as per-
soas, pese a non ter estudos des-
te tipo, saben que non hai que
beber lixivia. É o mesmo caso.
Eles pensaban que rebaixando
con auga a toxicidade diminuía.
QQuuee  ttrraannsscceennddeenncciiaa  ttiivvoo  oo  ccaassoo
ddoo  mmeettíílliiccoo??
Foi o xuízo máis importante do
franquismo logo da Causa Xeral
da Guerra Civil. Como xuíz ins-
trutor actuou Xosé de Cora, lo-
go Valedor do Pobo na demo-
cracia. Foi a única vez que se
conformou un xulgado especial
na provincia de Ourense con
xurisdición para todo o Estado.
CCoommoo  iinniicciioouu  aa  iinnvveessttiiggaacciióónn??
No ano 92 eu cubría informa-
ción xudicial en Ourense, e co-

ñecín a Fernando Seoane, da-
quela fiscal xefe da Audiencia.
Como estaba a punto de xubi-
larse pregunteille cal fora o seu
caso máis importante e respon-
deume que o do metílico, en
1967. Eu non tiña nin idea de
que se trataba. En 25 anos nin-
guén se interesara sobre este te-
ma. Nin sequera se sabían onde
estaban os 36.000 folios do su-
mario. Tiven que buscalos no
soto da Audiencia cunha lanter-
na.  Atopeino con dúas botellas
intoxicadas con metílico. O tra-
ballo de campo levoume catro
anos, nos que visitei moitos
puntos de Galicia e viaxei varias
veces a Lanzarote.
FFoorroonn  rreessaarrcciiddaass  aass  vvííttiimmaass??
Un dos fillos de Emilio Rodrí-
guez, que quedou cego por be-
ber licor café elaborado con al-
col metílico, díxome que as víti-
mas nunca cobraron nin un pe-
so das indemnizacións, e que se
houbese algún avogado intere-
sado en levar o caso el pretendía
reunir os familiares dos afecta-
dos recoñecidos (51 persoas
mortas ou cegas) para tentar re-
parar aquela inxustiza. Os acu-
sados declaráronse todos insol-
ventes e non se pagaron as mul-
tas impostas.
OO  EEssttaaddoo  ffrraannqquuiissttaa  ttaamméénn  eevvii--
ttoouu  aa  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee......
O fiscal, Fernando Seoane, foi
un dos grandes loitadores pola
liberdade no ámbito xudicial
que houbo en Galiza, pero es-
taba maniatado. El quixo de-
nunciar a responsabilidade da
Presidencia do Goberno e do
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OBSCENO
RITUAL
DE SANGUE
María Xosé Queizán

Ovampiro literario nace co
irracionalismo románti-

co. Atribúese a Bram Stoker a
autoría do primeiro Drácula, o
terrorífico aristócrata chupa-
dor de sangue humana, habi-
tante dun fantasmal castelo de
Transilvania. Pero xa antes,
Polidori, amigo íntimo e mé-
dico de Lord Byron, ideara a fi-
gura do Vampiro, inspirada no
xenial escritor romántico, a
quen amaba e odiaba pola súa
indiferenza. Polidori acaba
suicidándose e a súa obra, en
principio, foille atribuída (Go-
ethe entre outros) á grande
imaxinación do seu protector
e maltratador. Pero o escuro
Polidori parece que foi o pri-
meiro dunha saga de recrea-
dores do mito que chega aos
nosos días. O personaxe entra
de seguida no cine, coa van-
gardista e surrealista película,
dos anos 20 Nosferatu, de
Murnau, un candoroso vam-
piro condenado á vida eterna,
e tan nacionalista que non po-
día durmir sen terra de seu e
cargaba co seu ataúde cheo de
terra mentres vagaba polo
mundo en busca de sangue e
fuxindo da luz. Os dráculas di-
versifícanse, agudizan a mal-
dade e o machismo, cravan
dentes como penes, fan correr
sangue confundida coa éxta-
se. Na actualidade son mulle-
res as herdeiras do mito, Anne
Rice, Charlaine Harris ou a
Stephenie Meyer co seu famo-
so Crepúsculo. O cine, de no-
vo, dános a nova imaxe de
vampiros e vampiras, posmo-
dernos, sanguinariamente na-
moradas. A igualdade, neste
caso, consiste en compartir a
avidez malvada e sexual. Nun-
ca faltan fedayinas que se in-
molen como místicas ou chi-
cos lánguidos desexando a fe-
rida de amor. O ritual de san-
gue, esa obscena atracción re-
lixiosa, segue enchendo a ima-
xinación humana.�

’’

’’A igualdade, neste caso,
consiste
en compartir 
a avidez malvada
e sexual”

Fernando Méndez, autor de Historia dun crime

‘As vítimas do metílico aínda non
foron resarcidas logo de corenta anos’

’’A intención dos condenados
non era matar a ninguén,
senón facer un gran negocio”

’’O do metílico foi o xuízo máis
importante do franquismo
logo da Causa Xeral
da Guerra Civil”

’’Os 36.000 folios do sumario
tiven que buscalos
no soto da Audiencia
cunha lanterna”

’’Os acusados declaráronse
todos insolventes e non se
pagaron as multas
impostas”

’’O fiscal, Fernando Seoane,
foi un dos grandes
loitadores pola liberdade no
ámbito xudicial que houbo
en Galiza, pero estaba
maniatado” ?UERE SABER MÁIS?

Fernando Méndez, Historia dun
crime. O caso do Metílico.
Galaxia, Vigo, 1998.
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sorprendeume moito, por
exemplo, o editorial do día des-
pois de El Mundo. Recoñecen-
do que Pedro J é unha persoa
intelixente e cunha gran capaci-
dade, que diga que hai que res-
pectar a dignidade de 2,7 mi-
llóns de cataláns que no 1978
votaron a Constitución… Pri-
meiro, pódese estar a favor da
Constitución e do Estatut, non
son incompatíbeis. Segundo,
por desgraza deses 2,7 millóns
haberá uns cantos que xa mo-
rreron e hai moitos outros cen-
tos de miles que se incorpora-
ron como electores. Coido que
é unha comparación tan simple
e tan débil que, se este é o argu-
mento, poucos teñen. A cues-
tión é que podes estar en contra
do Estatut, pero con argumen-
tos traballados. Ora ben, tamén
tes que respectar a vontade da
maioría e non querer impoñer
unhas determinadas teses. Pa-
réceme moi ben que nalgunhas
partes de España teñan esa
concepción do Estado pero re-
sulta que en Catalunya e outros
sitios hai unha parte significati-
va de xente que ten outro xeito
de entender o Estado e as Co-
munidades Autónomas. Eu,
por exemplo, non tería feito o
Estatut, e visto o resultado, non

sei se pagaría a pena todo este
desastre. Digamos que o pro-
blema fundamental que tiña

Catalunya era o financiamento
e iso poderíase resolver sen ne-
cesidade de Estatut, pero apro-
bouse e hai unha maioría que o
quere, hai que respectalo, son
as regras do xogo democrático.
AAllggúúnnss  aaccuussáárroonnooss  ddee  tteennttaarr

““pprreessiioonnaarr””  oo  TTCC..
Calquera cidadán que ten unha
canle para expresarse quere in-
fluír no receptor da mensaxe.
Entendo que non é presionar,
pero todos queremos conven-
cer o outro de que a nosa idea é
a mellor. Cando lanzas opi-
nións o que interesa é iso, e se
pode ser con argumentos me-
llor, porque nalgúns editoriais
de El Mundo, La Razónou mes-
mo El País, topei poucos. Hai
máis vísceras que razón.
EEll  PPaaííss ttaamméénn  ffaallaabbaa  ddee  ““eessttrraa--
tteexxiiaa  ppoollííttiiccaa  ddeennddee  aa  pprreennssaa””..
A cuestión é que o TC se dea
conta de que non só é un xogo
dos políticos, que hai outras
partes da sociedade implicadas,
ademais dos medios de comu-
nicación, porque tamén recibi-
mos apoio doutros sectores: or-
ganizacións de empresarios,
económicas, sindicatos, etc.
Non é un capricho de dous polí-
ticos que non saben con que en-
treterse. Hai unha parte impor-
tante da sociedade catalá que di:
“por favor, tómense isto en serio
e saiban o que supón para Cata-
lunya”. O TC fará o que conside-
re oportuno, pero debe coñecer
o que se pensa sobre todo no te-
rritorio onde ten incidencia. Sal-
vo un dos maxistrados que é ca-
talán, o resto non vive aquí, e o
máis probábel é que reciba a in-
formación distorsionada ou
inexacta. Que todos os xornais
con edición diaria do país lanzá-
semos esta mensaxe, cando
menos é para pensar, ler, refle-
xionar e interesarse polo que se
pensa aquí.�

Charina Giráldez
O Diari de Gironaé un dos doce
xornais cataláns que o pasado
26 de novembro saíron á rúa
cun editorial conxunto de apoio
ao Estatut. Jordi Xargayó é o di-
rector deste medio pertencente
ao grupo Prensa Ibérica (do que
tamén forman parte Faro de Vi-
goe La Opinión da Coruña).
PPoorr  qquuee  uunn  ggoollppee  ddee  eeffeeccttoo  ddeess--
ttaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass??
Era necesario. Primeiro, porque
se trata dun texto marco do go-
berno de Catalunya e, segundo,
porque levamos seis anos co do
Estatut: dende que comezou a
xestarse no Parlamento Cata-
lán, logo cando pasou ás Cortes,
despois co referendo e agora le-
va tres anos paralizado polo Tri-
bunal Constitucional (TC). A so-
ciedade non pode estar perma-
nentemente pendente dun
asunto crucial coma este. Píde-
se que o TC decida e sancione,
tendo a sensibilidade suficiente
para interpretar o que é este tex-
to.
FFoorrmmuulloouussee  ccoommoo  uunnhhaa  iinniicciiaa--
ttiivvaa  iillllaaddaa  oouu  tteerráá  aallggúúnn  ttiippoo  ddee
ccoonnttiinnuuiiddaaddee??
Penso que sería contraprodu-
cente. Cada xornal ten a súa li-
ña. Tampouco no editorial se
entra no fondo do Estatut. O es-
pírito, que comparto plena-
mente, é que se trata dun texto
aprobado por dúas cámaras le-
xislativas, o Parlamento de Ca-
talunya e o Español, e ratificado
en referendo, independente-
mente de que esteas máis ou
menos de acordo co contido.
Por iso entendemos que o TC,
máis politizado que xurídico,
debería respectar un texto ema-
nado da cidadanía a través dos
seus representantes. E… home,
que catro señores poidan deci-
dir por esta amplísima maioría
parécenos un pouco chocante,
sobre todo cando non afecta a
dereitos fundamentais das per-
soas.
QQuuee  bbaallaannccee  ffaaii  ddaass  rreeaacccciióónnss??
Parecéronme viscerais. A min

Jordi Xargayó, director do Diari de Girona

‘Nas críticas ao editorial sobre o Estatut
hai máis vísceras que razón’

Navarra renuncia a unha eurorrexión para non ‘coincidir’ con Euskadi.A

eurorrexión Aquitania-Euskadi-Navarra-Aragón non chegará a fraguarse polo

momento. Os intentos de aquitanos e vascos de unir o goberno navarro neste

proxecto europeo cuxo principal fin era atraer interese para desenvolver un tren

de alta velocidade na saída pirenaica da Península Ibérica. O presidente de Na-

varra, Miguel Sanz[na imaxe], non deu maiores explicacións pero en círculos

próximos barállase que é norma do goberno de Pamplona negarse a participar

en calquera organización na que poida “coincidir” con Euskadi.�

O TRIBUNAL CONSTITUCIONAL E O ESTATUTO DE CATALUÑA

ANIOL RESCLOSA

? UERE SABER MÁIS?
Lea o editorial completo en
www.anosaterra.com

CCaalleess  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  sseerráánn  aass
ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddeessttee  eeddiittoorriiaall
uunnhhaa  vveezz  ppaassee  oo  rruuííddoo  iinniicciiaall??
Non debería corresponderlle
ao Constitucional corrixir un-
ha lei orgánica deste nivel,
salvo que afectase dereitos
fundamentais das persoas.
Non pode funcionar como

unha cuarta cámara, exten-
sión do que o PP non puido
conseguir no Parlamento de
Catalunya e no Español. Que
a derrota política popular a
compense un tribunal, máis
político que xurídico, non me
parece  democrático. Este
texto ten moito máis soporte

democrático que o que poi-
dan decidir uns maxistrados,
moitos deles co período do
seu cargo finalizado, outro
que recusaron dun xeito un
pouco torticeiro. Ao final son
uns señores elixidos e pro-
postos polos dous partidos
maioritarios de España.�

‘O TC non pode compensar a derrota política do PP’

’’A cuestión é que o TC
se dea conta de que non só
é un xogo dos políticos”

’’Salvo un dos maxistrados,
o resto non vive aquí, e o
máis probábel é que reciba a
información distorsionada” 

CLOSA
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Fernando Pérez-Barreiro
Membro do Consello Reitor do IGADI

Sábese de sempre que Rusia,
na súa vastedade territorial,
non é defendíbel en termos mi-
litares. O clima foina salvando
sempre de invasións desenca-
deadas no Oeste, pero esa sorte
non abalou a crenza na verda-
de xeopolítica fundamental de
que a continuidade da chaira
xermánica setentrional ábrelle
camiño limpo á invasión. A xe-
opolítica propriamente dita
perde vixencia como concepto,
até chegar a usarse o termo co-
mo equivalente de “política in-
ternacional ou mundial” pero
explica a presenza continua de-
sa debilidade na mentalidade
estratéxica rusa. Xa era así na
Rusia dos tsares, e seguiu sendo
na Unión Soviética e na Fede-
ración de Rusia de hoxe.

A reforma das voluminosas
forzas armadas rusas na época
postsoviética, sobre todo des-
pois da desastrosa campaña
en Afganistán, é unha historia
tortuosa e interesante. Inten-
sificouse este ano, con trazas
de profesionalización e redu-
ción do número de soldados
do Exército de terra. 

O máis doado para Rusia é a
opción de non ter que empre-
gar esas forzas de tan incerta
eficacia. Xa abonda coas cam-
pañas no Cáucaso, que son ou-
tra constante xeopolítica. De aí
a importancia de xogar a carta
da enerxía, o terreo en que Ru-
sia ten enorme forza.  Gaz-
prom, en constante expansión
e crecente obediencia ao Krem-
lin, é unha arma equivalente ás
forzas armadas.

A dependencia enérxetica
de Rusia dos países de Europa

é preocupación constante da
UE. Fálase  decote nos medios
de que Rusia non pode garan-
tir a continuidade de submi-
nistro. Apreséntanse como
exemplo as interrupcións do
abastecemento de gas natural
que resultan do conflito ruso-
ucraíno. Hai que ter en conta

que por Ucraína pasa aproxi-
madamente o 80 % do gas ru-
so a camiño de Europa. 

A UE preferiría o chamado
proxecto Nabuco, que traería o
gas natural do Caspio ou de paí-
ses do Oriente Próximo pasan-
do por Turquía. Sen falar de que
unha dependencia de Turquía
non é moi desexábel, as cues-
tións técnicas de custo e dura-
ción das obras tornan pouco
viábel ese proxecto tan querido
de Bruxelas.

NORTH ESOUTH STREAM. Rusia ten
dúas propostas para manter a
súa posición sen depender do
paso por Ucraína. Unha é gaso-
duto chamado do North Stre-
am, que levaría o gas por con-
duto submarino directamente
de Rusia a Alemaña, e outro, o
chamado South Stream que,
polo mar Negro, Bulgaria e Gre-
cia, remataría en Italia.

O North Stream é ben visto
polo goberno alemán. O ex
chanceler Gerhard Schröder, es-
tá no consello de administra-
ción da empresa do proxecto.
Máis unha vez reaparece a gra-

vitación rusa de Alemaña. E a
República Federal oferece, sen
dúbida, maiores garantías de es-
tabilidade que Ucraína.

No caso do South Stream,
Italia depende tanto como Ale-
maña do gas ruso. Rusia sabe
que non ten maiores medios de
presión enerxética sobre Fran-
cia, que se podería opor ao pro-
xecto e tender ao Nabuco. Pode-
ría facer iso porque ten un sector
nuclear moi desenvolvido como
abastecedor de enerxía.  Nesa si-
tuación resulta importante que,
despois da recente visita de Vla-
dimir Putin a Nicolas Sarkozy,
Francia se manifestase favorá-
bel ao proxecto do sur. Putin
conseguiu o que quería con me-
dios económicos tales como a
promesa de comprar un porta-
helicópteros do tipo francés
Mistral, por valor de 600 millón
de dólares, investimentos da Re-
nault na Avtovaz rusa e outros.

Semella claro o éxito desa
operación de Putin, que supón
inserir un guillo na fronte ener-
xética europea e fortalece  a pre-
senza rusa nun espazo decisivo
para a súa seguridade.�

ANOSATERRA
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Moscova pacta
con Francia e Alemaña
o paso dos principais
fluxos enerxéticos que
parten do seu territorio

Os gasodutos garanten a influencia
de Rusia en Europa 
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Os nacionalistas piden o referen-
do sobre a independencia de Es-
cocia.O primeiro ministro escocés,

Alex Salmond[na imaxe] anunciou

que o seu goberno tramitará un refe-

rendo sobre a independencia do rei-

no no 2010. Os demais partidos esco-

ceses opóñense á consulta. En A Nosa

Terra Diariopódese ler o blog de Xa-

bier Cid sobre o tema.�

FUTURO ENERXÉTICO

Un traballador de Gazprom en Buron, na rexión de Vladkavkaz (Rusia). EDUARD KORNIYENKO /R EUTERS

MUNDO.13.

X.L. Franco Grande

Aforte militarización de to-
da a América Latina é un

feito, e aquí, noutra ocasión,
reparamos nos moi recentes e
astronómicos gastos de paí-
ses como Chile, Colombia,Ve-
nezuela ou o Brasil. Gastos
que afectan por igual a países
democráticos e a ditaduras,
como se só cun poderoso
exército se merecese o res-
pecto dos demais.

Nos días 26, 27, 28 e 29 de
novembro tiveron lugar en to-
da a illa de Cuba exercicios mi-
litares dirixidos a preparar as
tropas e a poboación para un-
ha suposta intervención mili-
tar dos EE UU. Neses exercicios
participaron 900.000 efectivos,
entre militares e civís. Os riscos
de invasión seguen e nada ten
cambiado con Barack Obama.

Os xefes militares das Forzas
Armadas Revolucionarias di-
xeron que se ben o custo desas
manobras será alto, desenvol-
veranse “con austeridade, pero
con eficiencia”, saíndo ao paso
dos que entenden que todos
eses recursos, na situación en
que a illa está hoxe, mellor fose
investilos en alimentos e viven-
das para a poboación.

Pero os altos mandos pen-
san que Obama non vai cam-
biar a política de sempre con
Cuba e que tan claramente fra-
casou ao longo de 50 anos. E,
ademais, teñen presente o que
manifestou o propio Fidel Cas-
tro no sentido de que aquel
non será reelixido. 

Neses 50 anos téñense pro-
ducido outras manobras se-
mellantes, pois hoxe, como
sempre, a invasión é “inmi-
nente”. E, como de costume,
non hai mellor maneira de dis-
traer a xente e afastala dos seus
problemas que falarlle do ini-
migo exterior. Sen dúbida que
os ideólogos cubanos leron a
Carl Smitth e levan á práctica
as súas teorías.�

LATEXOS

CUBA
E A ‘INVASIÓN’
INMINENTE

’’

Non hai mellor maneira
de distraer a xente
que falarlle
do inimigo
exterior”

’’

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

’’A UE preferiría o proxecto
Nabucco, que traería
o gas do Caspio a través
de Turquía”

’’Putin logrou o respaldo
de Sarkozy a cambio
do apoio ao South Stream
por navíos de guerra e
investimentos da Renault”
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EAU,  por un monto de 350 mil
millóns de euros, ou cancela-
dos, deixando un regueiro de es-
truturas inacabadas nos arra-
baldos que se prolonga cara ao
deserto. Entre as vítimas atópa-
se a torre Donald Trump, quen
prometera a vangarda equipada
cos luxos de última xeración, un
complexo bañado por praia, ca-
tro grandes parques temáticos
ou unha illa artificial promovida
pola empresa estatal Nakheel. 

O xeque Mohammed presu-
mía de estar sentando as bases
para a  transformación e mo-
dernización do país. Na súa
mente albiscou un futuro no
que Dubai era o centro rexional
de prestacións financeiras, de
servizos, de turismo, de sede
central de mercadorías, así co-
mo estación de canalización da
riqueza local en investimentos
cara ao estranxeiro. A este oasis
acudiron empresas de todo o

mundo, mesmo galegas. Non
había despacho de avogados
que se prezase que non tivese
enriba da mesas algún proxec-

to en Dubai no que investir. Pe-
ro hai tres anos xa era conside-
rada por solventes analistas co-
mo a burbulla especulativa
máis perniciosa da terra

A cidade-Estado que presu-
mía de dispor da cuarta parte
dos guindastres en activo do
mundo, está en quebra. Coñé-
cese a  cifra da débeda da Du-
bai World, pero non a dos de-
sempregados, xa que goberno
non as publica, nin permite
que cheguen aos xornais os
despedimentos colectivos.
Aqueles que quedan sen traba-
llo nos EAU teñen revocada de
súpeto a súa visa e un prazo de
30 días para saír. 

Xa son demasiados os
exemplos de cambios de mo-
delos económicos, baseados
en milagres financeiros que se
derruban por non ten alicerces
sólidos, mais probablemente
Dubai non será o último.�

MUNDO.14. ANOSATERRA
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Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección

e a Análise Exterior (IPAEX) 

Durante os anos de fantasía im-
pulsados polo xeque Moham-
med, as  áridas dunas transfor-
máronse nunha cidade espec-
tacular convertida nun santua-
rio do capitalismo, acubillando
o edificio máis alto do mundo, o
centro comercial máis grande,
as boutiquesmáis sofisticadas. ..

En ningures vemos reflecti-
do este luxo VIP coma na Palm
Jumeirah, rematada hai un ano.
Deseñada en forma de palmei-
ra datileira divídese en tres par-
tes: un tronco, unha coroa con
17 pólas, amais dunha illa cir-
cundante para rachar as ondas.
Nela moran ilustres da farándu-
la, dos deportes ou da política
como David Beckham, Michael
Schumacher ou o presidente de
Afganistán, Hamid Karzai. Nes-
te insulto  á pobreza está radica-
do o abraiante complexo hote-
leiro Atlántida con 1.539 cuar-
tos, que dispón dunha piscina
con  quenllas. Na cerimonia de
inauguración, á que foron con-
vidadas personalidades de todo
o mundo e que pretendía ser a
maior festa do mundo consu-
míronse 1,7 toneladas de lagos-
ta, regadas con 1.000 botellas de
champagne de Reims, da mar-
ca Veuve Cliquot.

OS DANOS DA BURBULLA.Pero estou-
pou a burbulla inmobiliaria que
impulsou a frenética expansión
de Dubai, un dos sete Estados
que conforman os Emiratos
Árabes Unidos (EAU), sobre as
costas de diñeiro prestado e ou
investimento especulativo. 

O holdingde investimentos
estatal Dubai World suma un
pasivo de 22 mil millóns de eu-
ros e compromisos por 80 mil.
Xa foi suspendida a metade dos
proxectos de construción nos

ELECCIÓNS / HONDURAS

TRES PRESIDENTES: LOBO,
MICHELETTI E ZELAYA

O líder do Partido Nacional,
Porfirio Lobo, gañou as elec-
cións do 29 de novembro en
Honduras. Estes comicios
non os recoñecen potencias
como o Brasil nin o deposto
presidente Manuel Zelaya. O
presidente golpista Roberto
Micheletti xa anunciou que
só lle cederá o bastón de
mando a Lobo se os EE UU
recoñecen o novo goberno, o
que indirectamente suporía o
visto e prace ao golpe. Esta vía
gusta en Washington, que
considera que a nova etapa
podería fechar a crise hondu-
reña sen “maiores conse-
cuencias”. Mais a idea dou-
tras diplomacias, caso da bra-
sileira, é negarse a que se con-
sidere a democracia coma
unha “estética” e segue a pe-
dir a restitución de Zelaya.

NOVO GOBERNO /URUGUAI

MUJICA CONTINUARÁ AS 
POLÍTICAS DE VÁZQUEZ

José Mujica
gañou a se-
gunda volta
fronte a Luis
Lacalle no
Uruguai e
gobernará o
país suda-
mericano en
substitución
do seu compañeiro de parti-
do Tabaré Vázquez. O Frente
Amplio convértese, asemade,
no primeiro partido da es-
querda uruguaia que conse-
gue repetir mandato. Mujica
terá como vicepresidente a
Danilo Astori e xa anunciou
que seguirá gran parte do
programa político que puxo
en marcha Vázquez. O cen-
tro-esquerda acometeu re-
formas nos sectores estratéxi-
cos e garantiu a continuidade
do Estado do Benestar do
Uruguai, un dos máis conso-
lidados de América Latina pe-
ro que sufriu nas anteriores
décadas o desgaste dos novos
criterios neoliberais introdu-
cidos principalmente pola di-
tadura militar dos anos 70 e os
gobernos que a seguiron.�

Porfirio 'Pepe' Lobocun meniño.
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’’En Dubai moran ilustres

da farándula, dos deportes
ou da política como David
Beckham, Michael
Schumacher ou
o presidente de Afganistán,
Hamid Karzai

’’Os que quedan sen traballo
nos EAU teñen revocada
de súpeto a súa visa e un
prazo de 30 días para saír

Vista do monorraíl que atravesa as ponlas da zona residencial de Palm Jumeirah, en Dubai (EAU). JUMANAH EL-HELOUEH/ REUTERS

A crise económica
tamén danou o
luxo. Moitos dos
faraónicos
proxectos para
converter a Dubai
na capital do luxo
mundial están
agora inacabados,
sedentos de fondos

Dubai en creba 

12-14 estado/mundo.qxd  2/12/09  00:18  Página 4



ECONOMÍA.15.
ANOSATERRA
3-11 DE DECEMBRO DE 2009

X. G.
As dificultades para fixar unha
posición respecto ao futuro
das caixas de aforros son evi-
dentes. Xaquín Fernández Lei-
ceaga, portavoz dos PSdeG no
Parlamento, afirma nunha en-
trevista neste mesmo número
que se debe, principalmente, a
unha falta de información.
Non é o único que opina así.

Xosé Luís Barreiro Rivas,
profesor de Políticas da USC e
columnista habitual de La Voz
de Galicia laiábase o 30 de no-
vembro de que “do que non
sei, nin ninguén me informa, é
do estado real das caixas; se o
seu nivel de complementarie-
dade aconsella a fusión, se
unha fusión forzada pecha o
problema da dimensión e a
solvencia da entidade resul-
tante ou só coloca o balón
para veña Rato e chute a gol; e
se a idea de manter o emprego
–que en parte sería ficticio–
fala de racionalidade ou de
irracionalidade neste patrió-
tico e escasamente calculado
proceso de fusión”.

As dúbidas que formula Ba-
rreiro Rivas son moitas e im-
portantes. Pese a iso, remata a
súa intervención manifestando
que “a miña opinión, xa o di-
xen, é favorábel á fusión”. Opi-
nión que matiza de seguido:
“Pero en modo ningún crerei
nela se non pode definirse con
números, balances e compara-
cións. E diso, por agora, non hai
nada sobre a mesa”.

Esta crítica dun dos princi-
pais comentaristas políticos
dun diario proclive á fusión
constitúe un importante matiz
na liña argumental que se viña
desenvolvendo até agora.
Como é relevante a opinión de

Anxo Quintana, ex-vicepresi-
dente da Xunta, recollida
nunha “Carta aberta ao presi-
dente Feixóo” publicada no
Xornal de Galicia.

O dirixente nacionalista in-
troduce outro matiz ao esixir
que o presidente diga “con ro-

tundidade que, independen-
temente dos movementos au-
tónomos que as caixas reali-
cen, vostede utilizará as pre-
rrogativas legais que ten e as
que o Parlamento está dis-
posto a outorgarlle para que
ao final deste proceso quede
asegurado que, cando menos,
Galiza contará con algunha
caixa, máis grande ou máis
pequena pero con domicilio
social e fiscal, centro de deci-
sión e obra social en Galiza”.
Quintana parece insinuar que
non sería tan importante sal-
var a galeguidade das dúas
caixas. A boa relación que
mantén o ex-vicepresidente
con Xulio Fernández Gaioso é
notoria. Pola contra, a actual
dirección do BNG defende a
fusión das caixas.

