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11 DE DECEMBRO DO 2009

O de Diego Pastrana non é o
primeiro caso do linchamento
dunha persoa inocente acusada de forma errónea dun delito. Anteriormente, os medios
de comunicación actuaron de
xeito semellante noutras ocasións, como tras a morte de Rocío Wanninkhof, cando Dolores Vázquez non só sufriu o
mesmo acoso, senón que foi
vítima da violación da súa intimidade persoal. Outro exemplo corresponde cun accidente
padecido por unha rapaza en
Segura de la Sierra (Jaén) en
2002, cando acusaron os seus
pais de maltratala, a pesar de
non teren responsabilidade.
“Que importa que reclames e
consigas unha indemnización
ao cabo de cinco anos se fuches
vítima dun linchamento!”, reflexiona a profesora de Dereito da
Información da Universidade
de Santiago, Marta Otero. O nome e o apelido de Diego Pastrana difundiuse amplamente, a
fotografía da súa cara ocupou
moitas páxinas de diario e as
imaxes da súa detención e posta
a disposición xudicial foi protagonista de moitos minutos nos
informativos da televisión, relacionándoo coa morte da filla da
súa compañeira, Aitana. Esta
nena resultou vítima dunha
concatenación de erros médicos e xudiciais que inicialmente
non se tiveron en conta e que
implicaron a incriminación de
Diego. A portada do ABC chegou a ilustrarse cunha foto súa e
un texto que dicía: “A mirada do
asasino dunha nena de tres
anos”. Tras quedar exculpado
días despois, o director do diario

conservador desculpouse publicamente pero os propietarios
do medio non lle pediron máis
contas por ese erro.
Tras o asasinato de Rocío
Wanninkhof en outubro de
1999, varios erros remataron coa
imputación errónea de Dolores
Vázquez Mosquera, coa que se
asañaron os medios de comunicación e da que revelaron datos
íntimos da súa vida sexual que
non eran relevantes para o caso.
Posteriormente, ao resolverse o
asasinato da moza Sonia Carabantes en setembro de 2003,
descubriuse que as mostras do
ADN da persoa autora da súa
morte eran as mesmas que se
atoparon no corpo de Rocío.
Tras pasar varios anos no cárcere –condenárona a 15 anos e un
día de prisión–, Dolores Vázquez foi liberada e actuou xudicialmente contra os xornais que
a lincharan, pero a súa imaxe e
prestixio quedaron danados.
Mais non sempre é unha
morte violenta a que provoca a
publicación de noticias de trato
sensacionalista. Ás veces abonda cunha pequena lesión para
que se produzan reaccións co
mesmo ton. No verán de 2002,
en Segura de la Sierra (Jaén), unha nena de nove anos que estaba ao coidado dun familiar
mentres os pais se ausentaban,
mancouse cando xogaba e trasladárona ao hospital, onde un
médico desviou a nena cos pais
ao Hospital de Córdoba. O doutor ocultoulles aos pais que no
seu parte incluía que podía haber maltrato físico á rapaza. A
consecuencia deste informe, a
policía autonómica rematou
detendo a nai da meniña, men-

Rocío Wanninkhof, a súa morte provocou un dos erros xudiciais máis sonados.

’’

Queimportaquereclames
e consigas unha
indemnización ao cabo
de cinco anos se fuches
vítima dun linchamento!”
[Marta Otero]
Profesora de Dereito da Información.

’’

Opresuntoautordamorte
da menor pegoulle,
pero non a violou”
[titular de El Mundo]
Titular de El Mundo.

tres que internaban a nena nun
centro de menores. A intervención dunha xuíza aclarou que
non existían maltratos e rematou por devolver a custodia paterna, mais no camiño o caso
chegou ao Parlamento andaluz

e aireouse nos medios de comunicación, sen darlles aos pais a
posibilidade de defenderse. Se
ben durante todo o proceso os
veciños de Segura de la Sierra
non dubidaron da falsidade da
acusación, fóra desa localidade
os pais da rapaza non puideron
evitar a soa de maltratadores.
En casos como estes, a profesora de Dereito da Información,
Marta Otero, lembra que as vítimas dos linchamentos están
protexidas polos artigos da
Constitución número dez, sobre a dignidade persoal; dezaoito, do dereito á honra; e vintecatro, que garante a presunción
de inocencia. “Certo que fronte
a isto está o artigo vinte, do dereito á información –matiza a
xurista–, mais tamén hai que
actuar de forma ponderada e en
todo caso empregar termos como presunto á espera dunha resolución xudicial firme”.

COMO SE DESTRÚE UNHA REPUTACIÓN.
O sábado 28 de novembro o diario El Mundo indicaba en >>>
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PEPE CARREIRO

CONSTITUCIÓN

O

nalismo
>>> titulares que “o noivo da
nai de Aitana recoñece as malleiras” e fundamentaba a afirmación nas novas publicadas
en “varios medios de comunicación canarios citando fontes
da investigación”. Ás veces sinalar que a persoa obxecto da información é simplemente sospeitosa resulta unha coartada
para ir máis aló. Así, a mesma
noticia de El Mundo, na súa edición dixital aseguraba no titular
que “o presunto autor da morte
da menor pegoulle, pero non a
violou”. El Mundo variou o ton e
a orientación da información
conforme novas probas testemuñaban a inocencia de Diego
Pastrana, até que posteriormente puña o acento noutras cuestións como que “a Garda Civil
obrigou a Diego [Pastrana] a ver
as fotos da autopsia de Aitana”.
Mais a Diego Pastrana non
só lle preocupan os erros médicos ou policiais, tamén está furioso co trato recibido polos
medios de comunicación porque se sentiu linchado. O asa-

“A mirada do asasino” titulou o diario, o que logo se demostrou falso.

ñamento dos medios foi a causa de que tiveran que internalo
para prestarlle axuda psicoló-

xica. Por esa razón, anunciou
que denunciaría a todos, mesmo “aos telexornais”.

CONSECUENCIAS. A profesora
Marta Otero sinala que, alén
das violacións dos dereitos
constitucionais, este tipo de casos tamén implican responsabilidades penais e civís. “Por
exemplo, a falsa imputación
dun delito está recollida no Código Penal; trátase de inxurias e
calumnias”, explica. No relativo ao ámbito civil, “existe o dano moral, que a protección civil
da honra, a intimidade e a propia imaxe”. A xurista indica que
“no cálculo das indemnizacións polo dano moral, o xuíz
pode ter en consideración o aumento das vendas que conseguiu un medio de comunicación” ao calumniar a un inocente e lembra que, ademais,
existen vías para sancionar con
máis dureza estas condutas para evitar que se repitan.
As vendas representan a
principal razón pola que os medios recorren ao sensacionalismo, unha conduta na que incorren tanto as empresas xornalísticas como os seus traballadores. Con todo, Marta Otero lembra que “existen uns códigos de
conduta, hai que verificar as
fontes porque non hai nada peor que unha condena pública; aí
a prensa xógase o seu prestixio
diante da sociedade”.G

Adeus á presunción de inocencia
M.V.

Cando o noivo e presunto
asasino de Marta del Castillo
saía do xulgado, un xornalista
de televisión aguilloaba os veciños, coma se fosen a claque
dun concurso –pode escoitarse na emisión–: “Agora, agora!” Un dos presentes pregunta: “cal é?”. “É ese, ese”, óese
que lle responden.
Tras a morte, estes días,
dunha rapaza en Redondela,
un grupo de persoas maniféstase ante o concello de Vigo.
Alguén pregunta –a esa altura
xa se sabe que non houbo violencia nin agresión– “contra
que protestan?”. “É por solidariedade”, respóndenlle,
“por sentimento”. “Pero iso
faise no funeral, coa familia”,

En contra do que afirma este titular, a autopsia non confirmou o asasinato, senón a
morte por sobredose de Déborah Fernández en 2002.

replica a mesma persoa. Os
manifestantes non saben que
dicir, agardan a que cheguen
as cámaras de televisión.
En Vigo, lémbrase tamén o
exemplo de Deborah Fernández Cervera, ocorrido en abril
de 2002. De boa familia, a po-

editorial

licía non quixo, por discreción, facer pública a causa da
morte: sobredose de drogas. A
nai non deixou, con todo, de
lanzar continuas chamadas á
procura dos inexistentes asasinos e a opinar sobre a inseguridade cidadá.

Neste caso último de Lanzarote, un diario dixital madrileño, considerado serio, titula:
“O xuíz deixa libre o presunto
asasino”. Na altura xa se sabía
que Aitana morrera vítima
dunha caída e dun erro de
diagnóstico médico. O titular,
en cambio, impulsaba, quizais
sen intención, a idea tan popular de que “os delincuentes entran por unha porta do xulgado
e saen pola outra”. Outro diario
inventaba o dato de que o acusado recoñecera terlle dado varias malleiras á nena, o que era
falso. Sorte que puido demostralo, porque boa parte dos
medios de comunicación decidiron abolir, desde hai xa algún
tempo, o dereito á presunción
de inocencia.G

aniversario da Constitución foi algo máis
que outra data conmemorativa. O seu intérprete, o Tribunal Constitucional, vive
horas baixas, a consecuencia, entre outros motivos, do
bloqueo da súa renovación,
propiciado por un PP desconforme co status quo institucional desde os tempos
de Aznar. Para o ex presidente, o pacto constitucional
beneficiou a esquerda e os
nacionalismos. Esquece esta
análise que daquela os militares xogaban un papel de
insoslaiábel relevancia. O
ruído de sables era noticia
constante nos xornais.
O paso do tempo tamén
xogou o seu papel. Desapareceu esa ameaza militar, asentáronse as autonomías, creando realidades sólidas e novidosas, sobre todo en Cataluña, País Vasco e Galiza e,
quizais como reacción, está a
medrar un centralismo de
novo cuño, asentado na puxanza económica da comunidade de Madrid, ben visíbel nos medios de comunicación que xera, moi próximos á extrema dereita e negacionistas das diferencias
intraestatais. De mans destes
medios, daría a impresión de
que volvemos ao “España
una y no cincuenta y una”.
Ao mesmo tempo, os nacionalistas, a partir da Declaración de Barcelona, viñeron reclamando “unha nova
cultura política” que, sen
saltos nin sobresaltos da legalidade, camiñe cara un Estado unido pero de carácter
plurinacional. Argumentan
que esa España plural gañaría en riqueza ante o mundo,
sen perder nada a cambio,
dado que o castelán, por
exemplo, ten a súa presenza
planetaria asegurada.
Pero o debate encóntrase
atascado. Redactores da
Constitución como o conservador Herrero de Miñón ou
negociadores do pacto como
o progresista Santiago Carrillo son incluídos na heterodoxia, simplemente por non
ver as reivindicacións nacionalistas de maneira dramática, senón construtiva.G
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María Obelleiro

ASEMANA
'SERÍA UN FRACASO QUE
OS EMIGRANTES NON VOTASEN EN URNA NO 2012'
Alberte Núñez Feixóo regresou da súa primeira viaxe oficial por América do Sur desde
que ocupa a Presidencia da
Xunta cunha reivindicación
do voto en urna para os emigrantes. “Sería un fracaso da
clase política non garantir o sufraxio en igualdade de condicións” nos próximos comicios
xerais, previstos para o 2012.
Así, pediu que se desbloquease
a reforma da lei electoral no
Congreso dos Deputados. “Só
falta vontade a política do Goberno español”, sinalou. En
troques, Feixóo prefire que o
sistema se manteña nas municipais. Curiosamente, as locais
son as eleccións que crean
maior controversia sobre a
conveniencia de que nelas
participen os emigrantes. Du-

Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

P

Alberte Núñez Feixóoá súa chegada ao Brasil.

rante a súa viaxe alén do mar, o
presidente da Xunta tamén insistiu na confederación dos
centros galegos para superar

as institucións de “parroquia”
que fundaran os primeiros que
abandonaron a terra. Neste
sentido, Feixóo sinalou que

PEPE FERRÍN / A.G.N.

cómpre que a emigración galega se una e forme un “lobby
de galegos” que fortaleza a colectividade.G

VOTO EN CONTRA DO PP

A CORUÑA ACORDA RETIRAR
AS DISTINCIÓNS FRANQUISTAS
En aplicación da Lei da Memoria Histórica, o Concello da Coruña aprobou en pleno e de xeito definitivo a modificación do
regulamento de concesión de
honras e distincións. Deste xeito
permítese a retirada deste tipo
de recoñecementos concedidos
durante o franquismo a persoas
vinculadas á ditadura. A medida
foi aprobada polo grupo de Goberno –formado polo PSdeG e
polo BNG– e contou co voto en
contra do PP, que propuxera
que as persoas ás que se lle concederan estas distincións fosen
escoitadas en audiencia.G
Os deputados do BNG abandonando o hemiciclo durante a sesión plenaria do 9 de decembro.

JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

PARLAMENTO

O BNG ABANDONA
O HEMICICLO
POLOS TRÁMITES DE URXENCIA
Todos os deputados do Grupo
Parlamentar do BNG, agás Anxo Quintana –o seu membro na
Mesa do Parlamento–, abandonaron o hemiciclo durante o
debate da Lei de Comercio Interior, que tivo lugar na sesión
plenaria do mércores 9 de decembro. O BNG rexeitou participar na discusión desta lei por
considerar un “abuso” e unha
“burla ao Parlamento” a tramitación pola vía de lectura única
e de urxencia deste texto. O PSdeG –que non secundou os na-

’’

GALICIA EN ALERTA
URBANÍSTICA

ALBERTE NÚÑEZ FEIXÓO

cionalistas– subliñou que o Goberno autónomo utilizou este
trámite en catro dos cinco textos lexislativos que se aprobaron na Cámara. Para os socialistas esta circunstancia “mostra
un desprezo absoluto polo Parlamento”. Con este, xa son dous
os abandonos da oposición –ou
algún grupo parlamentario–
nunha sesión plenaria no que
vai de lexislatura. O primeiro
ocorreu cando socialistas e nacionalistas abandonaron o hemiciclo nunha intervención do
conselleiro de Economía, Xavier Guerra, na que –interpretaron– que estaba defendendo a
súa xestión empresarial.G

SOLO INDUSTRIAL

A OPOSICIÓN DENUNCIA
A VOLTA Á ESPECULACIÓN
NOS POLÍGONOS
Nos polígonos galegos están
sen ocupar 1,3 millóns de
metros cadrados, un Agustín Hernández,
16% do to- conselleiro de Medio
tal. Con to- Ambiente. J. BARCALA
do, a Xunta anunciou no Parlamento
que duplicará os parques, desde os 92 actuais até os 193 no

2015. A proposta da Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en materia de solo industrial recolle
importantes vantaxes para os
empresarios, como a redución
das sancións. Ademais, as
compañías só terán que abonarlle á Xunta o 30% do prezo
antes de ocupar as parcelas –o
70% restante poderano pagar
en tres anos– e non terán que
presentar balance de contas,
como se facía até o de agora.
Os grupos da oposición, PSdeG e BNG, acusaron a Xunta
de amparar que se paralicen
proxectos e que se especule
coas parcelas.G

or fin alguén lle pranta cara ao desastre. Pertrechado coa extraordinaria autoridade moral que lle dá ter sido alto
cargo na Consellería encargada
dos asuntos do territorio, ter
ocupado o posto de asesor urbanístico nese crisol de respecto polo territorio que sempre
foi a Deputación de Pontevedra, ou ter desmontado en seis
meses a lexislación de racionalización urbanística que implementara o Bipartito, para darlle
a razón a alcaldes e promotores
volvendo á lexislación do “ti vai
facendo, que xa o amañaremos
logo”. Agustín Hernández,
emulando a Al Gore, acaba de
dicir esa verdade incómoda
que todos sabíamos pero preferíamos ignorar: Galicia é un desastre urbanístico.
A denuncia ten aínda máis
mérito se temos en conta que
o Conselleiro pertence ao partido que leva gobernando por
maioría absoluta máis tempo
e en máis sitios nese país sumido no caos urbanístico que
se estendía coma un cancro.
No tal desastre semella que
non tiveron nada que ver os alcaldes, concelleiros e conselleiros do PP que durante máis
de vinte anos dispuxeron de
todo o poder posíbel neste
mundo para ordenar con sentido o territorio dun xeito sostíbel, eficiente e racional pero
non o fixeron e mesmo fixeron
da desfeita a máxima expresión da autonomía municipal.
Pero non, na análise do Conselleiro, o país as fai e o país as
paga. O problema é que Galicia e os galegos somos así, señora, un desastre urbanístico…. que el vai amañar por real decreto. E se non o dá amañado, seguro que alguén poderá certificar que o amañou como se fose de verdade. A fin de
contas é una práctica frecuente
en todas as administracións G

’’

AgustínHernández acaba
de formular unha verdade
incómoda, que todos
sabiamos
pero queriamos
ignorar: Galicia
é un desastre
urbanístico”

>>>
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Un nadal sen seleccións galegas
A selección galega é arelada polos futbolistas porque move
o mercado e dalles proxección. A festa era total para o fútbol
feminino, no que Galicia é potencia e precisa visibilidade.
Neste 2009 a noticia é que non hai partido ‘por mor da crise’.

O portavoz do PP no Parlamento, Manuel Ruíz Rivas e
o deputado nacionalista Alfredo Suárez Canal discrepan
da importancia da selección que, non embargante, se mantén
na gran maioría das comunidades autónomas

Manuel Ruíz Rivas (PP

Alfredo Suárez Canal (BNG)

‘É cuestionábel destinar
cartos públicos á selección’

‘Se os partidos se organizan
ben poden dar beneficios’

María Obelleiro

Por que a Xunta decidiu non
apoiar este ano os partidos das
seleccións galegas de fútbol?
A decisión de celebrar ou non
un partido debe vir da propia
Federación Galega de Fútbol,
non da Xunta. Son as federacións os organismos que deben
organizar estes eventos. Este
ano a FGF non solicitou ningún
tipo de axuda para o partido das
seleccións. É bastante cuestionábel que fondos públicos se
destinen a organizar eventos
que son de deporte profesional.
Entón, a que disciplinas deportivas se deben destinar os fondos públicos?
Fai máis falta este diñeiro para
promover o deporte base, escolar e outras seleccións e categorías que non gozan das mesmas
posibilidades que ten o combinado de fútbol. A Administración está para apoiar e para colaborar nesta liña. É máis, este
mesmo Nadal vaise celebrar un
partido da selección galega de
balonmán –iniciativa que partiu da federación– que conta co
apoio da Xunta.
Interésalle á sociedade o parti-

do da selección?
Interésalle, claro, a sociedade é
competitiva e gústalle ver onde
se atopa o nivel deportivo do
equipo do seu país. Precisamente por iso a sociedade ten
que encher o campo.
Enchéronse os estadios nos catro encontros que xogou Galiza...
Pero incentivando a afección
regalándolle máis do 50% das
entradas. Iso tamén se pode facer co Celta e co Deportivo.
Houbo motivacións políticas
do anterior Goberno mesmo
polo nome dos combinados,
que se era selección nacional,
Galiza... parece que o que buscaban era reivindicar o propio
máis que o deportivo.
Como lles afecta aos clubs que
non xogue o partido?
Malia que a colaboración dos
clubs é máxima coas seleccións,
no fondo alégranse de que non
xogue ningún tipo de selección.
E non me refiro só á selección
galega, tamén á española... Desta vez hai unha dificultade engadida. Atopámonos nun ano no
que se vai celebrar o Mundial.
En cambio, para moitos futbolistas e, sobre todo, no caso das

Manuel Ruíz Rivas.

A.G.N.

Alfredo Suárez Canal.

A.G.N.

mulleres, o partido de Nadal
era unha boa oportunidade
para darse a coñecer.
Pode ser un escaparate e é un
xeito de que amosen o seu potencial como deportistas. Son
consciente de que no caso da
selección das mulleres axudou
á visualización e resultou interesante tanto a nivel deportivo
como a nivel de promover o
deporte feminino.G

Por que a Xunta decidiu non
apoiar o partido de Galiza?
A súa actitude coincide coa liña
agresiva contra os sinais de
identidade galegos. O PP empezou a atacar o idioma e agora
continúa co ataque ás seleccións deportivas.
O Goberno fala de motivos
económicos.
A desculpa económica é ridícula. Nalgúns encontros, os resultado en base audiencia e patrocinios acabaron sendo positivos economicamente. Se o
partido se organiza ben, non
ten porqué supor un gasto para o erario público.
A Dirección Xeral para o De porte non recoñece explicitamente que non se vai celebrar
o encontro?
De entrada, o director xeral para
o Deporte recoñeceu que non
se ían celebrar os partidos e buscou unha xustificación económica. Unha vez que se lle desmontaron eses argumentos e
cando empezaron a ver que socialmente os partidos gozaron
dun eco importante buscaron a
vía da ambigüidade. Tamén comezaron a dicir que a responsa-

bilidade non é da Xunta senón
das federacións deportivas, pero
iso tamén acontecía na pasada
lexislatura.
O PP considera que os partidos
de Galiza teñen un “nulo interese deportivo”.
O “nulo interese” non é certo
porque na sociedade na que vivimos, o interese mídese pola
afluencia aos estadios e polas
audiencias televisivas, e o partido de Galiza foi o acontecemento máis seguido ese día e
nesa franxa horaria.
A non celebración do partido tamén lles afecta aos clubs e aos
xogadores e xogadoras.
Como calquera acontecemento deportivo con transcendencia social, os partidos das seleccións eran un xeito de evidenciar unha vinculación dos xogadores cun proxecto colectivo
que se chama Galiza. A moitos
dos futbolistas lles resultaría
importante participar nos encontros desde o punto de vista
da proxección deportiva. Ademais, no caso da selección feminina, era unha maneira única e singular de promover o deporte feminino.G

TRIBUNA I Xosé Manuel Barreiro.
Vicepresidente do PPdeG.