No que coincide toda a
fronte nacionalista con Ba-
rreiro Rivas é en temer unha
absorción por parte de Caja
Madrid. Quintana resúmeo na
súa “Carta”, ao solicitar que
Feixóo diga “con claridade e
contundencia que a posíbel fu-
sión das caixas galegas non será
unha absorción dunha por ou-
tra e que ademais de viábel e
sostíbel significará unha esta-

opinión nunha das compara-
cións que pedía Barreiro Rivas
ao comezo. A mediados dos
noventa abordouse a última
reforma da Lei de Caixas. Bei-
ras era daquela portavoz do
Bloque no Parlamento, e como
tal, puido analizar os seus ba-
lances e a estrutura das opera-
cións. Así, lembra que ordenou
as caixas pola súa tipoloxía.
“Nunha estrema estaba Caixa
Ourense e na outra Caixa Vigo.
A primeira era máis tradicional
e tamén a máis embarcada da-
quela en operacións financei-
ras especulativas. Vigo, todo o
contrario: a máis comprome-
tida en financiar investimento
produtivo no tecido industrial
do país, empezando pola con-
torna de Vigo e o complexo
mar-industrial galego –máis
non só”. Beiras lembra que
“cando, pouco despois, pre-
sións políticas espúreas forza-
ron a fusión das “caixas sul”
que deu a luz a Caixanova, eu
preguntábame que conse-
cuencias tería aquel casoiro
forzoso das dúas entidades en-
tre si nas opcións alternativas
pola especulación ou polo fi-
nanciamento produtivo da
economía real”.�

ción final e non un apeadeiro
de empalme para enganchar
todo o tren financeiro do país a
unha locomotora foránea”.

O ENGUEDELLO DAS CAIXAS. Xosé Ma-
nuel Beiras prosegue a súa aná-
lise sobre a problemática finan-
ceira nunha serie en Galicia
Hoxebaixo o membrete “O en-
guedello das caixas”. Na terceira
parte da mesma (“Capital do
norte, capital do sur”), publi-
cada o 29 de novembro, é ro-
tundo: “A fusión que agora se
pretende non resolve nada que
non se poida resolver con outras
fórmulas e vieiros, e só criará no-
vos problemas que, se non sal-
tan ao escenario no inmediato,
rebentarán no seu día”.

Beiras defende que “as di-
ferentes lóxicas do capital do
norte e do capital do sur pó-
dense artellar nunha política
financeira pública autónoma
e autóctona, hoxe inexistente
nas institucións políticas de
autogoberno. Mais, como a
auga e o aceite, comprimidas
e mexidas a fortiori nun reci-
piente fechado ao baleiro,
non haberá quen as faga
emulsionar”.

O economista basea a súa

Os ultimatos de Feixóo ás caixas para
lograr a fusión non pechan o debate.
Barreiro e Quintana fan públicas as
súas dúbidas. Beiras pensa que esta
solución ‘criará novos problemas
que rebentarán no seu día’

A máis ultimatos, máis preguntas

A maioría das cooperativas apoian o proxecto lácteo de Feiraco. A
peza angular do plan pasa polo aluguer con dereito a compra da planta

de Leite Pascual en Outeiro de Rei. Esta iniciativa conta co apoio doutras

cooperativas como Icos, Os Irmandiños, Melisanto e Colaga. Unha das di-

ficultades é o futuro do cadro de persoal da factoría xa que nun principio

non poderían darlle emprego aos 135 afectados polo ERE.�

Xosé Manuel Beiras. DALIA/ A.G.N. Anxo Quintana. IRENE MOLINA/ A.G.N.
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A FUSIÓN DAS CAIXAS

’’En modo algún crerei
na fusión se non pode
definirse con números.
E diso, por agora, non hai
nada sobre a mesa”

[Xosé Luís Barreiro Rivas]
Profesor de Ciencias Políticas.

’’A fusión que agora
se pretende non resolve
nada que non se poida
resolver con outras
fórmulas e vieiros”

[Xosé Manuel Beiras]

’’Galiza debe contar,
cando menos, con algunha
caixa, máis grande ou máis
pequena pero con
domicilio social e fiscal,
centro de decisión e obra
social en Galiza”

[Anxo Quintana]
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Xurxo González
A Xunta non desvela os detalles
das xestións para evitar perder
o dereito de veto que a actual
lexislación lle outorga sobre a
fusión e disolución das caixas
de aforros. O goberno que pre-
side Alberte Núñez Feixóo im-
pulsou a creación dunha comi-
sión bilateral a finais de setem-
bro para negociar co Goberno
Central a modificación do
Fondo de Reestruturación Or-
denada Bancaria (FROB). O
equipo de Feixóo, ao igual que
o BNG e unha parte do PSdeG,
considera que o texto desa
norma ataca unha competen-
cia exclusiva da Xunta.

A vía natural para lograr que
o decreto de Zapatero se ade-
cúe ao Estatuto de Galicia é o
recurso de inconstitucionali-
dade. O prazo para presentalo
remataba o 27 de setembro,
pero a creación dunha comi-
sión bilateral Xunta-Goberno
Central deu inicio a un período
de seis meses para chegar un
acordo. Con todo, non se eli-
mina a posibilidade de que fi-
nalmente a Xunta poida pre-
sentar o recurso ante o Tribu-
nal Constitucional. Este proce-
demento está regulado por lei
e foi empregado na pasada le-
xislatura en varias ocasións.

CARACTERÍSTICAS COMÚNS AOS TRATA-

DOS INTERNACIONAIS. Xoan Antón
Pérez Lema, avogado que foi se-
cretario xeral de Relacións Insti-
tucionais da Xunta bipartita,
apunta non embargante que o
goberno de Feixóo non debería
apurar o prazo, xa que “é moi
difícil que o Goberno central
poida chegar a cumprir os acor-
dos que se tomen, en caso de
acadar algún”. Pérez Lema

apunta que “este tipo de comi-
sións bilaterais funcionan en
gran medida como tratados in-
ternacionais. Neste caso, o re-
sultado da mesma debe ser rati-
ficado como lei polo Parla-
mento español, e non é moi
probábel que iso vaia suceder”.

A negociación do FROB é es-
pecialmente complicada por-
que non é un tema estritamente
bilateral, senón que afecta a to-
das as comunidades autóno-
mas, que teñen intereses dife-
rentes. Aínda que Galicia foi a
máis belixerante, a Administra-
ción central negocia tamén con
Madrid e Catalunya. Ademais,
Feixóo atópase coa contradi-
ción de que os deputados do PP
no Parlamento votaron a favor
do decreto. Pérez Lema consi-
dera que houbo tempo de sobra
para constatar as diferencias en-
tre Xunta e Goberno central, e
insta á Xunta a presentar xa o re-
curso de inconstitucionalidade.

Hai que lembrar que cando
o goberno central aceptou a
creación da comisión bilateral,
o Ministerio de Economía e Fa-
cenda indicou que seguía “con-
vencido da constitucionalidade
do FROB” e que convocaba as
reunións “para que as partes
poidan explicar as súas posi-
cións”. A representación da ad-
ministración galega está com-
posta por Roberto Castro, direc-
tor xeral de Relacións Institucio-
nais, e dúas xefas de servizo da
Consellería de Presidencia. �

Manuel Cao

Apresentación dun conxunto de medidas nun paquete
denominado Lei de Economía Sustentábel debe

verse como o intento de recuperar a iniciativa política en
materia económica tendo en perspectiva o deterioro do
crecemento e do emprego. Unha confluencia de factores,
case todos positivos, activaron o modelo anterior no que
sobresaía o cimento e o ladrillo que tiña as súas claves en
taxas de xuros negativas e na masiva afluencia de fondos
da UE cara España. 

É reseñábel que esta “conxunción astral” tan favorábel
non fose aproveitada para resolver os déficits estruturais
acumulados ao longo da historia pero velaí a situación dos
alcumados PIGS (Portugal, Italia, Grecia, España) ou do
outrora chamado “tigre celta” para decatarse de que os
procesos de medra que non xorden de estruturas sólidas
asentadas nas forzas produtivas propias (factores e institu-
cións) son volátiles e tal como veñen pódense ir. Ao menos,
renovouse a poboación coa inmigración e peor lle foi a Is-
landia coa miraxe financeira que a levou a ter que pedir po-
las portas para sobrevivir.

O analista económico tende a seguir o politicamente
correcto por un criterio de rendibilidade pois non é opor-
tuno criticar un modelo que dá crecemento, emprego, in-
gresos fiscais e melloras no benestar arriscándose a ser
considerado catastrofista, augafestas ou incompetente, no
mellor dos casos. Tamén os políticos nos seus programas
pintan sempre perspectivas favorábeis para que os voten e
a proba é que nos “anos dourados” da especulación inmo-
biliaria todos se sumaron ao carro e tanto PP como PSOE
coincidían en fixar no 2010 a chegada do pleno emprego.
Hai que recoñecer que o oportunismo é unha das guías bá-
sicas que explica o comportamento social e naquelas so-
ciedades menos desenvolvidas o populismo é pasto fácil
que alimenta as masas de electores e os axentes colectivos.

Por iso a Lei de Economía Sustentábel terá poucos de-
fensores pois é máis rendíbel ninguneala ou considerala
insuficiente. Non foi unha lei a que deu lugar ao modelo
anterior pois as cousas da economía son máis complexas
pero, en principio, hai que valorar estas propostas como
unha primeira pedra sobre a que construír o único modelo
que pode manter o benestar. Descartada a volta do ladrillo
–aínda reaparece coas axudas á rehabilitación e á enerxía
renovábel– esta lei só indica camiños e primeiras reformas
que poden servir para que os axentes redefinan as súas
prioridades cara a investimentos en proxectos competiti-
vos orientados ao exterior, modulando beneficios e sala-
rios nunha senda máis propia da economía produtiva ca
da especulativa. 

Quizais non acabou o proceso de axuste no sector in-
mobiliario pero ademais son esenciais reformas no sis-
tema político-institucional pola vía do gasto e o aflora-
mento de actividades da economía informal, onde o pro-
ceso de axuste é case automático, o que sería beneficioso
ao permitir manter as políticas públicas co incremento dos
ingresos fiscais.�

Hai que valorar estas
propostas como unha
primeira pedra
sobre a que construír
o único modelo que pode
manter o benestar”

’’

’’
LEI DE ECONOMÍA
SUSTENTÁBEL

’’A negociación do FROB
é especialmente
complicada porque non
é un tema estritamente
bilateral, senón que afecta
a todas as comunidades
autónomas”

A FUSIÓN DAS CAIXAS

Expertos reclaman que a Xunta inicie xa 
o proceso de inconstitucionalidade
contra o FROB

O vicepresidente terceiro do goberno central e ministro de Política Territorial, Manuel Chaves. SERGIO PÉREZ / REUTERS
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Conflito de competencias

’’É moi difícil que o Goberno
central poida cumpri os
acordos que se tomen”

[Xoán Antón Pérez Lema]
Ex secretario Xeral
de Relacións Institucionais.
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brio entre progresistas e con-
servadores que se ten que
transmitir ás caixas para reflec-
tir a situación do país. Ao final
serán cambios pequenos en
termos de poder. O que pre-
tendemos é aumentar a res-
ponsabilidade dos xestores
ante o consello de administra-
ción e a asemblea xeral. Actual-
mente a esixencia dos directi-
vos das caixas galegas ante os
seus órganos de control é exce-
sivamente suave, por dicilo
dalgún xeito. Este debe ser un
elemento central da reforma.
OOss  ddiirreeccttiivvooss  ddaass  ccaaiixxaass  nnoonn  rreess--
ppeeccttaarroonn  ooss  uullttiimmaattooss  ddaa  XXuunnttaa
ppaarraa  pprreesseennttaarr  pprrooppoossttaass  ccoo--
mmúúnnss......
O poder político non ten capa-
cidade directa para determinar
a decisión das caixas, teñen au-
tonomía. De todos os xeitos o
feito de que os partidos políti-
cos traballen na dirección de
buscar alianzas entre elas para
preservar a solvencia e a gale-
guidade debería influír na súa
decisión. Neste sentido o presi-
dente da Xunta debería con-
vencer de que non vai haber
predominio dunhas caixas so-
bre outras, senón que vai haber
alianzas con equilibrio sería
máis fácil avanzar. 
NNoonn  éé  ddiiffíícciill  ccoonnvveenncceerr  aa  uunnhhaa
eennttiiddaaddee  ccoommoo  CCaaiixxaa  GGaalliicciiaa,,
qquuee  ccoonnttaa  ccoo  ddoobbrree  ddee  rreeccuurrssooss
qquuee  CCaaiixxaannoovvaa,,  ppaarraa  qquuee  ccoollaa--
bboorree  eenn  ppéé  ddee  iigguuaallddaaddee??
O valor dunha empresa non
depende tanto do seu tamaño
como do seu nivel de resulta-
dos e da súa eficiencia. Isto é
determinante. Ademais esta-
mos falando de empresas de
carácter social cun protecto-
rado público. Neste sentido
atender as demandas territo-
riais ten a súa importancia.
Imaxinemos que no futuro
existe unha entidade galega
única. Sen dúbida o territorio
máis importante para a mesma
sería Vigo, que é a cidade máis
importante de Galicia con in-
dependencia de onde estean
hoxe situados os depósitos.�

ggaarr  ccaarrttooss  ááss  ccaaiixxaass??
Esta situación só se contempla
en casos extremos, é dicir, se o
Banco de España intervén al-
gunha entidade. Se o Goberno
central ten que rescatar unha
entidade, debe ter algo que dicir.
PPrreevveessee  qquuee,,  ccooaa  nnoovvaa  lleeii,,  aa
XXuunnttaa  ddeessiiggnnaarráá  rreepprreesseennttaann--
tteess  nnaa  AAsseemmbblleeaa  XXeerraall  ddaass  ccaaii--
xxaass..  DDaaddaa  aa  mmaaiioorrííaa  aabbssoolluuttaa
ddeessttaa  lleexxiissllaattuurraa  ddoo  PPPP,,  ccoommoo
aaffeeccttaarráá  áá  ssiittuuaacciióónn  eenn  CCaaiixxaa
GGaalliicciiaa,,  oonnddee  oo  PPSSddeeGG  tteenn  uunnhhaa
ccoottaa  mmooii  iimmppoorrttaannttee  ddee  ppooddeerr??
Nós imos propoñer que sexa o
Parlamento quen elixa os re-
presentantes autonómicos nas
asembleas. Esta institución é
sempre máis plural e neste
momento dáse un certo equili-

Xurxo González
O Parlamento de Galicia votou
unanimemente o 24 de novem-
bro a favor de tramitar a re-
forma da Lei de Caixas proposta
polo BNG. A clave estivo nun
sorprendente xiro do PP, que
pasou de insinuar que rexeitaría
a toma en consideración a
anunciar o seu apoio poucos
minutos antes da votación. A
présa para aprobar unha nova
norma abre unha etapa dife-
rente no debate sobre o futuro
das caixas. Xaquín Fernández
Leiceaga (Noia, 1961) amósase
cauto pero aposta por unha fu-
sión galega na que Caixa Galicia
e Caixanova teñan o mesmo
peso na entidade resultante.
CCoommoo  iinntteerrpprreettaann  oo  xxiirroo  ddoo  PPPP
nnaa  aaddmmiissiióónn  aa  ttrráámmiittee  ddaa  rree--
ffoorrmmaa  ddaa  LLeeii  ddee  CCaaiixxaass??
O presidente da Xunta decidiu
darlles un aviso aos directivos
das caixas, cos que se reunía ese
mesmo día, advertíndolles da
súa intención de chegar até o fi-
nal neste asunto. Colgouse da
percha dunha lei que xa estaba
no Parlamento e que lle permite
facer unha reforma express. Por
esta vía evita as consultas a di-
versos órganos como a Asesoría
Xurídica e o Consello Consul-
tivo, co que aforra dous meses.
Así, o Parlamento pode ter apro-
bada a lei neste mes de decem-
bro. Se fose o goberno quen ini-
ciase o trámite, atrasaríase
como mínimo até febreiro.
HHaaii  qquueenn  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  oo  aappooiioo
ddoo  PPPP  áá  mmoocciióónn  ddoo  BBNNGG  ccoolllleeuu
aa  ccoonnttrraappéé  oo  PPSSddeeGG......
Tamén ao propio Bloque. Vota-
mos a favor porque considera-
mos que o importante era pre-
servar o impulso unitario. Nós
propoñiamos outro método,
pero este tamén nos vale. Eu
distingo o caneo en curto do
debate parlamentario da posi-
ción de fondo.
SSoorrpprreennddee  qquuee  nnuunn  tteemmaa  ddee
ttaannttoo  ccaallaaddoo  hhaaxxaa  ccaanneeoo  eenn
ccoorrttoo......
É estraño que un goberno con
maioría absoluta non teña un
proxecto propio sobre a reforma

das caixas e apoie unha pro-
posta do terceiro partido, do que
ademais ten dito que ten pouca
lexitimidade porque recibe
poucos votos. Hai que aprender
do pragmatismo e a flexibili-
dade do PP. Saben que as cues-
tións de procedemento non
chegan á opinión pública e es-
tán atentos á cuestión de fondo.
PPoorr  qquuee  ooss  ppaarrttiiddooss  tteeññeenn  ttaann--
ttaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  ppaarraa  ffiixxaarr  ppoossii--
cciióónnss  ffiirrmmeess  ssoobbrree  aa  ppoossííbbeell  ffuu--
ssiióónn  ddaass  ccaaiixxaass??
Existen moitos intereses en
xogo. Ademais hai un pro-
blema de información. O actor
que mellores datos ten é o pre-
sidente da Xunta, pero nin nós
nin o BNG temos acceso a eles.
Nós dicimos que as caixas te-
ñen que ser solventes e manter
a galeguidade. Estes dous crite-
rios poden chocar ás veces en-
tre si, e por iso todo o mundo se
move con prudencia. Ninguén
sabe que consecuencias poden
traer procedementos novos
como o SIP.
QQuuee  ccoonnttrraaddiicciióónnss  xxeerraa  nnoo  PPSS--
ddeeGG  ddeeffeennddeerr  aaoo  mmeessmmoo  tteemmppoo
ggaalleegguuiiddaaddee  ddaass  ccaaiixxaass  ee  uunnhhaa
nnoorrmmaa  ccoommoo  oo  FFRROOBB  qquuee  aattaaccaa
aass  ccoommppeetteenncciiaass  ddaa  XXuunnttaa??
O FROB non é unha norma
contra as comunidades autó-
nomas. Agora o PP está facendo
o que nós propuxemos, abrir
unha negociación co Goberno
central sobre os artigos que ne-
gan as competencias da Xunta.
Estes puntos non nos gustan,
pero en todo caso son interpre-
tábeis. Nós valoramos moi po-
sitivamente o FROB en canto
achega recursos que posibel-
mente precisen as caixas gale-
gas nos próximos dous anos. A
crise financeira aínda non aca-
bou e non hai que descartar que
se acentúe proximamente. Hai
economistas que advirten de
que o actual nivel da cotización
das accións na Bolsa constitúe
unha nova burbulla, non res-
ponde á economía real.
PPeerroo  éé  nneecceessaarriioo  aattrriibbuuíírrllllee  aaoo
BBaannccoo  ddee  EEssppaaññaa  cceerrttaass  ccoomm--
ppeetteenncciiaass  ddaa  XXuunnttaa  ppaarraa  aacchhee--
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Cajasure Unicajachegan a un acordo de fusión. Algunhas fontes in-

dican que se chega a esta solución logo de que o Banco de España lle

dese un ultimato á primeira, con sede en Córdoba: se non aceptaba a

unión, sería intervida polos seus problemas no balance. Na entidade re-

sultante estará integrada tamén Caja Jaén, e ocupará o quinto lugar do

Estado por depósitos.�

Xaquín Leiceaga, portavoz do PSdeG no Parlamento

‘Vigo sería o territorio máis importante
para unha caixa única’

’’A solvencia e a galeguidade
das caixas son dous
obxectivos que poden
chocar entre si”

’’A reforma da Lei de Caixas
debe aumentar o control
sobre os xestores, que
hoxe é moi suave”

PACO VILABARROS
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Fabio Capello, “trátase dunha
cuestión de márketing”.

Os equipos modestos tamén
se deixan levar pola sona. Na
opinión de J.V.M. “moitas veces
tráese un técnico que xogou en
Primeira División e o único que
ten é nome e un alto caché”.
Hai un gran menosprezo inclu-
so por parte da propia afección
cara os adestradores considera-
dos “humildes ou da casa. A
eles tan só se recorre cando a si-
tuación económica do equipo
non dá para máis. Aínda que lo-
go saquen o combinado do bu-
rato que o meteron outros, de
seguida se busca un adestrador
que –como eles mesmos din–
imprima carácter”.

RESULTADISMO E XOGADORES.Este ex-
perto cuestiona o esaxerado én-
fase que poñen os dirixentes
deportivos en buscar resulta-
dos. “Un equipo –indica– non
se fai da noite para a mañá. É
cuestión de tempadas ao igual
que sucede no fútbol británico.
Alí buscan resultados a longo
prazo. Pola contra, aquí quére-
nos en cuestión de xornadas”.
Considera moi negativo que ca-
se todos os equipos galegos das
categorías inferiores, principal-
mente a Segunda División B,
cambiasen de adestrador da
temporada pasada para esta.
“Ao non haber continuidade
–apunta– o adestrador non
acaba por coñecer nunca ben a
un equipo, ao que hai que en-
gadir tamén o “baile” de xoga-
dores”. Neste sentido considera
que os futbolistas da categoría
de bronce cambian moito de
equipo. Claro que tamén inflú-
en as condicións económicas,
aínda que, segundo J.V.M., “es-
ta categoría sería a ideal para
que se lle dese a oportunidade
aos máis novos, misturando ve-

teranía e mocidade, pero moi-
tos destes equipos están com-
postos por planteis nos que a
totalidade dos seus compoñen-
tes superan os 25 anos”.

A “elevada” idade dos xoga-
dores é tamén outro hándicap,

Valencia e Vilarreal rivais de Deportivo en Celta na Copa do Rei. O De-

portivo medirase ao Valencia nos oitavos de final da Copa do Rei, mentres

que o Celta enfrontarase ao Vilarreal. O primeiro partido do cadro herculino

celebrarase en Mestalla, mentres que os vigueses recibirán os castellonenses

en Balaídos. As data prevista para os encontros de ida é o 6 de xaneiro, men-

tres que a de volta é o día 13 do mesmo mes.�

gunda A, e o seu rendemento,
nalgunhas fases do campionato
comeza ser moi discutíbel”. Por
iso, considera necesario unha
reestruturación da competición
a estes niveis. “Antes do Mun-
dial-82 –lembra– todos os equi-
pos, de Segunda para abaixo, es-
taba obrigados a xogar con dous
sub 20, mentres que a partir da
Segunda B tan só se lles permitía
que xogasen cinco maiores de
26 anos”. Unha normativa se-
mellante non só redundaría en
beneficios deportivos para os
clubs senón tamén para as súas
propias economías. 

PLANIFICACIÓN. Retomando o
asunto da planificación, J.V.M.,
considera que “os dirixentes te-
rían que ter en conta algo máis
que os resultados e fixarse me-
tas a máis longo prazo. Así é im-
posíbel traballar a gusto, tanto
por parte dos adestradores co-
mo para os propios futbolistas”.

Referíndose de novo ao fút-
bol estranxeiro, e concretamen-
te ao británico, sinala “que alí ta-
mén planifican dende as catego-
rías inferiores e tamén hai xoga-
dores veteranos, pero a diferen-
za do que sucede no galego, alí
búscase o clásico deportista
exemplar. Aquí é outro cantar”.�

Antonio Cendán
Cando aínda só transcorreu
pouco máis dun terzo do cam-
pionato ligueiro, tres equipos
galegos da Segunda B xa cam-
biaron de adestrador. O último
en caer do seu posto foi o técni-
co do Pontevedra FC, Roberto
Aguirre por non cumprir a ex-
pectativas xeradas coa afección
e co club. O equipo da cidade do
Lérez marchaba clasificado en
novena posición a catro puntos
da promoción de ascenso. Con
anterioridade foran cesados
Chus Baleato, no banco do
Compostela, e o tándem forma-
do polos irmáns Xosé e Xesús
Veiga, no Rácing de Ferrol. To-
dos eles foron vítimas do resul-
tadismo que lle afecta a maior
parte dos dirixentes do fútbol.

ARRANXAN ALGO OS CESES DE TÉCNICOS?

Tras cada cambio de adestra-
dor sempre se busca unha ra-
zón, aínda que non sexa con-
vincente. Así moitas son tan
ambiguas coma “buscar un re-
vulsivo” ou “imprimirlle unha
nova mentalidade aos xogado-
res”. Non obstante, J.V.M.,
membro dunha Escola de
Adestradores que prefire non
dar o seu nome completo, sina-
la que rara vez se consegue o
que pretenden os responsábeis
directivos dos clubs xa que “eles
mesmos son grandes descoñe-
cedores do deporte do balón.
Moitas veces trátase de persoei-
ros que proceden doutras acti-
vidades e que se meten no
mundo do fútbol coa preten-
sión de agochar outros asun-
tos”. Respecto ao ámbito estri-
tamente deportivo apunta que
non existe unha gran diferenza
de formación duns adestrado-
res a outros. “Ás veces tan só é
cuestión de carácter”. No caso
de grandes adestradores, como

Tres técnicos de equipos galegos da
Segunda División B xa foron cesados

xa que ao existir tan só aliciente
económico e non deportivo, os
mesmos futbolistas planifican a
tempada en función dos seus
intereses. “Saben que xa non te-
ñen posibilidade de triunfar a
nivel medio, é dicir xogar en Se-

Comeza o baile de adestradores
FÚTBOL

Juan Rodríguez,
xogador do Deportivo.M
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Chus Baleato[atrás] foi cesado como adestrador do Compostela.

Os irmáns Veiga [Xoán e Xesús]  flanqueando ao presidente do Rácing de Ferrol, Isi-
doro Silveira.

’’Moita culpa téñena
os directivos que saben
moi pouco de fútbol
e están aí por razóns alleas
ao deporte”

’’Un equipo non se fai
da noite para a mañá,
é cuestión de tempadas,
ao igual que sucede
no fútbol británico”

Pablo Alfaronovo adestrador do Pon-

tevedra F.C.

Luisitosustituiu os irmáns Veiga no Rá-

cing de Ferrol.
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portante. Toda a xente esta
pendente de ti, sexa ou non
afeccionada ao piragüismo.
VVoosstteeddee  bbaatteeuu  aass  ssúúaass  rriivvaaiiss
oollíímmppiiccaass  nnoouuttrraass  pprroobbaass......
Cada catro anos hai moitas
competicións a todos os niveis.
Cunha medallista olímpica en-
fróntaste nun europeo, nun
mundial, e gáñaslle, pero logo
supérate a ti noutra proba.
Non hai unha vara de medir
máis exacta. Sirva coma exem-
plo que co equipo de K-4 aca-
damos o bronce no mundial e
no europeo fomos cuartas. A

miña gran ilusión é conseguir
unha medalla olímpica.
OO  ppiirraaggüüiissmmoo  ggaalleeggoo  eessttáá  aa  vvii--
vviirr  uunn  ggrraann  mmoommeennttoo......
Está, especialmente no sur on-
de temos moitos clubs. Aquí
está a saír unha gran canteira
de padexeiros que gañan moi-
tos títulos. Penso que, ademais
das magníficas condicións que
temos para desenvolver este
deporte, contamos cun mag-
nífico nivel de clubs e, dende
logo, de adestradores. 
CCoommppaattiibbiillíízzaassee  bbeenn  oo  ddeeppoorrttee
ccooss  eessttuuddooss??

Eu penso que me souben orga-
nizar, pois compaxinei coa ca-
rreira e foime ben, pero non en
todos os casos é así. Entendo
que se deberían dar algunhas
facilidades máis para a xente
que fai deporte de alto nivel,
que se non se pode facer un
curso nun ano que se leve en
dous. Eu, de feito, estudei coa
intención de ter unha forma-
ción que me axude a vivir can-
do deixe o piragüismo. Tamén
é certo que ás veces non podes
ter a continuidade que desexa-
rías na relación cos amigos,
non coincides con eles. O teu
tempo de lecer é diferente.
PPóóddeessee  vviivviirr  ddoo  ppiirraaggüüiissmmoo??
Para poder vivir dignamente tes
que lograr uns resultados a nivel
estatal e internacional que te
acompañen. É dicir tes que estar
o máis arriba posíbel para poder
gañar diñeiro, para que se acor-
den de ti, para que che outor-
guen bolsas. Se non consegues
estar entre os mellores, non se
pode vivir do piragüismo.
EE  ddee  aaxxuuddaass  eeccoonnóómmiiccaass,,  qquuee
ttaall  aannddaa??
A verdade é que non me podo
queixar. Sempre pensas que a
nivel institucional podías estar
mellor, pois estás representan-
do en competicións internacio-
nais a unhas autoridades, desde
locais, até estatais e o prestixio
dunha localidade, unha comu-
nidade autónoma ou un país
depende en importante medi-
da dos seus deportistas.
QQuuee  llllee  rreeccoommeennddaarrííaa  aa  xxeennttee
ppaarraa  qquuee  ssee  iinniicciiaassee  nnoo  ppiirraa--
ggüüiissmmoo??
É un deporte moi bonito. Para
introducirse non é necesario
entrar na alta competición. É
unha práctica deportiva que
che serve para sentirte ben, pa-
ra despexarte, pero tamén para
realizarte e manterte en con-
tacto coa natureza e tamén pa-
ra distraerte e para gozar do teu
tempo de lecer.�

Quinta marca de Lorena Luaces en 2009. A atleta ourensá Lorena Luaces

vén de bater por quinta vez en 2009 unha marca galega, nesta ocasión nos

cinco quilómetros marcha, tras gañar en Toledo. Luaces deixou a plusmarca

galega da especialidade en 22m 41s. A anterior marca databa de 2006 e es-

taba en poder de Carme Boné, cun tempo de 23m 16s. Esté é o quinto ré-

cord da marchadora galega no presente ano. Con anterioridade batera en

tres ocasións os 20 quilometros e nunha os 10 quilómetros.�

Teresa Portela, campioa de Europa de K-1 200 metros

‘A miña ilusión é acadar unha medalla olímpica’

REMO

Antonio Cendán
Teresa Portela (Aldán, Cangas,
1982) é a mellor padexeira do
Estado da historia, dato que
vén avaliado pola reválida do
seu título continental en K-1,
200 metros e o bronce mundial
en K-4 1.000 metros, ademais
da súa presenza en tres citas
olímpicas consecutivas. Con
todo, a piragüista galega amó-
sase cauta respecto ao futuro,
aínda que está ilusionada coa
súa presenza en vindeiras
competicións internacionais,
entre elas os Xogos Olímpicos
de Londres, en 2012.
DDeessppooiiss  dduunn  aannoo  ddee  ééxxiittooss,,  ccaa--
lleess  ssoonn  aass  ssúúaass  aassppiirraacciióónnss??
Os campionatos europeos e
mundiais do vindeiro ano. Es-
tou adestrando moito, prepa-
rándome ao máximo porque
agardo unha tempada dura na
que haberá novas padexeiras ás
que bater. E neste deporte que
che salgan as cousas ben ou mal
depende dun momento deter-
minado, no que tes que estar
ben tanto física coma psicoloxi-
camente.
VVoosstteeddee  lleevvaa  xxaa  mmooiittooss  aannooss  nnaa
pprriimmeeiirraa  lliiññaa  ddoo  ppiirraaggüüiissmmoo......
Tiven outros ciclos con máis
fortuna ca este. Xa conseguín
clasificarme para as anteriores
citas olímpicas, o cal foi moi im-
portante a nivel deportivo e ta-
mén persoal. Antes dos Xogos
de Pequín estiven ben, fun
campioa de Europa en 2006,
pero non conseguín medalla
nas Olimpíadas.

NNoonn  sseemmpprree  ooss  mmeelllloorreess  ddeeppoorr--
ttiissttaass  lleevvaann  mmeeddaallllaa  nnooss  XXooggooss......
É certo, pero non é unha com-
petición máis coma se poda
pensar. Estou de acordo en que,
se cadra, non sempre gañan
medalla olímpica os mellores,
senón o que se atopa en mellor
forma, pero subir a un podio
nuns Xogos Olímpicos e o soño
de todo deportista, supón unha
repercusión mediática moi im-

’’O piragüismo é bonito
aínda que non te dediques
á alta competición” 

Teresa Portela proclamándose campioa

de Europa 2009 en 200 metros K-1.
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cultura, alegando motivos eco-
nómicos”. 

María Xosé Bravo apelou á
obriga da Consellaría de Cultu-
ra de retomar a feira e mostrou
a súa preocupación polo “de-

CULTURA.20. ANOSATERRA
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M.B.
Amador Lorenzo [FOTOGRAFÍA]

Entanto Roberto Vare-
la reclamaba en Ou-
rense “rematar coas
subvención ás indus-

trias culturais” e “comezar a fa-
lar de calidade e rendibilidade”,
o sector cultural reuniuse a pa-
sada fin de semana na Coruña
na feira das industrias culturais
AchegArte e demostrou que xa
acadou esas cotas, exhibindo a
súa efervescencia e o seu poten-
cial como fonte de riqueza e co-
nexión coa sociedade.

Tanto o Palexco como o
Kiosko Alfonso acolleron du-
rante a fin de semana un am-
plo programa de actividades
enmarcadas nos diversos sec-
tores culturais que se desen-
volven no país, dende a música
e a danza até o teatro, o audio-
visual e a literatura. Por Ache-
gArte desfilaron as propostas
musicais de Berrogüeto, que
presentou un adianto do que
será o seu novo disco, Mamá
Cabra, Luar na Lubre, Alberto
Conde Trío, Roi Casal, Xabier
Díaz e o Trío Vaamonde, La-
mas & Romero, entre outros
moitos, así como os espectácu-
los teatrais da compañía Fem-
me Fatal, Talía Teatro, A Loca-
Motora ou a Asociación de Ma-
gos de Profesionais de Galicia.

No marco da feira desenvol-
véronse ademais reunións sec-
toriais, as V Xornadas de Tea-
tro, organizadas pola Asocia-
ción de Actores e Actrices de
Galicia, a Xuntanza da Asocia-
ción Galega de Profesionais da
Xestión Cultural, a de Músicos
ao Vivo e presentáronse un bo
número de libros, documen-
tais, cómics, publicacións e es-
pectáculos de danza.

En total participaron 93 enti-
dades do sector e acadouse un-

ha cifra de público semellante a
da edición anterior, 38.000 per-
soas, que superou as expectati-
vas iniciais dos organizadores a
pesar das limitacións económi-
cas e da urxencia da proposta.
Por todo, a concelleira de Cultu-
ra da Coruña, María Xosé Bravo,
fai unha valoración “moi positi-
va” da cita, que demostrou “que
a cidadanía ten interese no que
se produce en Galiza no eido cul-
tural”. Vicente Montoto, presi-
dente da Asociación de Actores e
Actrices de Galicia, sinalou ade-
mais que AchegArte serviu ta-
mén para materializar “a preo-
cupación xeneralizada que exis-
te na cultura pola falta de obxec-
tivos da Xunta nesta materia”.

O OUTRO CULTURGAL.Tras coñecer-
se o pasado mes de setembro a
retirada de apoio da Consellaría
de Cultura ao Culurgal09 por fal-
ta de recursos económicos, a
Concellaría de Cultura da Coru-
ña, en colaboración coa Área de
Promoción Económica da Vice-
presidencia da Deputación da
Coruña, asumiu a organización
de AchegArte como unha solu-
ción de urxencia para que o sec-
tor non ficase sen o que viña
sendo un dos seus principais es-
caparates.

Actores, músicos, escritores,
debuxantes e profesionais do
sector cultural coinciden en des-
tacar a necesidade da celebra-
ción dunha feira anual para dar
a coñecer a produción galega,
do mesmo xeito que sucede
noutras culturas normalizadas.
Neste sentido, María Xosé Bravo
mostrouse convencida de que
en 2010 celebrarase novamente
a feira das industrias culturais,
“leve o nome que leve”. 

Ao seu ver, esta iniciativa
contribúe “a loitar contra certo
pesimismo que existe no plano
económico debido á parálise

coa que a Xunta de Galicia está a
someter ao sector”. “Estamos
ante a xeración mellor prepara-
da” comenta “malia todo, a Ad-
ministración deixa desatendido
o seu mellor parque industrial, a

sapego que a Administración
mostra pola cultura”. “Non po-
den ficar cegos e xordos”, co-
menta, “agora saben que non
quedaremos cos brazos cruza-
dos se cometen outra vez esta
irresponsabilidade”.

A pesar de que a feira tentou
ser continuísta co espírito aglu-
tinador do Culturgal, con cabida
en pé de igualdade a todas as
disciplinas e subsectores, a re-
dución no orzamento, asumido
pola concellaría de Cultura
(50.000 euros) e a Deputación
da Coruña (18.000 euros), obri-
gou mudanzas significativas.
Reduciuse a dous días a dura-
ción da feira, limitouse ao

O sector cultural celebra a súa feira sen
Máis de 38.000 persoas visitaron a feira das
industrias culturais AchegArte, que substituíu na
Coruña a non celebración do Culturgal.
Asociacións de profesionais da imaxe, das letras,
da danza, do deseño, músicos, debuxantes,
editoriais e organizacións diversas reuníronse no
maior escaparate cultural do país a pesar da falta
de apoio da Consellaría de Cultura

DA CREACIÓN Á PROMOCIÓN

O encontro albergou actividades para todos os sectores da cultura.

A concelleira de Cultura, María Xosé Bravo inaugura a feira.

’’Na actualidade a cultura
galega, de maneira directa,
ocupa a máis
de 25.000 persoas”

’’Estamos ante a xeración
mellor preparada, pero a
Administración déixaa
desatendida, alegando
motivos económicos”

[María Xosé Bravo]
Concelleira de Cultura da Coruña.

>>>
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volva en contra e se converta no
seu maior depredador”. Coinci-
de con outros sectores culturais
en facer fincapé na necesidade
dun escaparate, xa sexa Ache-
gArte ou Culturgal, para poder
mostrar a produción cultural
unha vez ao ano pero advirte de
que “para poder promocionar a
cultura primeiro hai que apoiar
a súa creación”. 

Pola súa banda, o sector da
danza, que demostrou na feira
que goza dun gran nivel de cre-
ación, estivo representado na
feira pola compañía Nova Gale-
ga de Danza e pola Asociación
Profesional de Danza Escénica
de Galicia (Danesga) que recla-
mou á Consellaría de Cultura
“un plan cultural forte e firme
que escoite aos profesionais e
aposte pola creación galega”.
Neste sentido a asociación aler-
tou de que “sen axuda para a
cultura convertémonos nun
país sen identidade”.

O músico Xabier Díaz, voca-
lista de Berrogüeto, considera
unha contradición que a Xunta
siga apoiando a presenza gale-
ga en feiras internacionais, co-
mo recentemente sucedeu co
sector musical coa participa-
ción de Galiza na Feira Interna-
cional de Buenos Aires e que,
pola contra, non aposte por
consolidar a súa propia. “É ne-
cesario ver a cultura como unha
industria e apoiala con iniciati-
vas como esta para brindarlle
posibilidades ás transaccións
comerciais”.�

Palexco e ao Quiosque Al-
fonso o espazo de actuación e
optouse pola gratuidade dos
postos de exhibición e venda.

Para Pilar Sampil, membro
da Asociación Galega de Edito-
res, organizadora das pasadas
edicións da feira do produto
cultural, “facer paralelismos
entre Culturgal e AchegArte
non procede” pero matizou
que dende a dimensións que
tivo “foi un éxito”. Como sector
mostrouse ademais “satisfeita
de que dende o ámbito civil
xurdise esta feira”, unha inicia-
tiva que Santy Gutiérrez, presi-
dente da Asociación Galega de
Profesionais da Ilustración,
considera necesaria porque
“cómpre mostrarlle ao público
o que se está a facer no eido da
cultura, para que o coñeza e o
consuma”.

MENSAXE Á CONSELLARÍA. Ademais
de amosar a produción cultu-
ral do país, a feira lanzou unha
mensaxe contundente ao de-
partamento de Roberto Varela.
“Falamos alto e claro”, sinala
Cesáreo Sánchez, presidente
da Asociación de Escritores en
Lingua Galega, “mostramos a
cultura construída ao longo de
moitas xeracións e puxemos
de manifesto que esta casa co-
mún construída por tantas
mans sexa derrubada”. O es-
critor remóntase aos últimos
anos do franquismo e á Transi-
ción para localizar un momen-
to no que “tanta xente fale con
tanta convicción de que a nosa
cultura vai vivir”. 

Sánchez recorda que na ac-
tualidade a cultura galega, de
maneira directa, ocupa a máis
de 25.000 persoas polo que ase-
gura que “non se pode permitir
que un goberno autónomo se

CULTURA.21.
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Marta Dacosta

C ase nada sei dela, mais es-
tou practicamente segura

de que esta muller traballaba
noite e día por sacar adiante os
seus fillos, no campo e na casa,
arrincando da terra os froitos
da súa suor, traballo polo que
logo aínda tería de pagar unha
cantidade da colleita. 

Cándida Rodríguez, da fa-
milia dos Fontáns, morreu asa-
sinada o 28 de novembro de
1922 por disparos da Garda Ci-
vil. Aconteceu en Sobredo, du-
rante a concentración de labre-
gos e labregas que acudiron en
apoio de Ignacio Gómez a quen
lle estaban a embargar as terras
que traballaba por negarse a
pagar os foros. Cándida debía
ter uns 30 anos e dous fillos e,
na altura, estaba preñada do
terceiro. Non dubidou en mos-
trarlle o seu apoio a un compa-
ñeiro labrego vítima dun siste-
ma inxusto, e pagou a súa de-
terminación coa vida.

Hoxe, 87 anos despois, aín-
da sinto a súa carraxe por reu-
nir os mellores froitos da leira
para pagar o foro mentres os
nenos roían pan de boroa para
escorrentar a fame. Chégame a
súa ira xustificada ante a agre-
sión da Garda Civil. E case oio a
súa voz cando, antes de morrer,
se dirixe á avoa de Xosé Piñeiro:
“Vaite Inocencia, vaite, que eu
para min xa levei”.

Xosé Piñeiro Trillo participa
un ano máis na homenaxe que
a Organización galega de Co-
munidades de Montes en Man
Común e a Confederación Ga-
lega de Asociacións Veciñais
“Rosalía Castro” lle realizaba
esta fin de semana aos mártires
de Sobredo. Un ano máis reci-
tou un poema épico da súa au-
toría que deixa constancia do
alí ocorrido e que remata así:
“Os foros foron redimidos /In-
cluso fóra da bisbarra /Pero
custoulle a vida a dous homes
/E a unha muller preñada.”�

CÁNDIDA
RODRÍGUEZ

’’

’’Morreu asasinada
o 28 de novembro de 1922
por disparos
da Garda Civil”

UERE SABER MÁIS?
http://anosaterra.org/index.php
?p=nova&id_nova=38275

?

Lectura de Xavier P. Docampo.  

Se nas últimas xuntanzas que
os editores mantiveron coa
Consellaría de Cultura da
Xunta de Galicia, o departa-
mento que dirixe Roberto Va-
rela manifestoulles a súa in-
tención de apoiar a celebra-
ción do Culturgal 2010, acep-
tando o modelo de financia-
mento proposto pola AGE no

que a Xunta asume o plano
económico e reservar a orga-
nización ás asociacións profe-
sionais, as recentes declara-
cións do conselleiro de “non
subvencionar a cultura” fixe-
ron saltar as alarmas. 

Á marxe da incerteza polí-
tica, diferentes sectores da
cultura seguen a traballar na

posta en marcha dunha fun-
dación que previsibelmente
asuma a xestión do Cultur-
gal. Nos vindeiros meses ce-
lebrarase unha nova reunión
na que se achegaran os esta-
tutos da entidade e na que se
buscará crear un espazo co-
mún ao redor do produto
cultural dende o que botar a

andar outros proxectos. A
fundación ten vocación ade-
mais, como manifesta Pilar
Sampil, membro da AGE, de
incorporar a Administración
e a sectores que non perten-
cen propiamente ao ámbito
da cultura pero que queren
compartir os obxectivos da
nova entidade.�

Concerto de Berrogüetto.

Pormenor da feira.

‘Non subvencionar a cultura’

>>>
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A casualidade fai que os vin-
te anos de Cinegalicia coinci-
dan cun novo peche de salas
(os Cinebox de Vigo). Xa en
1989 os límites que podía ter a
distribución eran a preocupa-
ción principal de directores e
produtores, temerosos de que
as obras acabasen nos sotos
das filmotecas ou só restrinxi-
das ás estreas televisivas. Con-
tinental saiu con sete copias,
Urxa algunhas menos e Sem-
pre Xonxa combinou as salas
comerciais cunha promoción
máis miuda por circuítos alter-
nativos, un pouco como o mo-
delo seguido recentemente
con éxito por Pradolongo. 

Era novembro de 1989 e un
mes despois extinguíase o go-
berno de González Laxe que
non conseguiu repetir nas
eleccións ante a chegada de
Fraga e a inHibición do PSOE
madrileño. A cinematografía
propia marcara un fito funda-
dor pero o seu ritmo de crece-
mento foi demasiado peque-
no. Aínda así a semente dun
audiovisual galego acadou por
fin unha terra na que medrar.
Cambiarán os soportes, mu-
darán os circuítos de exhibi-
ción, pero a necesidade de ex-
presarmos unha forma de ver
o mundo desde nós, quedou
asentada. Non por acaso Sem-
pre Xonxa segue resistindo o
paso dos anos por si mesma,
sen melancolía.�
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Xan Carballa
Hai vinte anos do comezo
dunha esperanza e tamén
dunha realidade. Se os anos 70
foron os gromos da ilusión
dunha cinematografía propia,
o 24, 25 e 26  de novembro de
1989 foi a posta de longo no ve-
llo Cine Fraga de Vigo das pri-
meiras longametraxes galegas
e é o aniversario do que moitos
consideramos o filme funda-
cional, Sempre Xonxa, que se
viña anunciando como unha
esperanza desde anos atrás.

A estrea de Continental e
Urxa xa foran subindo a tem-
peratura, pero quizais a teima
coa que Chano Piñeiro levaba
sacando adiante a súa produ-
ción fixo da noite da súa estrea
un momento singular, pola in-
certidume, a tensión e a satis-
facción final. En A Nosa Terra
foiGonzalo Vilas quen reseñou
aquela emoción, “tras o pre-
ámbulo no que O Caladiño
tenta falidamente desafiar as
leis físicas (o seu éxito pechará
ciclicamente o filme), a cámara
remonta nunha perspectiva
aérea sobre a aldea e sobre a
pantalla cae o título da pelícu-
la, ao tempo que a banda so-
nora enfatiza a panorámica.
Ese arranque prende forte-
mente ao espectador, e o seu
sabor fondamente cinemato-
gráfico revélalle que acaba de
acceder a unha auténtica pelí-
cula. Esa fragancia a cine xa
non o vai abandonar nos 114
minutos da proxección”.

Os aplausos que pecharon
aquelas xornadas respondían
a un fito agardando e demora-
do máis dunha  década, desde
os tempos das Xornadas de Ci-
ne de Ourense ás curtametra-
xes de 8 e 16 mm e o nacimen-
to en 1985 da TVG, á canteira
de actores e actrices bregados
no teatro. Había materia prima
e só faltaba soster o impulso
político no tempo, nunha in-
dustria cultural que precisa
apoio e esixencia pública, máis
aínda nunha cultura que trata-
ba de zafarse do corse de ferro
da Ditadura. Pero xa naquela
mesma xornada feliz se formu-
laban os mesmos desafíos: co-
mo facer un cine propio e so-
bre todo, como distribuílo
nunhas salas cada vez máis
monopolizadas polo cine nor-
teamericano, que xa empeza-
ba a abafar, definitivamente,
ao propio cine europeo.

Óscar Ibáñez
‘Os límites da gaita
están na mente
do gaiteiro’

M.B.
É un dos gaiteiros que partici-
pará na segunda edición do
Musgafol,un concerto dedica-
do á música académica com-
posta para gaita de fol moder-
na, que se celebrará no teatro
Principal de Pontevedra o 12
de decembro. O espectáculo,
organizado pola Asociación
Toque Pechado e promovido
polo concello de Pontevedra,
será gravado en directo.
NNaa  pprriimmeeiirraa  eeddiicciióónn  oo  pprroottaaggoo--
nniissmmoo  rreeccaaeeuu  nnaa  ggaaiittaa  ee  nnoo  ppiiaa--
nnoo..  DDeessttaa  vveezz  nnaa  ggaaiittaa  ee  nnaass  bbaann--
ddaass  ssiinnffóónniiccaass..  PPeerrddéérroonnssee  ooss
ccoommpplleexxooss??
É posíbel combinala con cal-
quera instrumento. O Musga-
fol é unha plataforma dende a
que amosar os novos reperto-
rios académicos da gaita. Na
actualidade, a maior parte dos
espectáculos céntranse na mú-
sica tradicional e folc, pero exis-
te todo un repertorio concibido
desde que a gaita entrou nos
conservatorios, que enceta un
novo camiño de traballo máis
alá de valoración folclóricas e
identitarias. A pesar de todo, e
aínda que se foi normalizando,
este outro discurso carece dun
espazo de proxección.  
QQuuee  ssiittuuaacciióónn  aattrraavveessaa  nnaa  aacc--
ttuuaalliiddaaddee  aa  ggaaiittaa??
Vive un momento de esplen-
dor despois de pasar por dife-
rentes fases nos últimos trinta
anos. Nos comezos da demo-
cracia aparece en grupos folk,
como Milladoiro, que se ache-
gan ao celtismo. Na década
dos 90 produciuse o boomdas
gaitas, que agora se normali-
zou. Na actualidade a deman-
da de clases de gaita crece e ca-
da vez é maior a súa presenza
nos conservatorios galegos. 
ÉÉ  ppoossííbbeell  sseegguuiirr  iinnnnoovvaannddoo  ccooaa
ggaaiittaa??
As limitacións están nas mentes
dos gaiteiros.�

Cinegalicia, a vinte
anos dunha ilusión

Xosé Miranda

No primeiro libro das Metamorfoses, Publio Ovidio
Nasón (nado no ano 43 a. C) pon en boca de Xúpiter

(é dicir, de Zeus, como veremos) o mito que segue:
Querendo por min mesmo ver e entender as humanas

accións, baixei do Olimpo con figura de home. E, que te-
rribles paixóns debo contarvos! O mal era aínda máis
grande que todo canto nos contaran e entendéramos.
Despois de atravesar as montañas de Ménalo, inzadas de
bestas selvaxes, e as de Cileno e Liceo, cubertas de piñei-
ros e coroadas de neves, cheguei á Arcadia, gobernada
por un feroz tirano. Non sei como me coñeceron e recibín
as homenaxes que me son debidas. Unicamente Licaón,
incrédulo, dixo: “Non vexo diferenza entre un deus e un
home. Pero por se a houbese, voume servir dun segredo”.
E decretou que mentres eu durmía fose asasinado. Deste
xeito pretendía descubrir a verdade sobre min. Pero antes
convidoume a un festín no que serviu asado o corpo dun
preso enviado polos molosos. Por mandado meu, un lu-
me devorador apoderouse súpeto do pazo. Licaón espa-
vorido fuxiu a gardarse entre as feras do campo, afónico e
xemebundo, rabioso de sangue e de morte. E, prodixio!,
as súas roupas cambiaron en veluda pel, as súas mans e
pernas en patas. Trocou en lobo de aspecto feroz, de ollos
fosforescentes, de violentas maneiras…

Compárese  o mito grego con este galego, recollido po-
lo Equipo Chaira en Abadín en 1992:

Cando Xesús Cristo e San Pedro andaban polo mundo
chamaron a unha casa pedindo pousada. Naquela casa vi-
vía unha velliña que unicamente posuía unha vaca e un be-
cerro. Como aqueles vagabundos tiñan fame e non tiña
que lles dar de comer, compadecida, matou o becerro e co-
mérono. Xesús mandoulle que puxese os ósos limpos na
corte, facendo dúas moreas: os grandes nunha e os peque-
nos noutra. Así o fixo a pobre muller e, pola mañá, cando ía
munxir a única vaca que lle quedaba, atopou que de cada
óso grande nacera unha vaca nova, e de cada óso pequeno
un xato novo. Soubérono os veciños, que eran ricos e pou-
co caritativos. Quixeron imitala e convidaron os dous pere-
grinos. Pero en vez de lles cociñar un becerro, querendo en-
ganar os convidados, mataron un can e amañárono. Senta-
ron todos á mesa, e o pailán de San Pedro xa manexaba o
coitelo, cando lle dixo Xesús: “Detente, Pedro, que é can!” E
dirixíndose ós da casa, dixo: “Ela se volva lobo e el lobo”. E á
carne: “Levántate, can, e marcha tras todo!”

Os dous humanos, home e muller, transformáronse en
lobos e botáronse ó monte. Deles descenden os lobos ac-
tuais. A carne resucitou e volveu ser can, e por eso agora
os cans teñen o fociño recortado, polo corte que lle mete-
ra San Pedro. E como a causa de todo foi a morte dun can,
desde aquela cans e lobos son inimigos mortais.

En ambos mitos (son mitos porque non ocorren nun
tempo histórico, senón no tempo mítico en que deus an-
daba polo mundo), Deus disfrázase de vagabundo, vai
peregrino ata moi lonxe, é recibido polo xente e homena-
xeado, unha persoa podente e nada caritativa rétao e pre-
tende enganalo facendo que rompa un tabú, é convidado
a un ágape, castiga o malvado e convérteo en lobo.�

O PRIMEIRO LOBISHOME
’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’Desde  aquela 
cans e lobos son 
inimigos mortais”

’’A casualidade fai que
os vinte anos de Cinegalicia
coincidan cun novo
peche de salas
(os Cinebox de Vigo)”
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O noso refraneiro é abondoso en refe-
rencias a este antiquísimo e popular xo-
guete (peón, buxaina, trompo, baila-
rete...), e dinos claramente que esta
época é a propia para xogar con el: Polo
San Martiño (11 de novembro) peóns
ao camiño. 
A asociación para a difusión dos xogos
populares Brinquediaorganizou  para
esta data, e por quinto ano, o Día do
Peón, reunindo o pasado día 11 en
Santiago a pequenos e maiores
arredor deste xogo, e tamén
coordinando actividades
nunha chea de colexios
polo país adiante.
Pero se a nova poidera
quedar algo resesa, diga-
mos que o propio refra-
neiro nos di que aínda esta-
mos no tempo propio de bai-
lar estes trebellos: Polo San
Andrés (30 de novembro), peóns do
revés. E tamén: Polo Santo Amaro (15
de xaneiro), peóns ao faiado, que ao
igual que estoutro: Pola Santa Olaia
(Febreiro) peóns á borralla, indícannos
a época en que se adoitaban gardar es-
tes xoguetes para outro ano.
Como temos dito nos casos doutros xo-
gos populares, de vez en cando está
moi ben deixar a internet, os videoxo-
gos, a play ou a Wii, e saír á rúa ou ao par-
que a divertirse con xogos de sempre,

que aínda que non usen cabos nin sofis-
ticadas tecnoloxías, adoitan ser tan ou
máis divertidos coma os moi modernos.
O peón é un xoguete, feito normal-
mente con madeira torneada, que na
súa punta leva un cravo (ferrón), para
que vire ben.

Para bailar o peón suxéitase un
cordel (piola ou baraza), en-

rolada sobre a parte máis
ancha ou barriga.
Os peóns adoitaban face-
los os carpinteiros ou fe-
rreiros, nun traballo arte-
sán, aínda que hoxe hainos

producidos en serie. 
Bailan mellor según o material

do que están feitos. Os de madei-
ras máis duras e pesadas, coma o buxo
ou carballo son máis axeitados e máis
valorados polos seus donos. Nos xogos
consistentes en esgazar o trompo do
contrario, estas cualidades son moi
aprezadas.
As tipoloxías de peóns son moi variadas,
mais pódense agrupar en tres modali-
dades:
-Bailaretes ou danzaricos, pequenos e
que bailan cun movemento de rotación
realizado coas puntas dos dedos índice

Baila, bailarín, baila, 
Danza, salta, o meu peón, 
Brinca a miña buxaina  
O meu trompo toleirón.
O peón é barrigón e polo pé
moi agudo, é un bicho que
quere brincar e que naceu
aprendido, xa sabe bailar.
Nada máis falta que ti apren-
das primeiro, a buxaina vai
agardar que alguén che ensine
primeiro a que a envolvas coa
túa piola, a modi ñ o , con xeito,
unha volta e mais outra. 
Á que está envolta hai que sacar
a lingua polo canto da boca e

logo, atención, aí vai o peón!
Elvira, tira, 
Manuel , dalle á piola. 
Son o teu trompo, 
Lánzame que non rompo.

Texto do manifesto do 

Día do Peón, escrito e lido 

polo escritor Suso de Toro.