E XA SON CASE CATRO MILLÓNS
3.868.946. Ese o número de parados cos que encetamos o mes
de decembro. A tendencia segue á alza e xa son moitos meses consecutivos. A taxa de desemprego que admite o Goberno de Zapatero soe ser inferior á
que nos asignan outros organismo. Así, por exemplo, en outubro situábana no 17,93 %, pese a que o Eurostat xa a colocaba no 19,3, moi por riba da media da zona euro, cun 9,8%, e do
conxunto da UE, cun 9,3.
España, segundo os organismos económicos nacionais e
internacionais e asumido xa

>>>

pola propia ministra Helena
Salgado, será o derradeiro dos
grandes países en saír da crise.
Non se prevén datos positivos
do PIB até o 2011, polo que o
problema do paro seguirá
agrandándose e iso que a estas
alturas xa marcamos récords.
Coma mostra, un botón, o desemprego entre os menores de
25 anos en outubro era en España do 42,9%, o máis alto da
UE, só seguida, aínda que de
lonxe, por Letonia co 33,6%.
Levamos moitos meses reclamándolle a José Luis Rodríguez Zapatero a adopción de

’’

Ossocialistasseguen
empeñados en negar que
a mingua de impostos
contribúe a reactivar
a economía”

medidas: redución do déficit,
contención do gasto público
improdutivo, baixar os impostos para reactivar a economía e
o consumo... Pero os socialis-

tas seguen empeñados en negarse á evidencia de que a
mingua de impostos ofrece
vantaxes e contribúe a reactivar a economía. O mellor
exemplo é Alemaña, que, pese
a crise, segue a crear postos de
traballo. En novembro, de feito, comprimiu a súa taxa de
desemprego até o 7,6%.
Agora, o goberno central di que
levará a cabo diversas reformas
estruturais para tentar encanar
a difícil situación na que nos
atopamos. Dende o PP levamos moito tempo insistindo niso e, aínda que, como di o re-

frán, nunca é tarde se a dita é
boa, moito nos tememos que
será un anuncio máis, unha
proclama de intencións sobre
columnas de barro.
Pero non haberá maneira de
recuperar todo o tempo perdido en negar o que era evidente para case todos, que a
gravidade da crise na que estamos inmersos require actuacións decididas. A estas alturas a credibilidade do Goberno Zapatero en materia
económica, coma noutras,
non é xa que estea en entredito, simplemente non existe.G
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O PNV SABE
FACER POLITICA
Ceferino Díaz

C

oa alternancia no goberno
de Euskadi, parecía que o
PNV tiña tentacións de botarse
ao monte e confrontarse co goberno central. Mais, sen que
houbese cambios en Euskadi o
PNV hai dous meses que cambiou radicalmente de actitude.
Perderon o poder pero 30 anos
nel fixeron que a perda de Ajuria
Enea non impida que sigan tendo moito mando: Xuntas forais,
Concellos e un forte sistema social fan do PNV algo máis ca un
partido. Non poden xogar a ser
marxinais en Madrid. Polo contrario, aproveitando a conxuntura pretenden, pactando determinados temas, amosar que
seguen sendo un partido de goberno que decide en Madrid.
Sabendo que Zapatero necesitaba apoios para aprobar
os orzamentos, ofrecéronse e
puxeron prezo: a blindaxe das
facendas forais e un importante paquete para financiar as
universidades e os institutos de
investigación vascos. Consideran estas institucións vitais para o futuro de Euskadi. Negociadas as condicións, o PNV
cumpre sempre. É un aliado de
fiar –tamén o foi cando gobernou o PP– pero caro.
Cando se trata dun tema do
seu interese xogan con forza e
sen complexos as súas cartas.
Reticentes ao que soe a forzas
armadas españolas no País
Vasco; reclaman como se fose
algo natural que soldados ou
infantes de marina se asenten
en barcos españois –a maioria
de armadores vascos– para defender intereses privados.
Nos temas de política xeral
a súa actuación é previsíbel, son
un partido nacionalista de ideoloxía populista conservadora
que traballa seriamente. Nos
que non lles afectan son coherentes, na cuestión do financiamento abstéñense, entendendo que eles, cun réxime especial, non deben condicionar o
funcionamento do común.G

’’

O PNVéunaliadodefiar
–tamén o foi cando
gobernou o PP–
pero caro”

Dous aspectos da cámara do Hórreo.

PACO VILABARROS

Os deputados que menos participan
Touriño (PSdeG), Vázquez (PSdeG),
Negreira (PPdeG) e Quintana (BNG) entre
os menos activos esta lexislatura
Manuel Vilas

O ano remata e xa se pode facer
un balance do esforzo de cada
deputado no Parlamento Galego. Importantes líderes de cada
formación son os que menos
iniciativas presentan. Así, o expresidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, é o pechacancelas
con só catro intervencións. O segundo pola cola é o seu sucesor
como secretario xeral dos socia-

listas galegos, Manuel Vázquez.
Entre os conservadores galegos o peor parado e Carlos Negreira, líder do PPdeG da Coruña, con só 17 intervencións en
oito meses. Non hai cifras de intervencións de Alberte Nuñez
Feixóo, pois é deputado pero,
loxicamente, non pregunta ao
Goberno que preside.

OS DATOS DE VIÉITEZ, LASTRADOS PO-

VIII LEXISLATURA. INICIATIVAS PRESENTADAS
GRUPO

DEPUTADO

INICIATIVAS

PSdeG
PSdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
BNG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PSdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG
PPdeG

Pérez Touriño
Vázquez Fernández
Negreira Souto
Cobián Fernández
Novoa López
Romero Fernández
Escribano Rodríguez
García Pacín
Quintana González
Castiñeira Broz
Díaz Pardo
Seoane Romero
Barros Sánchez
Piñeiro Martínez
Díaz Lugilde
Arias Veira
Baamonde Díaz
Baltar Blanco
Gómez Alonso
López Campos
Álvarez Chao
Goldar Güimil
Fernández Fernández
Rodríguez González
Rodríguez Miranda
López Rodríguez
Valcarcel Gómez
Fervenza Costas
García López
Oubiña Solla
Suananzes-Carpegna
Ruiz Rivas
Balseiro Orol
Sueiro Pastoriza
Rodríguez Arias
Fernández Fernández

4
15
17
19
26
36
41
43
44
44
44
45
47
47
50
54
60
75
76
80
81
83
87
88
93
98
101
111
115
118
130
135
137
139
146
147

GRUPO

DEPUTADO

INICIATIVAS

PPdeG
PSdeG
BNG
PSdeG
PSdeG
PPdeG
PPdeG
PSdeG
PSdeG
PSdeG
BNG
PPdeG
BNG
PSdeG
PSdeG
PSdeG
BNG
PSdeG
PSdeG
PSdeG
BNG
PSdeG
PPdeG
BNG
PSdeG
BNG
PSdeG
PSdeG
BNG
BNG
PSdeG
PSdeG
BNG
PSdeG
PSdeG
PSdeG
PSdeG

Prado del Río
157
Rego González
159
Suárez Canal
160
Losada Álvarez
160
Sestayo Doce
166
Santalices Vieira
174
López-Chaves Castro 174
Fraga Santos
186
Caride Estévez
202
Cerviño González
236
Blanco Álvarez
242
Fernández Leiceaga 244
Viéitez Alonso
271
Méndez Romeu
331
Gallego Calvar
345
Acuña do Campo
372
Pontón Mondelo
363
Pose Mesura
385
Burgo López
419
Meijón Couselo
487
Lobeira Domínguez 487
Soneira Tajes
492
Bouza Santiago
523
Táboas Veleiro
612
Varela Sánchez
638
Paz Franco
670
Gallego Lomba
698
Tomé Roca
705
Adán Villamarín
718
Sánchez Montenegro 729
López Vidal
737
Barcón Sánchez
899
Aymerich Cano
964
Verdes Gil
990
Quintas Álvarez
1.117
Seara Sobrado
1.263
Lage Tuñas
1.977

LO SEU ACCIDENTE. A táboa mostra
que case todos os deputados
do Bloque están no grupo dos
máis activos. Entre os 50 deputados con menos iniciativas só
hai dous nacionalistas. Un é
Anxo Quintana, ex-voceiro nacional da fronte, no posto 10º
pola cola, e o outro é Henrique
Viétez. Iso si, os datos de Viéitez non son comparábeis co
resto, pois leva ausente dende
setembro tras un accidente de
moto.
Ademais, os servizos da Cámara explican que as cifras teñen unha marxe de erro de até o
10%, por deficiencias informáticas. Cómpre estimar tamén que
moitas son intervencións escritas, que un só político a miúdo
elabora e despois dá a asinar a
varios compañeiros.
Neste sentido, a presenza de
certos deputados na cola da clasificación explícase pola falta de
diálogo cos seus compañeiros.
Ademais, nótase que algúns políticos con responsabilidades na
cúpula dos seus partidos participan menos no día a día, caso
dos citados Negreira e Vázquez.

NON HAI NINGÚN PARLAMENTARIO
DO PP ENTRE OS 14 PRIMEIROS. Malia estas eivas, os datos proban
que hai un abismo entre as catro intervencións de Touriño (á
marxe da dirección do PSdeG
tras as eleccións do 1M) e as
1.997 de Xosé Manuel Laxe Tuñas. O socialista sácalle máis de
700 intervencións a segunda
clasificada, Laura Seara.
A nivel de partidos, é evidente que os do PPdeG realizan menos esforzo. Non hai
ningún conservador entre os
catorce primeiros.

CINCO MIL EUROS AO MES PARA CADA
DEPUTADO. Iso si, traballen moito
ou pouco todos teñen o mesmo
salario base, 2075 euros, máis
2092 euros de gastos de comidas
e desprazamento. A isto hai que
engadirlle dietas, pluses, gastos
de libre disposición e de representación, que varían entre os
200 dun ‘deputado raso’ até os
2.000 da presidenta da Cámara.
En definitiva, que o soldo habitual dos parlamentarios, presenten iniciativas ou non, non
está lonxe dos 5.000 euros.G

(Datos obtidos da aplicación informática Agora)
(Actualización: 30/11/2009)
PACO VILABARROS
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ENPOLEIROALLEO

E AGORA, QUE?
Francisco Carballo

L
Xosé Luís Gómez, director do 'Xornal de Galicia'.

/ 50 Hz, que en todos os idiomas se escribe igual”. Refírese á
voltaxe e frecuencia da electricidade que a case todos nos
chega a casa.

AS AUTONOMÍAS
E A BUROCRACIA

Xavier Alcalá.

O MITO DO INGLÉS
En La Voz de Galicia, o escritor
e enxeñeiro Xavier Alcalá
aborda cun exemplo a necesidade relativa do inglés. “Janez
traballa defendendo ante a Comisión Europea os intereses
científicos da Eslovenia. É
dunha vila do recanto occidental desa república, onde fai esquina contra Italia e Austria.
Fala doadamente italiano, alemán e serbocroata. Agora anda
a aprender portugués. Janez
acaba de facer unha espléndida
presentación das posibilidades
de cooperación científico-técnica da Unión Europea co
grupo BRIC: Brasil, Rusia, India
e China. Europa –dixo– cada
vez ten menos peso na poboación global e no grupo BRIC aumenta rapidamente a relación
coñecemento/poboación. Das
catro grandes potencias, a
emerxente de máis doado trato
é o Brasil, «con comportamentos latinos e case norteamericanos, riquísima cultura e moita
alegría»”, sinala. Tamén relata
que “no networking party que
segue á intervención do Janez,
este procura a compañía dun
grupiño de galegos e portugueses; e atende –cun ollar eslavo,
verde e riscado– a unha discusión lingüística que leva ata os
artigos do profesor Rodrigues
Lapa en La Voz de Galicia. Lusismo e enxebrismo acaban en

XAN CARBALLA

porcentaxes de galego, castelán
e inglés no ensino: 50/50,
40/40/20, 33/33/33... «But, ¿English: what for?» (¿inglés, para
que?), irrompe o Janez, facendo
calar os convivas. Dá logo o seu
punto de vista: é moito máis
importante entender a mecánica de fluídos en esloveno que
ter un verniz de cultura xeral en
inglés. E pregunta como vai o
ensino medio en Galicia. «Pesimamente», respóndenlle. Os
rapaces entran na universidade
sen saberen que significa 220 V

’’

No canto de aprender
a pilotar avións, ao
príncipe máis lle valía
saber galego”
[Iñaki Anasagasti]
Senador do PNV

O diario Expansión (Grupo Recoletos, matriz de El Mundo)
entrevista ao economista Xavier
Sala i Martín e pregúntalle: “Que
opina do galimatías regulatorio
que construíron as Comunidades]autónomas]?”. Sala, de pensamento liberal, sinala que
“para montar unha empresa
necesítanse 400 permisos de
400 administracións; estudos de
todo tipo polos que o goberno
cobra 6.000 euros por cada un;
decisións arbitrarias de alcaldes;
normativa de residuos e leis que
obrigan a ser respectuoso co paxariño que pasa e o lagarto que
cruza a estrada. Logo de tantos
días para montar unha empresa, o máis fácil é irse a traballar a un banco. A xente que ten
ideas non as implementa porque termina morta de noxo. A
isto únese o problema dos tribunais. Se non hai confianza
nunha xustiza rápida e eficaz,
non pode funcionar a economía”. Entón, o xornalista busca
unha confirmación da natureza
negativa do sistema autonómico e pregunta: “Cre entón
que é prexudicial para o mercado tanta dispersión autonómica?”, mais a resposta non resulta a que agarda: “Eu creo que
é boa se xera competencia entre
comunidades. É dicir, a autono-

’’

Fusionar como sexa,
e en calquera caso,
é absurdo. Unha estraña
obsesión”

PACO VILABARROS

mía que xere barreiras está perdendo e vainas a ter que quitar.
En España hai un debate fantástico sobre o Imposto de Sucesións. Por que agora en Cataluña, feudo socialista a favor de
todos os impostos que poidas
imaxinar e máis, quítase Sucesións? Porque Esperanza Aguirre un día dixo, «quitámolo». Se
Aguirre fai unha regulación boa
para a empresa e atrae todo o
capital a Madrid, asegúroche
que, en quince días, Cataluña
imítaa. O problema regulatorio
non é de descentralización, senón de que os Gobernos se meten en cousas que limitan a liberdade empresarial. É un problema de mal goberno.”

UN XORNAL
PROGRESISTA
Xornal de Galicia cumpre un
ano e nas súas páxinas Xabier R.
Blanco entrevista o director,
Xosé Luís Gómez, quen explica
a quen se dirixe o medio: “Localmente, nun país tan minifundista coma este, onde lonxe de
ter unha gran cidade hai varias
intermedias, ten a súa lóxica que
haxa varias cabeceiras locais.
Outra cousa é se hai espazo para
moitos periódicos de ámbito
autonómico. O normal nos países democráticos é que haxa
cando menos un de centro dereita e outro de centro esquerda,
ambos os dous consolidados.
Pola nosa banda, niso estamos,
pero o resultado final dependerá dos galegos que queren un
xornalismo progresista”. Noraboa polo aniversario.G

in comentarios e fun preguntado polo filme Ágora:
unha evocación de fins do século IV con Hipatia de protagonista e con lectura subliminar
da actualidade hispánica. E dígame: agora que?
Paga a pena reler a mensaxe
de Amenábar con Ágora: esa
praza a debater as realidades
fondas do presente; fondas e escuras, fondas e urxentes. As
grandes finanzas apuran aos gobernantes a entregarlles “todo”.
Ah, porque os financieiros saben
todo e din apostar por mellorar
ese lento, torpe, desanimado
paso dos días e dos humanos.
Amenábar en Ágora examina
as mentes dos habitantes de Alexandría: ciencia e fe; mellor dito
ciencia e relixión. E desde a ciencia hai tránsitos á teurxia, á hipótese, ao funabulismo. E desde a
fe cristiá estaba a darse o tránsito
á relixión. E insisto da fe, aceptación da mensaxe de Xesús por
un “reino fraterno, dun Deus de
paz” aos labirintos da elucubración dogmática, da relixión. E
dos dous itinerarios, ciencias e
relixións, a apelación ao poder
para impoñer a “súa verdade”. E
iso mediante a violencia.
O poder, daquela Teodosio,
tira polo medio: os dous teñen
razóns, que se entendan. Mais
non se entenden e vai gañar o
numeroso con Cirilo o grande.
Este Cirilo non ledes “O portavoz da CEE, Sr, Camino”? Pero
Cirilo e Camino, tal para cal, berran… Non son a “voz que
clama no deserto”, son a voz do
seu amo: a oposición política
que se deita cos financeiros e
que sabe que o Goberno xa nin
pinta, nin desata -bule e soña.
Pintan bastos, señores. Ollade
a Amenábar; ollade a realidade
sen funambulismo. A lingua é o
termómetro máis sensíbel; o
medidor dos cráteres a vomitaren lume. E nós sabemos que
quitarnos a lingua quere dicir
deixarnos sen pan, sen caixas de
aforro, sen economía. Unha relixión sen fe, unha ciencia de bruxas: a nada, a nudez, a tumba
dos pobos inocentes. G

’’

[Xoán Ramón Quintás]
Presidente da Confederación
de Caixas de Aforro

Xavier Sala i Martín.

A lingua é o termómetro
máis sensíbel.
Quitarnos a lingua
é deixarnos
sen pan”
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Albariño de batea

’’

SOSTIBLE

Os viños galegos experimentais, con elaboracións
singulares, chegan a mercados moi competitivos
e logran altas valoracións na guía Parker, a máis
prestixiosa do mundo
A.R.

Que opina de introducir botellas
de albariño nunha batea a vinte
un metros de profundidade, ou
a mesma variedade adormecela
dentro dun gran ovo de formigón máis de dous anos? Agora
incluso hai viños galegos asinados por enólogos neocelándeses, que son Rías Baixas en
esencia pero lonxe das propiedades con que os identificamos
ao longo dos últimos anos. Algúns, polo padal, poderíamos
situalos en California ou en calquera rexión importante do
mundo vitivinícola francés.

NUNHA GUÍA EXQUISITA. A Guía
Parker, tal vez sexa a máis prestixiosa do mundo, hai tres anos
outorgoulle noventa e sete
puntos sobre cen a un viño da
D.O Monterrei, A Trave de
Xosé Luis Mateo, puntuación
gardada para os caldos de referencia mundial. A Trave leva a
sinatura dun dos enólogos
máis prestixiosos, Raúl Pérez,
afincado no concello do Grove
e que, dende hai anos, é tamén
propietario da adega de Rías
Baixas Castro Ventosa.
Hai dous anos, Raúl Pérez
decidiu experimentar introducindo albariño nunha batea,
xusto a carón da Illa de Ons, as
botellas nun principio estaban
a unha profundidade de máis
de trinta metros polo que as rollas non aguantaban a presión
e, incluso, os polbos se apoderaban do viño. Entón situounas a doce metros, co que o
equilibrio das rollas é semellante ao do exterior.
O resultado é que o viño
complementa os aromas propios do albariño cun frescor
salgado. A fermentación é máis
rápida, curiosamente, a pesar
de non haber osíxeno.
Todas estas connotacións
elevan a lenda deste caldo que
non saíu, aínda, ao mercado e
que só se pode degustar en
compañía do creador de Sketch.
A expectación no sector vitivinícola é máxima, segundo
asegurou o propio Rául Pérez,
que sacará ao mercado unhas
mil botellas, sen data establecida, o que asegura unha dura
competencia por facerse con
algún destes exemplares úni-

María Xosé Queizán

A
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Haidousanos,RaúlPérez
decidiu experimentar
introducindo albariño
nunha batea, xusto a carón
da Illa de Ons”
Nora da Neve.

’’

Asbotellasdealbariño
introdúcense neste enorme
ovo e nel adormecen
entre un e dous anos”

cos, semellante ao que acontece co viño A Trave.
Para os cociñeiros do Grupo
Nove é, sen dúbida, o referente
do viño en Galiza actualmente,
aínda que como asegura Xoán
Canas, a veces o produto é tan
exclusivo que non chega a nada.

O OVO DE FORMIGÓN. Se novidoso é
introducir albariño nunha batea, non o é menos introducilo
nun ovo de formigón duns tres
metros de altura. Semellante
modo de elaboración lévase a
cabo en Francia. Na Casa
Grande de Almuíña, sita no concello de Arbo, decidiron encargar un recipiente de formigón
de gran tamaño en Francia para
que o viño adquira unhas connotación diferenciadas, aínda
que para moitos catadores, esas
sensacións resultan moi semellantes ás dos viños galos.
Tras rematar a vendima, as
botellas de albariño introdúcense neste enorme ovo e nel

650 adegas
Na actualidade hai en Galiza
seiscentas cincuenta adegas. Á
denominación de orixe Rias
Baixas corresponden 201. A
denominación Ribeiro agrupa
a 119. Case cen están situadas
na Ribeira Sacra, menos de cincuenta en Valdeorras e apenas
vinte e tres en Monterrei.
O sector factura na actualice máis de cento trinta millóns de euros o que supón o
5% do total do sector agroalimentario.G

adormecen entre un e dous
anos. Barricas de carballo francés son as encargadas de darlle
un ton final de mel ou de pel de
laranxa a este viño asinado por
Alfredo Alvárez. A diferenza dos
albariños cotiáns que se venden
ao ano, Ovo está sacando, agora,
á venda a colleita do 2006.

PARA O GUSTO NORTEAMERICANO. A
adega Viña Nora era propiedade
de Xavier Alén, até que a adquiriu, hai ano e medio, Manuel
Xove. Non embargante, a familia Alén segue a ser a supervisora
da elaboración deste albariño. O
viñedo está situado no concello
das Neves, xusto a carón do río
Miño, na finca Monte do Ceo.
Esta adega elaborou durante

Ovo.

Casa Grande Almuíña.

moitos anos viños Rías Baixas,
nos que a familia Alén contou
coa colaboración de Jorge Ordóñez, un dos grandes vendedores
de viños nos EE UU, o que explica que este sexa un dos mellores mercados para Viña Nora.
Agora, na intención non disimulada de acomodar máis o
viño aos gustos americanos, elabórase aquí un albariño envellecido en barrica, aproximadamente uns nove meses, que
conta coa sinatura de Allitair
Gardner, prestixioso enólogo
neocelandés. Empezouse a comercializar hai dous anos e chámase Nora da Neve. Para os catadores é un viño complexo en
nariz, soberbio e con lixeiros recendos a melocotón.G

Robert Parker.

Un debate como o das gaitas
Estas novas opcións para buscar
mercado teñen importantes críticos, especialmente entre os máis
conservadores. O argumento é a
perda das esencias e a dificultade
de identificación destes caldos
elaborados con técnicas que limitan en exceso as características
primarias.
Son viños, na maioría dos casos, moi traballados en barrica. O
certo é que, polo de agora, o

mercado non lle está dando as
costas. Unha botella de Ovo ou
Viña Nora da Neve non baixa dos
vinte euros. O viño de batea de
Rául Pérez podería superar esta
barreira.
Ante a posibilidade, de abrir
novos mercados, outras adegas
están experimentando ao seu
modo. A cuestión é non quedar
atrás nun sector complexo e cada
vez máis saturado.G

s palabras póñense de
moda, como a roupa. E
tal como veñen, vanse. Neste
momento a palabra que se escoita reiteradamente é sostible. Todo debe ser sostible: a
economía, as finanzas, a educación... O caso é saber que
queren dicir con iso. En principio parece que significa poñer un certo comedimento na
economía despois da crise. A
crise foi unha apoteose do capitalismo que provocou a
bancarrota da economía
mundial debido á dilapidación dos magnates, o desmadre dos bancos, a venda descomedida e virtual, o delirio
colectivo por consumir, o afán
por posuír casa propia, a necesidade de hipotecarse para
adquirir todo iso, a imprudencia dos bancos ao conceder as
hipotecas, a construcción de
máis casas das necesarias...
Foi un delirio consumista colectivo. Agora cómpre sostelo.
Como? Termar da economía
capitalista para que non caia?
Soportala, sustentala? Porque
iso significa soster. E, de feito,
os estados tiveron que axudar,
prestarlle apoio ao capital
cando a banca se esborrallou.
Cómpre soster o capitalismo
porque todo o mundo xira
nesa roda, ninguén sabe parala e, tampouco hai unha alternativa de como pode funcionar o mundo doutra maneira. E ollo cos mesías! De
momento, unha boa medida é
ir desterrando o insostible, o
que non se pode sufrir: que
tanta xentiña morra de fame,
que tantas mulleres morran
por ser mulleres cada día, que
siga existindo a pena de
morte, que as persoas teñan
dereito a un traballo digno e
agradable, que ninguén sexa
excluído por ser distint@, que
non existan desigualdades sociais, que o benestar substitúa
á amargura. Así o mundo será
máis sostible.G

’’

Demomento,unhaboa
medida é ir
desterrando
o insostible”

10 galiza.qxd

9/12/09

22:12

Página 2

GALIZA.10.