Redacción/ilustracións: 

Gonzalo Vilas

3 - 9 DE DECEMBRO DE 2009

Foto do Día do Peón en Santiago, tomada de  http://brinquedia.net
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e polgar.
-Peóns (buxainas, trompos,
pións). Fanse xirar cunha
corda enrolada neles, lanzán-
doos coa man.
-Bébedas: bailan azoutados
por un cordón atado a un
pau, a xeito de látego.
Tamén os hai que son ac-
cionados  con diferentes
mecanismos (cremalleiras,
resortes ...)
Nun pasado remoto, os pe-
óns eran obxectos máxicos:
os bruxos e adiviños usába-
nos para ver o futuro. 
Despois perderon este carác-
ter, converténdose nun xogo
popular e tradicional, practi-
cado en todo o mundo. Xa-
pón é o país onde podemos
atopar máis formas e varieda-
des de peóns, superando as
mil, con formas e medidas
moi diversas.

O escritor de libros in-
fantís Antón Cortizas
tenos deixado unha se-
rie de tenras poesías re-
feridas a estes xoguetes.
Aquí vai unha:

Pións e buxainas,
trompos e nosellas,
que bailen a centos
en todo lugar:
no monte e na chaira,
na praza e na escola,
na Lúa e no vento
e na tona do mar;
bailen na cidade,
na vila e na aldea
nas rúas, nos barrios,
en todo lugar.
Que a Galiza enteira
sinta tantas cóchegas
que vira virando
os pións lle fan.

Quen dixo que os xogos tradicionais
non combinan ben coas tecnoloxías
de hoxe?
Na rede de internet atoparás moitas
páxinas interesantes sobre trompos,
peóns e outros xogos populares:

http://brinquedia.net/
A Rede Galega do Xogo Tradicional.
Colaboran con colexios e concellos.
Tamén teñen información sobre moi-
tos outros xogos.
http://www.xogospopulares.com
Galega, e similar a anterior.
http://www.baldufa.com/
Web en catalán e castelán, con links
(como as anteriores) a moitas webs de
todo o mundo arredor do xogo dos
peóns ou buxainas.

Estas tres páxinas axudaranche a chegar a
outras moitas, nas que poderás ver o popu-
lar que é este xogo en todo o mundo.

Peóns, buxainas, trompos...
As buxainas 

na rede
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III e última entrega
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An Alfaya 

HHai uns días fun invitada
a participar no progra-

ma da TVG Espazo Aberto.
Durante a gravación pedí-
ronme que escollese un li-
bro, unha película, unha
canción e un espazo signifi-
cativos para min. A peneira
non me resultou fácil, mais
elixín: Juegos de la edad tar-
día de Luís Landero, Los
puentes de Madisonde Clint
Eastwood, e Dentro de Luís
Eduardo Aute; non fun quen
de nomear un espazo; dixen
que aínda andaba na procu-
ra dun lugar de meu. Logo,
nun xantar informal co per-
soal da cadea, entre outros
temas xurdiu o devandito
cuestionario e as motiva-
cións que nos poden levar a
facer a criba e saír airosos de-
la, tendo en conta que cal-
quera elección supón des-
botar outras opcións. Estive-
mos de acordo en que o
estado de ánimo, a situación
persoal, a espontaneidade, o
tempo para a reflexión, etc,
son determinantes no intre
da escolla. Un grupiño dos
alí presentes comezamos a
especular se, coas respostas
dos entrevistados que xa pa-
saran polo programa, era-
mos quen de establecer un
perfil de personalidade, en-
lazándoo co tipo de literatu-
ra que adoitan amosar. Ana-
lizamos as súas preferencias
e chegamos á conclusión de
que, cando menos, encaixa-
ban cos prexuízos que cada
un de nós tiña con respecto a
tal ou cal escritor-a. Xa de
volta á miña casa, no trans-
porte urbano, lugar que, ma-
lia o balbordo dos pasaxei-
ros, adoito aproveitar para
ler ou para reflexionar, pen-
sei na nosa transparencia.
Catro respostas poden bas-
tar para etiquetarnos. Creo
que ás veces, coa pregunta
adecuada, cunha soa abon-
da, non si?�

ETIQUETAS

Ás veces unha
soa pregunta
pode 
abondar 
para etique-
tarnos”

’’

Os Megatoxos 
e os Templarios da luz.

Autor:  Anxo Fariña

Editorial: Edicións A Nosa Terra

O escritor e ilustrador Anxo Fariña
achégalles aos lectores mozos a ter-
ceira entrega da coñecida saga xuve-
nil galega “ Os Megatoxos”, cuxa co-
lección vén da man de Edicións A
Nosa Terra e na que cada libro repre-
senta unha aventura diferente. Desta
vez, Ruxe, Ninfa, Lúa e Faísca, os catro
mozos protagonistas da serie, terán
que facer uso dos seus poderes so-
brenaturais nunha viaxe ao pasado,

concretamente á Exposición Univer-
sal de 1889 que tivo lugar en París. O
que nun primeiro momento apun-
taba coma unha simple excursión do
instituto a unha vila dos Pireneos
para practicar o esquí, axiña vai mu-
dar de cariz, obrigando os nosos pro-
tagonistas a viaxar no tempo cara á
cidade da luz. Será aquí, onde se de-
catarán de que a amizade e a solida-
riedade son, talvez, os poderes máis
valiosos cos que contan para lograr
saír da fantástica, aínda que tamén
perigosa, aventura parisina. O argu-
mento desenvólvese ao longo de de-
zaoito capítulos nos que a base na-

rrativa é
conducida
a través do
d i á l o g o ,
i m p r i -
m i n d o ,
d e s t e
xeito, un
ritmo rá-
pido,  pero

en sintonía co suspense latente no
relato. Os personaxes cobran vida
por medio das dez ilustracións a cor
que aparecen distribuídas en diver-
sas páxinas. �

Alba Piñeiro

Aventura na cidade da luz

Neste barullo de letras atoparás sete

nomes de razas de gatos. Algún deles

consta de dúas palabras.
Se andas ben en Historia, saberásporlle a data

correcta a cada acontecimento histórico.

Revolución Francesa

Invención da Imprenta

Revolución cubana

Independencia 

de Estados Unidos

Batalla de Waterloo

Independencia 

de Arxentina

Descubrimento 

de América

Revolución soviética

Primeira 

Guerra Mundial

Fin da guerra 

do Vietnam
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Agardo que moitas das cousas
das que escribín non me toque
vivilas, pero mediante a escrita
situeime noutro lugar. Tentei
racionalizar moitas veces esa
necesidade miña. Agora penso
que foron dous premios pero
moi ben puido non ser ningún e
mesmo non estar publicados os
libros. Cando sento a escribir
estou vivindo o pracer ou a dor
de estar metida na escrita, pero
son incapaz de marcarme pra-
zos para rematar. Fascínanme
eses escritores e escritoras que
teñen un calendario estrito,
unha folla de ruta fixa, pero a
min aínda que me produza pá-
nico a situación de perderme
no medio da narración, creo
que lles debo deixar nacer e vivir
aos personaxes a súa propia
vida. Non lle pido á literatura
máis que o pracer propio de es-
cribir e contar as historias que
me apetecen e me fascinan.�

Cando escribo sitúome dentro
doutras persoas, obrígome a ver
o mundo desde diferentes pers-
pectivas e entendelo mellor.

CULTURA.27.ANOSATERRA
3-11 DE DECEMBRO DE 2009

ccoonntteemmppoorráánneeaass  ffoorrtteess,,  éé  ppoollaa
ssúúaa  pprrooffeessiióónn  ddee  xxoorrnnaalliissttaa??
Como xornalista teño a sensa-
ción de que nos quedamos
moito nos titulares e nas descri-
cións frías, e na literatura tento
ser o máis subxectiva que podo.
Hai máis verdade no relato di-
recto dunha persoa que na na-
rración “obxectiva”. A escolla na
literatura dunha voz individual
achega máis comprensión das
circunstancias, sobre todo en
momentos de grande intensi-
dade nas que o ser humano se
mide máis a si mesmo, porque
tes que tomar decisións ou por-
que te ves fronte ao resto da so-
ciedade. Sexa no caso do Pres-
tige ou como en Sol de Inverno
en verdadeiros fitos o século XX.
TTooddoo  oo  qquuee  aaccoonntteeccee  nnaa  HHaa--
bbaannaa  eessttáá  ddiirreeccttaammeennttee  rreellaa--
cciioonnaaddoo  ccuunnhhaa  vviivveenncciiaa  ffaammii--
lliiaarr  ddiirreeccttaa??
Máis que as historias en si ape-
tecíame contar a ambienta-
ción, recuperar a Habana que
viviu o meu padriño e que ma
contou tantas veces e con
tanto detalle cando era pe-
quena. El botou desde o ano
1920 ao 1949, saíu dunha aldea
sen electricidade e na Habana
agardábano seus dous irmáns.
Aquela chegada a unha gran ci-
dade dun emigrante asom-
brado apeteceume sempre
contala e quería escribir en
particular da capital de Cuba. 
EEnn  11998822,,  ccaannddoo  ssee  ffuunnddaa  oo  PPrree--
mmiioo  BBllaannccoo  AAmmoorr,,  ffaaiissee  eessppeeccii--
ffiiccaammeennttee  ppaarraa  nnoovveellaa  lloonnggaa..
LLeennddoo  SSooll  ddee  IInnvveerrnnoo  ee  ttaannttaass
oouuttrraass  oobbrraass  ddee  hhooxxee,,  xxaa  nnoonn  ffaaii
ffaallttaa  eessttiimmuullaarr  eessaa  ddiimmeennssiióónn..
SSeemmeellllaa  ppaarraaddooxxaall  nnuunn  tteemmppoo
nnoo  qquuee  ssee  ffaallaa  ddee  qquuee  ssee  bbuussccaa  aa
lleeccttuurraa  lliixxeeiirraa  ee  rrááppiiddaa..
E a tendencia mundial di que é
o tempo das grandes sagas de
varios tomos. Son modas, pero
a min cada libro pídeme a súa
propia extensión e non me
marco límites nin por arriba
nin por abaixo. 
VVoosstteeddee  iinnssiissttee  mmooiittoo  nnaa  eess--
ccrriittaa  ccoommoo  nneecceessiiddaaddee..
É algo moi egoísta. Despois
podo pasar, como agora, moito
tempo na promoción das
obras, porque é unha obriga
que asumo. Pero máis que a ne-
cesidade de comunicar, escribir
permíteme vivir outras vidas.

Xan Carballa
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Acaso sexa das poucas persoas
que nunha mesma tarde gañou
dous premios literarios, Rosa
Aneiros (Valdoviño, 1976), está
agora metida de cheo na pro-
moción de Sol de Inverno e Ás
de Bolboreta, coas que acadou
o Xerais de Novela e o Funda-
ción Caixa Galicia de Literatura
Xuvenil, respectivamente.
SSoorrpprreennddeeuu  vveellaa  eerrgguueerr  eenn  xxuuññoo
ppaassaaddoo  ooss  ddoouuss  ttrrooffeeooss,,  aaddeemmaaiiss
ddoo  rriissccoo  ddee  pprreesseennttaarrssee,,  sseennttee
qquuee  ooss  pprreemmiiooss  ssoonn  uunnhhaa  nneeccee--
ssiiddaaddee  ppaarraa  pprroommoovveerr  aass  oobbrraass??
A crise económica tamén acaba
derivando nunha baixa de con-
sumo de ocio. Aínda que se diga
que no libro non repercute
tanto, é unha realidade que a li-
teratura tamén é un obxecto de
consumo e precisa entrar nas
canles de difusión. Os premios
colaboran a pular polas obras
aínda que eu xa fose unha au-
tora algo coñecida. Trátase de
ser máis visíbel nos andeis da li-
brarías, unha visibilidade da que
non anda sobrado o libro en ga-
lego. Aínda así Ás de bolboreta
decidín presentalo no último
momento e coa curiosidade de
como o recibirían as rapazas do
xurado. Se ser finalista xa foi
unha sorpresa, podes imaxinar
levar os premios.
EEssaa  ssiimmuullttaanneeiiddaaddee  ddee  pprree--
mmiiooss  ttaamméénn  ppoonn  ssoobbrree  oo  ppaappeell
aa  ddiivviissiióónn  eennttrree  aa  lliitteerraattuurraa  xxuu--
vveenniill  ee  ddee  aadduullttooss..  ÉÉ  ccrrííbbeell??
Curioso, porque algún profesor
de instituto que lera Ás de bol-
boreta dicíame que os rapaces
non a ían entender, porque era
unha obra moi aberta. A expe-
riencia da reacción ante un final
incerto xa a tivera con Resisten-
cia. Creo que os rapaces tamén
teñen que esforzarse na lectura,
non todo debe ir mastigado. A
experiencia de Resistencia nos
institutos revélamo, porque
nada máis chegar preguntá-
banme por como acaba e non
lle gusta que non estea claro o fi-
nal. Se me poño como autora
non creo nesas divisións, pero
escribindo sempre pensas que
hai cousas demasiado obvias
para un adulto. Pero non falaría
de xéneros diferentes.
EEssccrriibbee  ppeennssaannddoo  nnoo  ttiippoo  ddee
lleeccttoorr??

Penso no que pode entender,
pero non na idade. A literatura
é un xogo de percepcións e con
lectores xuvenís quizais acen-
túes determinadas cuestións
que a unha persoa de máis
idade xa non a sorprenden.
EEnn  SSooll  ddee  IInnvveerrnnoo  hhaaii  uunn  ppeerrssoo--
nnaaxxee  pprreesseennttee  nnuunnhhaa  mmaanncchheeaa
ddee  mmoommeennttooss  ddee  ggrraann  ttrraannsscceenn--
ddeenncciiaa::  aa  gguueerrrraa,,  oo  eexxiilliioo,,  aa  rreevvoo--
lluucciióónn  ccuubbaannaa,,  PPaarrííss  eenn  mmaaiioo  ddoo
6688..  CCaall  éé  oo  aassuunnttoo  cceennttrraall  qquuee
eennssaammbbllaa  ttooddaa  aa  nnoovveellaa??
Quería debuxar un personaxe
(Alfredo) que teima en ser pro-
tagonista do mundo en que
vive. Que quere con desespero
estar nos sitios onde o mundo
se pode transformar. No ser hu-
mano existe a necesidade de ser
alguén no momento que che
toca vivir e o meu personaxe se-
ría o extremo dese anceio.
ÉÉ  ttaamméénn  oo  rreettrraattoo  dduunnhhaa  xxeerraa--
cciióónn??
Fascinoume o retrato doloroso
que aparece en Ramón Suárez
Picallo, en Luís Seoane e en moi-
tos exiliados nosos cando re-
mata a II Guerra Mundial, en
1945. Esperan que aquela sexa
tamén a hora do seu regreso, e
teñen as maletas feitas. Pero o
“agora nos toca” non chega
nunca e a desazón aparece sen
que as maletas se desfagan. Esas
equipaxes aqueladas para un
tempo que non chega tamén as
vin nos campamentos de refu-
xiados no Sáhara. É un retrato
da esperanza da humanidade e
o meu personaxe non quere
crer que ese tempo anceiado
chega en algures e el non está alí.
CCoonn  mmááiiss  ccooññeecceemmeennttoo  ddaa
nnoossaa  hhiissttoorriiaa  ssoobbrraarrííaann  mmooiittaass
eexxpplliiccaacciióónnss  ddee  ccoonntteexxttoo??
Por desgraza si. Os lectores po-
den saber que os exiliados dur-
miron ao raso nas praias de Ar-
gelès-sur-mer ou Saint Cyprien,
pero non quería tanto informa-
los diso como poñelos na pel
dunha persoa que está alí e
pensa que a súa irmá non vai
saír viva desa noite ao frío e á hu-
midade. O que busco é que a es-
tatística ou o coñecemento xeral
non anule os sentimentos, nun
tempo no que estamos asolaga-
dos de cifras que nos deixen in-
diferentes ante a dor allea.
AAss  ssúúaass  oobbrraass  tteeññeenn  uunn  vveenncceelllloo
ccoonn  rreeaalliiddaaddeess  ppoollííttiiccaass  ee  ssoocciiaaiiss

Rosa Aneiros, escritora

‘Á literatura só lle pido o pracer de escribir
as historias que me fascinan’

’’No ser humano existe
a necesidade de ser alguén
no momento
que che toca vivir”

’’Sol de inverno é un retrato
da esperanza
da humanidade
e o meu personaxe
non quere crer que
ese tempo anceiado chega
en algures e el non está alí”
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tivación e a substantivación.
Unha polémica moi dos nosos
días, aínda que non nova, que
Areaquenteplasma para que o

lector reflexione sen
pretender ofrecer solu-
cións. Que fica niso, en
proposta, igual que to-
do nesta novela breve
non transcende o esta-
tuto de proposta, e,
máis que estudar as re-
lacións entre as perso-
naxes nese mundo pe-
culiar e extremo, limita-
rase a dar conta delas
deixando toda a parte

interpretativa para o lector. A au-
tora, máis que experimentar,
coida que non é esa a súa misión
e limítase a crear as condicións
desde as que poida facelo o lec-
tor.

De primeiras, a novela arrin-
ca de maneira moi atraente,
cunha personaxe, Cristovo, su-
xestiva, e uns diálogos áxiles,
fondos e ben trabados, polo xe-
ral; cun retrato e descrición ini-
ciais que non deben pasar desa-
percibidos. Logo vai asentando,
máis que no estudo da reacción

crítica

CULTURA.28.

desta proposta narrativa coa de
Xelís de Toro en Riofero.Porén
Rioferoencamíñase decidida-
mente cara á aventura. Area-
quentenon, inclusive a
faciana que estuda as
personaxes e a faciana
do estudo de Cristovo
nunha situación extre-
ma perden peso fronte
a outra finalidade: a
creación dun lugar e
unhas xentes que lem-
bran a tradición do rea-
lismo máxico, que
máis que máxicohabe-
ría que tildar de deses-
perado pois a presenza desa
“maxia” dentro de parámetros
estritamente realistas non é se-
nón a certificación da tentativa
desesperada do autor na procu-
ra de humanismo nunhas con-
dicións sociais certamente trau-
máticas e individualistas.

A proposta narrativa de Area-
quente non pode ser máis su-
xestiva. É, tamén, unha proposta
que se pode ler en clave metali-
teraria, pois Cristovo é fotógrafo
na procura de fotos “que chei-
ren”, desde a loita entre a adxec-

discretamente– non deixou de
medrar até o de agora. 

Zazí no metro é un dos me-
llores exemplos da súa escrita,
probabelmente a súa mellor
novela. A escusa temática é
simple: trátase do relato dunha
breve visita de Zazí, unha pre-
coz adolescente “de provin-
cias”, a París, á casa dun seu
tío, Gabriel. Axiña se compro-
ba que a moza pode sementar
a máis caótica desorde na vida
dos seus anfitrións. Zazí foxe
da casa, insinúaselles a pre-
suntos corruptores de meno-
res, explora os ambientes me-
nos recomendábeis da cida-
de… sempre coa inestimábel
colaboración do seu tío e dos
máis extravagantes habitantes
da veciñanza. 

Zazí encarna a liberdade
transgresora dun ser que aínda
non sabe nada de prohibicións
morais, de respecto polos valo-
res sociais. O seu comporta-
mento é o do instinto desata-
do: goza empregando un voca-
bulario deliberadamente obs-
ceno, poñendo os demais en
situacións embarazosas, utili-
zando o seu atractivo sexual
para provocar tesituras ambi-
guas, valéndose da violencia
para coaccionar aos que a
arrodean… Mais atrás da irres-
ponsábel conduta desta enfant
terribleagóchase, en realidade,
unha inocente curiosidade,
unha inxenua sede de coñecer
por si mesma os segredos do
mundo dos adultos. E ese can-
dor oculto tras o irado do seu
proceder é o que forza aos ou-
tros a desenmascarar o que ha-
bitualmente se camufla baixo a
moral e os hábitos “civiliza-
dos”: todos os que comezan
deplorando as groseiras for-
mas da rapariga acaban por
demostrar que se moven con
naturalidade e desenvoltura
nos máis variados terreos da
abxección (especialmente, na-
queles referidos ao sexo). 

Zazí no metroé unha come-
dia implacábel que combina a
sátira burlona coa aptitude pa-
ra amosar a sordidez que se ca-
mufla baixo a apracíbel facha-
da da vida cotiá. Queneau co-
meza por esbozar unha >>>

de Cristovo nese peculiar medio
e con esas peculiares xentes, na
exposición de Areaquente, pa-
sando Cristovo a un segundo
plano, xa como simples apoio
condutor das personaxes deste
peculiar páramo en fronteira
con todos lados.

Quen queira lerá aquí litera-
tura, pero tamén pode velo co-
mo experimento narrativo na
forma de novela breve e  nun to-
pos a  medio camiño entre a vi-
da e a morte.�

X.M. Eyré

Raymond Queneau é un escri-
tor singular, atípico, inimitábel
e, ao mesmo tempo, impres-
cindíbel para comprender os
camiños por onde transitou a
literatura no século XX. Narra-
dor, poeta, dra-
maturgo, tradu-
tor, editor, pin-
tor, matemáti-
co… o seu ma-
xisterio estén-
dese até os no-
sos días ao
apuntar a súa obra, con enor-
me clarividencia, a algúns dos
rumbos máis fecundos da na-
rrativa do presente. Herdeiro
do surrealismo, fundador do
Colexio de Patafísica e do Ouli-
po (Obradoiro de literatura po-
tencial), soubo combinar as sú-
as investigacións máis circuns-
pectas cun irreverente sentido
do humor que propiciou que
cada un dos seus libros fose
acollido cunha estraña mestu-
ra de expectación e estupor
que o blindaba contra toda
caste de purismo. A súa traxec-
toria proxectábase, imparábel,
cara ao futuro, e a súa influen-
cia –aínda que, a miúdo, moi

’’Máis que as
personaxes,
o importante
é ese páramo
en fronteira
con todas
partes”

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

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

An Alfaya. PACO VILABARROS

Areaquentesupúxolle a An Alfa-
ya alzarse co Lueiro Rey de 2009.
Trátase dun premio de novela
curta, o que re-
sulta condicio-
nante xa que
ese tipo de dis-
cursos dan lu-
gar a unha lec-
tura peculiar. E
Areaquenteres-
ponde ás esixencias do xénero
narrativo que non chega a ser
novela, e velaí que xoga cun nú-
mero de personaxes que tende a
ser reducido, porque tampouco
dispón de espazo e tempo para
máis. No caso que nos ocupa,
coas relacións, cruzadas e confli-
tivas, entre Aurelio e Ximena,
dunha banda, e Primitivo e Ber-
narda (irmá xémea de Aurelio),
doutra, e con Elixio, o misterioso
moinante, como quinto ele-
mento en discordia. Eles son
Areaquente e o  que queda de
Areaquente, un lugar fronteirizo
con ningunha parte, un lugar no
páramo, alí onde, todos os días, a
xente comeza o día tendendo a
roupa a secar e remata o día re-
colléndoa seca, todos, mortos
inclusive porque este lugar fron-
teirizo tamén estrema entre a vi-
da e a morte.

Areaquente supón, logo, a
creación dun lugar experimen-
tal no que irá caer Cristovo do
Val, fotógrafo  na procura dun
tempo e un lugar para reflexio-
nar e reconducir unha vida, a
súa, instalada nunha deriva pe-
rigosa. Ou, o que é o mesmo,
Areaquente supón poñer á per-
sonaxe diante dunha situación
extrema para así estudar as súas
reaccións. E resulta imposíbel
non recoñecer o paralelismo

NARRATIVA.

Un lugar
nalgures

Areaquente
AAuuttoorraa::  An Alfaya.

EEddiittaa::Sotelo Blanco.

Tabela das letras. FFIICCCCIIÓÓNN¬¬  
� SSooll  ddee  IInnvveerrnnoo..  Rosa Aneiros. Xerais.

� OO  ssíímmbboolloo  ppeerrddiiddoo..  Dan Brown. El Aleph.

� AA  pprraaiiaa  ddooss  aaffooggaaddooss..  Domingos Villar. Galaxia.

� PPiirraattaa.. María Reimóndez. Xerais.

�  MMoonnttee  LLoouurroo.. Luís Rei Núñez. Xerais.

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

� CCuurruuxxááss..  Carlos Parrado. A Nosa Terra.

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

� AA  ddeelleeiibbaa  ddoo  mmuunnddoo  ..  Amin Malouf. Xerais.

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

Humor
e transgresión

Zazí no metro
AAuuttoorr::  Raymond Queneau.

TTrraadduucciióónn::Henrique Harguindey.

EEddiittaa::Laiovento (156 pp.).
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de esmendrellante. (A este res-
pecto, é obrigado mencionar o
meritorio labor do tradutor,
Henrique Harguindey, quen xa
se enfrontara coa in-
tratábel prosa de Que-
neau na tradución que
Xerais publicou de
Exercicios de estilo). 

En segundo lugar,
unha estrutura abso-
lutamente canónica
de comedia clásica
que contribúe a orde-
nar a opulencia ante-
riormente menciona-
da. O risco que corren
as novelas que fan gala
desta abundancia lin-
güística é o de dispara-
tar, o de que o talento
para o xogo de pala-
bras acabe por devorar
o sentido da obra. Queneau,
moi sabiamente, axústase a
unha armazón tradicional que
fornece o seu texto de conten-
ción e equilibrio, da mesura
precisa para non caer no exhi-
bicionismo. E así, pode dar pa-

CULTURA.29.

narración tradicional pa-
ra, pouco e pouco, ir afastán-
dose de toda convención rea-
lista. O seu talento desprégase
en dúas direccións case opos-
tas, cuxa conxunción é a que
eleva esta novela á categoría de
esencial. En primeiro lugar,
unha inesgotábel inventiva pa-
ra, partindo da observación da
linguaxe falada, xogar coa lin-

ANOSATERRA
3-11 DE DECEMBRO DE 2009

CONTADELIBROS.
Historia da literatura

A época Nós,de Xulio Pardo de
Neyra, é un traballo analítico
sobre o período da literatura
galega no que os compoñentes

da redacción
da revista
Nóstomaron
o temón da li-
teratura gale-
ga. O
profesor uni-
versitario
pescuda no

labor de todos aqueles escrito-
res, divulgadores e científicos.
Edita Embora.

As festas mes por mes

Toxosoutos publica un novo
volume da colección ‘Keltia’,
Dos fastos ós festexos. Dos an-

tigos mitos á
relixiosidade
galega, de
Rosa
Benigna Viz-
caya e
Francisco A.
Vidal. Mes
por mes os

autores van ligando os festexos
da actualidade coas
referencias de diferentes civili-
zacións e épocas para as
mesmas datas. 30 séculos des-
pois, mantéñense moitos ritos. 

Entrevistas co pasado

Manuel Regal Ledo reúne moi-
tos dos seus textos en Terra de
seu. Breve historia do campesi-
ñado galego,que edita o Move-

mento Rural
Cristián de
Galicia.
Trátase de
entrevistas e
textos
divulgativos,
escritos nun

ton moi accesíbel, sobre as
diferentes fases que viviron os
labregos nos últimos 2.000
anos. A romanización, a chega-
da dos foros, os Irmandiños, as
loitas do século XIX, o
agrarismo...�

gua. Dende a reprodución lite-
ral da fala (“–Repetiloqué?
–Okakabasddicir”) até a inven-
ción de neoloxismos de dupla
intención (hormosesual, coco-
cala), o autor deixa fluír todo
un torrente de requintamentos
retóricos que lle proporcionan
á novela unha exuberancia e
unha riqueza expresiva que
desembocan nunha comicida-

so a toda unha extensa galería
de personaxes secundarios
inesquecíbeis –estrambóticos,
máis cheos de humanidade–, a

diálogos rápidos e hi-
larantes, a descricións
precisas e suxestivas e
a unha enorme varie-
dade de ambientes e
situacións que conflú-
en nunha narración
áxil na que o lector se
mergulla –engaiolado
polas divertidas e su-
xestivas aventuras da
protagonista– sen
apenas decatarse da
extrema coherencia e
elaboración esixida
polo dispositivo litera-
rio que ten nas súas
mans. 
En definitiva, pódese

dicir que Queneau recolle o
herdo de Joyce para despoxalo
do seu cinismo hermético e re-
animalo coa ironía popular
dun Rabelais ou dun Swift. Bai-
xo a súa aparente lixeireza re-
pousa unha entidade difí-

Xoán Babarro gaña o Premio
Arume. O escritor e lingüista fíxose

co premio de poesía infantil convo-

cado pola Fundación Neira Vilas

pola obra A princesa de Taramundi,

da que o xurado valorou a súa ori-

xinalidade. Rosalía Morlán e María

Cansoa conseguiron senllas men-

cións de honra. O galardón, dota-

do con 1.000 euros e a publicación

da obra, entregarse o domingo 13

de decembro.�

Raimond Queneau.

’’Zazí no metro
é unha
comedia
que combina
a sátira
coa aptitude
para amosar
a sordidez que
se camufla
baixo a
fachada da
vida cotiá”

>>>

>>>
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Música, poesía e literatura no V
Brumario Poético.Por quinto ano,

a Fundación Cuña-Casabellas. Fabu-

lario Novo-Hipofanías organiza esta

iniciativa que se vén desenvolven-

do dende o  6 de novembro no Tea-

tro Principal de Pontevedra. O próxi-

mo 4 de decembro estréase o orato-

rio musical Mantis, con letra de Jor-

ge Cuña e música de María García-

Mendoza Fernández, que lle porá o

peche ao programa.�

amor non correspondido que
sente por el. 

Friel deléitanos nesta exqui-
sita creación co retrato duns
personaxes que abalan entre a
confianza en que as súas ver-
dadeiras existencias aínda es-
tean por comezar e o estoicis-
mo de quen coñece a fraxilida-
de de calquera plan para o fu-
turo. A alternancia de desvela-
mentos e ocultacións median-
te a que vai avanzando a obra
insiste na idea de que a nosa
percepción da realidade é en-
ganosa: a liña que separa o real
do ilusorio constitúe unha di-
fusa fronteira na que se con-
funden a vida tal e como a vivi-
mos e tal e como desexamos
que se desenvolva. 

Mais a pesar dese fondo de
tristeza, hai que subliñar que o
ton de comedia lixeira que re-
cobre o xorne dramático desta
peza contribúe a destacar a
dignidade con que estes dous
personaxes afrontan as dificul-
tades e enchen de calor e hu-
manidade un texto que, doutra
maneira, correría o risco de se
converter nun áspero exercicio
de melancolía. Friel non amo-
sa o tráxico decorrer dos acon-
tecementos, senón a loita de
Andrei e Sonia por lles outor-
gar un sentido. 

A dirección de Xulio Lago é
–como adoita ser habitual–
moi intelixente: comprende
que a ambigüidade destas
obras está abertamente con-
fiada á linguaxe e que, xa que
logo, as interpretacións deben
ser nidias, libres de calquera
artificio que escureza a pala-
bra dos personaxes: en certa
forma, son as palabras as que
sosteñen a súa –a nosa– reali-
dade. O ritmo vai impoñéndo-
se naturalmente, estendendo
o poder creador do texto aos
espectadores. Os actores asu-
men o reto e responden inxec-
tándolle pulso aos diálogos.
Toda a consternación que su-
puran as dúas pezas está ben
conducida e o público atende
aos pormenores con interese
de principio a fin. E, malia a
densidade do tratado, aplaude
con convicción.�

Manuel Xestoso

historias que inventan para o
resto dos turistas, a súa propia
aventura remata por ser cues-
tionada. Son sinceros os seus
sentimentos ou fan parte dun
outro sofisticado xogo de fic-
ción? Acaso non é o amor un
relato creado na mente dos
amantes? Por ese ca-
miño de dúbida carte-
siana os personaxes
acaban por poñer en
cuestión a autentici-
dade das súas existen-
cias. 

A posta en escena
ispe completamente o
escenario –a excep-
ción de dous pares de
cadeiras– de forma
que os espectadores
debemos suplir coa
nosa imaxinación a
ausencia de calquera
elemento escenográfi-
co, incluído o cadelo:
xogamos o noso propio “xogo
de Yalta” e transformámonos
en árbitros da relación existen-
te entre teatro e verdade, entre
ficción e realidade. Así, cando
de brincadeira Dmitry lle di a
Anna: “sabes perfectamente

cil de detectar a primeira
vista: é doado entender, da-
quela, que Zazí no metropoida
satisfacer aos lectores de padal
literario máis delicado e tamén
aos que só procuran unha boa
novela que os seduza como só
as grandes obras poden facelo.
Un libro admirábel, unha au-
téntica xoia.�

Manuel Xestoso

O teatro, coma o resto das ar-
tes, podería definirse como un-
ha mentira da que podemos
derivar unha verdade. A rela-
ción que existe entre esa men-
tira –a ficción– e o sentido que
lle damos ás nosas vidas está
no fondo das dúas pezas curtas
de Brian Friel que Teatro do
Atlántico reúne no seu último
espectáculo. En ambos textos,
Friel, cuxa obra se relaciona ha-
bitualmente coa de Chekhov,
réndelle declarado tributo ao
autor ruso. 

O xogo de Yalta toma os
personaxes do conto A dama
do cadelo para redixir a histo-
ria do romance entre Dmitry
Dmitrich –un home maduro
que pasa as vacacións en Cri-
mea mentres a súa familia per-
manece en Moscova– e Anna
Sergeyevna –unha muller no-
va casada cun home moito
maior ca ela e que viaxa soa co
seu cadelo. O “xogo de Yalta”
mencionado no título –e reite-
radamente posto en práctica
polos dous amantes– consiste
en imaxinar elaboradas fanta-
sías sobre a vida dos outros ve-
raneantes. Mais, igual que as

que aí non hai ningún cadelo”,
está subliñando o importante
papel que xogan as nosas ilu-
sións: na arte e tamén na vida.
Deste xeito, emerxe a idea de
que o que chamamos realida-
de non é mais que unha fabu-
lación compartida. 

En Afterplay –na miña
opinión, a verdadeira
peza de convicción
deste espectáculo–
son Andrei Prozorov,
de As tres irmás, e So-
nia Serebriakowa, de
Tío Vania, os que se
encontran nun café
de Moscova vinte
anos despois de re-
matar as historias na-
rradas nas obras orixi-
nais. Andrei descó-
brese como un menti-
reiro compulsivo que
reescribe a súa propia
vida para mitigar a dor

que lle producen os sucesivos
fracasos experimentados. So-
nia, pola súa banda, segue de-
pendendo dunha fantasía pa-
ra seguir adiante: que o seu
amado Astrov aínda a necesi-
ta, que existe esperanza para o

crítica

O CORDEL.
Xistral
Nº 12. Ano 2009.

Coordina: Camilo Gómez Torres.

Edita: Concello de Lugo. 

Este número da revista lucen-
se de creación poética reúne

versos de 49
autores.
Como en
anteriores edi-
cións,
comparten
páxinas

poetas xa consagrados, con
abondosa obra publicada, con
novos valores..

A micro pechado
Nº 106. Outono do 2009.

Dirixe: Helena Domínguez.

Edita: ERGAC.

Prezo: 3 euros

Parte do texto destaca a
inauguración duns xardína en
Barcelona ao intelectual galego
Tiberio Ávila. No acto
participou o alcalde da cidade,
Jordi Hereu, quen reafirmou o
aprecio dos cataláns a Galiza.

Eduard del
Castillo
analiza a
relación entre
galego e portu-
gués atenden-
do o caso do

catalán en Catalunya e
Catalunya Nord. Este número
inclúe unha crónica da partici-
pación galega na Diada catalá.

Colóquio Letras
Nº 172. Setembro-Decembro do

2009. 

Dirixe: Nuno Júdice.

Edita: Fundação Calouste

Gulbenkian.

Prezo: 13 euros

A prestixiosa revista portugue-
sa presenta diversos traballos
sobre literatura, con especial

atención a
Roland Barthes e
á escrita de
diarios entre os
escritores máis
famosos. Tamén
inclúe

recensións, crónicas e
atención á actualidade das
letras brasileiras.�

’’Friel non
amosa o
tráxico
decorrer dos
acontecemen
tos, senón a
loita dos
personaxes
por lles
outorgar un
sentido”

TEATRO.

Dubidar
da realidade

O xogo de Yalta / Afterplay
de Brian Friel
CCoommppaaññííaa::  Teatro do Atlántico.

DDiirreecccciióónn::  Xulio Lago.

EElleennccoo:: Damián Contreras, Victoria Pe-

rez, María Barcala, Gonzalo M. Uriarte.

Gonzalo M.Uriarte eMaría Barcala nun intre de O xogo de Yalta.

>>>

Manuel Cuña Novás Casabellas.
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Amelia saía acotío no LIFE,
a mellor revista coas mellores
fotos, para anunciar tabaco
Lucky Strike (Golpe de Sorte)
ou cazadoras de aviador. A súa
grande empresa consistiu en
emular ao famoso Lindbergh
no seu voo transatlántico (cu-
riosamente os dous parecíanse
fisicamente, aínda que perso-

almente, Amelia era unha mu-
ller con encanto, con ideas fe-
ministas e progresistas, men-
tres que Lindbergh era un anti-
pático con tendencias proto-
fascistas). Pero logo pretendeu
darlle a volta ao mundo se-
guindo o ecuador, e desapare-
ceu nunha etapa no Pacífico.
Punto final. 

Esa é a vida que Nair leva á
pantalla, sen máis contribu-
cións que dispoñer dunha
montaxe na que se intercalan
os habituais flashbacks, men-
tres a aviadora voa cara ao seu
destino final. A historia está ba-
seada en dous libros biográfi-
cos, dos que son autores os
dous guionistas, que non ache-
gan nada a unha fórmula pla-
na, coma de resume do Selec-
ciones do Reader’s Digest (sec-
ción “Mi heroina favorita”, na
que penso que algunha vez de-
beu saír a historia de Amelia).
Todo discorre segundo sabe-
mos os que xa temos instala-
dos o clixé doutros centos de
biopics ao uso. 

O traballo de dirección e
impecábel no aspecto técnico
e, máis aínda, a dirección artís-
tica, que recrea eficazmente os
anos da Depresión e a roupa
que viste a protagonista, que
saca un mostrario extenso de
toda a marca orixinal, tanto en
cazadoras como en camisas e
pantalóns. A vida de Amelia
non dá para moito, e aquí cón-
tase axustándose ao canon; pe-
ro con menos pezas, Willy Wil-
der contou o voo do Spirit of St.
Louis con Lindbergh converti-
do en James Stewart e deu un-
ha lección maxistral de como
se pode facer un biopic cunha
simple noticia de xornal.

PROPOSTA: Xa metidos en
fariña de Nadal, con estreas de
panxoliñas en tres dimensións
e marabillas polo estilo para
que os papás sexan arrastrados
aos cines polos nenos, teña-
mos paciencia e soportemos
estoicamente esta morea de
monecos variados que se nos
veñen enriba; os vampiros de
instituto xa están trunfando,
pero o Nadal non é eterno.�

J.A. Xesteira

O xénero biográfico ten as súas
regras e dispón de mil e unha
maneiras de acometelas; ao
longo de toda a historia do cine
hai probas bastantes de obras
mestras sen saírse dos marcos
do propio xénero. O director
indio Mira Nair acomete esta
vida da aviadora americana
Amelia Earhart como sen ga-
nas, como se botase man do
prospecto de explica-
cións: “Como se fai
unha vida de santos no
cine”. Esa mesma des-
gana parece contaxiar
o resto do equipo, co-
mezando polos princi-
pais actores, Hillary
Swank, que se limita a
poñer cara de Amelia e
sorrir, ou Gere e Mac-
Gregor, que simple-
mente “están”. 

Amelia Earhart, un-
ha muller descoñecida
hoxe en día, foi no seu tempo,
os anos trinta, unha pioneira
da aviación, tempo en que as
mulleres pulaban por facerse
un lugar na sociedade (eran os
mesmos tempos nos que Roo-
sevelt gañaba o respecto como
un dos mellores presidentes

dos USA, pero que contaba coa
figura moito máis importante
da súa dona, Eleanore Roose-
velt, unha gran muller na que

quixeran mirarse moi-
tas mulleres políticas). 
Amelia pilotaba
avións, pero, ade-
mais, contaba cunha
baza importante, o
seu marido era un ex-
perto no que hoxe se
chamaría promoción
e márketing, e así, as
fazañas da aviadora
eran amplificadas en
xornais, noticiarios e
anuncios de todo o
que se puidese anun-

ciar, incluídas marcas rexistra-
das de equipaxes, pezas de co-
ciña ou liñas de roupa, un as-
pecto ese, o da imaxe corpora-
tiva dunha figura popular, na
que tamén foi pioneira (e, ao
mellor, con máis méritos que
os de aviadora). 

ANOSATERRA
3-11 DE DECEMBRO DE 2009

Tito París, Raquel Tavares, Fred Martins e Uxía en Cantos na maré.O

Pazo da Cultura de Pontevedra acolle a sétima edición deste proxecto musi-

cal pioneiro no Estado que conecta a través da música os territorios da luso-

fonía. Baixo a dirección artística de Uxía Senlle [na foto] e a musical de Paulo

Borges o festival reunirá o 19 de novembro ao caboverdiano Tito París, a por-

tuguesa Raquel Tavares e o brasileiro Fred Martins, que estarán acompaña-

dos no directo por Xacobe Martínez, Quiné, Rubén Santos e Santi Cribeiro.�

CINEMA.

A aviadora
que se sabía
promocionar

Amelia
DDiirreecccciióónn::  Mira Nair.

EElleennccoo:: Hillary Swank, Richard Gere e

Ewan Mc Gregor.

Richard Gere eHilary Swank en Amelia.

’’Recrea
eficazmente
os anos
da Depresión
e a roupa
que viste a
protagonista”
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crítica

Esta exposición veuse desen-
volvendo xustamente nuns
días nos que o propio CGAC
era noticia por motivos ben
distintos aos desta mostra,
primeiro por mor do concur-
so internacional para cubrir a
dirección do CGAC e, logo, xa
escollido Miguel Von Hafe, a
prensa preguntábase sobre o
acaído do novo nomeamento
e sobre os seus planos de fu-
turo para o CGAC. E entre as
noticias deses días, falouse de
que o programa da nova di-
rección ía dotar ao Centro de
maiores proxectos museísti-
cos en atención á importante
colección que atesoura. Para-
doxalmente dicíase iso cando
o propio CGAC e o mesmo
comisario de agora viñan de
amosar as adquisicións e de-
pósitos de fotografía chega-
das ao Centro nos últimos
anos. E, mentres, nas salas do
CGAC montábase unha mos-
tra coma esta, programada
tamén polo anterior director,
e que, precisamente, é ben
“museística”, unha extraordi-
naria colección posíbel de fo-
tografía de finais do XX coa
que encarar un Museo do sé-
culo XXI. Porque Familiar Fe-
elings reúne a un grupo de ar-
tistas nados nos 50 que reali-
zan as obras nos anos 80 do
pasado século e que veñen
influíndo ampla e decisiva-
mente nas xeracións actuais
de artistas. 

Os estadounidenses

ción do espazo escénico de
Afonso Castro arroupan esta
nova creación de danza con-
temporánea galega. A
música mantén o
suspense e o misterio
das imaxes creadas, e
apoia o percorrido
que vai debuxando a
coreografía. 

O formato son ca-
pítulos que abren e
pechan, desenvol-
vendo unha historia,
unha idea. Como un-
ha pelota que rebota,
Tres, mantén este rit-
mo, pivotando dunha
secuencia á outra. O
espectador necesita da máxi-
ma concentración e debe ser
xeneroso co tempo. Porque,
dalgún xeito, o ritmo é como

Tres, a última entrega da com-
pañía Pisando Ovos, define a
idea de menos é máis. A coreó-
grafa Rut Balbís, xoga con dife-
rentes elementos: movemen-
tos precisos, espazos de luz e
pautas inquedantes. Tresé un-
ha peza moderna que indaga
sen abandonarse nas relacións
humanas máis sensuais e deli-
cadas, sutileza poética levada á
danza.

A galería de situacións xor-
den como unha pasaxe de ima-
xes oníricas de incríbel forza. As
veces os corpos femininos
mestúranse e confúndense
creando xogos visuais, como
un calidoscopio de formas e
cores. Outras crean sensacións
de contrastes, frío e calor e ta-
mén, incluso, ansiedade.

Andrea Quintana, Janet No-
vás e Rut Balbís, as tres bailari-
nas galegas de nova xeración,
demostran unha gran destreza
técnica e bailan con segurida-
de. En escena crean unha si-
nerxia organizada e conseguen
momentos de grande emoción
partindo de pautas pequenas
que enganchan a mirada e sor-
prenden. Unha singularidade
desta peza é que cada unha de-
las mantén o seu propio estilo
escénico. Rut Balbís consegue
así riqueza de matices e textu-
ras, xa que cada unha delas bai-
la baixo a súa propia pel de xei-
to natural e harmónico.

A música orixinal de David
Fernández, “Jevi”, e a crea-

unha secuencia fotográfica,
como pasar as follas dun ál-
bum, para ir entrando a modo

nesas vivencias que se
nos mostran.
Atopámonos cunha
peza de encontros e
desencontros, con-
tundente en contido
e sensacións, de ten-
sións fiadas que van
trazando un mapa de
relacións e experien-
cias de tres mulleres
contemporáneas. Es-
ta é a primeira vez
que Rut Balbís traba-
lla con outros corpos
femininos. Atopámo-

nos cun mundo sensual e
atractivo, pero o mellor é ir e
velo e descubrilo.�

Cristina Cameselle >>>

DANZA.

Tres graos
de emoción

Estrease en Ferrol O segredo da
Frouxeira. O 3 de decembro Xosé

Abad presenta no Teatro Jofre de

Ferrol o seu documental O segredo

da Frouxeira que xira ao redor da

guerra civil e da memoria histórica.

Coproducida por EAF Producións e

a TVG, o fotógrafo, realizador e pro-

dutor repasa neste filme a historia

de catro familias relacionadas por

un feito dramático silenciado du-

rante décadas.�

’’Singularidade
desta peza é
que cada
bailarina
mantén o seu
propio estilo
escénico”

Un intre de Tres, de Pisando Ovos. MIRAMEMIRA

CONTADEDISCOS.

Recompilatorio
de Cosecha Roja
Título: Un par de cosas.

Autor: Cosecha Roja.

Edita: Hanky Panky Records. 

O disco recolle un total de 22
clásicos do repertorio desta
banda ourensá liderada por
Carlos Rego, nacida a finais de

1988. Cun
grupo de se-
guidores
fidelizado,
Cosecha Ro-

ja nunca acadou o aplauso
unánime da crítica. Dous anos
despois de editar o seu último
traballo, A plena sombra
(2000), a banda disolveuse de-
finitivamente. Na actualidade
os membros orixinais do gru-
po seguen a facer música
como Burgas Beat..

Folk en sentido amplo
Título: Alalá do Cebreiro.

Autor: Brañas Folc.

Edita: PAI Música. 

Segundo traballo da formación
folc que Manuel Brañas botou
a andar en 2002, disco ecléctico

que contén
dende temas
procedentes
da tradición,
como o que

lle dá nome ao álbum, pezas
que recordan o medievo
galego, como ‘Canto das Chiri-
mías da Catedral de Santiago’,
interpretada pola Coral Ruada,
até outras influenciadas por
ritmos foráneos.

Festa cos Cuchufellos
Título: Achegaivos feligreses.

Autor: Cuchufellos.

Edita: Autoedición. 

ARitmos balcánicos, ska,
pachanga e troula fúndense en
Achegaivos feligreses,o novo

traballo do
grupo de
Manzaneda
Os Cuchufe-
llos que ten

forxado sobre os escenarios un
estilo propio ben acollido polo
público. Doce temas para
saltar e bailar.�

Tres
CCoommppaaññííaa::  Pisando ovos.

CCoorreeooggrraaffííaa  ee  DDiirreecccciióónn::  Rut Balbís.

EElleennccoo:: Andrea Quintana, Janet Novás

e Rut Balbís.

MMúússiiccaa::  David Fernández “Jevi”.

EEssppaazzoo  eessccéénniiccoo::  Afonso Castro.

ARTE.

Intimidade
marxinal
no fin de século

Familiar Feelings:
Sobre o Grupo de Boston
CCoommiissaarriioo::  Manuel Segade.

LLuuggaarr::  CGAC, Santiago de Compostela.

DDaattaass::  Até 13 de decembro de 2009.
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marxinalidade que produci-
ron obras que estaban lonxe
do virtuosismo ou a Beleza da
Academia (malia que a mei-
rande parte se coñeceran
xustamente na Escola de Arte
de Boston). Fotografías po-
bres, simples e sinxe-
las da amizade, do ín-
timo, fotografías que
falaban das súas ca-
sas, de desexos e de
sexo, de mocidade,
mais tamén de doen-
za, sida, drogas, mor-
te. Representacións
nadas á calor do in-
fausto goberno de
Reegan feitas por un
mangado de mozos
para protexerse,
amarse, rir, esque-
cerse, travestirse e, ao
cabo, fuxir definitivamente
cara a morte. E con eles to-
dos, acompañándoos están
no CGAC as fotografías de
Diane Arbus e Larry Clark, os
mestres e pioneiros nortea-
mericanos que, antes que
eles, mergulláranse entre
eses frikis e outsiders sociais
aos que ninguén miraba con
interese dabondo como para
tirarlles unhas fotografías.

Unha homenaxe a dous artis-
tas precedentes cuxos traba-
llos inspiran e  pautan o pro-
xecto iconográfico dos máis
novos.

O proxecto asínao Manuel
Segade (A Coruña, 1977) que é
autor, por certo, do libro Nar-
ciso Fin de Siglo (Ed. Melusi-
na, 2008) e que á vista desta
mostra mesmo semella seguir
a falarnos aquí dun novo nar-
cisismo derrotado e eterno
nos derradeiros días do sécu-
lo XX. Segade, que fixo as ve-
ces de Chef Curator na ante-
rior equipa de Manuel Olvei-
ra, xa comisariara no CGAC
Situación, mostra que cele-
braba o 15 aniversario do cen-
tro reivindicando novos no-
mes na arte galega, nomeada-
mente aqueles que non tiña
na meirande parte nin galerí-
as nin comisarios que lles de-
sen o creto nin o bombo habi-
tual para outros nomes cita-
dos decote. Agora con Fami-
liar Feelings constrúe Segade
un proxecto brillante e de
gran calado (o catálogo é un
informe detallado con nume-
rosas entrevistas do comisa-
rio aos protagonistas desa Es-
cola de Boston) e seguramen-

te a exposición máis
importante encarada
até agora polo coru-
ñés. Unha mostra
marabillosa a falar da
intimidade (di Sega-
de: “A intimidade é
hoxe unha moeda de
troco, pero daquela
aínda era unha posi-
bilidade de impoñer
un discurso amoroso
por riba da decepción
e da rabia.”) que pe-
cha un ciclo na vida
do CGAC e que, por

certo, tamén tiña ao seu favor
todos os ingredientes temáti-
cos e formais para ser moi vi-
sitada pola xente máis moza
(porque tamén se falou nese
interregno do CGAC de públi-
cos e número de visitas). Mais
non sei se o conseguiu porque
xa se sabe que as audiencias
son sempre caprichosas e vo-
látiles.�

X. M. Buxán Bran

David Armstrong, Philip-Lor-
ca diCorcia, Nan Goldin,
Mark Morrisroe, Jack Pierson,
Tabboo!, Gail Thacker, Shell-
burne Thurber, Starn Twins e
Kathleen White facían arte
dun xeito pobre, porque o

único material eran os seus
corpos e as súas vidas de des-
prazados, de punkis, de gays
ou lesbianas, de promiscuos,
de drogaditos, de inadapta-
dos, de precarios laborais. Vi-
das honestas e radicais na súa

Xosé Antonino Perozo

Volvemos ós malos tempos
para a lírica (económica)

e enfrontamos á prosa (políti-
ca) como salvación da especie
homo culto. Hai medio século
que nos laiamos de vivir no
seo dunha cultura subvencio-
nada, que en calquera mo-
mento podería atoparse na
encrucillada da fin do mundo.
Ó mellor co novo goberno do
PP xa estamos ás portas dun-
ha apocalipse literaria. 

Hai uns días o conselleiro
de Cultura deixou caer unha
frase que pode causar desa-
cougo, non sen razón, nas
mentes pensantes da cultura
galega e das poucas industrias
culturais das que dispoñe-
mos. Veu dicir que as súas po-
líticas ían máis pola promo-
ción que pola subvención. É
un xeito de enfrontar un novo
século no que aínda traballa-
mos con trebellos e conceptos
vellos. Pero, alguén coñece al-
gunha cultura que non nece-
site de subvencións?

Non sei se o conselleiro es-
tá pensando reducir os orza-
mentos que tradicionalmente
veñen dedicando os seus de-
partamentos a subvencionar
o cine, a produción editorial, o
teatro, a música, os espectácu-
los de musicais e de danza, as
exposicións plásticas, etc., pa-
ra trasladar eses cartos á sem-
pre imprecisa partida de pu-
blicidade e de bombos mu-
tuos. Se esa é a filosofía estare-
mos diante do maior erro da
historia recente do Goberno
en relación coa cultura galega. 

Na Consellería de Cultura
deberían saber que ambos
campos no lugar de estar en-
frontados deben camiñar
xuntos e sería unha boa noti-
cia que, ademais de ver crecer
as subvencións á produción
cultural, vísemos agromar un-
ha boa promoción, coherente,
independente e dinámica, nos
medios de comunicación.�

PROMOCIÓN VS
SUBVENCIÓNS
’’

O conselleiro veu dicir que
as súas políticas ían
máis pola promoción
que pola subvención”

’’

’’Con Familiar
Feelings
Segade
constrúe un
proxecto
brillante e de
gran calado”

Miguel Fernández Cid, membro
da Academia de Belas Artes. A

Academia de Belas Artes Nosa Se-

ñora do Rosario vén de elixir por

maioría a Miguel Fernández Cid

(Pontevedra, 1956) para cubrir a va-

cante de Teodoro Sandomingo Gar-

cía. O novo académico dirixiu o Cen-

tro Galego de Arte Contemporánea

entre 1998 e 2005, foi membro do

consello rector do IVAM até o ano

2000 e comisario en numerosas ex-

posicións.�

Kevin at Elizabeth Street, New York, 1978, de David Armstrong.

Vittorio, 1989, de Philip-Lorca di Corcia.
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E. Estévez

DDecembro pode ser
un mes oportuno
para descubrir o
barrio lisboeta si-

tuado na parte baixa do casco
histórico. No mes das com-
pras por antonomasia, a Baixa
Pombalina combina á perfec-
ción  atractivos monumentais
como a Praça do Rossio ou a
Avenida da Liberdade, cunha
interesante e singular oferta

de estabelecementos exclusi-
vos instalados en edificios de
gran beleza arquitectónica. 

Por riba desta zona está o
barrio do Carmo, escenario
privilexiado da Revolucão dos
Cravos do 25 de abril de 1974,
e coñecido por albergar o em-
blemático Elevador de Santa
Justa que une o Carmo co
Chiado. As paradas obrigadas
nesta zona son o Convento e
Igrexa do Carmo e o Museo
Arqueolóxico. Seguindo o

percorrido ascendente polos
barrios históricos de Lisboa, a
seguinte parada está no Chia-
do, unha zona de cafés emble-
máticos, escolas de arte, tea-
tros e moito ambiente na rúa,
antesala do Bairro Alto, o ba-
rrio lisboeta máis atrainte no
que tradición e sofisticación

conviven en harmonía e no
que aínda é posíbel escoitar o
fado en directo. O Mirador de

São Pedro, o Palacio de São
Bento –sede sa Asambleia da
República–, o Mercado Muni-
cipal ou o Xardín Botánico son
algúns dos puntos de interese
da zona alta e máis noctám-
bula de Lisboa. 

Graça, barrio situado perto
do Castelo de São Jorge, é outro
escenario atractivo da Lisboa.
A Igrexa e Mosteiro de São Vi-
cente de Fora, construído tras a
conquista da cidade aos mu-
sulmáns no século XII ou a Ca-
sa dos Bicos,  son outras para-
das a ter en conta no itinerario
do visitante.

BELÉM. O barrio dos descubri-
mentos, Belém, contén em-
blemas da cidade como o
Mosteiro dos Jerónimos, cuxa
construción, encargada polo
Rei Manuel I en 1501, concluíu
cen anos despois. Declarado
Patrimonio Cultural da Hu-
manidade pola Unesco, está

MA A INE.34.ZG

Pasar o Nadal en Lisboa
Lisboa é unha capital histórica na que
800 anos de influencias culturais
diversas crearon uns contrastes que a
fan única como destino turístico e
cultural situado preto de Galiza

VIAXAR

? UERE SABER MÁIS?
www.visitalisboa.com,
geral@turismolisboavaledotejo.pt
www.rt-leiriafatima.pt
www.turismodooeste.pt

Vista de Lisboa desde o Castelo de São Jorge coa Ponte do 25 de Avril ao fondo.   XAN CARBALLA

Claustro do Mosteiro dos Jerónimos, expoñente máximo do estilo manuelino.   RAPH
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ra Internacional de Lisboa.   A
Ponte Vasco de Gama, inau-
gurada en abril de 1998, é a
máis longa de Europa con
máis de 17 quilómetros de
lonxitude e une Montijo con
Sacavém, facilitando o tránsi-
to rodado entre o norte o o sur
do país.