ANOSATERRA
11-16 DE DECEMBRO DE 2009

’’

TRIBUNA I Francisco Castro.
Escritor.

A BOA EDUCACIÓN (PLEASE, DON'T DISTURB)
Barack Obama, premio Nobel
da Paz (segundo algúns analistas, o home favorito do planeta)
visitou aí atrás, tal Marco Polo,
as terras da China. E demostrou
ser todo un cabaleiro. Un rei da
diplomacia. Un mestre das boas formas. Pois non sacou en
ningún momento, para non
molestar, o espiñento asunto
do Tibet. Vouno repetir por se
non está claro: o premio Nobel
da Paz, é dicir, un ser humano
que vén de ser bendicido pola
Comunidade Moral Internacional como un Tipo Boísimo,
decide calar, a posta, e ollar para outro lado para non amolar
os seus anfitrións porque, seica,
había en xogo moitos cartiños
que perigaban se el botaba a
lingua a pacer.
Temos un premio Nobel da
Paz moi educadiño. Parabéns
á súa nai. Á que o pariu.
Porque claro, imaxinen vostedes o que pasaría se, en troques de pensar no moito que a
nivel comercial se xogaban os
EUA na China, que pensase nos
Dereitos Humanos, ou moito
mellor, na Convención dos Dereitos da Infancia, e fixese unha
condena formal en toda regra.
Aínda sabendo que ía quedar
como un completo maleducado, estamos certos de que o resto dos humanos iamos agradecerllo. A nai que o pariu non sei.
Eu si. Mais o premio Nobel, é
dicir, un dos nosos referentes
morais demostra toda a súa
boa educación e nada di sobre
isto. Como nada di diante do
feito de que polas datas nas que
estaba por alí de amábel e educada visita se fixese público que
o goberno chinés ten 280.000
persoas dedicadas a identificar
chats para detectar que conversas manteñen os seus veciños e
sobre todo, cales desas conversas son críticas co goberno e así
poder traer de novo para ao rego a eses chiniños deschinadiños que critican a situación de
opresión que aturan.
Podiamos dicir que os deteñen por maleducados.

Barack Obama.

Tiñan que aprender de
Obama, que, coma o outro,
non se mete en política.
Mais Barack non é unha excepción e isto é máis ou menos
así con todos, moi educados,
sabendo estar; unha cualidade
que os leva a establecer claras
prioridades de actuación política que, sen dúbida, temos que
lles agradecer pois de certo que
o fan polo noso ben. Porque só
dende a boa educación e dende
a obsesión polo ben común é
posible asumir que lle poñan
tanto interese á reprimir, eu
que sei, á xente que fuma, e tan
pouca a perseguir, por dicir calquera cousa, a trata de brancas.
Isto último non se pode facer en
serio porque implicaría molestar a certas persoas a certo nivel
en certos países e iso, sexamos
claros, non é de persoas humanas. Porque a xente ben educada non amola. E é por iso polo
que non dan atopado un intre
para sentarse e acabar para
sempre con toda esa estrutura

RICK WILKING/REUTERS

’’

Sódendeaboaeducación
é posible asumir que
lle poñan tanto interese
a reprimir á xente que fuma
e tan pouca a perseguir
a trata de brancas”

legalista-mafiosa que entre as
grandes corporacións multinacionais, xente de baixa estofa e
brillantes bufetes de avogados
teñen montada para, neses países pequerrechos como de
mentira, con nome de bermuda ou de caimán, branquear os
seus cartiños duramente gañados violando sistematicamente
a lei e os dereitos humanos.
Porque a ver, sexamos serios, se
de verdade se puxesen a lexislar
sobre iso, e se de verdade se encargasen de dotar a policías e
xuíces de medios para acabar
con todo iso, ían ter que amolar

a máis de un e de dous señores
respectabilísimos que igual
non interesa amolar. Que iso é
de xente maleducada.
E menos mal, penso eu. Porque se perdésemos as formas e
nos volvésemos maleducados,
é dicir, se puxeramos a Declaración Universal dos Dereitos
Humanos ou os da Infancia enriba da mesa á hora de nos relacionar cos dirixentes dos distintos países, daquela, ía ser todo
dunha molestia abraiante (ou
marabillosa). Ían ser, con perdón, un cristo as relacións, por
exemplo, cos xeques árabes e
con certos reis veciños. Con eles
dámonos biquiños (non é metáfora) a pesar de que sabemos
que os que disenten son expulsados (caso da activista marroquina do Sáhara Occidental,
Aminatou Haisdar, guindada
do país non por traficante de
drogas senón por defender os
dereitos humanos), ou, sen
máis, asasinados con todo o peso da lei (por exemplo no país
dos xeques petroleiros por excelencia, é dicir, Arabia Saudí,
onde todo o que caia dentro da
categoría de “conduta viciosa”,
ou sexa, calquera que eles queiran, remata chegando ao máisalá antes de tempo). E quen di
iso di co réxime ditatorial de
Obiang, de quen se recoñece
sen pudor que non se lle ataca
polos contratos petroleiros que
hai en xogo. E xa no colmo,
imaxinen o problema de mala
educación que sería meterlle
man de verdade ao asunto do
traballo infantil, é dicir, aos 218
millóns de nenos, segundo a
OIT, que non teñen dereito ningún a ser nenos porque están a
traballar para nós.
Daquela cómpre ser educados e deixar as cousas como están. Do not disturb, como di
nas portas dos hoteis para que
os camareiros saiban que non
se pode dar a brasa aos que están dentro. Descansando. Tan
quentiños.
Sexamos educados. Non
molestemos.G

E-BOOKS
Fran Alonso

A

rede será a que posibilite
un futuro do libro abrumadoramente dixital. Conectividade é a palabra clave. E as vantaxes dos novos soportes relegarán o libro impreso a demandas específicas. En canto á tecnoloxía e posibilidades, non vexo máis ca ventaxas. O futuro
do libro é inevitablemente dixital nunha sociedade cada vez
máis dixitalizada.
Defendo o papel de liberdade, creatividade e comunicación alternativa que supuxo a
rede para a sociedade civil. Pero a dixitalización das nosas vidas e dos nosos libros tamén
comporta inconvenientes.
Non creo que se me poida acusar de desconfiado neste ámbito: construín a miña web coas
redes sociais, fun un dos primeiros escritores con blog
(2003), e no 2001 o meu libro
Males de cabeza publicouse en
acceso libre e formato dixital
(pdf) un mes antes da súa saída
en papel. Con todo, discrepo
dese falso progresismo que
asegura que na rede todo ten
que ser de balde. Os creadores/as e a industria cultural temos o lexítimo dereito de vivir
do noso traballo e iso é relevante para unha cultura minorizada. ¿Por que os contidos han
ser gratuítos e, pola contra, debemos pagar polos soportes e
os servizos tecnicos?
As tendencias apuntan cara
a un futuro de lectura en liña
(no soporte que elixamos) no
que non van ter tanta importancia os contidos como os servizos paralelos e os paquetes de
contidos. Sen dúbida, iso levará
consigo un empobrecimento
dos contidos, da diversidade e
da orixinalidade. Non o esquezamos. Tampouco podemos
perder de vista que a dixitalización das nosas vidas comporta
novos e sofisticados métodos
de control e acoso, que poderían conducir á perda de liberdades individuais. Por iso, eu seguirei apostando polas novas
tecnoloxías; pero con criterio.G

’’

¿Porqueoscontidoshan
ser gratuítos e, pola contra,
debemos pagar
polos soportes
e os servizos
tecnicos?”
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ESPAÑA.11.
SAHARAUÍS
ESPAÑOIS
Xosé Antón Gaciño

A

minetu Haidar, a activista
saharauí da folga de fame
no aeroporto de Lanzarote,
naceu española, nos anos nos
que o franquismo decidira
disfrazar de provincias as últimas migallas do colonialismo
español, Guinea e o Sáhara
Occidental.
Esa referencia histórica, co
amparo dalgunha sentenza do
Tribunal Supremo que lle recoñecera a un saharauí a consolidación da súa nacionalidade
española, serviu para que unha
audaz secretaria xudicial do Rexistro Civil de Córdoba abrise
hai algo máis dun ano a porta
da esperanza a canto saharauí
presentou alí os seus papeis. A
porta foi pechada en canto o
fiscal xefe da provincia se decatou polos xornais, segundo
confesou el mesmo, que os fiscais ao seu mando deran xa o
visto bo a unhas 800 “consolidacións de nacionalidade” a
saharauís chegados de toda España e mesmo do estranxeiro
(outra sentenza do Supremo
declarara apátridas os saharauís forzados a abandonar a
súa terra: un apátrida non ten
residencia fixa e podía ser aceptado como español en Córdoba
sen necesidade de residir alí).
Empezaron a revisar expedientes e, a pesar da crónica
lentitude da Xustiza española,
xa levan máis de 200 nacionalidades anuladas, algunhas incluso xustamente porque tamén houbo intrusos na avalancha de solicitudes.
Pero o ofrecemento da nacionalidade española a Aminetu Haidar, dentro dos intentos
do goberno español por salvar
a dupla presión da arbitrariedade marroquí e do movemento de apoio aos saharauís,
puido levalo ao nada airoso papel de aplicar as normas de xeito discrecional e en función da
repercusión mediática, a favor
ou en contra, de cada caso.G

’’

A nacionalidade española
non se pode
dar de xeito
discrecional”

ANOSATERRA
3-11 DE DECEMBRO DE 2009
BORJA SUÁREZ / REUTERS

’’

Parálise no caso Haidar.Logo do desencontro diplomático entre Marrocos e España no caso da repatriación da política saharauí Aminatu Haidar,
ambas chancelarías manteñen conversas en segredo das que non trascendeu ningunha novidade. O goberno de Rabat esquiva permitir a viaxe de
Haidar a El Aaiun entrementres Madrid afirma seguir negociando co principal obxectivo de salvar a vida da folguista. Os médicos afirman que Haidar só
aguantará sen inxerir comida 20 ou 25 días.G

LIBERDADE DE EXPRESIÓN

O diario pechado sen razón
O fiscal pedirá
arquivar o caso
no xuízo ao xornal
vasco, en éuscaro,
Egunkaria
clausurado hai case
10 anos por orde
do xuíz Del Olmo
César Lorenzo Gil

A Audiencia Nacional inicia o 15
de decembro o xuízo contra os
directivos de Egunkaria Joan
Mari Torrealdai, Iñaki Uria e
Txema Auzmendi, o director do
xornal, Martxelo Otamendi, e o
redactor xefe Xabier Oleaga. Os
cinco están procesados por formar parte do “aparello civil” da
ETA e enfróntanse a condenas
de entre 12 e 14 anos de prisión.
As penas non as pide ningún
fiscal senón a acusación particulares da Asociación de Vítimas
do Terrorismo e a asociación ultradereitista Dignidad y Justicia.
O fiscal do caso, Miguel Ángel Carballo Cuervo, pediu xa
no 2006 que se arquive a causa
por considerar que non se puido probar que o diario financiase a ETA, servise para branquear capitais do grupo terrorista,
fose pantalla legal para cumprir
os seus obxectivos políticos nin
tampouco que a liña editorial
xustificase a loita armada.
A historia do peche de Egunkaria comezou no 2001. Ese ano
un capitán da Garda Civil destinado en Euskadi preséntalle ao
maxistrado Baltasar Garzón un
informe baseado en documentos incautados á dirección do
chamado aparello político da
ETA. O militar interpretaba que
desa información se deducía
que a banda creara o xornal, naquel momento o único que se
editaba integramente en éuscaro, para difundir a súa ideoloxía.
Garzón descartou o informe
ao decatarse de que tales documentos xa serviran para pechar
outro diario, Egin, no 1998.
Mais o capitán (que hoxe xa
non forma parte da Benemérita)

Gardas civís clausuran as instalacións de Egunkaria o 20 de febreiro do 2003.

Se a Audiencia Nacional
se cinxe ao presentado
polo fiscal, terá que
arquivar o caso
e abrirase outro para
compensar as vítimas do
peche que padeceron
meses de cadea”

nunciaron publicamente que
foran torturados. A xustiza arquivou as súas demandas.
O último dos acusados en
saír do cárcere foi Iñaki Uria, liberado baixo fianza o 2 de agosto do 2004. Outro dos detidos,
Peio Zubiria, tentou suicidarse
tras un ataque de ansiedade
provocado por estar oito días
illado nun alxube.
En outubro do 2003 Del Olmo volve mandar a Garda Civil
ao periódico, esta vez para recompilar documentación que
lle permite abrir un novo proceso, neste caso por supostos delitos económicos dos responsábeis da empresa editora. Aínda
non hai data para o xuízo por estas acusacións.

remitiulle o seu informe ao entón xefe de fiscais da Audiencia
Nacional, Eduardo Fungairiño,
enfrontado a Garzón e que fixo o
caso seu, coa colaboración do
xuíz Juan del Olmo, que se converteu no instrutor.
O 20 de febreiro do 2003, a
Garda Civil entraba nas instalacións de Egunkaria e detiña a súa
cúpula directiva e xornalística.
En total nove persoas que estiveron incomunicadas cinco días.
Logo de ser liberado, o director do xornal, Martxelo Otamendi, e outros detidos, de-

REACCIÓN CIDADÁ. Foi no 2005 cando se estende entre a opinión
pública que a Audiencia Nacional non tiña probas reais contra
os acusados. Nese ano o parlamento europeo, o español e o
vasco acollen actos políticos nos
que deputados piden o peche
do caso. Ao mesmo tempo volven saír milleiros de vascos para
pedir o resarcimento dos acusados, moitos deles con prestixio
de décadas polas súas iniciativas
culturais. PP e PSOE non apoian
ningunha das iniciativas.
Unha vez que Fungairiño
deixa de ser xefe de fiscais na Audiencia Nacional, o seu antigo

’’

Garzón rexeitara o informe
da Garda Civil porque
se baseaba na mesma
documentación que
servira para pechar Egin”

’’

VINCENT WEST/ REUTERS

subordinado Miguel Ángel Carballo presenta un informe que
conclúe que non hai ningunha
proba contra o xornal e coincide
coa defensa en que os principais
obxectivos do xornal eran a información, plural, en éuscaro.
O único fío que une Egunkaria coa ETA é Xabier Alegria.
Conselleiro da empresa editora
do diario, a Audiencia Nacional
condenouno a 18 anos de cadea
por considerar que informaba a
dirección etarra das decisións
que se tomaban no consello de
administración desta empresa.
Pero a lei impide que sexa xulgado dúas veces polo mesmo delito polo que nin tan sequera está
na nómina de acusados do xuízo que empeza o día 15.
A Audiencia ten agora dúas
saídas. Se se cinxe ás recomendacións do fiscal, está obrigada a
pechar o caso e abrirase un proceso novo para buscar unha
compensación ás vítimas do peche, algunhas con moitos meses
cumpridos no cárcere. O 19 de
decembro está convocada unha
manifestación de apoio aos acusados en Bilbao.
Se, en cambio, hai condena,
a xustiza española volverá gañar
titulares de espanto na prensa
internacional, como xa ocorreu
nalgunhas causas que o tribunal
especial seguiu contra procesados en Euskadi ou contra magrebís acusados de islamistas.G
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Comeza a desvelarse
o plan para invadir
o Irak

’’
LEXITIMANDO
LATEXOS

OS GOLPISTAS
HONDUREÑOS
X.L. Franco Grande

E

Os achados da Comisión Chilcot, que
investiga a presenza británica no
derrocamento de Sadam Husein, deixan en
moi mal lugar a Tony Blair
Ramón Lugrís
membro do Consello Reitor do IGADI
(www.igadi.org)

Unhas enormes nádegas ocupan a maior parte do debuxo
que o caricaturista inglés Steve
Bell pubricou no xornal The
Guardian o 25 de novembro.
Asomando entre as nádegas,
unha figura medio afogada: a de
Sir John Chilcot, presidente da
Comisión que investiga a guerra do Irak. As nádegas son as
do primeiro ministro, Gordon
Brown. A mensaxe é nídia: o peso do poder político non vai
permitir que a Comisión vaia
descubrir totalmente o que
aconteceu antes de 2003 para
que a Gran Bretaña entrase como principal socio na “coalición” que a Administración
Bush argallou para derrubar o
réxime de Sadam Husein. A Comisión, como é ben sabido, non
tén facultades para abrir un
proceso penal e, amais, algunhas das sesións vanse celebrar a
porta pechada.
Con todo, cando xa está na
terceira semana de actuacións,
a Comisión ten ido descubrindo aspectos moi importantes
da preparación da invasión. A
opinión pública británica agarda, naturalmente, a que preste
declaración o protagonista da
aventura, o ex primeiro ministro Tony Blair, que vai testificar
en xaneiro. Aínda que, como
Blair sábeas todas, ninguén
confía en que vaia “incriminarse”. Sobre todo porque os
membros da Comisión non van
ser moito máis incisivos e insistentes que o redactor de El País
(29 de novembro) que entrevistou a Blair e que non retrucou
cando o entrevistado subrepticiamente mesturaba terrorismo e Sadam Husein, mestura
que George Bush comezou a
utilizar cando o ataque contra
as Torres Xemelgas, sen bases
sólidas para facelo.

O “cambio de réxime” no
Irak era xa política oficial dos EE
UU desde que en en outubro do
1998 Bill Clinton asinase a Lei
para a Liberación de Irak, aprobada unanimemente polo Senado e maioritariamente pola
Cámara de Representantes. A
norma avogaba por “estabelecer un plan para apoiar a transición do Irak á democracia”. Así
centrou o problema Sir Christopher Meyer, que fora embaixador do Reino Unido en Washington de 1997 a 2003, cando
decrarou diante da Comisión
Chilcot. A conclusión que se pode sacar – que Meyer non mencionou– é a de que o atentado
contra Nova York foi unha
oportunidade para colocar a
Sadam Husein como parte da
trama terrorista.
Meyer salientou a importancia da reunión que Blair e Bush
mantiveron en Crawford, o rancho do ex presidente, en abril
do 2002 e na que os dous pasaron “moito tempo” sen presenza de asesores. “Nin agora sei
claramente o grao de converxencia que alí acadaron e, por
dicilo dalgunha maneira, firmaron con sangue”, decrarou. Unha indicación foi que, ao día seguinte da xuntanza, Blair, por
vez primeira, falou de “cambio
de réxime”.
Un dos que participaron na
reunión de Crawford foi Sir David Manning, daquela asesor de
Política Estranxeira de Blair, e
que ao testificar diante da Comisión dixo que o ex primeiro ministro consideraba que había un
camiño pacífico e diplomático,
polo canle das Nacións Unidas,
para tratar o problema do Irak,
mais que, se non daba resultado, “estariamos dispostos a emprender un cambio de réxime”.
O dato é fundamental porque
naquela época o fiscal xeral británico, Lord Goldsmith e outros
asesores xurídicos, avisaran a
Blair de que o cambio de réxime

John Chilcot,presidente da Comisión de Investigación sobre a invasión do Irak.

’’

A necesidade de cambiar
o réxime no Irak
era xa oficial des que no
1998 Clinton asinou a Lei
para a Liberación”

era un obxectivo ilegal que violaba a Carta das Nacións Unidas.
Un misterio que probabelmente non poderá resolver a Comisión é o da mudanza de opinión
de Goldsmith, que o 17 de marzo do 2003, xa en vésperas da invasión do Irak, considerou legal
a participación británica. E precisamente o 17 de maio foi cando, por fin, o entón xefe do Estado Maior da Defensa, almirante
Lord Boyce, tivo a certeza de que
podía dar orde de equipar debidamente a forza británica de invasión. Segundo manifestou o 3
de decembro, perante a Comisión, era tanto o segredo dos
preparativos que nin el tiña a
certeza de que habería unha invasión. Outro dato importante
da deposición de Boyce foi que
os EE UU estaban totalmente
convencidos – e así o manifestou Ronald Rumsfeld, ministro
de Defensa dese país daquela–
de que o Reino Unido participaría con tropas aínda que as Nacións Unidas non autorizasen a
operación contra o Irak.
DECISIÓN ANTIDEMOCRÁTICA. Sir Jeremy Greenstock, embaixador
británico nas Nacións Unidas

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

REUTERS

no momento da invasión, afirmou na Comisión que “a invasión foi legal, mais de cuestionábel lexitimidade” polo feito
de que non contou co apoio democrático da gran maioría dos
Estados membros “e talvez incluso da maioría da xente no
Reino Unido”. Por certo, cómo
pode, neste 2009, un senador
español (Luis Peral, portavoz do
PP no Senado, o 1 de dembro)
seguir defendendo a participación na aventura de Bush e cualificar de ignominiosa a retirada
das tropas españolas?
Un dato importante, que
Meyer salientou na sua comparecencia é que –segundo declarou– “o problema real que varias veces sinalei á atención [do
goberno británico] era o de que
o eventual calendario da intervención militar xa fora decidido
antes de que os inspectores das
Nacións Unidas entrasen no
Iraq baixo o mando de Hans
Blix”. Quere dicir que a Administración Bush nunca estivo
interesada polos resultados da
procura de armas de destrución masiva porque xa había
tempo que tomaran a decisión
de invadir.
Van ser moitos meses de sesións e serán moitos os datos
que, malia as limitacións que
padecen Chilcot e os outros catro membros da Comisión, irán
configurando boa parte da realidade do que foi a intervención
do Reino Unido . Como escribía
Diane Abbott, deputada laborista no Parlamento, “eu xa sabía daquela que era unha guerra ilegal e errónea, e síntome
orgullosa de ter votado en contra dela. Todo o que vai saíndo
da investigación Chilcot confirma aquela opinión”.G

n contra do que a prensa
“nacional” nos vén dicindo, o problema de Manuel Zelaya cos golpistas nada tivo que
ver cunha modificación da
Constitución para se manter no
poder senón con medidas que a
dereita non atura: dobrou o salario mínimo, promoveu comidas gratuítas nas escolas, anulou o acordo da Asemblea Nacional que prohibira o uso da
píldora poscoital...
A brutal dereita hondureña
nunca dixeriu esas e outras medidas que, como dixo o dirixente
campesiño Rafael Alegría, lle deron esperanza ao pobo. Aquela
dereitona viu nesas medidas
unha ameaza aos seus vellos
privilexios e ideou a ilegalidade
dun non demostrado cambio
constitucional proposto por Zelaya para seguir no poder.
As eleccións do 29 de novembro foron unha verdadeira
mascarada: parece fóra de dúbida que, por resistencia popular aos golpistas, non votou entre o 65 e 75% da poboación. De
crer ao Frente Nacional de Resistencia Popular, só votou o
21% dos hondureños.
As ferreñas posicións de Inácio Lula e Barack Obama (o primeiro négase a recoñecer a
máis elemental lexitimidade a
esas eleccións e o segundo mira
para outro lado, co que lexitima
os golpistas) levaron a un numeroso grupo de países a seguir a Lula e só uns cantos –Colombia, Costa Rica, Panamá e
Perú– a Obama.
Este fíxolle un fraco favor á
democracia na América Latina
conferíndolles lexitimidade aos
golpistas e validez a unhas eleccións das que Zelaya foi excluído manu militari pola dereitona
hondureña. Mal serven a Honduras e á democracia os que directa ou indirectamente lexitiman os golpistas.G

’’

Obama fíxolle un fraco
favor á democracia
na América
Latina”
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ELECCIÓNS / BOLIVIA

Os catro candidatos á presidencia de Chile saúdan antes dun debate televisivo. Desde a esquerda, Eduardo Frei, Marco Enríquez-Ominomi, Jorge Arratee Sebastián Piñera.