REXIÓN DE LISBOA. Situada a
poucos quilómetros da capi-
tal, a rexión de Lisboa está for-
mada por Sintra, Estoril, Fáti-
ma, Templarios, Oestes, Setú-
bal e Ribadetejo, con impor-
tantes atractivos monumen-
tais, deportivos, e da natureza,
aptos para todos os públicos.�

situado moi preto da Torre de
Belém, de Francisco Arruda, a
carón do Tejo, igualmente dis-
tinguida pola Unesco. Os dous
monumentos representan o
máximo expoñente do estilo
manuelino, exclusivamente
portugués. 

A Lisboa moderna e con-
temporánea está no Parque
das Nações. O lugar que no
1998 albergou a Exposición
Universal, é, once anos des-
pois, un espazo vivo que uniu
o Tejo coa cidade. Aquí desta-
can expoñentes da arquitec-
tura moderna como o Ocea-
nário, o Pavillón Atlántico, o
Pavillón de Portugal, ou a Fei-

MA AzG
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MA A INE.35.ZG

Pormenor do Oceanário.  XAN CARBALLA

O Elevador de Santa Justa comunica a Baixa Pombalina co Chiado.  XAN CARBALLA

Praça do Comércio.   XAN CARBALLA

’’A Baixa Pombalina combina
á perfección atractivos
monumentais cunha
interesante e singular oferta
de establecementos
exclusivos”

’’O Bairro Alto é o máis
atrainte e nel conviven
tradición e sofisticación en
harmonía”

’’O Mosteiro dos Xerónimos
e a Torre de Belém foron
recoñecidos pola Unesco
como Patrimonio Cultural
da Humanidade”

Con 17 ,2 km. a Ponte Vasco da Gama é a máis longa de Europa.   AIRES SANTOS

A axenda cultural de Lisboa
para as vindeiras semanas es-
tá marcada polas celebra-
cións do Nadal. No cumio do
Parque Eduardo VII xa está
instalada a árbore da cidade.
Con 44 metros de altura, está
acendida entre as 17h30 e
01h00 e conta con máis dun
millón de lámpadas.

Para a noite de fin de ano es-
tá prevista unha serie de activi-
dades de animación en distin-
tos puntos xunto ao Tejo, con
concertos gratuítos e espectá-
culos pirotécnicos para recibir

dun xeito diferente o 2010. 
Os afeccionados ao fado

teñen a oportunidade de asis-
tir aos concertos que o Cine
Theatro Gymnásio, no Chia-
do, acolle cada tarde coa inter-
pretación de artistas mozos a
partir das 19h00 até o 31 e de-
cembro. Tamén sobre o fado
é a retrospectiva que o Museo
Colección Berardo, do Centro
Cultural de Belém, e o Museo
da Electricidade acollen até o
31 de xaneiro sobre a figura do
fado Amália Rodrigues

O Museo Calouste Gulben-

kian ten, até o 3 de xaneiro, un-
ha mostra de Art Decó con pe-
zas que evocan a Exposición
Internacional das Artes Deco-
rativas e Industriais Modernas
de París, feita en 1925. 

Os amantes da música te-
ñen esta fin de semana o fes-
tival Super Rock em Stock
que presenta proxectos mu-
sicais emerxentes nas dife-
rentes salas da Avenida da Li-
berdade. No cartel figuran
Little Joy, Patrick Watson,
The Legendary Tigerman, ou
Ebony Bones entre outros.�

Celebracións para decembro e Ano Novo
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AAdela Leiro asina a no-
va entrega da colec-
ción Comarcas de
Galiza, coa que Edi-

ción A Nosa Terra repasa o pa-
trimonio natural e artístico do
país concello a concello. O novo
volume leva por título Berganti-
ñose achégase á realidade so-
cial e medio ambiental de Ber-
gantiños, Carballo, Coristanco,
A Laracha, Laxe, Malpica de
Bergantiños e Ponteceso.

Á marxe de lendas e mitos
sobre a orixe e poboamento
destas terras, Bergantiños conta
cun gran número de restos ar-
queolóxicos que dan conta do
paso de diferentes tribos e po-
bos ao longo da historia por este
enclave. Dos primeiros chega-
ron á actualidade os monu-
mentos funerarios, como é o ca-
so do dolmen de Dombate; da
cultura castrexa os poboados
que ergueron no Borneiro, nas
costas de Laxe e Carballo e nos
vales do Anllóns e Val do Baá; e
da romanización, que sucedería

CABANA DE BERGANTIÑOS. Posúe
unha das mostras máis impor-
tantes do megalitismo galego, o
dolmen de Dombate, xa coñeci-
do por Murguía no século XIX,
pero ao que lle daría sona o poe-
ta Eduardo Pondal, autor de
Queixumes dos pinos. Está si-
tuado na parroquia de Borneiro,
sobre unha chaira, e consta de
sete lousas verticais e unha gran
cobertura cun pequeno corre-
dor orientado cara ao poñente.

Nunha época posterior está
datado outro dos elementos ar-
queolóxicos destacado do con-
cello. Trátase do castro da Cida-
de de Borneiros, un dos máis
antigos do país e dos primeiros
que contou cunha datación
científica co método do carbo-
no 14. Foi descuberto por Parga
Pondal e Pérez Bustamante en

1924,  pero non foi até a década
dos trinta cando se procedeu á
primeira escavación e estudo. 

Dentro do patrimonio natu-
ral merece especial atención o
esteiro do Anllóns, un enclave
privilexiado na Europa occiden-
tal para o observación de aves. É
parada habitual de especies en
ruta migratoria desde Europa,
África e América. Segundo ten
catalogado o ornitólogo X.L. Ra-
buñal Patiño, neste punto apa-
receron unha gran variedade de
rarezas, é dicir, especies que se
detiveron só unha vez neste lu-
gar e en ningún outro punto da
península ibérica. Recentemen-
te inaugurouse unha observato-
rio de aves na praia da Urixeira. 

O esteiro pode percorrerse
seguindo a senda do Anllóns, de
máis de tres km. dende a

máis tarde, pontes e tramos da
calzada Vía Per Loca Marítima.

Coa Idade Media chegou o
esplendor da nobreza e adqui-
riu poder a Igrexa. Nesta época
erguéronse o Mosteiro de Soan-
dres como cenobio beneditino,
e outros xa desaparecidos, que
deixaron impronta na historia
local. O pasado máis próximo
escribiuse co auxe e prosperida-
de dos portos, entre os que des-
tacan os de Caión e Malpica co-
mo baleeiros, e o de Laxe, máis
comercial e pesqueiro. 

Parello ao valor histórico e
artístico, o equipo coordinado
por Adela Leiro destaca da co-
marca a diversidade de flora e
fauna que albergan os seus es-
pazos naturais máis relevan-
tes, entre os que destacan a la-
goa de Traba, o esteiro do An-
llóns, a punta Roncudo, o areal
de Baldaio ou as Illas Sisargas.
Conta, ademais, con diferentes
mananciais de augas termais e
mediciñais asociadas a nume-
rosas fallas como é o caso de
Baños Vellos e fonte Ardaña en
Carballo e Auga da Souta e Xa-
viaña en Coristanco.

O dolmen de Dombate, o mosteiro de Soandres,
o esteiro do Anllóns ou a Punta do Roncudo
artellan algunhas das paradas propostas
na nova entrega de Comarcas de Galiza
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’’O castro de Borneiros,
dos máis antigos do país, foi
dos primeiros datados
co método do carbono 14”

’’No esteiro do Anllóns paran
habitualmente especies
en ruta migratoria desde
Europa, África e América”

’’A marisma de Baldaio sufriu
agresións que estiveron
a piques de destruír
o seu valor ecolóxico”

’’Caión, segundo relata
o Licenciado Molina,
era en 1550 porto principal
de pesca de baleas”

’’Levaron o selo de Buño
as primeiras canalizacións
de auga da Coruña e
as lámpadas de aceite
da catedral de Santiago”

Conta a tradición que a punta do Roncudo produce un son rouco e monótono que le-

va os mariñeiros ao naufraxio. Para non escoitalo hai que tapar os oídos.

Pedra da serpe de Gondumil.

Nas Sisargas, en 1948,

criaban 330 parellas de araos dos cons

que hoxe están practicamente

extinguidos

As praias de Pedra do Sal, Baldaio e Razo forman un areal de máis de 5 km, entre as puntas da Fonte e Razo, no Concello de Carballo. Nel hai varias zonas ben diferenciadas: unha

praia-barreira cun sistema dunar paralelo á costa; unha lagoa de 1.600x800 m de dimensións máximas, comunicada co mar por unha canle; e unha marisma resultado da colma-

tación e da colonización vexetal con substrato de areas e fangos, e unha zona turbosa. 

Bergantiños, onde comeza
a Costa da Morte

Centaurea ultreiae (única localización

mundial), está incluída no catálogo de

flora ameazada de Galiza.

>>>
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que se pode observar o
Monte Blanco, que lle debe o no-
me á cor da area que sobe por el.

CARBALLO. En Carballo atópase
unha surxencia de augas ter-
mais asociada á falla Beo-Car-
ballo sobre a que se instalou un
balneario en 1716 e reconstruí-
do de novo en 1986. As augas
abrollan a 42 graos cunha mine-
ralización débil, sulfuradas, bi-
carbonatadas sódicas e fluora-
das. Empréganse para tratar
reumatismos, problemas de
osos e respiratorios.

Ente as puntas da Fonte e Ra-
zo fórmase un areal de máis de
cinco km. de lonxitude que in-
clúe as praias de Pedra do Sal,
Baldaio e Razo. O areal, xunto
coa lagoa que se forma paralela,
tense convertido nunha impor-
tante zona de invernada e des-
canso de aves acuáticas. A ma-
risma de Baldaio sufriu diversas
agresións que estiveron a pi-
ques de destruír o seu valor eco-
lóxico. A máis importante foi a
apertura de canles, o peche con
comportas e a extracción de
area para ser explotada por un-
ha empresa privada.

Entre as singularidades na-
turais do concello, os autores
referencian o carballo de Santo
Antonio, dunha idade com-
prendida entre os 200 e 500
anos. Medrou no exterior do
Pazo de Vilar de Francos e con-
ta con máis de 23 metros de al-
tura e seis de perímetro.

CORISTANCO. O percorrido pro-
posto neste concello detense
no lugar de Cereo, na parro-
quia dos Verde, onde o río An-
llóns ábrese en múltiples bra-
zos que forman illas, rápidos e
pequenas fervenzas. O lugar
está rodeado de ameneiros,
salgueiros, carballos, fentos de
todo tipo e plantas de ribeira. É
refuxio de pesca e conta con
numerosos muíños.

Outra das paradas sitúase
na ponte Lubiáns, que atrave-
sa o río Rosende, principal
afluente do Anllóns. Por ela
discorría unha antiga vía ro-
mana que, dende A Coruña, se
dirixía a Fisterra, coñecida co
nome de Per loca marítima.

A LARACHA. Dentro do concello
tópase a antiga vila mariñeira
de Caión, asentada na penín-
sula do mesmo nome. Segun-
do relata o Licenciado Molina
na Descrición do Reino de Ga-

liza (1550) era o principal porto
na pesca de baleas.

Destaca ademais o conxun-
to do mosteiro de San Pedro de
Soandres, que se remonta ao
século X e que combina o estilo
gótico da cabeceira co barroco
das naves, conservando restos
do primitivo templo románico.

LAXE. O resto máis antigo locali-
zado no concello relacionado
coa presenza humana está da-
tado entre o 2500 e o 2000 a. C. e
trátase do dolmen Fornela dos
Mouros, na parroquia de San Si-
món de Nande. Algúns historia-
dores poñen en dúbida que esta
construción sexa en realidade
un dolmen polas reducidas di-
mensións e as dificultades que
presenta o terreo para os ente-
rramentos. Optan por denomi-
nalo arcas megalíticas preludio
das inhumacións individuais.

No extremo oriental da serra
da Pena Forcada, no límite co
concello de Vimianzo, a erosión
deixou ao descuberto grandes
penedos, bolos, formas acaste-
ladas e penas en equilibrio que,
en moitos casos, dan lugar a sin-
gulares figuras ás que o imaxi-
nario popular lles puxo nome.
Son os Penedos de Traba e Pa-
sarela e para visitalos cómpre
acceder dende Nande.

Da vinculación que secular-
mente estabeleceu a econo-
mía local co mar é testemuña o

Museo do Mar. Nas dúas plan-
tas que o conforman exhíben-
se diferentes mostras perma-
nentes dedicadas á pesca da
balea, as actividades tradicio-
nais, á toponimia e ás lendas
ou ao mar como medio de le-
cer e espazo produtivo.

MALPICA DE BERGANTIÑOS. Un dos
maiores expoñentes da vixen-
cia actual da tradición materia-
lízase, a través da cerámica, na
aldea de Buño, considerada un
dos máis antigos centros olei-
ros do país. Durante o século
XVIII esta cerámica escura e vi-
drada adquiriu grande acepta-
ción social pola calidade da
manufactura, até o punto de

que levaron o selo de Buño as
primeiras canalizacións de au-
ga da Coruña e as lámpadas de
aceite da catedral de Santiago. 

Na actualidade están en
funcionamento varios talleres
artesanais, algúns empregan
aínda fornos do século XVIII.
Nos propios talleres adoita ha-
ber unha pequena tenda, onde
adquirir os produtos.

Dentro do patrimonio natu-
ral do concello, as illas Sisargas
supoñen un dos máximos ex-
poñentes. Formada por tres illas
maiores e varios illotes, neste
pequeno arquipélago aniñan
varias especies de aves acuáti-
cas. Existe a certeza de que neste
enclave, en 1948, criaban 330
parellas de araos dos cons, hoxe
practicamente extinguidos.

A guía sinala, ademais, as To-
rres de Mens, que xunto co cas-
telo de Vimianzo son boa mos-
tra da arquitectura medieval na
comarca. Lope Sánchez de
Moscoso mandounas construír
en 1471 para estabelecer unha
liña defensiva fronte ao poder

da igrexa. Segundo as declara-
cións de Gonzalo de Ardeleiro,
nelas estivo preso o arcebispo
de Santiago. Ao redor das torres
creouse a lenda que di que un
pasadizo comunica o castelo e a
igrexa románica de Santiago de
Mens, aínda en pé, resto dun
antigo mosteiro bieito. 

PONTECESO. Conta a tradición
que o nome de Roncudo vénlle
ao cabo do son monótono e
rouco que produce e que din
atrae os mariñeiros ao naufra-
xio, polo que recomenda tapar
os oídos para non escoitalo. Trá-
tase dun dos cabos máis desta-
cados da comarca, onde o mar
bate con forza sobre as rochas
criando unhas condicións ópti-
mas para darse percebe.

Destácase tamén da vila ma-
riñeira de Corme, de gran tradi-
ción, o porto e as rúas estreitas.
Nela tópase a pedra da serpe de
Gondumil, de orixe incerta. Uns
historiadores defenden que é
prehistórica e outros pensan
que pode ser romana.�
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O carballo de Santo Antonio, situado no exterior do Pazo de Vilar de Francos (parro-

quia de Artes-Carballo),  ten unha estrutura regular, copa ancha e de gran volume, 23

m.  de altura, 6,60 m. de perímetro e unha idade estimada entre 200 e 500 anos.

Traballo do barro en Buño.

O río Anllóns forma unha frecha de area onde se atopa a praia da Barra, Dolarís ou do Medio, de algo máis de 1 km. de lonxitude. Á dereita, Caión.

As Sisargas son un pequeno arquipélago formado por tres illas maiores (Malante, Si-

sarga Pequena e Sisarga Grande) e varios illotes (Chalreu, Xaceiro, Magnánimo) sepa-

radas do cabo Santo Hadrián por unha canle de 900 m de anchura.

Porto de Malpica.

Fervenza de Sampaio ou Entrecruces, na

parroquia de Entrecruces (Carballo) no

río de Ontón ou Outón.  Ten uns 30 m de

altura en gabros con tres saltos.

>>>
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MUNDOVIÑO.

A alguén
lle importan os
sommeliers?
Dúas estrelas Michelín máis ca-
eron nos restaurantes do país,
unha en Malpica (A Garza) e ou-
tra en Cambre (A Estación). Así
son dez os restaurantes conde-
corados cunha estrela destas. 

Sabemos da calidade dos
nosos cociñeiros, é normal, te-
mos bo produto e segundo de-
mostran os resultados a forma-
ción axeitada para eles, tamén é
certo que coma complemento
esta xente non para de fornecer
e ampliar a súa formación con

EXERCICIOESAÚDE.

Adestrando
naturalmente

No meu anterior texto en A No-
sa Terravimos o Método Natu-
ral e comentamos algunhas das
súas características. Ampliare-
mos un pouco e imos explicar
outras particularidades.

Primeiramente, quero sina-
lar que ademáis da práctica na
natureza, o outro elemento de-
finitorio é o traballo de varios
grupos musculares ao mesmo
tempo. Cando realizamos un
adestramento convencional
con máquinas comprobamos
que a maioría destas están de-
señadas para un movemento
monoarticular de maneira que,
por exemplo, a extensora de
cuádriceps só exercita este gru-
po muscular. Outro exemplo é
a bicicleta estática, na que in-
tervén fundamentalmente o
tren inferior ou a máquina de
peito na que só traballan os
pectorais e os tríceps. 

Tamén é diferente a forma
de traballo en canto á utiliza-
ción de sobrecargas. No méto-
do natural o adestramento pro-
cúrase facer, sobre todo, co
propio corpo como elemento
de sobrecarga, por exemplo, ao

ANOSATERRA
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to por cento que supón o viño na
factura que pagamos en calque-
ra restaurante, laureado ou non,
taberna, tasca, viñoteca ou bo-
degón, temos unha idea do que
significa para estes locais na súa
conta de beneficios e para a súa
supervivencia. Por iso algo non
funciona, a gran maioría están
coxos, incluso algún estrelado.
Hai un claro desequilibrio entre
a cociña e a sala porque o viño é
claramente menosprezado, por
caer na monotonía que supón
reducir o universo vitivinícola a
catro denominacións impostas,
e sobre todo pola simple ausen-
cia de información sobre o que
imos degustar, e pagar, algo que
non ocorre en ningún outro sec-
tor. Pero, a quen lle importa co-
mo lle serven o viño, que viño e

moito menos a que cheira ou de
que vai ese viño. Iso si, os coci-
ñeiros han saber até o adn do
produto co que traballan.

Que máis dan as 700 adegas
cos miles de viticultores das
cinco denominacións de orixe e
das tres indicacións de viños da
terra, ou a importancia do sec-
tor hostaleiro e turístico, que
por certo son os principais
prescriptores de viños como
moi ben saben os adegueiros. A
formación dos sommeliers non
existe, pode esperar. Onde a
cousa pinta doutra maneira os
elaboradores de viños contan
coa complicidade dos seus
sommeliers para estender o
consumo dos seus viños: Ribe-
ra del Duero, Toro ou Rueda
cos de Castilla y León, as nove
denominacións catalás coa súa
lexión de novos e formadísimos
propagadores da cultura do vi-
ño, etc. Non sei se vén a conto
pero antonte souben que a Go-
ta de Leche, edificio que prota-
gonizou durante o último ano
un famoso culebrón en Vigo
pode converterse nun centro
de formación para o sector do
metal, iso despois de terse es-
quecido o proxecto, desexado
por unha parte importante da
cidadanía, de localizar nel o al-
bergue para os máis necesita-
dos, e esperemos que desbota-
do definitivamente o de ocupa-
lo cun cuartel para a policía
municipal. Daquela viuse meti-
da na mesma poxa a abando-
nada propiedade municipal
que leva o nome de Escola de
Hostalaría, que si, era unha es-
cola de hostalaría moderna e
ben montadiña pero que os no-
sos políticos nunca volveron
pensar na súa recuperación, un
investimento estragado que,
vistas as cousas, cecais remate
coma centro de formación para
a automoción, por exemplo.

Daquela se alguén se topa
cun sommelier que lle dea gra-
zas ao ceo e se deixe guiar, e só
pense no gozo de beber a me-
llor copa de viño para ese mo-
mento especial.�

Antonio Portela

estadías nos mellores restau-
rantes do mundo.

Pero algo non funciona, so-
mos conscientes do elevado tan-

viaxar.comer.mercar

Comedor do restaurante

A Estación (Cambre)

nas antigas dependencias

de Renfe.

Beatriz Sotelo [na foto] e  Xoan Cru-
xeiras  levan o restaurante A Estación.
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sentan estes cogomelos, cóm-
pre destacar que en Galiza hai
moitos máis cogomelos que
son excelentes comestíbeis que
os que son mortais, pero que
para a súa correcta identifica-
ción é precisa unha formación
científica básica, para facer un
recoñecemento botánico de ca-
da exemplar pola inexistencia
de regras populares.�

Alexandre Mínguez
cogomelosdegalicia@gmail.com

COGOMELOS.

Amanita
pantherina 

En Galiza podemos atopar me-
dia ducia de cogomelos moi pe-
rigosos pola súa frecuencia e to-
xicidade. No xénero das amani-
tas están algúns deles, como a
Amanita phalloides e as de to-
nalidade branca, como aAma-
nita virosa e a Amanita Verna.

A Amanita pantherina é un
cogomelo moi abundante, vele-
noso, que pode provocar fortes
intoxicacións e incluso a morte.
Seméllase á A. phalloides, pero
nunha tonalidade de cor máis
escura e coa presenza de restos
de membrana no sombreiro,
entre outras diferenzas.

O sombreiro é globoso, con-
vexo e despois estendido, de ca-
tro a 12 centímetros de diáme-
tro. Viscoso no tempo húmido,
de cor moi variábel dende ver-
doso-ocre até pardo-castaño,
coas pintas ou escamas, que son
restos da volva, brancas moi
marcadas e dispostas de xeito
piramidal, que poden desapare-
cer en caso de chuvia excesiva.

As lamelas son brancas, desi-
guais, co tacto brando, libres e
apertadas.

O pé ten unha altura de até
15 centímetros nos exemplares
adultos, é cilíndrico, delgado, de
cor branca. Presenta un anel
colgante que pode desaparecer
e está situado na parte media e
baixa do pé. A volva é pronun-
ciada e está moi adherida.

A carne é de cor branca, hú-
mida, delgada, pouco consis-
tente na beira do sombreiro,
con sabor doce e cheira debil-
mente a ravo.

O hábitat propicio son as
carballeiras, aínda que aparece
tamén baixo piñeiros, normal-
mente varios exemplares xun-
tos. É moi frecuente no verán e
no outono.

Especie tóxica que pode cau-
sar a morte. Pode confundirse
con algunha especie comestí-
bel do mesmo xénero, como a
Amanita rubescense a Amanita
spissa, e malia a existencia de
notábeis diferenzas, incluso
macroscópicas, a recomenda-
ción sobre todo para iniciados é
non consumir estas especies
ante a posibilidade de confun-
dilas con algunha das tóxicas ou
mortais citadas.

Pese á perigosidade que pre-

realizar o exercicio de domina-
das estamos colgados polos
brazos e temos que erguer o
noso propio peso. Isto sucede
igual se temos que trepar por
unha corda ou facer as típicas
flexións no chan. Non necesita-
mos cargar pesos fóra da nosa
propia estrutura corporal.

Un exemplo claro serían as
probas que se piden para entrar
nos bombeiros. Cada unha de-
las combina moitos músculos,
traballando de forma que en
menos tempo logramos os mes-
mos ou mellores resultados. Co-
rrer cargando cun peso, trepar
pola corda ou cavar son exerci-
cios que implican a parte supe-
rior e inferior do corpo e a zona
abdominal como punto clave.

Hai que recoñecer que o es-
forzo non é pouco porque im-
plica un maior emprego de
enerxía pero os resultados pa-
gan moito a pena. Tanto para
perder peso como para conse-
guir un corpo san e forte, é un-
ha forma de adestramento moi
eficaz. Un adestramento inte-
gral porque non queda case
que ningunha parte do corpo
sen exercitar.

Quero sinalar que as perso-
as que viven en contacto coa
natureza amosan impresio-
nantes corpos só usando os
medios ao seu alcance. Nós te-
mos, entre outros instrumen-
tos, os ximnasios, nos que po-
demos simular movementos
naturais pero, como?

Se dispoñemos de cordas
podemos amarralas a distintas
estruturas e alturas de forma
que fagamos exercicios de
tracción ou ascenso usando
brazos xuntos ou separados,
coas mans mirando cara a nós,
na dirección contraria ou en
posición neutra, porque pode-
mos utilizar varias. Ao mesmo
tempo podemos ter os pés
apoiados ou non, que estean
subidos a un banco ou espal-
deira, e axudarnos con impul-
sión e flexión/extensión. As
cordas tamén as podemos usar
como poleas para elevar as
pernas e traballar a flexbilidade
ao mesmo tempo que a forza e
o equilibrio.

En definitiva, cun pouco de
imaxinación e pensando que
poderiamos facer no monte,
conseguiremos multitude de
exercicos que nos darán un
adestramento moi completo e
incluso entretido.�

Xurxo G. Ledo
jgledo@gmail.com

Amanita pantherina.
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Nuns tempos pouco proclives a ale-

grías, en xeral, no eido cultural, de-

bido ao binomio crise-xestión cul-

tural do actual goberno, este xoves

poderemos asistir á estrea dunha

longametraxe documental, produ-

cida no ano pasado por EAF produ-

cións e modestamente cofinan-

ciada pola TVG.

O seu director é Xosé Abad Vidal

, nado en Girona pero afincado en

Galiza dende neno. O filme aborda

a memoria da represión na guerra

civil, coa figura concreta do alcalde

republicano de Serantes, Alejan-

dro Porto Leis, asasinado ao igual

que os seus amigos Modesto del

Río, Jesús Miño Loureiro e Ave-

lino Landeira, axustizados por axu-

dar ao seu rexedor.

O filme cóntanos a investigación

dun home que atopa por casuali-

dade un pequeno paquete con re-

cortes e recordos familiares, e inicia

unha ardua investigación que o le-

vará a  recuperar a memoria do seu

tío avó, e tamén a asumir o seu in-

xusto final.

O segredo da Frouxeira tras-

cende dunha historia particular

para presentarnos cuestións de in-

terese universal como o compro-

miso, a solidariedade, a guerra civil,

a represión, a avaricia, a delación, a

ruptura familiar, o silencio cómplice,

o reencontro, o conflito ideolóxico;

a memoria en definitiva. Durante o

transcurso da propia investigación,

os cineastas deron con algunha sor-

presa que se desvelará no propio

documental e da que farán partíci-

pes aos familiares.

O Segredo da Frouxeira, de Xosé Abad,

estrea este xoves 3, ás 19:30, entrada

de balde, no Teatro Jofre de Ferrol.

Coordenado por Gonzalo Vilas

¬CINE. Elling. Filme noruegués
(2001) do director Peter Naess, can-
diodato aos Oscar en 2002. O xoves
3, venres 4 e sábado 5, nos Cines Fo-
rum Metropolitano.
¬EXPO. Tan perto, tan lonxe.
Unha mostra que reúne por pri-
meira vez nun mesmo espazo a
obra de seis artistas plásticos gale-
gos que, nacendo todos eles arre-
dor dos anos 30, desenvolveron,
con todo, estilos moi diferentes. Até
o 10 de xaneiro de 2010, no Museo
de Arte Contemporánea Gas Natu-
ral-Unión Fenosa (MACUF). 
¬EXPO. Galicia 25. Unha cul-
tura para o novo século. Am-

ás 00:00, na sala Zona Zero.

CANGAS DO MORRAZO
¬EXPO. Acuarelas. Cadros de J.
Ángel Refojos, artista local que ex-
pón até o 7 de xaneiro no Pub Canis
Lupus.
¬TEATRO. Ñaque, ou de piollos e
actores. Dous "famosos represen-
tantes" do século XVII, entran arras-
trando un vello arcón que encerra
todo o seu "aparato" teatral. Come-
dia do grupo Teatro de Ningures.O
venres 4, ás 11:30 e 21:00, e sábado 5,
ás 21:00,  no Auditorio Municipal .

CARRAL
¬MÚSICA. Machina. Concerto
deste grupo galego o domingo 6, ás
22:00, na Sala The Star.

CERVO
¬MÚSICA. Los Marcianos .  Este
grupo pop formado en Vigo hai 3
anos vai tocar este venres 4, ás 00:00,
no Pub o Muíño.