Chile perto de darlle o adeus á década
socialdemócrata
Esta semana os chilenos votan polo novo
presidente. Tres son os candidatos
con maiores posibilidades: o favorito,
o dereitista Piñera; a sorpresa, o esquerdista
Enríquez-Ominami. O peor colocado,
o socialdemócrata Frei
Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior(IPAEX)

Tras os previsíbeis resultados en
Uruguai e Bolivia, a expectación
trasládase a Chile, que celebra
eleccións o 13 de decembro. A
irrupción do esquerdista Marco
Enríquez-Ominami na carreira
presidencial cara ao Palacio da
Moeda rachou o esquema habitual das confrontacións electorais das dúas últimas décadas.
Até hai uns meses, cando a
popularidade da actual presidenta, Michelle Bachelet, aínda
non remontara, todo semellaba
encamiñado cara á alternancia.
Foi cando a dereita se decantou
por un candidato único, baixo
as etiqueta de Coalición Para o
Cambio. Era obvia a chegada ao
poder da dereita nítida de Sebastián Piñera, catedrático e
exitoso home de negocios, ao
que Forbes sitúa este ano no lugar 701 dos magnates mundiais, cunha fortuna de 1000
millóns de dólares.

Empresario que controla o
26% de liña aérea Lan Chile,
Lan Perú, Lan Arxentina e Lan
Ecuador; de cadeas de supermercados, de equipos de fútbol
coma o Colo Colo, canles de televisión como Chilevisión, promotor inmobiliario, accionista
bancario en Fincard que finalmente vende no 1993 ao banco
Santander...
Unha das súas liñas, farmacias, veuse implicada nun escándalo este ano, xa que se descubriu que tres grandes cadeas
de distribución de medicamentos pactaran os prezos de
máis de 200 produtos con incrementos negociados entre o
60 e o 100%. Nas tres os empregados posuían incentivos por
inducir á compra dos produtos
máis caros.
A súa principal promesa é
conseguir ser o primeiro país de
América Latina en acabar coa
pobreza, que sitúa no horizonte
do 2018. Xa nas eleccións de decembro de 2005 e xaneiro de

’’

Piñera, catedrático
e exitoso home de negocios,
ocupa en Forbes o lugar
701 dos magnates
mundiais, cunha fortuna
de 1000 millóns de dólares”

’’

Enríquez-Ominami
é fillo dun dirixente
da oposición de esquerdas
a Pinochet asasinado
no 1974”

2006, acusara a Bachelet de ser a
candidata das grandes corporacións, de non facer nada por
erradicar a pobreza nin por
minguar as diferenzas.
Promesa que os seus adversarios encontran contraditoria
coa meteórica carreira empresarial, sarabullada de episodios
con manexos turbios.
UNHA SEGUNDA VOLTA IMPREVISTA?
Sorprendentemente, contra todo prognóstico no duelo entre
Piñera e Eduardo Frei, da concertación (centro esquerda), co-

louse Enríquez-Ominami. Deputado do Partido Socialista,
abandonou o a militancia en xuño deste ano para presentarse
como independente. Cando no
proceso de primarias da concertación renunciaron Ricardo Lagos e Miguel Insulza, a dirección
non avalou a candidatura de
Enríquez-Ominami, propiciando o paso a un presidenciábel da
Democracia Cristiá.
Hoxe en día aínda se laian no
PS de tal decisión. EnríquezOminami é un valor en alza que
se achega perigosamente a Frei
nas intencións de voto. Mesmo
algunhas pesquisas estiman
que tería máis posibilidades de
derrotar a Piñera nunha segunda volta en xaneiro.
Enríquez-Ominami, fillo do
médico Miguel Enríquez, membro do Comité Central do Movemento de Esquerda Revolucionaria, que fora abatido pola
DINA na comuna de San Miguel
en outubro de 1974, representa
hoxe os coñecidos como díscolos concertacionistas, encadrados ao redor do socialismo.
Se pasa a segunda volta, de
seguro que Hugo Chávez vai ser
un elemento central da campaña chilena, xa que EnríquezOminami, aínda sendo crítico
do chavismo, tense manifestado a favor do proceso de cambio que vive Venezuela.G

ROI CAGIAO

Aínda á espera do escrutinio total en Bolivia, Evo Morales non terá problemas para ser
reinvestido
como presidente tras as eleccións do 6
de decembro. Nas súas primeiras alocucións públicas,
Morales adiantou que o seu
novo mandato terá tres piares principais: a industrialización, aproveitando os
enormes recursos naturais
do país, o benestar social,
para evitar a marxinalidade
nas capas máis desfavorecidas, e a extensión de dereitos
aos indíxenas.
XUSTIZA / EE UU-CUBA

REBAIXA DE PENAS PARA
DOUSDOS ‘CINCO DE MIAMI’
A xustiza estadounidense revisoulle a condena a Ramón
Labañino e Fernando González, dous dos denominados
‘Cinco de Miami’. O primeiro
cumprirá 20 anos tras ser primeiro penado a cadea perpetua, o segundo pasa de 19 a 18
anos de pena. Eles e os seus
tres compañeiros levan na
prisión máis de 11 anos acusados de espionaxe. Foron
detidos en Miami tras denunciar diante das autoridades
estadounidenses unha conspiración terrorista para atentar en Cuba.
VOTO EMIGRANTE / ROMANÍA

BASESCU REELIXIDO
POLA MÍNIMA
Traian Basescu, actual
presidente
de Romanía,
foi reelecto o
6 de decembro co 50,4%
dos votos. A
oposición, liderada polo socialdemócrata
Mircea Geoana, anunciou
un recurso para anular a segunda volta por considerar
que houbo fraude no reconto do voto emigrante. Geoana obtivo o 49,66% dos sufraxios e denuncia que o seu rival garantiu a vitoria mercé a
unha enorme diferenza no
voto exterior. Romanía vive
arestora un baleiro de poder,
cun goberno interino.G

OCTAV GANEA

IVÁN ALVARADO/ REUTERS

MORALES ACELERARÁ AS
REFORMAS POLÍTICAS
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INFRAESTRUTURAS
Manuel Cao

A

política monetaria é unha competencia atribuída ao
Banco Central Europeo (BCE) co deseño e implementación das medidas de control orientadas a configurar o espazo do euro como unha área de estabilidade que
preserve o valor da moeda e permita asignar os recursos
cara a aforro, investimento ou gasto. A revalorización do
euro ten a súa relevancia e é talvez o principal éxito das
políticas comúns e non hai máis ca ver a estabilidade interna e externa da UE e os moitos operadores que ven no
euro unha moeda na que confiar en tempos de crise.
O modelo seguido na Unión Económica e Monetaria
(UEM) foi o do Bundesbank, apostando pola independencia do Banco Central e marcando como obxectivo a
estabilidade de prezos. Así se foron deseñando normas
para os países e foi a Lei 13/1994, de 1 de xuño, de autonomía do Banco de España, aprobada en plena resaca
das desvalorizacións da peseta, a que preparou institucionalmente a España para integrarse na UEM. Até Francia tivo que aceptar as normas e a designación de Frankfurt como sede do BCE pois as regras de xogo do marco
deron credibilidade e bons resultados. O Plan de Estabilidade e Crecemento cos límites en materia fiscal completou o deseño institucional da Área Euro, que se foi consolidando como axente clave até chegar á actual crise financeira orixinada nos excesos do sistema anglosaxón.
A burbulla da construción converteu bancos e caixas
en axentes activos do proceso e a crise afectoulles de
cheo co perigo de risco sistémico pois aínda que un
banco é unha empresa non é coma un restaurante ou
unha zapataría. As medidas artelladas polo BCE para sufocar a queda tiveron éxito e como eran de carácter temporal están tocando á súa fin pois o peor da crise xa pasou. Nesta lóxica debe verse tamén a aprobación do
FROB, que trata de sanear o sistema financeiro mediante
axudas orientadas a agrupar entidades e instaurar sistemas de gobernanza máis apropiados a unha área de estabilidade monetaria.
Nos modelos de desgoberno e prodigalidade das caixas hai exemplos de participación política directa (CCM,
Cajamadrid) e de ausencia de participación (Cajasur), e
nos modelos de bon goberno tamén hai exemplos de
todo tipo (La Caixa, BBK) polo que o problema é máis sinxelo e máis complexo, á vez: trátase de asentar entidades
viábeis e controlábeis profesionalizando os equipos dirixentes nun modelo de xestión que garanta a solvencia, os
aforros e o mantemento do labor de intermediación nas
operacións activas e pasivas.
As informacións disponíbeis até agora indican que os
axentes políticos, económicos e sociais galegos están a
responder axeitadamente ao reto da simplificación bancaria e é previsíbel a superación das resistencias localistas
e persoais. É moi importante contar na Área Euro cunha
entidade financeira galega, forte e solvente se se quere
gobernar o país con autonomía e capacidade para rendibilizar os seus recursos e potencialidades.G

’’

É moi importante contar
na Área Euro cunha
entidade financeira galega,
forte e solvente”

O atraso do
AVE Vigo-Porto pode
doAVE
ser positivo para a súa planificación
Xosé Carlos
Fernández, enxeñeiro
de obras públicas, de
acordo con que a liña
de alta velocidade sexa
só para pasaxeiros e
non para mercadorías

Xurxo González

Os atrasos na liña Vigo-Porto
non son novos. A finalización
desta infraestrutura estaba prevista no proxecto inicial para
2009, pero en 2006 fixouse unha
nova data límite, 2013. A finais
de novembro, Xosé Blanco, ministro de Fomento, anunciaba
tras unha reunión co seu homólogo portugués, António Mendonça, unha nova prórroga no
prazo, nete caso até 2015.
Este atraso motivou unha
pregunta parlamentaria de
Francisco Jorquera, deputado
do BNG no Congreso, para aclarar as causas e se o adiamento
pon en risco o mantemento dos
fondos europeos concedidos
aos Estados español e portugués. O nacionalista preocúpalle
que “esta decisión sexa sintomática da falta de vontade do Goberno para asumir como prioritaria unha actuación que ten
unha enorme importancia estratéxica para a vertebración da
Eurorrexión Galiza-Norte de
Portugal”. No seu lugar dan prioridade a un acordo cunha óptica
centralista, a da unión entre as
capitais do dous Estados.
Xosé Carlos Fernández, enxeñeiro de obras públicas e autor
de varios libros sobre o tren en
Galiza, considera que a falta de
interese dos gobernos español e
portugués é evidente tras a reunión de Blanco e Mendonça.
“Resulta moi significativo que a
nota de prensa que emitiu o Ministerio de Fomento non cite en
ningún momento –ten un folio e
medio de extensión– o atraso da
liña entre Vigo e Porto. Só se refire á que une Madrid e Lisboa”.
O caso galego reproduce
unha lóxica que consiste en artellar primeiro o interior dos países

Obras dun viaduto do AVE perto de Santiago.

’’

Jorquera llamenta
que se lle dea prioridade
a un acordo cunha óptica
centralista, a da unión
entre Lisboa e Madrid”

e logo unilos co estranxeiro, sen
ter en conta outro tipo de consideracións. Así, primeiro uniuse
Madrid con Barcelona, e aínda
hoxe está pendente de rematar a
conexión entre Catalunya e
Francia, a pesar das múltiples relacións entre estes territorios.
Fernández amósase escéptico respecto á nova data límite.
“2015 como tope só se recolle
nos xornais. Eu calculo que non
entrará en vigor como mínimo
até 2016. Un feito que evidencia
a falta de interese é que se planea
conceder un prazo de 15 meses
para refacer un estudo informativo xa realizado sobre o impacto
nos concellos afectados pola saída sur de Vigo”.

?

OTTO / AGN

É MELLOR SEPARAR VIAXEIROS DE MERCADORÍAS.Xosé Blanco anunciou
tamén que a liña de AVE será só
para pasaxeiros e que as mercadorías irán pola liña convencional, xa en funcionamento.
Fernández opina que esta é
unha decisión axeitada, xa que
“por cuestións de seguridade é
mellor non mesturar os dous
tráficos. De feito os convois de
mercadorías non poden superar os 120 quilómetros por hora
e as vías teñen que ter pendentes menos acusadas e curvas
máis abertas”.
Esta configuración do tráfico
ferroviario é común a toda Europa. Fernández insiste en que
“os empresarios non deben ter
o capricho de que as mercadorías vaian pola liña de alta velocidade. Iso non se fai en ningún
país dos que desenvolven este
tipo de transporte”. E conclúe
que “unha liña de ferrocarril
dura máis de 100 anos. Por iso é
mellor que estea ben planificada. Pasa igual que coas autovías. As galegas foron as últimas,
pero penso que son as mellor
planificadas do Estado”.G

UERE SABER MÁIS?
Xosé Carlos Fernández recompila a historia do ferrocarril en Galiza na súa
páxina: http://www.camfergal.info/
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Centos de tractores rodean San Caetano. A protesta, promovida
por Gandeiros Unidos o 9 de decembro, tivo como obxectivo que Samuel Juárez, conselleiro de Medio Rural, convoque unha reunión coa
industria e a distribución para “reestruturar o sector”. De non ser así,
esta organización ameazou con paralizar as entregas de leite. Na mobilización participaron gandeiros asturianos.G
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A FUSIÓN DAS CAIXAS

Feixóo e Zapatero entran de cheo
na reforma do sistema financeiro
O presidente
da Xunta aposta
por unha fusión
‘paritaria’ e apura
a modificación
da Lei de Caixas.
O goberno central
anuncia unha
discutida reforma
da LORCA
Xurxo González

Chegou finalmente o anuncio da
posición do presidente da Xunta
sobre o futuro das caixas. Alberte
Núñez Feixóo adoptou unha decisión que algúns poden considerar salomónica, pero coa que
corre o risco de non deixar satisfeito a ninguén. A posición que
defende a administración galega
pasa pola fusión de Caixa Galicia
e Caixanova, pero outorgando o
mesmo peso a cada unha delas
nos órganos de poder da entidade resultante. A este respecto,
insistiu en cualificar a fusión pola
que aposta como “equilibrada,
igualitaria e paritaria”.
O problema da opción de
Feixóo é que vai en contra da intención de Caixanova, que lle
manifestou aos seus empregados o desexo de continuar en
solitario ou estabelecer alianzas
con entidades foráneas. A dirección de Caixa Galicia defendía,
de xeito extra oficial, a fusión,
pero non está claro que acepte
unha solución que deprecia o
valor dos seus activos de xeito
significativo. Así, a proposta de
Feixóo non responde ao feito de
que a entidade que dirixe Xosé
Luís Méndez conta con preto
de 50.000 millóns de euros en
activos, mentres que a que preside Xulio Fernández Gaioso
non chega aos 30.000 millóns.
A Xunta terá que salvar varios
inconvenientes para levar a
cabo o plan decidido. O máis
importante é a falta de colaboración das direccións das caixas.
Ningún responsábel das mes-

Reunión na Moncloa dos presidentes de Galiza, Alberte Núñez Feixóo [á esquerda], e do goberno central, José Luis Rodríguez Zapatero.

’’

Méndez e Gaioso
ignoraron o ultimato
de Feixóo para presentar
unha postura única
e de consenso”

’’

Quintás pide que se reduza
o control político
das caixas e o poder
de veto das comunidades
autónomas”

mas valorou o anuncio de Feixóo. O presidente non ten poder
para impoñer unha fusión, pero
si para obstaculizar calquera outra solución que non sexa manterse como até agora.

Aínda así, tanto Méndez
como Gaioso manteñen un
pulso coa Administración. A materialización do mesmo pasou
por ignorar o ultimato que Feixóo lanzou o pasado 24 de novembro para que ambos ofrecesen unha postura única e de
consenso. O presidente tivo que
informar á opinión pública co
apoio dos líderes da oposición, o
socialista Manuel Vázquez e o
nacionalista Guillerme Vázquez.
Este último apoia a fusión mentres que o primeiro propón un
SIP entre as caixas galegas.
ZAPATERO ADIANTA QUE HABERÁ REFORMA DA LEI DE CAIXAS ESTATAL.
Unha das bazas coas que conta
a Administración para influír
na dirección das caixas é a reforma da lexislación. O Estatuto
outórgalle competencias á
Xunta, pero tamén o Estado
central pode estabelecer as
normas marco. Ademais da reforma da Lei de Caixas que se
está a tramitar no Parlamento

de Galicia de xeito acelerado, o
equipo de Zapatero está preparando a modificación da Lei de
Órganos Rectores de Caixas de
Aforro (Lorca).
O presidente do Goberno
fixo ese anuncio durante o debate sobre a Lei de Economía
Sostíbel. O Executivo central
non quixo adiantar ningún aspecto da reforma, que Zapatero
dixo que se aprobará durante o
terceiro trimestre de 2010. A discusión sobre a necesidade ou
non de reformar esta norma
non é novo, e nos últimos meses tanto os dirixentes da Confederación Española de Caixas
de Aforros (CECA) como os do
Banco de España amosáronse
favorábeis á mesma.
Tanto Xoán Ramón Quintás,
presidente da CECA, como Miguel Anxo Fernández Ordóñez
levan meses solicitando que o
Goberno central reforme a Lei
para reducir o peso dos políticos nos órganos de dirección
das caixas, así como para elimi-

AGN

nar a capacidade de veto das
comunidades autónomas nas
fusións das caixas.
Os críticos coa postura de
Quintás e Fernández Ordóñez
consideran que a reforma contribuiría ao proceso de privatización das caixas. En concreto,
unha das posibilidades que se
barallan é que se lle outorguen
dereitos políticos nos órganos
das caixas aos posuidores de
cotas participativas, un tipo de
débeda que as caixas empregan
para financiarse. Este instrumento pasaría entón a asimilarse ás accións nas que dividen
o seu capital outras entidades financeiras como os bancos.
Esta posíbel reforma choca
co programa do BNG, que
aposta por coordinar a actuación das caixas coa creación
dunha banca pública. Os do PP
e do PSdeG nas pasadas eleccións autonómicas son moitos
máis vagos en relación á política
financeira da Xunta, achegando
poucos detalles.G
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Algúns dos trofeos
da Copa Intercontinental.
O da dereita, o gaño
polo Atl. de Madrid en 1974.

FÚTBOL

O mellor equipo do mundo
Da Copa
Intercontinental
ao Mundial de Clubs
Antonio Cendán

O FC Barcelona será o representante europeo na vindeira edición do Campionato Mundial
de clubs de fútbol, un pequeno
torneo que comezou a disputarse no ano 2000, pero que sufriu,
de inmediato, un parón até o
2005. Sete equipos do planeta
loitarán polo, teórico, galardón
de “mellor club do mundo” nos
Emiratos Árabes. Con todo, e
malia os intentos dos organismos internacionais, este campionato, a diferenza doutros coma a Liga de Campións, antiga
Copa de Europa, nunca chegou
a callar entre os afeccionados.
O Mundial de clubs desenvolverase polo sistema de eliminatorias, unha vez que se desbotou a organización por grupos da primeira edición, no
Brasil, pola falta de datas. Así,
dous equipos, o Estudiantes de

la Plata, gañador da última Copa Libertadores, e o Barcelona,
actual titular do cetro europeo,
teñen asegurada a praza nas semifinais, polo que tan só disputarán dous partidos. A final previsíbel enfrontará a cataláns e
porteños, dado a diferenza de
nivel que existe co resto dos representantes. De feito, ningún
equipo das outras confederacións continentais pasou das
semifinais en edicións anteriores, o que vén dar unha pobre
imaxe do torneo, ademais de
ofrecer a impresión de que se
xoga “moi de presa”, restándolle seriedade. A todo isto tampouco contribuíron as sedes
nas que se disputou, Xapón e os
Emiratos Árabes, con escaso
potencial e tradición futbolística. A FIFA leva o Mundial alí por
unha razón económica, xa que
no caso do país asiático a casa
automobilística Toyota facíase
cargo dos premios, mentres
que no do Golfo Pérsico, son os
xeques e os petrodólares os encargados de darlle o colorido
que ten. De feito, dende 2000,

ano da primeira edición, só se
xogou unha vez fora de Asia e
foi na primeira edición, celebrada no Brasil.

UN CALENDARIO APERTADO. O prin-

Cristiano Ronaldocelebra a consecución do trofeo co Manchester United no 2008.

cipal problema ao que se enfrontan os organismos reitores
do fútbol mundial é a escaseza
de datas para a celebración deste torneo, que nacera coa intención de xogarse de forma bianual en anos impares, nos que
non houbera Mundial de seleccións nin Eurocopa, pero a falta
de organización da FIFA, unido
ao desmedido ánimo de facer
caixa, impide que se podan habilitar datas nas que, en teoría, se
puidesen reunir os mellores
equipos do planeta. Pola contra,
tanto o organismo internacional
do fútbol coma a UEFA fan longas fases previas de clasificación
para os seus respectivos torneos
de combinados estatais, mentres desoen os consellos de expertos, coma o propio Franz
Beckenbauer, que se amosou
partidario, en reiteradas ocasións, de facer divisións entre as
distintas seleccións nacionais,
para evitar que tivesen que xogar fases previas que, nalgunhas
ocasións, de se incluir as repescas, chegan aos 16 partidos.
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O capitán do Boca Juniors
ergue a copa no ano 2000.

DA COPA INTERCONTINENTAL AO
‘MUNDIALIÑO’. A actual competi-

As tres copas intercontinentais gañadas polo Peñarol de Montevideo.

ción internacional de clubs, tivo
o precedente na desaparecida
Copa Intercontinental, que comezou a disputarse hai medio
século. Aquel minitorneo fora
idea do presidente da UEFA, na
década dos cincuenta, Henry
Delauné, quen era partidario de
crear un campionato para dilucidar quen era o mellor club do
mundo, pero o seu prematuro

Dúbidas e ocaso da Copa Intercontinental
Xa no ano 1969 o xornal vigués
Faro Deportivopublicaba unha reportaxe titulada: “Xogarase este
ano a Copa Intercontinental?”. E é
que o teórico campionato do
mundo de clubs comezaba a ser
cuestionado, principalmente por
parte dos europeos. Así, na década dos setenta son varios os campións de Europa que renuncian a
loitar por este cetro, cedéndolle a
praza aos subcampións. En dúas
ocasións (1974 e 1978) o torneo
nonse chegará a disputar. Entre
os que renunciaron a xogalo encóntranse o Ajax de Amsterdam,
que cede a praza en 1971 ao Panathinaikos grego e, en 1973, á Juventus de Torino. A postura dos
tulipáns será a escollida polo Ba-

’’

Nadécadadossetenta
son varios os campións
de Europa que renuncian
a loitar por este cetro”

yern Munich que, en 1974, négase
a disputar o Torneo cedéndolle a
praza ao Atlético de Madrid, que
conseguirá levar o máximo galardón mundial ás súas vitrinas.
Pero as renuncias a xogar a Copa Intercontinental por parte de
holandeses e bávaros non serán
as únicas. A eles engádenselle os
británicos. Así, en 1977 o Liverpool cédelle a praza ao Borussia de

DEPORTES.17.

Galiza, clasificada para a seguinte fase do Torneo das Rexións. A
selección galega [na foto a selección
de fútbol aficionado] vén de clasificarse para as semifinais estatais do
'Torneo das Rexións', unha competición reservada a amateurs. O combinado galego obtivo a clasificación
na fase previa celebrada en Ourense
tras empatar sen goles coa selección vasca e despois de vencer na
última xornada por 4-0 ao combinado representante de Murcia.G

Moenchenglabdach en tanto
que, dous anos máis tarde, o Nottingham Forest, fai o propio co
combinado sueco do Malmoe.
As cousas cambian a partir de
1980, cando este torneo se xoga a
partido único. Dende aquela celebrouse en terras orientais, en concreto no Xapón. O estadio Olímpico de Tokio acollía o partido no
que, en teoría, se decidía cal era o
mellor equipo do mundo. Mesmo
se cambia a denominación, pasando a chamarse ‘Copa Toyota’,
aínda que esta última non tivese
un gran calado, especialmente
entre os seguidores do Real Madrid, que tardaron 38 anos en ver
coma o seu equipo se facía co segundo título, en 1998.G

falecemento, en 1955, evitou
que a idea callase, unido aos
atrancos que sempre puxo a FIFA para organizar eventos que
puidesen escurecer o Mundial
de seleccións. De feito, non recoñeceu a Copa Intercontinental até 1980, ano en que pasou a
disputarse no Xapón.
A Copa Intercontinental xurdiu despois de a UEFA e a CSF
chegar a un acordo para que os
campións de Europa e Sudamé-

’’

Oprincipalproblemaé
a escaseza de datas para
a celebración do torneo”

’’

En1960,oRealMadrid,
liderado por Di Stéfano,
faise co primeiro trofeo
mundial”

rica se enfrontasen a duplo partido para decidir quen era o mellor do mundo, aínda que de xeito oficioso. Así, en 1960, o todopoderoso Real Madrid, liderado
por un xa veterano Alfredo Di

Stéfano, faise co primeiro trofeo
tras empatar sen goles no estadio Centenario de Montevideo
co Peñarol, e impoñerse no partido de volta por 5-1. Na primeira edición este torneo gozou
dunha grande expectación,
principalmente no Estado español, por tratarse dun evento deportivo que carecía de parangóns. A peculiaridade que tiña a
Intercontinental, e que mantívoa até 1969, era que un equipo
debía sumar polo menos tres
dos catro puntos nos dous encontros. Non se tiña en conta a
diferenza de goles, polo que en
varias das edicións houbo que
disputar un terceiro partido.
En edicións seguintes, esta
competición vería triunfar, entre outros, ao Rei Pelé, que gañaría dúas veces o torneo, en 1962
e 1963 respectivamente. Outros
grandes xogadores que levantarían a Intercontinental serían o
galego Luís Suárez, militando
no Internazionale de Milán, en
1964 e 1965; Luís Cubilla, co Peñarol ante o Madrid, en 1966;
Gianni Rivera e Fachetti, co Milán, en 1968; e moitos dos compoñentes da Laranxa mecánica
dos Países Baixos defendo as cores do Ajax de Amsterdam: entre
eles Johan Cruyff, Neeskens,
Krol e Rensenbrick.G
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POLÍTICA CULTURAL

Manuel Rivas, escritor

‘Temos unha Academia tan especial que ser aca
Xan Carballa [TEXTO & FOTO]

C

o pan fresco dun novo libro nas librarías,
Episodios galegos
(Xerais) e o jet-lag
dunha viaxe que o levou por
Francia, Bulgaria e México, o sábado 12 entra na Academia Galega Manuel Rivas (A Coruña,
1957). Crítico coa actitude do
goberno autónomo coa lingua
e a cultura, Rivas pensa que a
Xunta debe facer a viaxe que os
leve a coñecer o seu propio país.
Teima en moitos dos seus artigos recollidos en Episodios galegos na idea, outrora complexa de entender, da deconstrución , c o m o m a r c a d o n o v o
tempo político e cultural.
E tamén na idea do substracionismo como vangarda negativa.
Daquela falar de Jacques Derrida resultaba moi elitista, e conceptos que antes eran teóricos
agora serven para explicar moi
ben a realidade. Nun mundo
que, pola burbulla inmobiliaria,
semella dominado por partidos
construtores aquí temos un modelo especializado no contrario.
Hai deconstrución simbólica e
tamén real. Anular o partido da
selección galega e non continuar coa celebración do Culturgal, ou todo o corte nas prestacións sociais. Suprímese o nome das Galescolas, e ese é o símbolo, pero detrás está a paralización real de crear escolas para
atención aos cativos. Elimínanse símbolos da identidade pero
en paralelo tómanse medidas
de eliminación do público. A
novidade é como se fai porque
xa houbo outros intentos. Margaret Thatcher tiña un discurso
de moito patriotismo e en paralelo privatizaba e eliminaba os
espazos comunitarios. O experimento que se fai aquí é que se
queren eliminar dunha tacada
símbolos e realidades.
O discurso dominante estigmatiza a defensa da identidade, case esixe unha renuncia pública.
Como se os que a defendemos
tivésemos unha culpa pola que
pedir perdón. Para o goberno
galego o inimigo parece Galicia
porque presenta a súa propia
singularidade. A perversidade
deste xogo é dicir que o mundo
de hoxe é o da universalidade e a

globalización e o que chamamos defender a identidade é excluínte, doutro tempo, mesmo
un pailanismo. O perverso é que

no mundo global existes e tes
máis posibilidades se tes algo co
que contribuír. Hai que inverter
a carga da proba e enfocala ao

que fai o goberno na defensa da
galeguidade. A estratexia política era identificar a defensa da
cultura galega e da conciencia

da propia identidade de Galicia
co ámbito político. Así procuraban fundir dous barcos a un
tempo, unindo galeguida- >>>
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’’

e ser académico é unha heterodoxia’
>>> de e Bloque. Era unha estratexia política moi apoiada en
ámbitos mediáticos. Xa se intentara noutras ocasións, pero
con menor intensidade. Os que
hoxe gobernan Galicia teñen
pendente a viaxe do personaxe
de Chesterton: o inglés que na
época dos descubrimentos e as
viaxes dá a volta ao mundo, na
competición do exotismo, e atopa un que é a súa propia Inglaterra, que lle resulta o máis curioso
de todos.
O sociólogo Fermín Bouza insiste que o factor da lingua, tal e
como foi utilizado polo PP, non
foi decisivo no resultado electoral. Pero Francisco Vázquez ven
de reivindicar desde o Vaticano
que el se apunta a ese bombardeo e que esa é a nova fronteira
para o progreso de Galicia. Que
pensa como escritor galego
máis traducido, que chega da
Feira do Libro de Guadalajara e
dunha xira de dez días por
Francia e Bulgaria?
Francisco Vázquez adoita a darse a razón, sempre arredor de si,
pero é unha das persoas menos
cosmopolitas que temos en Galicia. Xa o dicía Octavio Paz, pode ser máis cosmopolita un
pastor no alto dunha montaña
ca un executivo en Wall Street...
e ca un embaixador no Vaticano. Estou coa idea de Fermín de
que non influíu tanto no resultado. Pero se analizamos a propaganda gris sobre o idioma e
as reaccións que provocou no
ensino, entre os pais e no conxunto da sociedade, unha campaña así é como todas as que se
teñen feito para meterlle o medo á sociedade. O grave e o tráxico é que queren converter o
galego nun tema de sucesos, e
as declaracións de Paco Vázquez e outros semellantes deberían ir nesas páxinas ou nas
de necrolóxicas dos diarios. No
mundo de hoxe a proba de universalismo está na biodiversidade. A vangarda do cosmopolitismo está no cúmio de Copenhague sobre o clima e tamén na biodiversidade cultural.
Na Feira do Libro de Guadalajara (México) interesaba o que eu
dicía pero tamén que o expresara nunha lingua diferente. Era
un plus a maiores porque representaba outra maneira de

’’

Paraogobernogalego
o inimigo parece Galicia
porque presenta a súa
propia singularidade”

’’

CosvimbiosdePacoVázquez
ou do actual goberno galego
non chegamos nin á Feira de
Astorga. Son o reverso do
que o mundo enteiro
entende hoxe por universal”

’’

Ograveeotráxicoéque
queren converter o galego
nun tema de sucesos”

’’

Nestetempodecrise
o inquietante é que pode
máis o medo que
a capacidade de pensar
na esperanza”

’’

AAcademianacetamén
desde o libre pensamento,
sen apoio do poder,
en Galicia e en América;
é algo do mellor da historia
da nosa autoconstrución”

’’

Encircunstanciascomo
as actuais, a Academia ten
condición de referente
porque, pese ao tempo no
que hibernou, a algúns
incomódaos que exista e
preferirían que fose un
Casino”

ver o mundo. En calquera escenario onde se poda escenificar
o universal calquera destes personaxes quedarían como saídos dun sainete. Cos vimbios
de Paco Vázquez ou do actual
goberno galego non chegamos
nin á Feira de Astorga. Son o reverso do que o mundo enteiro
entende hoxe por universal.
Nin conta se dan de que levan
posta a máscara do pasado.
Coa irrupción da crise económica, semella que estamos a vivir
un momento de refundación,
pero ninguén se atreve a prognosticar cal vai ser o novo mundo que nace. Para o escritor e
xornalista, que está pasando?
Non podemos reducilo só á crise económica. O que foi na orixe
produto da especulación –a artificiosidade de Dubai sería o mellor monumento da crise– hoxe
tínxeo todo. É o resultado dunha ditadura do capital, dunha
concepción irracional do crecemento e a desvalorización dos
recursos naturais e humanos. E
esa corrosión contamina tamén
a linguaxe. Nesta parte do mundo, en Europa e España, estamos nunha fase de intimidación e aínda non houbo reacción, e por iso todos os cambios
que se están a producir noutros
lados, por exemplo en América
Latina, preséntannolos como
motivo de inquietude, cando
están no seu tempo máis esperanzado e procurando un novo
xeito de vivir que teña en conta
os parámetros da ecoloxía, da
diversidade cultural, da xustiza
social ou do recoñecemento
dos invisíbeis, dos indíxenas. O
inquietante é que pode máis o
medo que a capacidade de pensar na esperanza. Na Tese sobre
o concepto da Historia, Benjamin di algo moi fermoso e perturbador falando dun ‘acordo
secreto entre as xeracións pasadas e a presente’: a nosa chegada foi esperada na Terra. É unha
maneira bíblica de expresar que
non debemos deixar escapar a
esperanza. Cada xeración pode
facer algo e no intre actual temos que enfrontar un estado de
opinión medoñento.
A entrada na Academia tamén
sutura a ferida dunha institución hibernada no franquismo,
que Francisco Fernández del

Riego rescatou e normalizou e
que agora dá entrada a unha
nova xeración. Varios dos seus
últimos libros adicounos a recoser a tea rota da memoria e o seu
discurso de entrada trata algúns
destes temas da memoria.
O título é A boca da literatura.
Memoria, ecoloxía e lingua no
que entrelazo cuestións históricas e persoais. A Academia Galega ten unha peculiaridade digna de resaltar, que é a súa orixe
na sociedade e na diáspora. Hoxe que tanto falamos de comunicación resulta que o contacto
co exterior, na cultura, na literatura e nos ámbitos máis creativos da sociedade, era moito
máis intenso a finais do XIX e
primeiros do XX, que agora que
non fan máis que viaxar alcaldes
e conselleiros. A Academia nace
tamén desde o libre pensamento, sen apoio do poder, en Galicia e en América; é algo do mellor da historia da nosa autoconstrución. É un fogar en movemento. Tamén padeceu o espolio, desaparecendo mesmo a
documentación do tempo republicano, cando ingresa Antón
Villar Ponte cun dos tres grandes discursos da nosa historia
contemporánea (“O sentimento liberal de Galicia”), xunto ao
prólogo de Manuel Murguía a
Los Precursores e Alba de Gloria
de Castelao. Villar Ponte expresa
moi ben que o universal é o local
sen paredes. Para min a Academia é unha das células nai e nótase a estirpe coa que naceu. En
circunstancias como as actuais
ten condición de referente porque, pese ao tempo no que hibernou a algúns incomódaos
que exista e preferirían que fose
un Casino. Para min foi unha feliz coincidencia que me elixisen
e que coincidise coa retirada da
presidencia de honra a Franco.
Sempre pensei que vivindo unha situación normal, a Academia tería apoios públicos e das
empresas e actuaría como unha
fábrica da lingua e proxectándose no mundo, pero hoxe ten que
ser unha especie de dorna da
supervivencia. Dicir Academia
semella dicir ortodoxia, pero teño a sensación de que en Galicia
é sorprendentemente unha
maneira de ser heterodoxo e iso
tamén significa algo.G

AARTEDAGUERRA

A TENTACIÓN
DE DEMÓCRITO
Xavier Queipo

H

ai pouco dei con dous libros que considero reveladores da época que nos tocou vivir. Un de poesía do filósofo francés Michel Onfray, Le
Recours aux fôrets e outro de
ensaio, este anónimo, Esquive
comme le papillon, pique
comme la guépe e que contén
un capítulo “Devenir fôret”. Os
dous falan da tentación de Demócrito, o filósofo grego que,
canso de vivir entre os seus,
mudouse a unha cabana no
fondo do xardín a levar alí unha vida de reflexión e afastamento da sociedade.
O libro de Onfray recolle o
malestar na sociedade actual en
“A permanencia da apocalipse”,
onde vai debullando todas as
desgrazas presentes e futuras
para concluír cunha reflexión
sobre a consolación filosófica na
procura que fai cadaquén para
vivir en paz consigo mesmo.
O outro libro parte da celebre frase de Cassius Clay “float
like a butterfly, sting like a bee”,
para deseñar unha estratexia
para se reconciliar co esencial, o
movemento dos astros, a lóxica
do curso dos planetas, a coincidencia cos elementos, o ritmo
das estacións e a inscrición do
destino propio na necesidade
da natureza.
Eu non me quero afastar do
mundo nin me recluír nunha
cabana ao fondo do xardín (entre outras cousas porque na casa non teño horta nin eirado).
Así e todo, penso que cando a
situación é tensa e a sociedade
vive nunha crispación tan absoluta, se cadra é necesario un
certo distanciamento para percibir, calmamente, o que en realidade está acontecendo. Chamalo guerra sería excesivo,
mais chamalo catástrofe –no
senso matemático do termo– se
cadra non resulta fóra de lugar.
Espero equivocarme.G

’’

Chamalocatástrofe
–no senso matemático
do termo– se cadra
non resulta
fóra de lugar”
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’’

ECOS LUSÓFONOS

AS ERVAS DE GALIZA,
DE LUIZ ROSA JUNIOR
Xosé Lois García

A

Pablo Zentolo

‘Centoloman
ten superpoderes’
M.B.

A marca de roupa e factoría de
deseño Rei Zentolo debuta na
edición de banda deseñada con
Centolomán, unha historieta
debuxada por Jano e con guión
de Rodrigo Cota. Pablo Zentolo
é o coordinador do volume que
inaugura a liña editorial .
Como pasa un personaxe dunha camiseta a superheroe de
cómic?
A idea xurdiu cando naceu o
personaxe, pero até agora non
houbo oportunidade. Comezamos a sacar merchandasing
hai catro anos para poder sufragar a saída deste número 0.
Quen é Centoloman?
Centolomán é un calquera que
de súpeto adquire uns superpoderes que o obrigarán a ter unha
actitude de dignidade e esforzo
exemplar. Pero a súa parte humana fará todo o posíbel para
aplicar a lei do mínimo esforzo.
Este número consiste na presentación do personaxe. Nas futuras aventuras aparecerán inimigos, cómplices, familia e amigos, todos eles reflexo da sociedade galega cotiá.
Con esta obra inaugura unha
liña editorial. A que tipo de
obras dará cobertura?
A traballos a medio camiño entre as artes plásticas e a literatura, retornando ao espírito que
posuían os creadores dos anos
70, cultura galega de vangarda
que integre o diálogo de todas as
expresións.
Cales son os próximos títulos?
Está prevista a reedición do libro-carpeta Homenaxe a Uxío
Novoneyra, que contén cartas,
poemas, fotografías e estampas
de pintura que fixeron os creadores na homenaxe de hai dez
anos. Novoneyra pagou con
marxinación, incluso dos poderes culturais, a súa defensa de
Galiza e da dignidade do home.
A débeda sáldase dignificando o
seu legado.G

Marcelino Galán, Miguel Cabanae Xacobe Martínez Antelo.

Monkillos, tributo
a Thelonious Monk
Xacobe Martínez Antelo, Miguel Cabana e Marcelino
Galán ofrecen unha visión diferente da obra
do pianista fundador do bebop, no seu último traballo
M.B.

O universo do pianista e compositor estadounidense de jazz
Thelonious Monk vén de resucitar transmutado pola tradición flamenca e afro-cubana no
primeiro disco de Monkillos, a
formación coa que os músicos
Xacobe Martínez, Miguel Cabana e Marcelino Galán, xa recoñecíbeis polos proxectos paralelos dentro do jazz feito en Galiza,
lle renden tributo a un dos creadores do bebop.
O proxecto naceu hai uns
anos da man de Xacobe Martínez e Marcelino Galán como un
exercicio académico de estudo
da obra deste músico que cualifican de “absolutamente xenial”, creador “único” dun “universo propio” abondo rico para
que un grupo “toque exclusivamente as súas composicións”.
Pero non foi até o sometemento do repertorio de Monk
ao xogo da percusión que Monkillos tomou a forma definitiva
que agora presenta. O resultado
son 14 versións recoñecíbeis
dos clásicos, respectuosas e divertidas cun forte recendo
“aflamencado” e “acubanado”,
nadas dunha formación arriscada de contrabaixo, guitarra e
percusión, sen piano.
Por unha cuestión de “egoísmo” e “devoción” réndelle
tributo a este músico que, aínda que non adoita ser etiquetado como pianista bebop, o certo é que formou parte do pequeno grupo de músicos responsábel do nacemento dunha nova tendencia dentro do

EN DIRECTO.
9 de xaneiro, na Galería, Vigo.
28 xaneiro, no Ultramarinos,
Compostela.

jazz na década de 1940, que foi
chamado co tempo bebop.
Os temas, como explica Xacobe Martínez, membro de diferentes formacións de jazz,
como Sumrra, coa que está a
ultimar o disco 4.0, que se presentará a finais de xaneiro, ou
da banda de Uxía ou de Marful,
xurdiron naturalmente. No
traballo poden escoitarse as
versións de Rhythm-a-ning,
Teo, Ask me now, Evidence e
Bemsha swing, entre outros.
Por tratarse do repertorio de
Monk, Xacobe Martínez considera o disco susceptíbel de encaixar no mercado internacional, pero láiase da situación que
vive o jazz, que non difire do resto de estilos musicais, en Galiza.
“Non existe mercado”, comenta, “nin salas nin público suficiente, entre outras cousas porque o sector empresarial non
aposta por isto. Parece que se
colgou o sambenito de que existe moito jazz galego de calidade,
pero non se pode xeneralizar a
excelencia de determinadas
propostas situadas á altura de
calquera outro país”. Ao seu ver
“o jazz galego é unha ilusión” e
non ten sentido “enganarnos”.G

?