A CORUÑA
¬ CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 3
Fóra de serie. 20:30 h. Os límites do
control. Jim Jarmusch, 2009. 116´.
Subtítulos en castelán.
Venres 4 
Fóra de serie.20:30 h. Os límites do
control. Jim Jarmusch, 2009.116´.
Subtítulos en castelán.

After Hours / Novos Thrillers.23.00 h.
As noites bermellas de Harlem. Gor-
don Parks, 1971. 100´. Subtítulos en
galego.
Sábado 5
Novos Thrillers18.00 h. As noites ber-
mellas de Harlem. Gordon Parks,
1971. 100 .́ Subtítulos en galego.
Social Cine´09: Voluntariado. 20.30
h. Apuntarse a un bombardeo. Ja-
vier Maqua, 2003. 93´. Vídeo. En-
trada gratuíta.
Mércores 9
Fatih Akin. 20.30 h. Curto e con fío.
(1998) 100 .́ Subtítulos en galego.
No Centro Galego de artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.

ALLARIZ
¬MÚSICA. A Tuna Rastafari.
Grupo formado no Morrazo que
atopa un vínculo e estilo que os une
para gozar da música. O sábado 5,
ás 00:00, no Café-cultural Roi Xordo.

ARTEIXO
¬TEATRO. Brokers. Comedia so-
bre as altas finanzas e os pelotazos,
polo grupo madrileño Yllana. Este
venres 4, ás 20:30, no Centro Cívico
Cultural.

BAIONA
¬MÚSICA. Moon Cresta .  Unha
experta banda de rock de ampla
bagaxe e traxectoria convertida
nunha das máis coñecidas, e prolí-
ficas propostas musicais de Galiza.
Actúa este venres 4, ás 23:30, na
Sala Marrucho.

O BARCO
¬MÚSICA. Moondogs Blues
Party.  O grupo coruñés de soul e
blues vai tocar este venres 4, ás
00:00, na Sala Baranda. 
¬TEATRO.Glass City.Unha evoca-
ción en clave musical dos veraneos
do caudillo na Coruña provinciana
dos anos 50, polo grupo Teatro do
Noroeste. O venres 4, ás 21:00, no
Teatro Municipal Lauro Olmo.

BETANZOS
¬TEATRO. Nunca Menos. Un per-
corrido en clave de humor acedo e
"autonómico" a través da Historia
de Galiza, incluída a máis actual.
Polo grupo Fulano, Mengano e Ci-
tano, o domingo 6, ás 20:00, na Aula
Municipal de Cultura.

BUEU
¬EXPO. Terragrafías. Exposición
de Anxo Cabada de fotografías e
textos poéticos que estará até este
domingo 6, en horario de mañá e
tarde, na Sala de Exposicións Amalia
Domínguez Bua.
¬MÚSICA. Pablo Guevara.  Cuar-
teto flamenco que estará o sábado
5, ás21:00, naSala Aturuxo.
Ao día seguinte, domingo 6, ás
22:15, actuación do grupo pop na-
varro Muy Fellini, que estarán
precedidos, ás 21:30, pola banda
pop vigués Maryland.
E o luns 7, ás 22:30, os madrileños
de gipsy-jazz, Django Brot-
hers trío.

CALDAS DE REIS
¬MÚSICA. The 38beats.  Un
grupo que filtra o repertorio clásico
do pop e o rock polos sons e ritmos
disco dos anos 60 e 70. Actuación o
venres 4, ás 00:00, na sala Zona Zero.
¬MÚSICA. Brothers in Band-
Tributo Dire Straits.  Actuación
deste grupo de versións, o sábado 5,

O Segredo 
da Frouxeira

A compañía madrileña Yllana

representa a comedia sobre as

altas finanzas Brokers no Centro

Cívico de Arteixo.

¬ ARTE
Otero sempre en Trasalba

Con esta exposición sobre Otero

Pedrayo e o seu complemento

con dramatizacións a partir da

obra Contos do camiño e da rúa, o

Museo Verbum de Vigo tenta

achegar ao público a memoria  do

grande e polifacético humanista,

símbolo de unidade galega e al-

cumado xa en vida “O Patriarca

das Letras Galegas”.

A través dos paneis que inte-

gran esta exposición pódese ver

cómo Otero viviu longa e intensa-

mente, falando e escribindo sen

descanso, case até a súa morte. 

Froito desta longa e vizosa an-

daina vital é un triplo maxisterio

no coñecemento e comprensión

no noso medio natural e humano,

na reflexión histórica exercida a

través das biografías de galegos

ilustres , e na súa máis coñecida fa-

ceta de creador da prosa galega

contemporánea. 

Don Ramón, na súa vocación

de totalidade, nun tempo no que

todo estaba por facer, impulsou as

actividades do Grupo Nós, do mo-

vemento político galeguista, foi

autor de teatro e mesmo poesía, e

a expresión da Galiza consciente

nas súas viaxes a América, e  un

dos mellores oradores desta terra.

O Museo pretende tamén con

esta exposición achegar ao pú-

blico unha das obras do autor,

Contos do Camiño e da Rúa, fa-

céndoo a través de representa-

cións teatrais pensadas para

alumnos e alumnas de ensino

medio, que corren a cargo da ac-

triz  Sabela Gago. 

Museo Verbum-Casa das Palabras,

Vigo, até o 13 de decembro.

Jim Jarmusch, en foto dos seus anos mozos, é lembrado nos ciclos do CGAI.

Otero Pedrayo (primeiro pola esquerda), nunha reunión no ano1958.
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biciosa exposición percorre 25 te-
mas, obras ou acontecementos
deste último cuarto de século no pa-
norama da cultura galega. Até o 15
de xaneiro, no Palexco.
¬EXPO. De Picasso a Barceló. A
exposición realiza un itinerario ao
longo da arte española da segunda
metade do século XX e inicios do XXI,
a partir dunha serie de obras que con-
forman a colección do galerista cata-
lán Manel Mayoral. Aberta até o 7 de
febreiro, no Museo de Belas Artes .
¬EXPO.Ray Harryhausen: Cre-
ador de monstruos. Exposi-
ción dedicada ao xenial creador de
efectos especiais artesanais de
grandes filmes da historiado cine,
perfeccionou a técnica da stop mo-
tion e desenvolveu o sistema Dyna-
mation. Até o10 de xaneiro na Fun-
dación Luís Seoane.
¬EXPO. Ruth Mathilda Ander-
son. Unha mirada de antano.
Mostra das fotos desta fotógrafa
americana, retratando a Galiza dos
anos 1924 e 26 para a Hispanic So-
ciety de Nova York. Aberta na sede de
Caixa Galicia.
¬EXPO. Construindo Carteis.
Mostra de cartelería do deseñador
Antón Lezcano, no estudio de arqui-
tectos Novan&Vesson (rúa do Pai Fei-
joo,  nº- 4).
¬MÚSICA. Monchos + Jolie
Rouge.  Concerto que terá lugar
este xoves 3, ás 23:00, na sala Garufa.
¬MÚSICA.Maryland + Muy Fe-
llini . Actuación do grupo vigués
acompañando á formación navarra
Muy Fellini. Este venres 5, ás 22:00,
na sala Le Club.
¬MÚSICA. Micah P. Hinson. O
rockeiro indie norteamericano pre-
senta All Dressed Up and Smelling

of Strangers, un álbum composto
por versións de temas lendarios ou
de recente creación, que dun xeito
ou outro marcaron momentos da
súa vida. Este venres 5, ás 20:30, no
Teatro Colón.  
¬MÚSICA. Violet + Xedh + Math-
rem + Joaquín Lana + Carlos
Villena + Alejandro Durán.
Multiconcerto para o vindeiro luns 7,
ás 20:30, entradas a 4 euros, na Casa
das Atochas.
¬TEATRO.Babiliglub . Obra para
nenos/as da compañía Galitoon. O
venres 4, ás 12:00, e sábado 5, ás
19:00, noForum Metropolitano.

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 pro-
grama "A hora do conto". A actividade
está dirixida a rapaces de catro a dez
anos, gratuíta (retirando invitación na
mesma biblioteca).
¬CINE. Ciclo A memoria reco-

brada.Ciclo que proxecta unha se-
rie de producións da TVE con este tí-
tulo e intención. Os martes, ás 19:00,
no Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. Auga, o sangue da te-
rra. Exposición de fotos sobre o
papel da auga no mundo, que per-
manecerá aberta até o 28 de fe-
breiro de 2010. Na Sede Fundación
Caixa Galicia .
¬EXPO. Manuel Patinha, 20
años de escultura. A mostra re-
sume dúas décadas de traballo do
artista de orixe portuguesa  (Póvoa
de Santa Iria,1949). Unha retrospec-
tiva que reúne pezas emblemáticas
dos seus distintos procesos creativos.
Até o 31 de decembro, no Centro To-
rrente Ballester.
¬MÚSICA. Albert Pla. O peculiar
cantautor catalán presenta o espec-
táculo baseado no seu último disco,
La Diferencia. (Destaque aparte). O
venres 4, ás 20:30, noTeatro Jofre.
¬MÚSICA. Cultura nos barrios.
A formación Omar Percussion
Group actúa o sábado 5, ás 19:00 ,
entrada gratuíta, no Centro Cívico de
Caranza.
¬MÚSICA. Machina. O grupo ga-
lego tocará o sábado 5, ás 23:00, na
Fundaçom Artabria.
¬TEATRO. La Omision de la Fa-
milia Coleman. Produción da
compañía arxentina  Producciones
Teatrales Contemporaneas, unha
obra arredor dunha familia e as súas
neuras e problemas. O sábado 5, ás
20:30 , noTeatro Jofre.
¬TEATRO. Contos Mariñeiros.
Unha historia dunha nena e seu pai,
para o público infantil, polo grupo
Ghazafellos. O sábado 5 e domingo
6, ás 12:00, na Capela do Centro To-
rrente Ballester. 
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O norteamericano Micah P. Hin-
son vai actuar de novo na Co-
ruña, donde presentará temas
do seu último traballo, All Dres-
sed Up...

Albert Pla en Ferrol

O cantautor Albert Pla presenta
no Teatro Jofre ferrolán o seu es-
pectáculo estreado no ano
2008, baseado na música do seu
último disco, La diferencia. 
Unha función na que Pla se con-
verte durante hora e media en
home orquestra, pois non só se
enfronta ao público en solitario,
provisto unicamente da súa gui-
tarra, senón que ademais
asume a responsabilidade da
iluminación e o son da súa per-
formance. 

Once temas cun son marcada-
mente rumbeiro os que presenta
o artista de Sabadell, nesta obra
músico- teatral. Historias tráxicas,
crueis á vez que sensuais, delica-
das e brutais, no que resulta case
un exercicio de funambulismo
entre o ben e o mal, entre o
branco e o negro, onde Pla se
move  nun espazo grisáceo, de-
safiando as delgadas fronteiras
que marcan a diferenza.

Ao longo do espectáculo, Pla é
o encargado de apagar e acen-
der os focos do escenario, que si-
mulan desde unha gaiola na que
o músico está preso até a del-
gada liña que separa a xa citada
dualidade presente no seu disco. 

O álbum La Diferencia foi gra-
vado a mediados do ano pa-
sado e conta coa colaboración
de Diego Cortés, Tino Dei Ge-
raldo e Pascal Comelade, baixo a
dirección artística de Quimi Por-
tet, nos estudos de MusicLan.

Nel, Albert Pla cántalle ao
amor claustrofóbico,o medo en
clave de rumba, con rancheiras
en cancións como Hongos e
mesmo ofrece unha peza de
dez minutos, Colilla, no que na-
rra en solitario unha historia su-
rrealista na que todo Estados
Unidos arde por mor dunha fa-
ísca caída da cabeza do último
descendente azteca.

Venres 4, no Teatro Jofre, Ferrol,
ás 20 horas.

¬ MÚSICA

La Apoteosis Necia
Compañía El Cansancio

Berto Romero(actor)

Iván Rodríguez “El Lagarto” (gui-

tarrista)

Miquel Company (director).

Desde 1998, a compañía humorís-

tica El Cansancioven pateando tea-

tros, emisoras de radio e televisión,

co seu peculiar estilo de humor ba-

rroco, musical, sobrecargado, e ob-

sesionado coa mestura de ficción e

realidade. Unha maneira elegante

de dicir que minten como bellacos, a

gran velocidade, moitas veces e en

ocasións cantando.

Esta é, segundo a compañía “a

única obra de teatro que se atreve a

empregar a Berto Romero, o actor,

de inclasificable físico e incontido

verborrea, que se prodiga ultima-

mente no programa de Buena-

fuente, e que esperta Catalunya,

cada mañá, con El matí i la mare

queel va parir, de Ràdio Flaixbac”.

A Apoteose Necia é un show có-

mico que combina monólogos hu-

morísticos e música en directo.

Lonxe do panorama de monolo-

guistas ao uso, a obra explora un

sentido do humor que, aínda par-

tindo de referentes culturais e vitais

da nosa cotidianeidad, apóiase con

forza no surrealismo, o cinismo e a

crítica social. 

Despois de 6 anos de vida artística,

El Cansancio desenvolveu un estilo

característico e moi persoal que

converte o seu espectáculo nun

show cada vez máis inclasificable

fóra do seu propio estilo.

A Apoteose Necia segue a traxec-

toria vital dun personaxe a través

das súas desgrazas persoais, mestu-

radas coas súas tamén erradas expe-

riencias amorosas e laborais. 

Cheo de sorpresas, cancións e di-

vertidas reflexións sobre a vida e a

maneira de entender o mundo, esta

función propón unha catarse colec-

tiva para todos aqueles adultos que

non lograron completar o seu pro-

ceso de crecemento e seguen ob-

servando a realidade cos ollos dun

neno perplexo.

O venres 4, ás 20:30, Auditorio

Gustavo Freire de Lugo. 

¬ TEATRO

Babiliglub, unha obra infantil na Coruña.
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O día seguinte, sábado 5, actuación
dentro da Xira Apologhit 2009, da
Banda de Balbina, ás 21:30 e en-
trada a 1 euro.
E o luns 7, ás 21:30, entrada a 6 euros,
Moussa & the Latin Reggae
Band , unha banda barcelonesa de
ska e reggae, acompañada do grupo
de Arteixo Skarallaos.
¬MÚSICA. Alondra Bentley . Esta
cantante nacida en Inglaterra pero
afincada en Murcia actúa o sábado 5,
ás 21:30,  na sala  Café&Pop Torgal. 
¬TEATRO. As Vingadoras. Unha
comedia baseada na serie inglesa
Os Vingadores, dos anos 60, repre-
sentada polo grupo  Maquinaria
Pesada. O xoves 3, ás 20:30, no Au-
ditorio Municipal .
¬TEATRO. La Omision de la
Familia Coleman. Produción
da compañía arxentina  Produc-
ciones Teatrales Contempora-
neas, unha obra arredor dunha
familia e as súas neuras e proble-
mas. O domingo 6, ás 19:00, no
Teatro Principal.
¬TEATRO. Vaia Tormenta. Unha
obra infantil, baseada na Tempestade
de Shakespeare, polo grupo Sa-
pristi!.  O domingo 6, ás 12:00, no Au-
ditorio Municipal.

PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Bruno T. Ford. Actua-
ción deste alemán que vive no
noso país, o sábado 5, ás 23:30, no
Pub Leblón.

PONTEVEDRA
¬EXPO. Irreversible. Unha
grande exposición que conta con
algúns dos artistas de maior rele-
vancia internacional das últimas
décadas, froito da colección do
matrimonio Sánchez Ubiría. Até o
10 de xaneiro, no Pazo da Cultura.
¬EXPO. Galicia ata 1975. Un re-
paso aos fondos pictóricos da enti-
dade Caixa Galicia, con pezas de Lu-
grís, Granell, Soutomaior e outros
autores galegos, até a data referida.
Aberta até o 10 de marzo, na Sede da
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Non oes piar? Colección
de máis de 50 fotografías de paxaros
realizadas polo fotógrafo Álvaro
Martínez.  Até este venres 4, no CEIP
San Benito de Lérez.
¬MÚSICA. Jiri Barta e Daniel del
Pino. Os dous músicos (violonchelo
e piano) tocarán pezas de Beethoven,
Chopin e Rachmaninov no concerto
que ofrecen este xoves 3, ás20:30,
noTeatro Principal.
¬MÚSICA. Gustavo Almeida. O
cantante brasileiro ofrece unha ac-
tuación este xoves 3, ás22:00, na
Sala Platino.

tro do Ciclo Músicas Galegas de
Actualidade, da AS-PG. Este xoves
3, ás 19:30, no Museo Provincial.
¬MÚSICA. T.A.Jazz. Jazz para a
noite do venres 4, ás 00:00, na sala
Clavicémbalo.
Na mesma sala, o sábado 5, e á
mesma hora, actuación do cantau-
tor coruñés Andrés Suárez. 
E o luns 7, á mesma hora, concerto
deLos del Gas.
¬TEATRO. La Apoteosis necia.

Un espectáculo do coñecido actor
e presentador televisivo e radiofó-
nico espectáculo de Berto Ro-
mero, co seu grupo El Cansancio.
Un monólogo mordaz e divertido.
O venres  4, ás 20:30, no Auditorio
Municipal Gustavo Freire .

MALPICA
¬TEATRO. A Pensión. Unha obra
da compañía Redrum, e que forma
parte da programación da Mostra
de Teatro, que se desenvolve nestes
dous meses na vila. Este venres4, ás
20:30, no Auditorio do Centro Cívico.

MELIDE
¬MÚSICA. Olivetree.  Trío portu-
gués de acústica e dance, que actúa
este venres 4, ás 01:00, entrada de
balde, no pub Gatos. 
¬MÚSICA. Álvaro Muras.  O seu
funk fusión instrumental poderaá
ser escoitado este venres 4, ás 23:00,
na sala A Fundación.

NARÓN
¬TEATRO. Brokers. Os protago-
nistas son 4 tiburóns dos negocios
na procura do éxito nesta era con-
sumista. Polo grupo Yllana. Este
venres 4, ás 20:30, no Centro Civico
Cultural. O sábado 5, ás 20:00,  no
Pazo da Cultura.

NOIA
¬CINE. Mostra de curtametra-
xes. Coma noutros anos, aínda que
con recortes orzamentarios pola fa-
lla de axudas oficiais, a mostra noiesa
amosará diversas producións audio-
visuais, e adicará o venres 4 ás produ-
cións internacionais, o sábado 5 ás
galegas, e o domingo haberá unha
retrospectiva do actor galego Xulio
Abonjo. Todas as proxeccións serán
no Coliseo Noela.

ORTIGUEIRA
¬TEATRO. Só. Un espectáculo có-
mico e singular de Carlos Blanco. O
sábado 5, ás 20:30, no Teatro da Be-
neficiencia.
¬TEATRO. O recuncho de Ana-
bel. Unha obra para os máis cativos,
a cargo da compañía Arela das Ar-
tes. O luns 7, ás 17:00, no Teatro da
Beneficiencia.

OURENSE    
¬EXPO. Outono fotográfico.
Continúa a  exposición 
Derivas, na Galería Volter, até o 12
de decembro.
¬MÚSICA. Chamito el Flako. O
guitarrrista, cantante e compositor
hispano-venezolano estará este
venres 4, ás 21:30, entrada a 2 euros,
no Café Cultural Auriense.

tra amplía o seu período de apertura
e poderá visitarse até o 15 de de-
cembro, no Museo provincial.
¬EXPO. Os pintores de Artal.
Pintura española do Museo
da Habana. Poderemos ollar de
preto un total de vinte e sete paletas
e vinte óleos de artistas que deron
testemuña do movemento da pin-
tura española de entreséculos en
Hispanoamérica. Até o 10 de xa-
neiro de 2010, no Centro Sociocultu-
ral Caixa Galicia.
¬EXPO. Lázare, Memorias
1994 - 2009.  Mostra de pintura e
debuxo dun creador lucense, Xesús
López Lázare, unha recompilación,
aínda que se presenta tamén traba-
llo inédito e debuxos que forman
parte da súa última produción. Até o
30 de decembro, na Sala de Exposi-
cións 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. Premios Lucus Au-
gusti.   Exposición fotográfica de 40
traballos presentados á 2ª edición
deste premio. Até o 10 de decem-
bro, na Sala Amararte.
¬MÚSICA. The Homens. O grupo
pop-rock compostelán actúa den-

FOZ
¬TEATRO/DANZA. Momentari.
Obra do grupo catalán Nat Nus
Dansa, á que poderemos acudir o
sábado 5, ás 18:00, na Sala Bahía.

GONDOMAR
¬EXPO. Maquetas, de Xurxo
Vázquez. Maquetas das obras que
este escultor ten instaladas en luga-
res como a Vila Olímpica de Bexing,
e noutras cidades do mundo e gale-
gas. Organizada polo Instituto de
Estudos Miñoranos, pódese ver na
Aula de Cultura Ponte de Rosas.
¬TEATRO. Historias Tricolo-
res.... Unha proposta uniper-
soal, a cabalo entre a narración e o
teatro, por Cándido Pazó, o sá-
bado 5, ás 22:00, no Auditorio Mu-
nicipal Lois Tobío.

LALÍN
¬EXPO. Os desastres da gue-
rra. Na capital dezana exhíbense
57 reproduccións das 82 estam-
pas grabadas por Francisco de
Goya en torno á Guerra da Inde-
pendencia española. No Museo
Ramón María Aller.

LUGO
¬EXPO. Xoias tradicionais do
Museo Provincial de Lugo.
Debido ao éxito de público, a mos-
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A cantante anglo-murciana Alon-
dra Bentley vai estar en escenarios
de Ourense e Vigo durante esta se-
mana.

The Homens, o grupo pop-rock de Santiago, estará esta semana en Lugo, nun concerto organizado pola AS-PG.

Os portugueses Olivetree tocarán nes-

tes días en Melide e A Coruña.
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7, ás 00:00, na sala Vagalume Café
Concerto.

SANTIAGO
¬ACTOS. Choiva de contos.
Cada sábado pola mañá, a biblio-
teca compostelá acolle unha acti-
vidade de contos dirixida aos ne-
nos e nenas. Ás 12:00, na Biblioteca
Ánxel Casal.
¬CINE. Cine Mudo. O pub Ul-
tramarinos ofrece un filme clásico
mudo nas tardes dos domingos,
na súa gran pantalla. Ás 19:00 e

até as 22:00 dos domingos.
¬EXPO.Ramón Piñeiro, olla-
das no futuro. A personalidade
dunha das figuras máis representati-
vas e influentes de Galicia da se-
gunda metade do S.XX , en 21 pa-
neis nos que se diferencia unha pri-
meira parte: Singradura vital
(1915-1990)  e unha segunda: Con-
ciencia 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 Ar-
bus, David Armstrong, Larry Clark,
Philip-Lorca diCorcia, Nan Goldin ou
Mark Morrisroe, a chamada Escola
de Boston. Até mediados de de-
cembro, noCGAC.
¬EXPO. Microvoyages.  A noví-
sima artísta Esther Ruíz de Pablos
presenta este proxecto expositivo
no que domina o espírito audiovi-
sual. Até o 31 de xaneiro, na Zona C
de San Domingos de Bonaval.
¬EXPO. In Itinere. O asturiano
Luis Fega achega algunhas das súas
pezas máis recentes, de marcado ca-
rácter construtivo debido ao seu for-
mato próximo ao escultórico. Até o
29 de xaneiro, na sala Espacio 48.

GUIEIRO.43.

¬MÚSICA. Munich + Anenome.
Duplo concerto para este xoves 3,
ás22:30, na Sala Karma.
¬MÚSICA. Garret Wall Band .
Esta formación de estranxeiros afin-
cados en España presenta a súa se-
gunda gravación, Hands & Imperfec-
tions, un disco que mantén a identi-
dade de GWB: trompeta en troques
da guitarra eléctrica, e caixón en vez
de batería.O sábado 5, ás23:00, en-
tradas a 6 euros, na Sala Karma.

RIBADEO
¬TEATRO. Violeta Coletas con-
tra as salchichas ¡glup ¡ . Unha
obra para os máis nenos, polo grupo
Títeres Trompicallo.  O domingo 6,
ás 17:30, no Auditorio Municipal Her-
nán Naval.

RIBADUMIA
¬MÚSICA. Xose Manuel Bu-
diño. O concello e Caixanova pro-
graman esta actuación do interna-
cional gaiteiro de Moaña. Sábado 5,
ás 21:00, entrada 9 euros, no Audito-
rio de Santa Baia.

SALVATERRA DE MIÑO
¬MÚSICA. El Cubo. Unha banda
de rock con formación clásica que
aborda outros estilos parellos,
como o metal e o pop rock. O luns

ANOSATERRA
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Quere saber máis?                                       anosaterra.com

O grupo de rock vigués El Cuboes-

tará tocando o vindeiro luns na sala

Vagalume, de Salvaterra do MIño.

Garet Wall Band, formación de músicos extranxeiros que se coñeceron en España, actúa na sala Karma pontevedresa.

Budiño toca en Ribadumia e Vigo.
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¬EXPO. A arte do engano. Mos-
tra colectiva de artistas españois e la-
tinoamericanos/as, que estrea es-
pazo expositivo. Até o 28 de febreiro
de 2010, na Galería Factoría Compos-
tela (Rúa da Conga, 9). 
¬MÚSICA. Dr. Gringo e Os Lom-
bardi . A banda que se estreou
nesta sala no 2008 mestura influen-
cias máis clásicas do rockabilly 50's
co psycho dos 80’s e 90. O sábado 5,
ás 21:30, entradas a 3/5 euros,na
Sala Capitol.
E o mércores 9, ás 22:00 e con en-
tradas a 5 euros, Carlos Arévalo
acompañado da Urugalega All
Stars Band, presentando o seu úl-
timo CD.
¬MÚSICA. Festival Causa Ga-
liza. Dentro dunha xornada reivin-
dicativa desta formación, o do-
mingo 6, dende as 19:30, vaise cele-
brar un concerto no que actuarán os
grupos Mini e Mero, Homes sem
Medo, Leo e Arremecaghona!!!,

Ultraqäns e Ataque Escampe. Na
Carballeira de Santa Susana.
¬MÚSICA. Serán. Volven os Seráns
da NASA, unha cita mensual para
quen guste da música e dos bailes
tradicionais. Este xoves 3, ás 21:00, na
Sala NASA.
¬MÚSICA. Aviadoras. Segundo es-
pectáculo de teatro aéreo da compa-
ñía compostelán Duelirium, unha
homenaxe a dúas intrépidas voado-
ras de principios do século XX. O ven-
res 4 e sábado 5, ás 21:00,  e domingo
6, ás 19:00, na  Sala NASA.
¬TEATRO. O xogo de Yalta- After-
play. Dous lugares, dúas estacións,
diferentes estados anímicos, mais
sempre as paixóns conformando a
vida e enchéndoa de risas e de bá-
goas. Comedia do grupo Teatro do
Atlántico. O xoves 3 e venres 4, ás
21:00, noTeatro Principal.
¬TEATRO. Alá no fondo hai si-
tio abondo. A Compañía Ché-
vere leva ao teatro unha temática

pouco habitual como a ciencia
para trasladar ao público infantil ao
infra-mundo dos átomos. O martes

8, ás18:00, na Sala NASA.
TOMIÑO
¬EXPO. Feminismo Galego.

Cambios Sociais e Dereitos
da Muller. Exposición producida
pola Fundación Galiza Sempre,
que recolle  diversos materiais que
dan testemuño da traxectoria e rei-
vindicacións do movemento femi-
nista. Até o 8 de decembro no Audi-
torio de Goián.

TUI
¬EXPO. XIII Mostra colectiva de
Nadal.  Mostra de máis de cen artis-
tas dos fondos da galería, entre eles
grandes clásicos galegos. Até o 24 de
xaneiro de 2010, na Galería Trisquel
&Medulio.
¬TEATRO. Brokers. Comedia sobre
as altas finanzas e os pelotazos, polo
grupo madrileño Yllana. O domingo
6, ás 20:00, no Teatro Municipal - Edifi-
cio Área Panorámica .

VIGO
¬EXPO. A Historia de Galicia.
Exposición de paneis e textos reali-
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A obra de Teatro do Atlántico,
O Xogo de Yalta, segue a súa
prolífica xeira polos teatros ga-
legos, chegando nesta semana
a Santiago

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

� Vendo Buxus Suffruticosa.  En
terra: 30 ou mais cm. , 4 anos. Prezo:
1 €. En maceta de 1 litro: 15 cm. , 500
unidades. Prezo: 0.50 € . Tamén  bu-
xus semprevirens e camelias. En Les-
tedo, Boqueixón.  Tlf: 690 020503

�  Casa para aluguer de fin de se-
mana ou vacacions, situada á beira
do rio Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63

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

� Véndese Mercedes BenzMB100
D; Ano 1995; Bo estado. Renovados
recientemente diversos elementos,
radio cd novo. Por 3500 €.
Tlf:  650485043

� Ofrécese moza para coidado de
anciáns e nenos ou limpeza de cal-
quera  tipo polas mañás ou por ho-
ras e festivos. En Santiago e co-
marca.  686924339.