UERE SABER MÁIS?
www.myspace.com/monkillos

presenza de Galiza no Brasil ten un significado interesante desde moitos puntos de vista e, sobre todo,
desde o lado literario e referencial. Volver ás orixes da lingua que lles deu identidade ás ex colonias portuguesas resulta eficaz para que identifiquemos a Galiza como o berce orixinario daquel romance falado en toda a fronte
atlántica e expandido a lonxincuos territorios. Hai un interese, unha concreción de volver a Galiza desde moitos
parámetros e non só pola presenza dos galegos en territorio brasileiro, que moitos deles foron sementadores de
tantos froitos, nos que se observa esa frondosa árbore xenealóxica, dadora de tantos
intelectuais e escritores que
figuran en primeira liña,
sírvanos como referencia a
Nélida Piñón.
Sería longo de mencionar tantos creadores que se
interesan polas esencias
mais vivas do noso país, que
regresan para recrearse nese amplo universo histórico, lúdico e cultural. Nesta
dirección atopamos un
mozo literato, Luiz Rosa Junior, de 21 anos, natural de
Itaperuma, estado de Rio de
Janeiro. Contista e poeta
neosimbolista, literario de
ficción que promete futuro
e consistencia.
Rosa Junior contempla
outros eidos que non son
propiamente os do seu Brasil nativo. O seu maxín percorre
diversas instancias galegas e ordena nomes e configura
historias, coas que enriquece eses sete capítulos do conto,
titulado As ervas de Galiza, cun reparto entre a historia e a
ficción. Persoeiros da nosa historia como o rei Afonso, a
raiña Leonora e a bruxa Elba. Tres persoeiros que configuran ese clima de amor e desamor, de infidelidades e cobizas nunha corte de nobreza con nefando desarraigo ao
que impera a liña medievalista. Un conto que non deixa de
ser un romance con persoeiros e episodios clásicos. Un
conto que dá para escenificar unha traxicomedia que nos
leva a aquelas convulsas arelas da Idade Media.
As ervas de Galiza é un título suxestivo para levarnos a
aquelas herbas enmeigadas e a esencias misteriosas de
bruxas e trasgos alquimistas que eran capaces de transcender e competir co sabio Merlín. A bruxa Elba, con
adicción a andar entre os persoeiros da corte e crear pelexas neses espazos máxicos de medos e temores e, tamén de praceres.
Esas herbas aromáticas de Galiza, nas maos da bruxa
Elba, protexen e, tamén, devoran os que se opoñen a ese
mundo máxico e medoñento, feito á medida de seres enmeigados. Nesta dirección, apunta moi ben a ficción de
Rosa Junior, unha promesa que promete e intúe eses universos sacralizados de antano. Mundos do pasado que
aínda teñen seu peso de sombras no presente. Mais en Rosa Junior hai unha coherencia no que se reafirma do pasado. Dito doutra maneira, coa metáfora que alude a seres
tenros, Galiza está especialmente representada.G
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A única verdade é a mentira
O Centro Galego de Arte Contemporánea expón,
até o 31 de xaneiro, sete obras da artista Dora
García –catro delas producidas expresamente
para esta mostra– que reflexionan sobre os
vínculos entre a realidade e a representación
Manuel Xestoso

Aristóteles dicía que a única diferenza entre a literatura e a
historia é que esta imita as cousas que xa sucederon e a primeira, as que poderían suceder. A obra de Dora García (Valladolid, 1965) parte da convicción de que a creación dunha
ficción se revela sempre como
un proceso de negociación entre o individuo e a súa circunstancia, como un procedemento necesario para fornecer
a realidade dunha certa lóxica.
Ou dito doutro xeito: o real só é
intelixíbel cando se lle asigna
un guión que nos permita lelo.
Nun dos dous vídeos que forman parte da obra Onde van os
personaxes cando remata a novela? ten lugar unha entrevista
entre dous actores. Un deles é
Geoffrey Carey, coñecido pola
súa intervención na película de
Wim Wenders O estado das
cousas, na que a súa verdadeira
biografía se mesturaba coa do
personaxe que interpretaba. O
outro é William Holden, quen
relata as súas experiencias deste
último ano en Frankfurt “malia
que levo morto dende 1981”.
Os espectadores sabemos
que William Holden é, en realidade, o actor Jan Mech: o pasado mes de maio, Dora Garcia
presentaba unha performance
chamada William Holden in
Frankfurt, na que exploraba a
fantasía desenvolvida polo artista alemán Martin Kippenberger a respecto de William Holden, a quen consideraba unha
especie de proxección de si
mesmo. Jan Mech encarnaba a
Holden quen, daquela, se transformaba nun personaxe de Kippenberger e da propia Dora
García, aínda que, por suposto,
seguía a ser alguén real: o actor
que protagonizou Sunset Boulevard con Gloria Swanson ou
Sabrina con Audrey Hepburn.
Dado que estamos presenciando un vídeo de ficción (ou
non?) non temos máis remedio
que admitir que Jan Mech é Jan
Mech pero tamén William Holden. E, para acabar de complicar as cousas, debemos supoñer
que Carey é o auténtico Carey

–quen, por certo, na súa infancia, en Hollywood, coñeceu ao
auténtico William Holden–,
pero a estas alturas a palabra auténtico xa mudou de significado
para nós.
Este complexo xogo de espellos –nunca exento de humor–
ten como obxectivo chamar a
atención sobre o feito de que a
única forma de coñecer a realidade é a través das tácticas da
ficción. E, sobre todo, reflexionar sobre os límites dese coñecemento. Cando entramos na
gran sala na que se expón a obra
Instant narrative, vemos unha
muller que teclea nun ordenador mentres observa o que ocorre detrás da pantalla. Ao chegarmos ao outro extremo do espazo, decatámonos de que se
está proxectando o que ela escribe: un relato de todo o que sucede na estancia, do comportamento dos asistentes, das súas
idas e vindas. A obra lembra La
filature de Sophie Calle, na que
un detective era contratado
para seguir a artista durante un
día: o informe deste presentábase xunto cos apuntamentos
do diario de Calle desa xornada.
Neste caso, non obstante, somos nós, os espectadores, os
que nos transformamos en personaxes –nunha obra que un
terceiro examina– e podemos
contrastar directamente a narración que outros fan dun fragmento da nosa existencia coa
nosa propia experiencia.
Outras propostas tenden a
desafiar esta experiencia, a probar que calquera realidade é
froito dunha convención.
Roube este libro consta dunha
morea de libros que portan este
título. O visitante da mostra vacila, dubida de se pode coller un
ou non, de se debe transgredir os
códigos que rexen o correcto
comportamento que se espera
do visitante dun museo. Cando
finalmente se decide a tomar un
exemplar e levalo consigo, prodúcese a inevitábel reflexión sobre se apropiarnos dun libro que
está aí exposto precisamente
para que nos apoderemos del é
realmente un roubo. Mais tamén comeza unha inquietude

’’

AobradeDoraGarcíaparte
da convicción de que a
creación dunha ficción é un
procedemento necesario
para fornecer a realidade
dunha certa lóxica”

’’

Osespectadores
transformámonosen
personaxes e contrastamos
a narración que outros fan
dun fragmento da nosa
existencia coa nosa propia
experiencia”

Roube este libro /Steal This Book,2009. Ao fondo, a autora, Dora García.

nova que amosa que as ficcións
poden estenderse máis alá das
intencións do autor: o libro segue a exhibir ese mandato que
esixe ser roubado, polo que calquera que se cruce connosco
pode despoxarnos del sen que
teñamos prerrogativa ningunha
para desautorizalo.
Igualmente, en Son un xuíz,
un texto refire a historia dun
xuíz que debe decidir sobre a
inocencia ou culpabilidade

MIGUEL BLANCO

dunha muller segundo os sinais
dados polas ramas dunha árbore. O xuíz apela a “unha antiga tradición”: isto non mingua
o horror ante a posibilidade de
que un ditame desta transcendencia se basee no azar da
maior ou menor sequidade das
pólas dun ameneiro, mais si subliña a arbitrariedade que preside moitas das normas que rexen a nosa conduta.
A admirábel capacidade de

Onde van os personaxes cando remata a novela?,dous vídeos, 2009.

Dora García para entrecruzar
historias sen caer no documentalismo capta a atención poderosamente e explora con acerto
diversas estratexias de teatralización que nos transforman a
todos en autores, protagonistas, vítimas e testemuñas das
súas ficcións. Seguir as súas intrigas é xerar a dúbida sobre a
aparente neutralidade das fórmulas de representación e,
polo tanto, comezar a interrogarnos sobre aquilo que habitualmente non se conta, o que
permanece oculto, o que se lle
escapa á narración en todo relato e que talvez constitúe a
cerna do que somos. Aínda que
cómpre ter presente a sentenza
que atopa o visitante nada máis
entrar na exposición: “Unha
boa pregunta debe evitar a toda
costa unha resposta”.G
MIGUEL BLANCO
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Sol de Inverno. Rosa Aneiros. Xerais.
 O símbolo perdido. Dan Brown. El Aleph.
 A praia dos afogados. Domingos Villar. Galaxia.
 Sete palabras. Suso de Toro. Xerais.
 Dime algo sucio. Diego Ameixeiras. Xerais.

crítica

NON FICCIÓN ¬
 A cociña de Larpeiros. Benigno Campos. Galaxia.
 Curuxás. Carlos Parrado. A Nosa Terra.
 Cartas de republicanos... X. Alonso Montero. Xerais.
 A deleiba do mundo . Amin Malouf. Xerais.
 Galicia solidaria. X. Ríos, Carlos Teixo (editores). Xerais.

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

NARRATIVA.

Para non
esquecer
Escapado
Autor: Luís Lamela García.
Edita: Xerais (262 pp.).

A proposta lectora que seleccionamos esta semana anuncia na contracapa que “é moito
máis importante recordar
que comprender”. Efectivamente, un pode non comprender moi
ben porque
chegan a acontecer determinadas traxedias, mais é moi importante que non esqueza que
sucederon. O salientado anterior ten aínda outra finalidade
máis, “porque a memoria sempre pode ser verdadeira, aínda
que ás veces sexa falsa”. E non
hai aí nin átomo de contradición, simplemente quere aclarar o motivo central polo cal
Luís Lamela, o autor, escribiu
Escapado. Ese motivo é afortalar desde a ficción –unha ficción moi particular– o que a
Historia nos transmite.
A posíbel manipulación autorial en ningún momento se
desvía dos lindes marcados polo devir histórico, de xeito que
non cabe outra solución que
non sexa estimar este título como unha ficción veraz.
Cunha personaxe central, O
Cantolo, esta novela-crónica
manifesta un marcado carácter
coral. Alén do que lle acontece
a este mozo, que permanece
escapado en O Pindo por dúas
veces e as dúas fuxindo, que
pasa polo campo de concentración de San Simón, que participa no secuestro dun pesqueiro, que sofre a incomprensión tanto de ingleses como de
franceses… Alén diso, a novela
nútrese da experiencia doutras

Luís Lamela García.

personaxes que dalgunha ma- tón Alonso Ríos), aquelas que
neira se comunican con el e llas testemuñan as fuxidas, e, por
fan chegar. Entre elas, unha suposto aqueloutras asimiláque queremos salientar, a dos beis a Fuxidos de sona (Carlos
Reigosa). Citamos esque padeceron o cativerio de Mauthausen.
tes títulos con ánimo
Porque contribúe deilustrador, a sabendas
cisivamente a singula- Resulta
de que garda moitas
rizar Escapado entre o unha obra
semellanzas con calronsel de títulos que importante
quera outro, sobre totestemuñan os horro- para aqueles do aqueles de protagores desencadeados lectores que
nista en principio non
tras do Alzamento perseguen
marcado por un ideafranquista (cos que ta- máis a
rio político determinamén sintoniza a súa vertente
do. A verosemellanza é
función coral), e, den- informativa” tan elevada que minitro dese ronsel pensamiza o feito de se tratar
mos especialmente en
de ficción a carón de
obras como Non agarrelatos autobiográfidarei por ninguén, O silencio cos. Á par deste microtema siredimido (ambas de Silvio San- túase outro, aquel da estadía
tiago) ou O siñor Afranio (An- no penal San Simón.

’’

Escapado responde a unha
fórmula narrativa que ten dado
estimábeis froitos, xa non tanto
no que se refire ás calidades literarias como na capacidade de
difundir a lectura. Trátase de
produtos híbridos, crean ficcións que explican acontecementos históricos que aínda
hoxe causan abraio. Produtos a
medio camiño entre a narrativa
de ficción e a ensaística. No caso de Escapado inclusive se fai
notar máis esta que a ficción,
porque, se xa polo xeral neste tipo de lecturas a modalización
literaria tende á febleza, no caso
da novela que nos ocupa, a sensación do lector é que ten diante un produto ensaístico máis
que unha ficción. Cumpre mellor no aspecto cronístico que
no apartado literario, no cal os
esforzos na descrición non pasan desapercibidos, porén a
modalización literaria, alén de
feble, ás veces peca de excesos
declamatorios e dunha querenza pola adxectivación que, conxuntamente co anterior, lle restan dinamismo á exposición.
Mais isto, que calquera lector
un chisco avezado detectará
doadamente, resulta un atractivo importante para aqueles lectores que perseguen máis a vertente informativa que os valores
literarios. E tamén debe terse en
conta que entre a morea de títulos testemuñantes dos horrores
da guerra, as calidades literarias
non son precisamente o máis
salientábel.
A quen xa lese sobre a Guerra Civil, Escapado non lle achegará moito de novo. Porén é un
título a ter en conta á hora de
aconsellar obras a lectores que
non están familiarizados con
esta temática. Que hoxe por hoxe son moitos, sobre todo entre
a mocidade. Se lembrar sempre
é imprescindíbel para calquera
integrante do xénero humano
(pois na lembranza, na memoria, asenta o progreso), a sociedade debe concienciarse de
que é aínda moito máis importante que as novas xeracións
(nadas xa libres das gadoupas
ditatorias) sexan quen de non
perder a memoria.
X.M. Eyré

LIBROSDEFONDO.

Naufraxios
sentimentais
Os ollos do rei de copas
Autor: Xurxo Sierra Veloso.
Edita: Do Cumio, 1994 (105 pp.).

A véspera de Reis cara á que camiñamos fará quince anos
que saudei noutro periódico a
aparición da
novela Os ollos
do rei de copas,
obra primeira
do, daquela,
aínda novel
Xurxo Sierra
Veloso, quen se estreaba para
o mundo da literatura galega
da man dun memorable editor que, todos aqueles que tivemos a fortuna de coñecer,
non deixaremos nunca de
lembrar: don Carlos Blanco,
director que fora de Edicións
do Cumio e, no seu día, tamén
Presidente da AGE.
Naquela recensión de hai
tres lustros –que arroutadamente titulei “Os ollos do rei de
copas ou como nace un novelista”– quixen salientar a que
consideraba unha nova e orixinal voz que se sumaba ao panorama narrativo dunha literatura
que, como a nosa, andaba a
percorrer mil e un camiños diversos naquel tempo de tantos
e tan dispares tenteos e ensaios.
Había xa naquelas páxinas
de Sierra Veloso moito dese seu
finísimo escalpelo trepanador
do sentimental humano. E tamén, xaora, abondo dese sutilísimo humor que tingue o conxunto da súa obra. Un humor
agre e melancólico, herdeiro
dos grandes clásicos –dende
Castelao ata De la Vega– e sempre revelador, epifánico.
Un mozo namoradeiro, Eliseo Pelán, que bebe os ventos
por un seu xuvenil amor, a
inalcanzable Mabel; un extraordinario suceso como é a >>>
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Nova ollada a Álvaro Cunqueiro.A editora Ouvirmos dedica o cuarto título da colección Fotobiografías Sonorasao escritor Álvaro Cunqueiro [na imaxe, cos fillos]. Composta por un libro e dous compactos, o volume bota unha
nova ollada á vida e obra do mindoniense a través de perto de 200 páxinas,
máis de cen fotografías do seu álbum familiar e a selección dos seus poemas
musicados. O apartado gráfico foi introducido cun texto de Rexina Vega e
acompañado por frases do propio Cunqueiro. Pola súa banda, César Morán
comenta no libro a música que xerou a obra do autor de Merlín e familia.

emisora cultural e leva o rimCando en 1994 Xurxo Sierra
bombante nome de Aldebarán Veloso nos entregaba Os ollos
de Coímbra e un sabio, don do rei de copas como tarxeta
Laureano, decote fóra
de presentación ofreda realidade e con excíanos tamén a pricesivo ánimo protagómeira mostra do caEsexeito
nico son os estraños e
miño que sería quen
rutilantes seres que de narrar,
de andar. Logo viñedeambulan por unha renunciando ron Licor de abelá con
cidade e un tempo ben ao
xeo, Os mércores de
preciosismo Fra, Os nomes do trairecoñecibles.
Ten Sierra Veloso o en aras dunha dor... Pero esa é outra
inusual don da con- fluencia
historia e eu hoxe
tención, da palabra case líquida, cumprín lembrando
xusta e aínda da que fi- achégao
apenas aquel tremor
ca por dicir e sabe ago- ao mestre
xuvenil nos beizos inchar. A súa prosa, de
finitos dunha Mabel
Casares”
aparencia falsamente
contemplada con
sinxela, revela un proadoración polo inceso de depuración
somne Eliseo Pelán, o
intenso, que adelgaza
amante perdedor que
os períodos ata substantiviza- suspiraba desdéns nos camlos ao extremo. Ese xeito pecu- pos da festa das verbenas paliar de narrar, renunciado ao rroquiais e polas caóticas rúas
floreo preciosista en aras dun- olívicas adiante. Porque,
ha fluencia case líquida, aché- ¿quen non foi novo e amou
gao ao mestre Casares, a quen unha Mabel ata naufragar os
tan admirativamente se ten re- ollos, tristurento e vencido rei
ferido o autor en diferentes de copas?
Armando Requeixo
ocasións.

’’

Xurxo Sierra Veloso.

>>> desaparición do Santo
Cristo da Vitoria que o inspector Arsenio Lunes non será

PACO VILABARROS

quen de desentrañar doadamente; un locutor erudito e hiperbólico que pontifica nunha

CONTADELIBROS.
Historias de antes
Cacaborro, de Xavier López
Rodríguez, lévanos á aldea.
Aos territorios de Brumoso e
San Clemente
onde Álvaro
coñece unha
morea de
historias dun
mundo que
esmorece.
Farase amigo
do vello e misterioso Cacaborro, a quen todos consideran
culpábel das cousas malas
que ocorren. As ilustracións
son de Antón Taboada.
Edita Everest Galicia
na colección ‘Punto de
Encontro’.

Extraterrestres en Galiza
Xerais publica O home do
traxe branco I. O accidente, de
Herikberto M. Quesada, que
tamén asina
as moitas
ilustracións
–con
tradución de
Mª Dolores
Torres París e
Carme Torres
París. No verán do 1970, en
Ourense, unha nave espacial
aterra e o protagonista do libro
asiste ao nacemento dunha
estraña criatura. A partir dese
intre a presenza alieníxena
multiplícase e acontecen
novas aventuras.

Un animal solto
Paula Carballeira presenta
O lobishome de Candeán, que
aparece na
colección
‘Costa Oeste’
(pensada para
mozos) de
Galaxia.
Elvira, unha
adolescente
de Candeán (Vigo) aparece
morta. Os veciños e a policía
non buscan un asasino
calquera, procuran un lobo sedento de sangue. 
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Gaspar Grandal, primeiro premio para novos compositores.O compositor galego Xacobe Gaspar Grandal (Mos, 1975) obtivo o primeiro premio
para novos compositores que anualmente convocan a Fundación Autor e o
Centro para a Difusión de la Música Contemporánea. A obra que mereceu o
galardón, Ámbar,para un conxunto de nove instrumentos está inspirada en
Outono, un poema de Manuel Antonio e puido escoitarse, xunto co resto
das obras finalistas, nun concerto celebrado o pasado 30 de novembro no
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. O autor é, na actualidade, profesor no
Conservatorio Superior de Música de Vigo.

CONTADELIBROS.

ENSAIO.

O futuro da fala

Poesía
nas aulas

Henrique Monteagudo
recompila en As razóns do galego. Apelo á cidadanía
diferentes textos xornalísticos
e ensaísticos (principalmente
publicados na
revista Grial e
na edición galega do xornal
El País) ao
redor da situación actual da
lingua e as maneiras para asegurarlle un porvir. Osociolingüista considera
crítico o momento actual.

Corazón natural
Guía do Courel, de Xavier Guitián, Luís Guitián Rivera e Xosé
L. Martínez Villar é un achegamento, a través de 22 rotas, ao
denominado “corazón natural
de Galiza”. O manual conta
con toda a información precisa
para o viaxeiro, con mapas e
catálogo de estabelece-mentos hostaleiros,
mais tamén
conta con
datos sobre
sendeirismo,
contorno
natural e fauna e flora.
Ademais, recomendacións dos
autores para encontrar
espazos de singular beleza.
Edita Xerais.

Granxas de peixe
Edicións Embora publica A
formación da axenda da política galega de acuicultura mariña, de Manuel Guillermo
Antón
Villamil. O autor analiza como o tema das
granxas de
peixe se introduce na
opinión pública, nas súas preferencias, nos medios de
comunicación e tamén nas
prioridades das forzas
políticas. 

Xacobe Grandal [á esquerda] xunto cos outros dous finalistas,
Gonzalo Garrido e Francisco Coll.
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A poesía necesaria. Lectura
e creación poética
dentro da aula
Autor: Antonio García Teixeiro.
Edita: Galaxia.

O escritor e poeta Antonio García Teixeiro preséntalles a todos os posibles mediadores
(pais, mestres,
bibliotecarios…) este didáctico e práctico libro para
coñecer e amar
a poesía. O lector que se
achegue ás súas páxinas corre
o perigo de contaxiarse, ao
igual que lle sucedeu ao autor,
co veleno adicto, que se agocha
tras a palabra poética. Tanto a
súa estrutura formal coma a
distribución temática están
pensadas para experimentar
co feito poético por medio da
faceta lúdica da aprendizaxe.
Trátase dun manual que
atrapa polos detalles poéticos
–tanto léxicos, a través das verbas de varios referentes culturais, poetas, estudosos, investigadores, cantaautores– coma
plásticos, onde a imaxe do bico
de L.E Aute preside cada un dos
trece capítulos. Os sentimentos
ocupan un lugar importante.
Así, o primeiro que nos atopamos cando abrimos o libro é un
debuxo cunha dedicatoria de
Rafael Alberti para todos os
mestres que non viven de costas á poesía.
Antonio G. Teixeiro convértese nun mensaxeiro da palabra poética que, dende o convencemento que lle proporcionan os anos de experiencia
tanto nas aulas coma nos distintos encontros culturais, dá

Antonio García Teixeiro.

PACO VILABARROS

continuas mostras da impor- tratexias e propostas variadas
tancia da poesía.
que seguen o que a investigaO libro aparece dividido en dora da LIX (literatura infantil
dúas partes. A primeira (oito e xuvenil) Blanca Ana Roig
capítulos) reflexiona sobre o ten dito respecto á lírica: “Poproceso poético, a necesidade esía é xogo, música, conto e
da lectura, a transmisión oral maxia”.
da palabra, a importancia da
Partindo das primeiras mapresenza de mediadores ilusio- nifestacións da lírica popular,
nados para achegarlles aos co emprego primeiro de estromáis pequenos a emoción que fas curtas, de arte menor onde
se agocha tras as pequenas o ritmo e a musicalidade veñen
cousas que nos rodean. Como marcados pola rima e recursos
se sabe, moitas veces son os como o paralelismo, pásase a
adultos os que poñen
estruturas máis comreparo á poesía. Para
plexas, onde a rima xa
os nenos, en cambio,
non xoga un papel designifica o encontro co Como
terminante, agora son
poder das palabras, a afirma o autor, as escollas léxicas e a
través das cantigas de a poesía
súa disposición na foberce e os primeiros fíltrase,
lla en branco, as que
xogos, trabalinguas, non se
permiten dar renda
adiviñas…
solta á imaxinación.
ensina”
A segunda parte
Nesta liña aparecen os
(cinco capítulos) está
Limericks, os acrósticonstruída a partir de
cos, os caligramas, os
exemplos prácticos,
pictogramas... Como
que supoñen ademais unha afirma García Teixeiro, a poereivindicación da figura do sía fíltrase, non se ensina.
pedagogo Gianni Rodari, sen
O libro remata cunhas canquen a concepción lúdico-di- tas chiscadelas poéticas coas
dáctica da literatura actual que o autor se transforma en
non sería posible. Estes capí- cómplice de cada un dos posítulos conforman un excelente beis mediadores.
compendio de suxestivas esAlba Piñeiro

’’

CINEMA.

A estrela
de fútbol
aparéceselle
ao obreiro
en crise

Buscando a Eric
Dirección: Ken Loach.
Guión: Paul Laverty.
Fotografía: Barry Ackroyd.
Elenco: Eric Cantona, Steve Evets, Stephanie Bishop, Gerard Kearns.

Loach e o seu guionista Laverty
apelan unha vez máis á realidade para contarnos unha historia feita con xentes de agora
mesmo. En contra do que é
norma da casa, o drama, nesta
ocasión tempérase e deixa paso
á comedia agridoce. Esta é unha película europea, non só polos países coproductores, >>>
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De C5 a Factoría Compostela.A exposición Que é o que fai os espellismos de
hoxe tan diferentes, tan atractivos?,con obra de Giselle Beiguelman, Joan Fontcuberta, Lino Lago, David Trujillo, Gisela Mota e Blenda León, entre outros,
inaugura o novo espazo de creación e experimentación Factoría Compostela.
O proxecto, instalado no centro histórico compostelán e dirixido por Concha
Fontenla, absorbe o labor da galería C5 e amplía a súa proposta apostando
polo diálogo de artistas de ambas beiras do Atlántico. Ademais da sede compostelá, a Factoría conta cun espazo na Habana.

CULTURA.25.
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’’

CANCELAS
AO MAR
Marica Campo

N

Fotogramas de Buscando a Eric.

director británico nos mostraba a cara amarga da bonanza, a
cara oculta da marabilla financeira; agora, metidos na crise
por mor da tropa de mangantes ecuménicos e globalizados,
nos ensina que aínda hai esperanza, podemos saír desta, como de todas, “with a little help
of my friends”. Porque, no fondo, trátase diso, de que a axuda
dos amigos, a solidariedade e o
esforzo dos que imos brazo
con brazo para soster os andamios do país, é o único que
conta. E para iso ten que vir o
máis chulo dos grandes futbolistas a contalo. Por certo, o traballo de Cantona está a grande
altura interpretativa, como
non podería ser doutra maneira, dado o histrionismo que
mostraba no terreo de xogo.
Loach estrea ademais novos
resortes sociais como o papel
dos avós como soporte familiar
JOSS BARRATT
para que os fillos poidan traballar ou o uso do Youtube como
un tipo difícil, é quen se lle vai a arma de ataque e defensa. Por
aparecer ao coitado protago- riba sempre está a sociedade,
nista para darlle leccións de que só pode sobrevivir contra
moral e facer terapia de supe- os prepotentes, mafiosos e enración que o levanten da pro- riquecidos, se está unida. A
pia miseria até convertelo nun- mensaxe de Loach sempre deiha persoa que recobra
xa unha fenda para
entender que a brava
a autoestima e a dignidade perdida de carxente traballadora é a
Otraballo
teiro.
que ten que resolver as
Loach alixeira a car- de Cantona
cousas. Poida que ás
ga dramática (que a está a grande boas xentes de dereitas non teña a Loach
ten) para achegar un altura
certo romanticismo en interpretativa, en estima (non hai
máis que ler as críticas
equilibrio, sen caer en
como non
mexericadas cursis
en segundo que xorpodería ser
que sempre son o perinais) pero seguramengo que agarda detrás doutra
te debe ser porque o
espello do director rede cada romanticismo maneira,
dado o
flicte a realidade do
de cara á taquilla.
A realidade británi- histrionismo que está a pasar por
ca é dura e áspera; a que mostraba aquí adiante, xusto na
sociedade vive entre no terreo
volta da esquina.
PROPOSTA: Por unha
eses dous parámetros de xogo”
vez cabe recomendar
clásicos: o pub e o esir ao cine e aproveitar
tadio de fútbol; pero,
para ver esta película,
ai!, as entradas para o
partido do domingo son caras, entre produtos de Christmas,
e xa non están a disposición de que é como lle chaman ao
calquera. Coma sempre, Loach Nadal nos comercios globais.
está a favor dos que perden, Ah, e non se vaian cando saen
pero nesta ocasión os perde- as letras do final, porque aí
dores, gañan, sorrín e final- Cantona explica a frase das
mente son felices. Se nos tem- gaivotas.
J.A. Xesteira
pos de euforia económica, o

’’

>>> senón porque nos mostra
a seres distintos das pautas habituais americanas, das xentes
que viven outras realidades.
O guión, excelente, como xa
é costume, relátanos a historia
dun carteiro de Manchester
que, por circunstancias da vida, chega a tocar o fondo da
súa existencia anímica até chegar os bordos da propia destrución. E nese punto, igual que lle
ocorrera a aquel personaxe de
Soños dun sedutor woodyalle-

nesco, aparécese o seu mito:
Eric Cantona, aquel magnífico
futbolista do Manchester que
se definía a si mesmo como
“un xenio imperfecto”, que era
un fóra de serie no campo, pero que cangaba coa etiqueta de
chulo e macarra que o levou a
ser suspendido nove meses
por pegarlle un cabezazo a un
fulano do público; ese, o futbolista que saía a xogar co colo da
camiseta levantado, como se
fose un “elvispresley” do gol,

on vai ser doado solucionar o asunto das descargas da internet. A internet é inmensa e imprevisíbel coma o
mar. Cada día pode cambiar
os xeitos e, desde logo, non
parece doado poñerlle cancelas. E o caso é que hai que poñerllas. Por outra parte, é evidente que se mesturan conceptos e que, se non se fala da
mesma cousa, é imposíbel
chegar a un acordo. Di José
Luis Rodríguez Zapatero,
emendándolle a plana á ministra, que ten que prevalecer
a liberdade de expresión. E eu,
parva de min, a pensar que o
miolo da cuestión eran os dereitos da propiedade intelectual. Non sei o que teñen que
ver estes coa liberdade de expresión. Aínda así, unha cousa
é certa: dereitos e liberdade de
expresión, por separado, son
dous puntos que se deberán
lexislar para, se é o caso, acudir aos tribunais. Porque os
tribunais non poden xulgar se
non hai leis. A liberdade de expresión terá que estar sometida ao dereito á intimidade e
honor das persoas, tantas veces vulnerados na rede baixo o
anonimato ou un nick, que
vén ser o mesmo. O dos dereitos de autor, se a persecución
se dirixe aos usuarios e non
aos lugares de intercambio,
pode colapsar a xustiza. De
paso, poderían darlles unha
volta ás normas de funcionamento das chamadas “redes
sociais”. Eu ando por unha na
que disque lles pedín a moitas
persoas que me confirmasen
amizade, cousa que nunca fixen. A min tamén mo pediu
unha persoa que nin sequera
sabía que existía o Facebook.
O último episodio foron os comentarios a unha suposta fotografía miña que nunca enviei, o debuxo dunha sicalítica
moza en traxe de baño.

’’

Nonseioqueteñenquever
os dereitos de autor
coa liberdade
de expresión”
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LINGUA E ECONOMÍA

Etiquetas con Denominación de
Cada vez son máis os empresarios que deciden
etiquetar e presentar os seus produtos na nosa
lingua. Algúns lévano facendo dende o inicio
da actividade e outros dende hai uns meses.
Algúns adoptaron o idioma propio para vestir
os seus produtos como algo natural. Outros
tras un proceso de reflexión...
E. Estévez

‘N

o sector lácteo,
salvo contadas
excepcións, todos somos galegofalantes, e, non embargante,
somos os menos os que presentamos os queixos e leites en galego”, explica Lito Andión, xerente da cooperativa láctea Hoxe, de Lalín. Esta empresa, fundada no 1971, etiqueta en galego dende 1999. “Cremos conveniente o cambio porque os nomes de todos os nosos produtos son galegos e o de Quesos
Hoxe, soaba raro”, sinala Andión, que confesa que o paso ao
galego non presentou ningún
problema. “É beneficioso porque o galego dálle un plus ao
produto. Ademais a competencia que non é galega nin traballa
exclusivamente con leite producido aquí tamén se apunta a
vender en galego para autenticar o produto”, revela.
Deste mesmo xeito de pensar son as promotoras das conservas vexetais ecolóxicas Amorodo de Forcarei, Vitoria Cosme
e Iolanda Villar. As dúas decidiron vender os seus produtos, no
mercado dende de 2003, no
idioma no que foran sementados, recollidos e transformados.
“Dende un principio tivemos
claro que o noso produto falaría
na nosa lingua porque todo está
colleitado e envasado en Galiza.
Ao traballar no rural a normalización é algo natural”, xustifica
Vitoria ao falar da presentación
dos produtos Amorodo.
“Se falamos en galego por
que a etiquetaxe está en castelán? Etiquetar en galego é a normalidade, aínda que o contexto
e a realidade na que vivimos
nos queiran indicar o contra-

’’

Entreogrupodeempresarios
que decidiron dar o salto
ao galego, logo de anos
no mercado, figuran marcas
como Aceites Abril,
Gasosas La Pitusa
ou Augas Fuente del Val”

’’

Olóxicoéqueseetiquete
na lingua do país do que é
orixinario o produto”
[Xurxo Landeira]
Xerente de Gasosas La Pitusa.

’’

Nonosomercadoexisten
gran cantidade de produtos
etiquetados en inglés,
francés ou alemán
porque son orixinarios
destes países”
[Xosé González]
Presidente do Foro Peinador.

’’

Ninguénimaxinaaetiqueta
dun champagne francés
escrita en español, o
mesmo pasa cos perfumes
etiquetados en francés...”
[Xosé González]

Xosé Manuel Sendín, Xefe de Administración de Fontefría.

rio”, resume o xefe de administración de Cárnicas Fontefría
de Covelo, Xosé Manuel Sendín. Esta firma orixinada no 1988, presentou den-

de o nacemento todos os seus
produtos en galego. “O galego
na etiqueta é unha baza, un aspecto diferenciador”, afirma
Sendín, que confesa que aínda
que non pode afirmar que a etiquetaxe en galego restrinxa a
venda, ten claro que ao cliente
final, cando lle interesa o produto, mércao independentemente do idioma no que estea
etiquetado.

PROBLEMAS LOXÍSTICOS. Entre o
grupo de

empresarios que decidiron dar
o salto ao galego logo de anos
no mercado figuran marcas
como Aceites Abril, Gasosas La
Pitusa ou Augas Fuente del Val.
Estas dúas últimas conservan o
nome en castelán por causa de
licencias e marcas, aínda que o
resto dos textos que visten as
súas bebidas estean escritos na
nosa lingua.
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ón de Orixe

A firma ourensá Aceites
Abril está a piques de colocar
nos andeis dos supermercados
o aceite de oliva virxe extra ecolóxico etiquetado en galego.
Un dos socios desta envasadora de aceite, Xosé Manuel Pérez Canal, relata que esta non é
a primeira vez que Aceites

Abril escribe en galego. “No
1994 decidimos etiquetar por
separado en galego e castelán,
pero para algúns dos nosos
distribuidores que traballan fóra de Galiza supoñía un problema loxístico, así que abandonamos a idea. Agora decidimos cambiar de estratexia para aqueles produtos que vaiamos vender exclusivamente
no mercado galego”, revela o

‘Galeguizar Galicia’

empresario que está convencido de que presentar os seus
aceites en galego dalle “proximidade” ao consumidor.
La Pitusa, a coñecida marca
de gasosa de Santa Comba, etiqueta en galego dende o pasado mes de xuño. A factoría, con
licencia para todo o noroeste
peninsular, distribúe dende
entón “sen problemas” dentro
e fóra de Galiza. Xurxo Landeira, responsábel da firma xunto
ao seu irmán Antonio, está
convencido de que foi unha
boa decisión. “O galego é algo
noso que se está perdendo. As
novas xeracións coñecen a nosa lingua na escola pero non na
rúa. O lóxico é que se etiquete
na lingua do país do que é orixinario o produto”, razoa.
Con moito máis tento se tomou a decisión en Aguas de
Mondariz de etiquetar a súa
marca Fuente del Val en galego. O director xeral de Aguas de
Mondariz, Xavier Losada, explica que non había ningún
impedimento para non dar o
paso: “Fuente del Val é un produto que se vende case en exclusiva en Galiza e non había
razón para seguir presentando
o produto en castelán”.
Non obstante, no caso da
outra marca da casa, Aguas de
Mondariz, a etiquetaxe en galego suporía un problema por
falta de espazo físico nas etiquetas. “Vendemos en máis de
30 países e temos verdadeiros
problemas á hora de ampliar
os idiomas”, xustifica Losada,
que admite que a empresa decidiu etiquetar Fuente del Val
en galego porque “non supoñía un custo adicional que repercutise no prezo da auga”.

O lema co que o Foro Peinador se presenta ante o empresariado para explicarlle a
importancia de normalizar o
uso do galego no ámbito
económico do país é ‘Galeguizar Galicia’. Xestos tan
simples como etiquetar na
lingua propia, ademais de diferenciar o produto, son
moito máis eficaces que calquera normativa que incentive o uso da lingua.
“Existe un discurso viciado de identificar a normalización lingüística co ensino e a
literatura, cando ten outros
espazos. Un deles é o económico, que é decisivo neste
proceso”, explica o presidente do Foro Peinador, Xosé
González, que comenta que
tendo en conta o índice de
lectura entre a poboación, o
sector económico é clave para o éxito deste proceso. “Que
se galeguicen as webs, os
convenios colectivos, os con-

tratos e as nóminas é moi importante, ao igual que a etiquetaxe en galego”, subliña.
O Foro Peinador, que xa
publicou varios volumes sobre viños etiquetados en galego, ultima a presentación
dunha guía-catálogo con
produtos agroalimentarios
do país para demostrar a vixencia e efectividade do galego como lingua comercial e
publicitaria.
“No noso mercado existe
gran cantidade de produtos
etiquetados en inglés, francés ou alemán porque son
orixinarios destes países.
Ninguén imaxina a etiqueta
dun champagne francés escrita en español, o mesmo
pasa cos perfumes etiquetados en francés... Vivimos nun
mundo global e para singularizar o produto hai que presentalo na lingua propia da
súa Denominación de Orixe”, di Xosé González.G

SEGUNDA FASE. Dado o primeiro

Xavier Losada, Director Xeral de Aguas
de Mondariz.

? UERE SABER MÁIS?

www.galeguizargalicia.com

paso, algunhas destas empresas viven agora inmersas nunha segunda fase igual de importante: a galeguización da
comunicación interna. Agora
están en proceso de escribir en
galego as nóminas, convenios,
correspondencia, e toda a sinalización dos lugares de traballo. Neste procedemento, ao
igual que no da etiquetaxe, traballa o Foro Peinador, no que
persoal especializado normaliza, de balde, as empresas por
dentro e por fóra.G
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COMARCAS DE GALIZA

Do Canón do Sil a Montederramo
Vén de saír do prelo Terra de Caldelas, a nova
entrega da serie Comarcas de Galiza coa que
Edicións A Nosa Terra percorre o patrimonio
natural e histórico do país concello a concello
M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

O

equipo de autores,
baixo a coordinación da bióloga e
mestra Adela Leiro,
detense desta vez na comarca
integrada polos concellos de
Castro Caldelas, Montederramo, Parada de Sil e A Teixeira,
un territorio marcado polo
abrupto dun terreo que acada
o seu máximo expoñente nos
precipicios do Canón do Sil e
nas cotas dos cumes do Macizo Central.
Forma parte do que se dá en
chamar Ribeira Sacra, un territorio unido polo paso dos ríos
Sil e Miño, que goza ademais,
dende 1995, da denominación
de orixe do mesmo nome.
Neste tempo, o cultivo da vide
tense convertido nun dos recursos económicos máis destacados da comarca. Trátase
dunha actividade de longa tradición, que se remonta á chegada dos romanos e que se desenvolvería intensamente ao
redor dos abondosos mosteiros da ribeira.
Malia todo, o cultivo de vide
na comarca segue a ser traballoso e, en gran parte, artesanal,
polas condicións do terreo. Os
grandes desniveis e a escaseza
de terras ben orientadas fai que
se aproveiten ao máximo as
abas dos vales que miran ao sol,
construíndo muros para conter
a terra en socalcos. A cultura do
viño na Ribeira Sacra conseguiu
ademais introducirse no ámbito turístico e na actualidade é
posíbel visitar as adegas, probar
os viños ao mesmo tempo que
se realizan rutas polo canón ou
se practican deportes acuáticos
e parapente. Na Teixeira habilitouse o museo etnográfico A
Casa do Viño na que se recollen
todas as tradicións da comarca
relacionados con este cultivo.
Toda a comarca foi habita-

da dende antigo por diversos
pobos, aos que Estrabón denominou de arcaicos porque case
non coñecían a agricultura e a
súa base alimentaria era a recolección. Coa chegada dos romanos, que tiveron unha importante presenza aquí, mellorouse de xeito destacado a gandería e a agricultura.
A afluencia posterior de ermitáns que buscaban nas ribeira do Sil unha existencia retirada, dedicada á oración e ao
sacrificio, deu lugar a unha vida eremita coa fundación de
mosteiros que atraeu diversas
ordes relixiosas que poboaron
e dinamizaron a zona.
Na Idade Media, estas terras
estaban baixo o dominio dos
Condes de Lemos e sufriron os
fortes enfrontamentos entre os
irmandiños, capitaneados polo mariscal Pardo de Cela, que
tomaron o castelo de Castro
Caldelas en 1480 destruíndoo
en parte. Os séculos XVII e
XVIII foron negativos para a
comarca, iniciándose entón os
primeiros movementos migratorios cara o novo continente.

Outono na Teixeira.

Montederramo, un edificio
iniciado no século XII e reformado en diferentes ocasións.
Do conxunto destaca a igrexa
de estilo Herreriano. Parte del
está ocupado por vivendas.
Do paso dos romanos pola
comarca conservase unha unha pequena ponte romana, en
Vilariño Frío, sobre o Alavenche, un afluente do Mao. Historiadores consideran que por
esa construción transcorría a
Vía Romana XVIII.

CASTRO CALDELAS. A parte alta do
casco antigo está presidida polo castelo dos Condes de Lemos, hoxe cedido ao concello
pola Casa de Alba. A vila xorde
ao redor desta fortaleza, situada nunha antiga encrucillada
de camiños, e se estende polas
súas ladeiras. O castelo foi
construído ao redor do século
XIV e XV coa intención de control, pero co tempo, xa na Idade Moderna, reconverteríase
nun pazo renacentista, como
residencia da alta nobreza.
Outro centro de poder moi
influínte na comarca foi o
Mosteiro da Abeleda, dende o
que se exerceu control sobre
estas terras, na actualidade en
estado ruinoso.
Asociada ás tradicións cómpre destacar a celebración da

PARADA DE SIL. Está situado ao
Na aba norte de san Mamede está o bidueiral de Montederramo, onde hai gran cantidade de exemplares centenarios.

festa dos Fachóns cada 19 de
xaneiro. A festa consiste nunha
procesión nocturna na que os
veciños levan grandes feixes de
palla acesos e diríxense cara ao
castelo onde os amorean, bailan e cantan.

MONTEDERRAMO. Ocupa parte
das serras do Macizo Central,
dende San Mamede polo sur, o
Burgo ao leste até Cabeza de
Meda ao oeste. Na aba norte
de San Mamede tópase o bidueiral de Montederramo, no
que medra unha gran cantidade de árbores centenarias. Distínguese pola altitude na que

está situado, entre os 1.000 e
metros 1.619, e por ser un dos
bidueirais situados máis ao sur
de Galiza. Nel medra unha variada flora adaptada á falta de
luz e á humidade, como fentos,
liques, musgo, saxífragas e
abondosos cogomelos, e unha
destacada fauna, con lobos, raposos, corzos, xabaríns, lebres
e perdices, entre outras moitas
especies. Está declarado Zona
de Especial Protección dos Valores Naturais, propostos para
a Rede Natura 2000.
Entre o patrimonio artístico, os autores detéñense no
Mosteiro de Santa María de

nordeste da comarca, co Canón do Sil ao norte, no linde
coa provincia de Lugo e a serra
de Cabeza de Meda ao leste.
Neste concello, o canón acada
unha das cotas máis abruptas
da comarca, e sobre elas habilitáronse diferentes miradoiros.
Os máis espectaculares coñécense polos nomes de Cabezoás, no linde con Nogueira de
Ramuín, e o de Torgás ou Balcóns de Madrid.
Todo o canón está protexido como Lugar de Importancia Comunitaria. Na comarca
só afecta a terreos do concello
de Parada de Sil. A formación
do canón remóntase á Era Terciaria e a comezos da Cuaternaria cando, ao erguerse verti-

mo
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’’

Éposíbelvisitarasadegas
da Ribeira Sacra ao tempo
que se realizan rutas
polo canón ou se practican
deportes acuáticos”

’’

AfestadosFachónscelébrase
en Castro Caldelas
o 19 de xaneiro,
unha procesión nocturna
con feixes de palla ardendo”

Cumes graníticos de san Mamede con Cabeza de Manzaneda ao fondo.

O Canón do Sil desde o alto de Cabeza de Meda.

’’

NaabanortedeSanMamede
está o bidueiral
de Montederramo,
distinguido por estar entre os
1.000 e 1.619 m. de altitude”

’’

A depresión de Montederramo, co monte Meda ao fondo, desde a Serra do Burgo.

OnomedeRivoyraSacrata
está documentado para
referirse ao refuxio de
monxes e eremitas dende
tempos dos suevos”

calmente a chaira erosionada,
obrigou os ríos a discorrer
aproveitando as fracturas que
racharon o terreo.
As beiras do curso do Sil, retido polo encoro de Santo Estevo, construído en 1955, presentan características mediterráneas con precipitacións escasas e concentradas no inverno e unha grande amplitude
térmica que permite unha
gran diversidade biolóxica. É
posíbel percorrer o canón por
terra, facendo paradas nos diferente miradoiros, ou facer
rutas en catamarán dende os
embarcadoiros de Doade e
Santo Estevo.
Ademais da espectacularidade das paisaxes e do seu valor ecolóxico, no canón do Sil
reside tamén un grande interese cultural e etnográfico ligado
á Ribeira Sacra. O nome de “Rivoyra Sacrata” está documen-

Mosteiro de santa Cristina de Ribas de Sil (s. XII e XIII).

tado para referirse ao refuxio
de monxes e eremitas dende
tempos dos suevos nas gargantas do Sil. Entre eles destaca o Mosteiro de Santa Cristina, construído nunha escarpada ladeira do canón no século
XII e XIII. Trátase dunha igrexa
románica, con elementos góticos posteriores. Foi ocupado
por monxes bieitos até 1835.