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

�  Home das Rias Baixas en Com-
postela, busca muller 30/40 anos,
sensible, con inquedanzas culturais,
galeguista, boa persoa, con ganas

de amizade ou o que poida xurdir.
Correo: riasbaixas2007@yahoo.es

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

� Véndese piso en Xove en moi bó
estado,  calefacción, 4 cuartos, 2 ba-
ños, salón comedor e trasteiro,  90
m2. , tamén podería ser amoblado.
Telf. 651528712.

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

�  Licenciada en Filosofíadá aulas
de letras (lingua, filosofía, francés) a
tódolos niveis en Compostela. Am-
pla experiencia e flexibilidade hora-
ria, seriedade. Tel: 600 370886.

� Véndese Vespa azul, modelo
ET2 do 99, 50cc, bo estado (durme
en garaxe, cubertas novas e ITV),
con papeis. 600 €. Entrégase en Vigo
a mediados de agosto. Contactar
con Iago/Julia: 636404719.

� Aula de música moderna. Pop -
Rock -Jazz. Canto, Flauta traveseira,
Guitarra eléctrica, Baixo, Piano, Bate-
ría, Composición de cancións. 
Tel 658 824 262 • 986 298 530 • Vigo

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

por semanas. Interesados chamar
ao 615 89 39 85 (Andrés).

� Vendo Audi A3 TFSI Attraction
novo, gañado en concurso. Ten 3
portas, gasolina, cambio manual,
cor vermella, 1.400 centímetros cú-
bicos, 125 CV.  Tel: 636403156

� Véndense limóns caseiros bos.
Zona de Teis-Vigo. Prezo econó-
mico.
Telf: 670504404, mail  a_roda@hot-
mail.com.
� Alúgase casa en Vegadeo (Astu-
rias) en tempada escolar. Amoblada,
con garaxe e calefacción. Teléfono
985 63 55 02.

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

� Muller. Impar. 56 anos. Amo o
amor e a correspondencia postal.
Apartado 102-Noia (15200)

� Busco rapaza entre 30/40 anos

que viva en Galiza e fale galego para
relación de parella ou amizade. Pro-
meto honestidade e sinceridade.
Correo : pedrolopez_35@yahoo.es

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

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

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

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

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

� Fanse cubertas de piscina e
bombas de calor. Amplia variedade
de prezos. Preguntar por Carlos
637472399

� Grupo Folk profesional busca
músico en Vigo. Preferiblemente
violinista, zanfonista, bouzoukista....

valórase versatilidade. Traballo serio
e remunerado, zona Vigo ou arredo-
res. Telf: 670504404, mail:
a_roda@hotmail.com

� Vendo balconada e portas do
século XIX, por reforma, en Ber-
gondo. En perfecto estado.
Tel: 628901393.

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

�  Vendo colecciónsde cen pins, oi-
tenta películas VHS, más de 150 re-
vistas de coches de anos 80-90.
Prezo: 90 euros cada colección. 
Tel: 650793685.

� Véndese praza de garaxede 315
x 215 metros. Vigo. Bo estado. Ba-
rato. Teléfono 617486436

� Poña aquí GRATIS o seu
anuncio, facendoo chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com 

¬ ANUNCIOS DE BALDE

Os seráns da NASA, unha xuntanza participativa de música e baile tradicional gale-

gos, retoman a súa actividade, como cada primeira semana de mes.
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¬TEATRO/DANZA. Tres. Espectáculo
de danza a cargo do grupo Pisando
Ovos. Este xoves 3, ás21:00, no Tea-
tro Ensalle.
¬TEATRO. O segredo dos Hoff-
man. Catro membros dunha fa-
milia, rota por un segredo oculto
durante anos, reúnense con mo-
tivo do falecemento da avoa
Constanza. A última produción da
compañía Lagarta, Lagarta, este
venres 4, ás 20:30, no Auditorio do
Centro Cultural Caixanova.
¬TEATRO. Dr Jekyll e A Volta
do parafuso. Despois da tem-
pada en Londres neste setembro
pasado, retornan a Vigo  as mon-
taxes Dr.Jekyll e Mr.Hyde de Ste-
venson, e A Volta do Parafuso de
Henry James, por Encena Produ-
cións Artísticas (Roberto Cordo-
vani e Eisenhower Moreno).
Dr.Jekyll... pódese ver de xoves á
sábados, ás 21:30, e domingos, ás
20:00. A Volta..., en escena os sá-
bados ás 19:30, e domingos ás
18:00, no Teatro Arte Livre.

certo deste grupo galego de metal
melódico. Este venres 4, ás 00:00,  na
sala Iguana Club. 
¬MÚSICA. Xose Manuel Bu-
diño. O gaiteiro tocará nun con-
certo gratuito, o venres 4, ás 20:00,

na Porta do Sol. Dúas horas antes,
no mesmo lugar, acendido das lu-
ces de nadal e comezo oficial das
festas na cidade. 
¬MÚSICA. Aló Django . Grupo
de coñecidos músicos galegos
que nesta formación renden tri-
buto ao son gipsy e a Django
Reindhart. Tocan este venres 4, ás
23:00, na sala  El Ensanche. 
¬MÚSICA. Triángulo de Amor
Bizarro. A formación galega, que
ven de tocar por México, presenta
temas do seu próximo disco e unha
nova formación. Acompañados do
grupo Franc3s, este venres 4, ás
22:00, entradas a 8 ou 10 eurosna
sala Fábrica de Chocolate. 
O dia seguinte, sábado 5, ás 21:30,
estará o grupo vigués Maryland.
E o domingo 6, ás 22:00, tocarán
Lek Mun + Alado Sincera.
¬MÚSICA. Alondra Bentley. Esta
cantante nacida en Inglaterra pero
afincada dende pequena en Murcia
actúa o domingo 6, ás 22:00,  na sala
La Casa de Arriba. 

zados por Pepe Carreiro, dirixida
aos máis novos e que poderá visi-
tarse até o 31 de xaneiro de 2010 en
horario de martes a domingo de 10
a 19 horas. No museo Verbum -
Casa das Palabras.
¬EXPO. Jorge Barbi. A mostra
41º 52’ 59” latitude N / 8º 51’ 12”
lonxitude O expresa as cordena-
das donde o artista realiza o seu
traballo diario, fotografías e ou-
tros medios de expresión, co iti-
nerario como base temática. Até
o 14 de febreiro do 2010, no
MARCO.
¬EXPO. Naturnova. A pretensión
deste espacio para a educación
medioambiental é tratar de axudar
a concienciar á sociedade da im-
portancia do mantemento do en-
torno, enfocando esta actividade
principalmente hacia os sectores
de poboación máis novos. No Cen-
tro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Espellos/Mirrors. Esta
exposición, comisariada polo ita-
liano Gyonata Bonvicini, foi o  pro-

xecto gañador da 2ª convocatoria
do Premio MARCO para novos  co-
misarios. No Museo de Arte Con-
temporánea, MARCO.
¬EXPO. Maracutaria. Caio
Reisewitz é un fotógrafo brasi-
leiro da natureza. Maracutaria re-
colle traballos realizados dende o
ano 2001 ata a actualidade. Na
Fundación Barrié.
¬EXPO. Retrospectiva Ma-
ruxa Mallo. Dezaseis anos des-
pois de que o CGAC lle adicase a
mostra inaugural do edificio á obra
da musa do surrealismo no Estado,
a Fundación Caixa Galicia en cola-
boración coa Sociedade Estatal de
Conmemoracións Culturais e o
Concello de Vigo pon en marcha
unha das maiores exposicións so-
bre Maruxa Mallo. Até o 10 de xa-
neiro do 2010, na Casa das Artes.
¬MÚSICA. Elodio y los Seres
Queridos. O grupo pop vigués
vai actuar este xoves 3, ás 23:00,  na
sala Contrabajo. 
¬MÚSICA. To Nowhere. Con-
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Anuncios de balde. 
Poden facelos chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com . 

Poden adxuntar unha foto.

Prégase avisar da desactualización dos anuncios. 
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Concurso de fotografía afec-
cionada “Mirada de Antano”.

A Fundación Caixa Galicia promove
o concurso Mirada de antano, un
certame de fotografía afeccionada
ao redor da exposición dedicada a
Ruth Mathilda Anderson que servirá
para amosar, no mesmo espazo ex-
positivo, imaxes actuais das escenas
tomadas pola norteamericana hai
máis de noventa anos.

O concurso (que conta cunha web
propia) ten dúas modalidades. Na
primeira delas, os participantes han
de localizar os espazos retratados
por Anderson nos anos vinte do pa-
sado século e tirar unha fotografía
do seu aspecto actual,  o máis pare-
cida posible á orixinal.

Na segunda, os afeccionados á fo-
tografía que queiran participar te-
ñen que reinterpretar e actualizar,
con total liberdade  e sen necesi-
dade de repetir os escenarios repro-
ducidos pola fotógrafa e etnógrafa,
tres imaxes concretas: una feira,
unha banda de música e un baile. 

Ademais da exhibición das mello-
res imaxes na mesma exposición, os
seus autores recibirán un lote de li-
bros da Fundación Caixa Galicia.  

Ruth Mathilda Anderson. Unha
mirada de antano é o título dun am-
bicioso proxecto que amosa imaxes
da Galicia de comezos do pasado
século, case todas inéditas ata hoxe,
procedentes do arquivo neoior-
quino da investigadora, e que está

circulando polas diferentes cidades
galegas.

Pódense enviar as fotos até o 28
de febreirode 2010. 

Na web http://www.miradade-
antano.compodense mirar as foto-
grafías para tomar como referencia. 

No apartado de premios, ademais
de poder formar parte da exposi-
ción, haberá un sorteo dun lote de
libros da Fundación Caixa Galicia.

Premio Luis Freire 
de Investigación 
Científica para Escolares

Premio de investigación dirixido aos
estudantes de secundaria en Galicia
que busca fomentar o interese pola
ciencia e a formación en actitudes
científicas. O primeiro paso que os
estudantes deben dar para partici-
par é formularse unha pregunta á
que desexen dar resposta, para des-
pois deseñar a investigación que lles

permita obter resultados e conclu-
sións. Os escolares que desexen par-
ticipar teñen ata o próximo 23 de
decembro para enviaren as súas
preguntas. Posteriormente, os ad-
mitidos terán 3 meses para desen-
volver os seus traballos. A fase final
terá lugar na Domus o 12 de xuño
de 2010, e a ela concorrerán os cinco
mellores traballos seleccionados.

O Premio está convocado polos
Museos Científicos Coruñeses e El
Corte Inglés, en colaboración coa
Asociación de Amigos da Casa das
Ciencias. O primeiro premio con-
siste nunha viaxe a un lugar ou ins-
talación de interese científico-cultu-
ral (nas pasadas convocatorias visi-
taron as excavacións de Atapuerca e
o parque natural Arribes del Duero),
a subscrición á revista Muy Intere-
sante e un cheque-agasallo de El
Corte Inglés para o profesor. Máis in-
formación e bases en www.casa-
ciencias.org/luis-freire.

¬ CONVOCATORIAS

O grupo Triángulo de Amor Biza-
rro presentará temas do seu pró-
ximo disco nunha sala viguesa,
logo dunha exitosa xira por México.

Maruxa Mallo, lembrada en Vigo 

Músicos en Vigo, foto de Ruth Matilda Anderson.

O grupo de gypsy-sound Aló Django actúa este venres na sala Ensanche de Vigo.
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onde o protagonista se atopa
postrado. Realidade, peneirada
polo prisma da ventá, e fantasía
mestúranse en escenas realiza-
das a base de silencios e demo-
rados planos de esmerada e
melancólica composición. 

Garbo, o espía
Dirixe: Edmond Roch.
Documental. España, 2009

A conta da memoria e do es-
quecemento, o produtor d'O
perfumee dos delirios posmo-
dernos de Peter Greenaway nas
interminábeis maletas de Tulse
Luper, debuta como director
con este curioso documental
sobre o histórico axente duplo
que embaucou os nazis e lle
vendeu a Adolf Hitler a trola de
que o desembarco das tropas
aliadas non arribaría por Nor-
mandía senón polo paso de Ca-
lais. Combinando entrevistas,
imaxes de arquivo e fragmen-
tos de películas clásicas de es-
pías, Roch traballa cun elabo-
rado guión de Isaki Lacuesta
que, malia á recente estrea do
seu debut na ficción –Os con-
denados– non renuncia ao xé-
nero no que o seu imaxinario
resulta máis fértil, o do docu-
mental de autor.�

CINE,TV,DVD.46.

EN CARTEL.

In the loop
Dirixe: Armando Iannucci.
Intérpretes: Peter Capaldi,
Tom Hollander.
Comedia. Gran Bretaña, 2009

Sátira política trasatlántica a
conta dos acordos e trasacordos
das altas esferas británicas e es-
tadounidenses nunha ficticia
intervención bélica exterior –un
de tantos conflitos no Oriente
Próximo– das dúas potencias,
que se enreda polos malenten-
didos dunhas precipitadas de-
claracións televisivas en horario
de máxima audiencia. Non re-
sulta nada difícil colocarlle ros-
tros reais aos imaxinarios perso-
naxes desta, moi británica, co-
media dos enredos. Ás veces se-
mella un tanto televisiva, pero
coa era dourada que están a
atravesar as producións audio-
visuais para a pequena pantalla
quen se vai queixar desa refe-
rencia. Atentos ao estupendo Ja-
mes “Soprano” Gandolfini, un
máis nun esplendoroso cadro
de secundarios.

Chuvia de almóndegas
Dirixen: Philip Lord
e Chris Miller.
Animación. EE UU, 2009 

Con Roland Emmerich poñén-
dose estupendo coas apocalip-
ses numerolóxicas precolombi-
nas non está de mais botarlle un
chisco de ironía ás teimas mile-
naristas. Que mellor que unha
parodia en clave de animación
dixital na que a catástrofe plane-
taria chega en forma de surreal
chuvia de almóndegas. Seguro
que os galos da aldea de Asterix
non lle porían chatas a unha
precipitación dos ceos desta
caste. Codirixen dous dos mem-
bros do equipo da indispensá-

A ventá
Dirixe: Carlos Sorín.
Intérpretes: María del Carmen
Jiménez, Antonio Larreta.
Drama. Arxentina, 2008

O regreso de Sorín tras a estu-
penda O camiño de San Diego,
unha nova historia mínima,
desta volta rozando o minima-
lismo máis autista co drama
dun home octoxenario que es-
perta no derradeiro día de vida
coa única esperanza de ter
tempo para ver o seu fillo por
derradeira vez. A partir desa
premisa, Sorín constrúe un re-
lato crepuscular a través da
fiestra que se abre no cuarto

bel Como coñecín a vosa nai,un
deles, Chris Miller, xa ten expe-
riencia no xénero como dialo-
guista da saga Shreke director
da terceira entrega.

Spanish Movie
Dirixe: Javier Ruiz Caldera.
Intérpretes: Joaquín Reyes,
Alexandra Jiménez.
Comedia. España, 2009

Non é a primeira vez que o ci-
nema español ensaia o xénero
do humor absurdo baseado na
parodia doutros filmes. Aí están
as andanzas cinematográficas
do inexplicábel Chiquito de la
Calzada que reconstruían o
spaghetti western ou o terror

Xosé Valiñas

churrusqueiro, ou os filmes de
Martes y 13 ou Cruz y Raya que,
no fondo, vulgarizaban o legado
absurdo de Mel Brooks. Pero si é
a primeira vez que se cita de xeito
evidente os clásicos do xénero,
os Zucker-Abrahams-Zucker da
era dourada, algún deles agora a
remolque da nova fornada co-
mercial dos irmáns Wayans. Jim
Abrahams xa se encargou dal-
gunha Scary Movie, unha ho-
menaxe refrendada pola pre-
senza do mestre Leslie Nielsen
na fita de Ruiz Caldera,compar-
tindo reparto co televisivo Joa-
quín Reyes. Volver, Alatriste, O
Orfanto, Os Outrosou O Labi-
rinto do Faunoreciben o seu pe-
culiar tratamento de shock.

Peter Capaldi [á esquerda] e James Gandolfini en In the loop. Escena de A ventá.

Imaxe de Chuvia de almóndegas. SONY PICTURES ANIMATION

Leslie Nielsenen Spanish Movie.

Intre de Garbo, o espía.
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

O 2009 foi un ano especialmente produtivo no que a logros deportivos se refire para
este Gran Mestre galego nacido en Ourense en xuño de 1991. Gañou o III aberto
apertura Ruy López en Zafra sobre xogadores da categoría de Julio Granda, Michael
Adams, Iván Cheparinov ou Oleg Korneev. Fixo unha moi boa actuación no seu de-
but coa selección española no campionato de Europa por equipos. Clasificouse se-
gundo no campionato de España de clubs co seu actual equipo, o Club Marcote de
Mondariz. E por último ven de gañar a medalla de prata no mundial sub 18 celebrado
en Turquía. Cun ELO de 2562 é o primeiro xogador español sub 18 e no ranking abso-
luto atópase entre os seis mellores, por detrás de Alexei Shirov, Francisco Vallejo, Mi-
guel Illescas, Josep Manuel López e Jordi Magem.

Ollier, Pablo 2259
Salgado, Ivan 2562

World youth chess championship 2009
(18). E42: Defensa Nimzo India. Rubins-
tein.
Para proclamarse campión do mundo
Iván Salgado tiña que gañar esta partida
e esperar que o resultado do enfronta-
mento entre Maxim Matlakov e Saleh Sa-
lem o favorecera. Iván arriscou para ga-
ñar e logrouno pero o resultado que se

agardaba foi adverso e Matlakov foi o
campión. 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4
4.e3 b6 5.Cge2 c5 6.a3 Aa5 7.Cg3 Ab7
8.Tb1 Ca6 9.Ad2 0-0 10.Ad3 d5
11.cxd5 cxd4 12.exd4 Axc3 13.bxc3
Dxd5 14.f3 e5 15.Tb5?! [15.Cf5 Tfe8
16.0-0 exd4 17.Cxd4=] 15…Cc5±
16.Ag5 exd4 17.Axf6 De6+ 18.Ae4
Cxe4 19.fxe4 Dxf6 20.Dxd4 Dg6 21.0-0
Aa6 22.Cf5 Df6? era necesario 22...Rh8
23.Ce7 Dh6±, agora a típica fortaleza da

boa conxunción de dama e cabalo crean
graves perigos Diagrama 23.e5!+- De6
24.Cxg7? grave erro que desperdicia a
vantaxe branca, era necesario 24.Dg4 g6
25.Ch6+ Rg7 26.Txf7+ Dxf7 27.Cxf7 Axb5
28.e6+- 24…Rxg7-+ 25.Tf6 Tad8
26.Df4 Td1+ 27.Rf2 Da2+ 28.Rg3 Td3+
29.Rh4 Dxg2 30.Dh6+ Rg8 0-1.

crucigrama

autodefinido

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

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Peza do xadrez que se move en diagonal. Cebada xermina-

da e tostada, que se emprega na elaboración da cervexa. 2-His-

tórica vila e concello de Valladolid, donde se asinou un famoso

tratado. 3- Interxección que denota admiración, sorpresa, enfa-

do... Condimento con que se sazona a comida. Radón. 4- Radio

Televisión Irlandesa (a cousa ten truco...). Agás, noutra variante

máis curta. British Dental Association. 5- Signo da suma. Nitró-

xeno. País preferido polos Bush (para invadir). 6- Existe. Pasta ali-

menticia cortada en anacos de forma rectangular, que se

enchen de carne picada ou verdura. Símbolo do Uranio. 7- Ele-

mento químico que ten por símbolo “Ne”. Flúor. Moi extenso

deserto asiático. 8- Que te pertence. Palabra latina que indica

dualidade ou repetición. Croucho, froito da nogueira. 9- Sím-

bolo do Americio. Enxoitos . Símbolo do Calcio. 10- Retirar aqui-

lo que impide a respiración, que produce afogo. 11- Anel.  Beira,

marxe, ourela.

Verticais:

1- Título en castelán de certo filme de Hitchcock, con Ingrid

Bergman e Joseph Cotten. 2- Pelexa. Natural ou veciño de Pon-

tedeume. 3- Símbolo do Francio. Tipo de anguía. Forma prono-

minal. 4- Camiño que non é o de volta. Santo algo abreviado.

Condimento e alimento básico na nosa alimentación. 5- Popu-

lar cantiga galega, escrita na letra por Castelao a xeito de sere-

nata estudiantil. Signo da victoria. Sistema de video que perde-

ra a carreira comercial contra o VHS. 6- Quere decir manifesta.

7- Que son eu o seu dono!. Osíxeno. Prefixo grego que significa

sabio, coñecedor. 8- Naquel lonxano lugar. Instituto da Língua

Galega. Canle de radio española. 9- Consoante dupla. Concello

situado no Val da Maía, entre Santiago e Padrón. Símbolo do

Xermanio.10- Chega despóis da hora. Freo das cabalerías. 11-

Escachara, desfixera en anacos.

Iván Salgado, subcampión do mundo sub 18.

SOLUCIÓNS

AUTODEFINIDO
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H. Vixande
FFaacciiáámmoolloo  ppoorr  TTrraannssiillvvaanniiaa,,
aaddvvíírrttoollllee  qquuee  ttrraaiioo  uunnhhaa  ccaa--
bbeezzaa  ddee  aalllloo..  QQuuee  éé  ddaa  ssúúaa  vviiddaa??
Azarosa. Loitando pola obra ar-
tística multidisciplinar. No ám-
bito da vida cultural, estiven en
Chile, recibín propostas de tele-
visión... no terreo plástico pinto,
sigo con interese o esoterismo, o
vampirismo e os mitos euro-
peos, pero primordialmente
hoxe tento dar a coñecer o Vla-
dimiro escritor. 
EEssttáá  eennccaassiillllaaddoo  ccoommoo  vvaammppiirroo..
Moléstame moito e loito para evi-
talo. Son artista, actor de perfor-
mance. Un pioneiro xunto con
John Balan, os primeiros antes de
que en Galiza se falase de happe-
ning,de escenificación espontá-
nea. Non renego do vampirismo,
asumo a sombra do meu sub-
consciente que aflorou porque
non era pose, mais hai unha fa-
ceta descoñecida e pouco valo-
rada, como é a artística.
PPaarreeccee  qquuee  eenn  xxeerraall  nnoonn  ssee  vvaa--
lloorraann  oouuttrrooss  aassppeeccttooss..
É un dos problemas desta terra,
que está demasiado sectari-
zada. É influencia da política,
pero debemos defender o ar-
tista cando é bo. Temos que es-
tarmos orgullosos do noso e pa-
garlles aos nosos antes que aos
de fóra. Só valorándonos a nós
mesmos poderemos vendernos
fóra. Por desgraza, poucos leron
“Follas Novas” de Rosalía ou “O
divino sainete” de Curros.
AApprroovveeiittee  aa  ooppoorrttuunniiddaaddee,,

Federico Cocho

En Sobibor, perto de Varso-
via, funcionou durante a

ocupación nazi un campo de ex-
terminio. Os bárbaros asasina-
ron alí 250.000 xudeus. Un
cuarto de millón de vidas de ho-
mes, mulleres e nenos segadas
polo fanatismo máis besta. 

A persecución dos responsa-
bles da matanza dura ata os no-
sos días. Un dos presuntos cri-
minais daquel matadoiro senta
estes días diante dun tribunal.
Seica non está en condicións de
aturar moito tempo, porque a
vida váiselle aos poucos, pero a
imaxe, como tantas nestes tem-
pos de iconas e símbolos, trans-
mite unha mensaxe substancial:
o deber moral de non deixar im-
punes os crimes contra a huma-
nidade, sexa cal sexa a súa orixe.

Entre nós, hai un sector da so-
ciedade que se alporiza cada vez
que un xuíz se aplica por ese ca-
miño ou que as asociacións da
memoria histórica fan un move-
mento pola dignidade dos
100.000 asasinados en España
durante a guerra civil na “zona
nacional” ou dos 50.000 exter-
minados logo de 1939. Os cau-
santes do “terror vermello” (ou-
tros 50.000 crimes) si pagaron.

Aquí ninguén reclama sentar
a ninguén no banquiño, que al-
gún matarife quedará por aí. Nin
sequera se tenta revisar determi-
nadas fortunas, amasadas a
conta de expropiar bens das víti-
mas. Pero non se pecharán feri-
das nas familias ata que non se
rehabilite a memoria dos mor-
tos e dos encarcerados por mili-
tar nun partido de esquerdas,
nunha agrupación cultural gale-
guista ou nun sindicato ou por
defender a lexitimidade demo-
crática republicana.�
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Xan Carballa

Mil golpes de peito
non mitigarán o
brutal linchamento

sufrido por Diego Pastrana.
Acusado dun crime abominá-
bel [violación, tortura e golpes
até a morte da filla de tres anos

da súa compañeira sentimen-
tal, Belén], manoseada a súa fo-
tografía con titulares espanto-
sos, condenado a morte na

conciencia manipulada da ci-
dadanía, ao final resultou que
eran uns pais desesperados por
salvar a unha miniña que caira
do tobogán no parque infantil
da urbanización da súa casa. 

Mellor dirixir a tensión social
sen control a organizala con

conciencia. De paso, no camiño
queda arrastrado o dereito clave
da presunción de inocencia. Se
máis vale un cento de culpábeis
sen condena que un só ino-
cente masacrado, quen lle de-
volve agora o sentido de vivir a
Diego Pastrana?�

1.384
anosaterra

LINCHAR
UN INOCENTE

Coñecido como Wladimir Dragossán, o vampiro Vladimiro, Rafael Pintos é un artista polifacético e un poeta
que se reclama esteta e que se arreda da imaxe convencional. Reivindica o vampirismo, pero considera
que como pintor, actor e escritor está insuficientemente valorado. 

8 400021 303104

01384

vvéénnddaassee..
Non estou de acordo con esa
idea de necesitar venderme
porque a miña obra poética “Os
ollos de acibeche” saiu moi ben,
aínda que non tiven a mesma
sorte con “O cabaleiro da rosa”,
dáme que por culpa da editorial,
iso que encaixaba nos paráme-
tros do movemento sentimen-
talista que demandaban. Mo-
destamente, son obras do noso
tempo que serán máis valora-
das cando se coñezan ben.
ÉÉ  bbiióóggrraaffoo  ddee  JJoohhnn  BBaallaann..
Teño un libro a piques de saír a
rúa que aborda a súa vida. No
campo do ensaio, tamén pre-
paro outro sobre a arquitec-
tura pontevedresa desde o ne-

oclasicismo ao racionalismo.
TTaamméénn  éé  aaccttoorr..
Agora volve a moda do vampi-
rismo con películas como Cre-
púsculo. O gusto polo prohi-
bido, o erotismo, a transgresión,
a inmortalidade ou o sangue,
que expresa a vida, son as ra-
zóns polas que o vampirismo
retorna sempre á actualidade.
Eu non tiven a sorte de Balan,
non fun protagonista dunha pe-
lícula sobre o tema. Aquilo de
ser vampiro multimedia na Te-
levisión de Galiza nos oitenta
non me gustaba porque non
me permitía outros rexistros
que si mostrei como narcotrafi-
cante en “Frío”, de Román Gu-
tiérrez, ou de aristócrata nunha

película de Ángel Peláez.
AAggoorraa  ggaassttaa  aassppeeccttoo  ddee  ddaannddyy,,
ccoonn  eessaa  ppeerriillllaa  ee  eessaass  ccaannaass..
Sempre fun un dandy e un refe-
rente gótico en Galiza. Practi-
quei a disidencia intelectual, a
diferenza nun tempo de estan-
darismo onde molesta a identi-
dade propia. Apártome do con-
vencional e opto, sen a connota-
ción clasista, pola aristocracia,
esa idea de Platón que vén
acompañada de valores como a
xenerosidade ou o altruísmo.
DDoo  qquuee  nnoonn  hhaaii  ddúúbbiiddaa  éé  ddee
qquuee  nnoonn  éé  uunn  vvaammppiirroo,,  eesseess
nnoonn  eennvveelllleecceenn..
Pois a xente dime que estou
coma sempre, aínda que as ca-
nas viñeron.�

Rafael Pintos, artista polifacético
‘Non me gustaba o papel de vampiro multimedia’

’’Non se pecharán feridas 
nas familias ata que
non se rehabilite
a memoria
dos mortos ” 
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