A TEIXEIRA. De carácter rural, con
pequenos núcleos de poboación, o concello da Teixeira ten
como principais actividades
económicas a agricultura e os
servizos. Consérvanse pegadas
da organización comunal do
traballo en Xirás, onde aínda seguen en pé fornos comunais,
con paredes de cachotaría de

O Sil desde as Penas de Matacás, en Paradela.

Ponte romana de Vilariño Frío sobre o
Alavenche pola que pasaba a Via XVIII.

gran grosor. Sen uso na actualidade, ao redor dos muíños habilitouse unha área recreativa.
É posíbel ademais realizar diversas rutas polo concello e visitar a capela de Santa Catuxa, os
restos da muralla, a casa nobiliaria, a Cruz (cruceiro de 1766), o
esmoleiro do Santo Anxo da
Garda, a ponte medieval de Lumeares, ou unha fervenza.G

O canón en Sober desde o mirador de Torgás. No alto está o santuario das Cadeiras.
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Melide,
no último treito
do Camiño
Francés

Porta do antigo hospital de peregrinos Sancti Spiritus. Na actualidade é o Museo
Etnográfico e Arqueolóxico da Terra de Melide.

A Terra de Melide é unha comarca de contrastes pola influenza que exerceron as distintas culturas no seu traxecto
até Compostela, no último treito do Camiño Francés. Polas
distintas zonas rurais pódense
observar as antigas casas patruciais que aínda reflicten nas
súas pedras o esplendor de antano, ao tempo que contemplamos a caída dunha das moi-

Fervenza no rio Salgueiras ou Furelos.

tas fervenzas dos ríos troiteiros
que se entroncan coa terra de
Ulloa e fan a delicia de calquera
viaxeiro.
Pero nesta singular andaina, o que fai distinto a Melide é
o feito de converterse en zona
de transición para o viaxeiro
entre as comarcas nororientais
e o derradeiro treito á terra do
Apóstolo. Froito de ser un cruce de camiños é a súa Ponte
Medieval, así coma as igrexas
románicas do Camiño de Santiago que se espallan por todo o
termo municipal.
Na capital salienta a Praza
do Convento que a convirte
nun fermoso centro vilego. Alí,

Lactarius necator.

ademais da Casa do Concello,
álzase tamén a Pía de Santo
Antón, do século XVII. Pero a
súa área histórica non está formada tan só por unha bela ruta
monumental, senón que moi
unida a esta van os oficios tradicionais que lle deron un renome comercial a Melide. Así,
aínda é frecuente escoitar o
ruído dos esmerís e forxas de
ferreiros e zapateiros, dúas das
ocupacións máis enxebres. Tamén é terra de gaitas, xa que
aquí naceron os Garceiros, unha familia de verdadeiros mestres no instrumento.
Se queremos observar a panorámica máis perfecta das
Terras de Melide, o mellor é
achegarse até a zona do Castelo, á que se accede por unha
rúa enlaxada. Alí sitúase a Capela do Carme e tamén un cruceiro, magnífico exemplo do
detallismo escultórico do Camiño a Compostela.
Aínda que calquera época
do ano é boa para achegarse, o
mes de maio é dos mellores.
Na súa feira poderemos degustar ese rudo polbo do interior e
deixarlle un sabor doce ao noso padal cuns tradicionais e
inigualábeis melindres.G
Antonio Cendán
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COGOMELOS.

Lactarius
necator
Carece de nome popular en
Galiza, malia ser moi abundante, e conta con outros nomes científicos como Lactarius
turpis e Lactarius plumbeus.
O sombreiro pode chegar até
os 20 cm en exemplares maduros e presentar pouco máis de
cinco nos pequenos. É convexo
na primeira fase de crecemento,
despois estendido e, finalmente,
deprimido. A tonalidade é forte,
verde escura, case negra, pero
non uniforme. Presenta unha
cutícula facilmente separábel e
viscosa en tempo húmido.
As lamelas son apertadas,
delgadas e decorrentes, de cor
abrancazada con tons verdosos
con manchas pardas. Ao facerlles un corte, desprenden un látex branco que evoluciona até o
crema co paso do tempo. Cómpre salientar que dentro deste
xénero, os Lactarius, que desprenden un látex ao corte, só
aproveitaremos para a cociña os
que teñen ese leite de tonalidade alaranxada, desbotando todos aqueles que teñan un látex
branco ou amarelo, malia teren
laranxa o sombreiro nalgún caso e sexan incluso parecidos aos
apreciados níscaros, xa que estaremos diante dun cogomelo
tóxico ou non comestíbel.
O pé é curto, non supera os 10
cm de alto en exemplares de
gran tamaño e o grosor oscila entre os dous e os tres centímetros.
Cilíndrico, cheo de novo, pasa a
ser oco en canto empeza a crecer
o cogomelo. Presenta a mesma
coloración que o sombreiro.
A carne é compacta e dura,
de cor branca, que vira a tons
pardos ao contacto co aire. O látex é branco cremoso, do mesmo xeito que nas lamelas, e o sabor é acre. Sen olor evidente.
O hábitat natural destes cogomelos está constituído por
bosques de coníferas e planifolios, pero onde aparece con
máis frecuencia e en grandes
cantidades é debaixo de bidueiros no verán e no outono.
Non é tóxico, pero carece de
interese culinario polo seu sabor acre. Os limacos serán os
únicos que empreguen este
cogomelo como alimento.G
Alexandre Mínguez

cogomelosdegalicia@gmail.com

VIÑOTECA.

As Sortes
Pensemos nun viño branco,
nun gran viño branco para estas datas, matinando nos pratos con máis peso, nas celebracións máis sinaladas do calendario como as que se asoman
á volta das próximas semanas… Pero, deixémonos de lerias, estas datas son as menos
indicadas ou pola contra as
máis indicadas para estragar
un deses viños que non se esquecen, porque demandan
unha atención que non é posíbel neste contexto.
Brindemos coa compaña
desexada polo que se nos bota
enriba, para esquecer o ano que
nos deixa ou polo que máis nos
emocione, á parte do viño.
Rafael Palacios, de saga familiar rioxana, é recoñecido
coma un dos mellores elaboradores de viño branco pero
na súa tarxeta persoal pon viticultor. Cando descubriu a godello concluíu para si mesmo
que esa era a variedade destinada a dar o mellor branco da
península, e atopou esa godello no Val do Bibei (O Bolo) de
onde sae o As Sortes. Viño superpuntuado en todas as guías
e viño revelación cando naceu
no 2004. O seu prezo é de 28
euros.
As Sortes do Val do Bibei 2008
Val do Bibei. O Bolo
Godello.
D.O. Valdeorras

Centrémonos no viño, despois
da compaña, ou denantes…
que o tempo pase pola copa

ensinándonos como a froita
branca limpa e brillante, coa fina flor a xogo con ela, van deixándolle paso á aromática das

herbas frescas e despois delas
aos recordos dun bosque entre
brumas de aire mineral. A boca
non ensina, pide tempo, segu-

ramente o 2006 mostraría nestes momentos o que no 2008 é
aínda un soño. G
Antonio Portela
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A interesante mostra sobre
Ray Harryhausen segue aberta na Fundación Luís Seoane da
Coruña.
Coordenado por Gonzalo Vilas
AMES
¬TEATRO.Glass City. Unha evocación en clave musical dos veraneos
do caudillo na Coruña provinciana
dos anos 50, polo grupo Teatro do
Noroeste. O venres 11, ás 21:00, na
Casa da Cultura do Milladoiro.

Orquestra Nacional de Bielorrusia.

Música clásica no
preludio do Nadal
A chegada das festas do Nadal,
cada vez máis adiantada por esixencias do guión comercial e consumista, estimulado aínda máis este
ano como desexado antídoto contra a crise, fai apurar tamén as programacións culturais e de ocio relacionadas co tradicional evento.
E se concellos e outras institucións
prenden xa as iluminacións navideñas e comezan as súas ofertas dirixidas en especial ao público infantil, a
tradicional presenza da música clásica, asociada especialmente a estas
datas, faise ver xa nesta semana.
Programadas tradicionalmente
polas dúas entidades financeiras de
referencia galega, nesta semana veremos até en tres cidades a presenza do prestixioso Ballet de San
Petersburgo, que actuará en Ferrol,
Lugo e Ourense, baixo o auspicio de
Caixanova. Traerá a coñecida coreografía do Lago dos Cisnes.
Pola súa banda, Caixa Galicia
aporta o concurso, na Coruña, da
Orquestra Filharmónica Nacional
de Bielorrusiaacompañada do seu
coro, co tamén clásico Mesías de
Häendel. Así como tres concertos
de Nadal do seu Orfeón Caixa Galicia- Terra a Nosa, dirixido por Miro
Moreira.
Bos aperitivos dos habituais concertos de fin de ano que virán nas
seguintes semanas. Neste impasse
sobre a hipotética unión das dúas
caixas, no eido cultural tamén se
cerne a dúvida sobre se tal fusión levará a unha diminución, por pura
inercia, da oferta de espectáculos
actual, na que a competencia nese
campo de ambas entidades beneficia, en principio, ás posibilidades de
elección do espectador galego.

ARTEIXO
¬TEATRO. Só. Un espectáculo cómico e singular de Carlos Blanco.
Este venres 11, ás 20:30, no Centro
Cívico Cultural.
BETANZOS
¬TEATRO. O recuncho de Anabel. Unha obra infantil da compañia Arela das Artes, o sábado 12, ás
18:00, na Aula Municipal de Cultura.
BUEU
¬MÚSICA. We are Standard.
Grupo indie de Getxo, que no primeiro disco, 3.000V-40.000W obtivo
un gran recoñecimento, gañando o
premio El Ojo Crítico de RNE. Este
venres 11, ás 22:30, entradas a 5 ou 7
euros, naSala Aturuxo.
E o domingo 13, ás 21:00, entradas a
6 euros, actuación do grupo catalán
Guillamino, música mestiza con
sons de todo estilo e procedencia.
CALDAS DE REIS
¬MÚSICA. Deva . O grupo coruñés
actuará o sábado 12, ás 23:00, na
sala Zona Zero.
CANGAS DO MORRAZO
¬EXPO. Acuarelas. Cadros de J.
Ángel Refojos, artista local que expón até o 7 de xaneiro no Pub Canis
Lupus.
O CARBALLIÑO
¬MÚSICA. Ultraqäns. Actuación
do grupo galego para este venres
11, ás 23:00, na Sala Seteflores.
A CORUÑA
¬CINE. Nin un menos. Última
proxección do ciclo Rodando nas
aulas, o filme de Zhang Yimou relata a historia dunha escola nunha
aldea perdida de China. O luns 14,
ás 18:00 e 20:30, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 10
Foco Sueste Asiático. 20:30 h. Blind
pig who wants to fly, Edwin, 2008.
77´. Vídeo. Subtítulos en galego.
Venres 11
Novos Thrillers. 20:30 h. French Connection, William Friedkin, 1971.
104´. Subtítulos en galego.
After Hours / Fóra de serie: 23:00 h.
sesión Xosé González Varela Porcototal(2005) Arriva Lugo(2006) Lavadodecara(2006) La Línea(2006)
Meicende(2008) Esperando a Godot (2008) Y el diablo probable-

¬ EXPO

“A Via Férrea em Valença e
a Travessia do Rio Minho
no século XIX”
Pola primeira vez unha exposición
mostra a vida e a historia dos camiños de ferro en Valença, desde
1875 e a súa ligazón internacional
a Galiza, através da ponte internacional metálica rodo-ferroviaria,
con especial destaque para o século XIX.
Fotografias, postais, pinturas,
das mais diversas épocas, fan o retrato vivo de máis de 134 anos de
vida ferroviaria en Valença e o seu
impacto na sociedade e economia local e rexional transfronteiriza. Na galeria do Museu descubrimos historias das lanternas de
sinais, dos farois de locomotoras,
candeeiros, reloxios, travesas e
moitos outros obxectos curiosos.
Hai tamén documentos de expropiación das terras ou as actas da
inauguración da liña, en 1875.
Veremos tamén unha mostra de
8 miniaturas de locomotoras, va-

mente no… (2006) Panorama de
Galicia(2009) A viaxe (2009) Viva
Mones! (2009) 109´. Vídeo. Presentación a cargo do seu autor. Entrada
gratuíta.
Sábado 12
Novos Thrillers18.00 h. French Connection,William Friedkin, 1971. 104´.
Subtítulos en galego.
Fatih Akin. 20.30 h. Corto e con fío
(1998) 100´. Subtítulos en galego.
Luns 14
Matthias Müller: Programa 12. 0.30
h. Home stories (1990) Alpsee
(1994) Sleepy Haven (1993) Scattering Stars (1993) Pensao Globo
(1997) Vacancy (1998) 67´. Subtítulos en galego.
Martes 15
Fatih Akin20.30 h. Solino(2002) 124´.
Subtítulos en galego.
Mércores 16
Fatih Akin20.30 h. Solino(2002) 124´.
Subtítulos en galego.
No Centro Galego de artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.
¬EXPO. Javier Garaizábal. Este
consumado artista, con máis de 30
anos de carreira cos pinceis, ofrece
unha mostra dos seus últimos traballos, co nome de Interiores e abandonos, donde priman os bodegóns e
paisaxes interiores de casas abandoadas, nun exercicio de mestría pictórica e sensibilidade. Até o 10 de xaneiro, na Galería Atlántica.
¬EXPO.Feminismo Galego.

Unha das históricas locomotoras do Museu Ferroviário valenciano

góns do enxeñeiro valenciano Armando Lobato, maior fabricante
mundial de miniaturas de comboiose reputado coleccionista.
Um conxunto de 8 paneis ilustrados retrata a vida e vivencias dos
camiños de ferro en Valença, con
referencias, en texto e imaxe, aos
momentos mais chamativos.
A mostra trae tamén ao grande
público um rico e vasto patrimonio ferroviario disperso polo concello, Museu Ferroviário de VaCambios Sociais e Dereitos da
Muller. Exposición producida pola
Fundación Galiza Sempre, que recolle diversos materiais que dan testemuño da traxectoria e reivindicacións do movemento feminista. Até o
20 de decembro na Casa m Museo
Casares Quiroga.
¬EXPO. Tan perto, tan lonxe.
Unha mostra que reúne por primeira
vez nun mesmo espazo a obra de seis
artistas plásticos galegos que, nacendo todos eles arredor dos anos
30, desenvolveron estilos moi diferentes. Até o 10 de xaneiro de 2010,
no Museo de Arte Contemporánea
Gas Natural-Unión Fenosa (MACUF).
¬EXPO. Semana da Moda. Exposicións e desfiles de moda de Galiza,
con máis de 100 participante. Ás
20:00 de xoves 10 a sábado 12, entrada gratuíta, no Museo de Arte
Contemporánea Gas Natural-Unión
Fenosa (MACUF).
¬EXPO. Galicia 25. Unha cultura para o novo século. Ambiciosa exposición, conformada
por 25 módulos ou unidades temáticas, que percorre 25 temas, obras
ou acontecementos deste último
cuarto de século no amplo panorama 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

lença, particulares e outras entidades. O Museu ten sido garante da
memória histórica ferroviária da
rexión, com pezas de gran valor,
como locomotoras e carruaxes.
A exposición merece verdadeiramente o célebre slogan ferroviario "Pare, Escute e Olhe", estampado nas placas dos camiños e estradas que atravesaban as vías.
Museu Ferroviário de Valença, estación de ferrocarril, Valença
(Portugal).

XXI, a partir dunha serie de obras
que conforman a colección do galerista catalán Manel Mayoral.
Aberta até o 7 de febreiro, no Museo de Belas Artes .
¬EXPO.Ray Harryhausen: Creador de monstruos. Exposición
dedicada ao xenial creador de efectos especiais artesanais de grandes
filmes da historia do cine, perfeccionou a técnica da stop motion e desenvolveu o sistema Dynamation.
Até o10 de xaneiro na Fundación
Luís Seoane.
¬EXPO. Ruth Mathilda Anderson. Unha mirada de antano. Mostra das fotos desta fotógrafa americana, retratando a Galiza
dos anos 1924 e 26 para a Hispanic
Societyde Nova York. Aberta na sede
de Caixa Galicia.
¬EXPO. Construindo Carteis.
Mostra de cartelería do deseñador
Antón Lezcano, no estudio de arquitectos Novan&Vesson(rúa do Pai
Feixóo, nº- 4).
¬EXPO. O asombro de Mr Darwin. Con motivo da celebración do
ano Darwin e coincidindo o 150 aniversario da publicación do seu libro
A orixe das especies, a Casa das
Ciencias acolle esta exposición que
pretende trasladar ao público o labor do científico que formulou a teoría da evolución biolóxica da selección natural'.
¬MÚSICA. Sole Giménez. Unha
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Un dos cadros da exposición do
pintor Javier Garaizábal, do que
se pode ver a súa exposición Interiores e abandonos na coruñesa Galería Atlántica.

¬ MÚSICA

Orquestra Árabe
de Barcelona
O segundo disco da Orquestra
Árabe de Barcelona, Maktub,
recolle os sons mestizos do Mediterráneo falandode paz, integración, tolerancia e convivencia. Mohamed Soulimane dirixe esta rica mestura de música
árabe, saída da tradición marroquí e que bebe das fontes máis
diversas até converterse na mellor carta de presentación de
Barcelona, cidade babilónica na
que teñen cabida todos os idiomas, sabores e sentidos.
A OAB naceu no 2003, da iniciativa de catro músicos marroquís, liderados por Soulimane.
Tres músicos cataláns e un músico grego completan un grupo
co que en ocasións colaboran
artistas como Omar Sosa, Miquel Gil ou Mohamed Agbalo.
Máis alá da calidade da súa
música, coa que gañaron un
importante oco dentro da pro-

gramación do Auditori barcelonés, a OAB tivo claro dende o
principio que a súa función social consistía en explicar a cultura árabe nun momento delicado, polas circunstancias políticas mundiais.
Co seu primeiro disco, Báraka, premiado como segundo
mellor disco de folk catalán do
2006, a OAB puxo ao día a tradición musical árabe, marroquí,
andalusí e sufí, sobre inspiracións da world music, jazz e
música doutros países do Mediterráneo.
No segundo disco, Maktub,
tornan con máis composicións
propias, con mestizaxe e fusión
ao servizo da tolerancia. Oito
músicos experimentados que
ofrecen un concerto moi elaborado, cargado de sabores, palabras e sentidos árabes, dentro
do ciclo Sons da Diversidade.
Sábado 12, 21:00, Auditorio de
Galicia,Santiago.

das voces con máis personalidade da
música española, presentará o seu
novo disco en solitario Dos
Gardenias, a estrea de Sole no jazz latino. Este venres 11, ás 20:30, prezos
de 11 a 20 euros, no Teatro Colón.
¬MÚSICA. As alegres cordas.
Concerto cos grupos Dúo Entredós,
Rondalla de Cariño e Rondalla de
Lucero del Alba (Neda). O sábado
12, ás 19:00, entradas a 5 euros, no Fórum Metropolitano.
¬MÚSICA. 77. Banda anglobarcelonesa de hard-rock, que vai tocar o sábado 12,ás 22:00, na sala Mardi Grass.
¬MÚSICA. Orfeón Caixa Galicia
Terra a Nosa . O Orfeón dirixido
por Miro Moreiraofrece un concerto
de Nadal, o domingo 13, ás 21:00, na
Igrexa de Santiago.
¬CONFERENCIA. Ao redor da lingua, a literatura e a nación.
Dentro do ciclo de relatorios Lingua,
literatura e nación, organizado pola
Agrupación Cultural O Facho na súa
sede, o martes 15, ás 20 horas, disertará Xosé R. Freixeiro Mato sobre O
galego desde a perspectiva histórica e
no momento actual.
¬MÚSICA. Tangobar.A formación
de Marcos Meléndrez e Gastón Rodríguez, Tangobar, actúa o martes
15 no pub Garufa. Entrada gratuíta.
¬MÚSICA.Concerto solidario. A
fundación Terra de Homes realiza
un concerto solidario, coa presencia
do Grupo de percusión Attacca, o
Coro Infantil dirixido por Fernando
López Briones, e a Orquestra Sinfónica, baixo a mesma direción. O mércores 16, ás 20:00, entradas a 6 euros ,
noTeatro Rosalía.
¬TEATRO. El caso de la mujer
asesinadita. Unha comedia en
tres actos escrita por Miguel Mihura
e Álvaro de la Iglesia. Está interpretada por Isabel Ordaz, Ismael Martínez, Francesc Albiol, entre outros,
baixo a dirección de Amelia Ochandiano. O venres 11 e sábado 12, ás
20:30, entradas de 8 a 17 euros , no
Teatro Rosalía.
¬TEATRO. Os Bolechas . Un espectáculo que nos ensinará un día na vida
desta divertida familia, polo grupo Caramuxo Teatro. O domingo 13, ás
170:30, noForum Metropolitano.
CULLEREDO
¬TEATRO. Cósima.Unha obra para
nenos e nenas da compañía Sarabela Teatro. O venres 11, ás 19:30, no
Edificio de Servizos Múltiples.
A ESTRADA
¬TEATRO.Babiliglub . Obra para nenos/as da compañía Galitoon. O sábado 12, ás 18:30, no Teatro Principal.

A cantante Sole Giménez presenta na Coruña o disco Dos Gardenias.

FERROL
¬ACTOS. Contacontos infantil .
A Biblioteca Central acolle todos os

mércores, entre as 18:00 e as 18:50
horas, unha sesión de contacontos
para nenos e nenas no marco do programa "A hora do conto". A actividade
está dirixida a rapaces de catro a dez
anos, gratuíta (retirando invitación na
mesma biblioteca).
¬EXPO. Papeis. Mostra de pintura
de Luís Rapela que se inaugurou o
pasado xoves, e poderemos ver até
o 17 de xaneiro do 2010, no Ateneo
Ferrolán.
¬EXPO. VI Exposición Colectiva
de Artes Plásticas Pequeno
Formato.Exposición na que os socios e socias do Ateneo poden expor
e vender a súa obra gráfica. Até o 17
de xaneiro, no Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. Auga, o sangue da terra.
Exposición de fotos sobre o papel da
auga no mundo, que permanecerá
aberta até o 28 de febreiro de 2010.
Na Sede Fundación Caixa Galicia .
¬EXPO. Ferrol da Ilustración.
Un resumo dos traballos realizados
polo Concello para preparar a candidatura de Ferrol ao título de Patrimo-

Escena da obra El caso de la mujer...

nio da Humanidade. Este xoves 10, ás
20:00 inaugúrase enExponav, no Edificio de Herrerías.
¬EXPO. Manuel Patinha,20
años de escultura. A mostra resume dúas décadas de traballo do
artista de orixe portuguesa (Póvoa
de Santa Iria,1949). Unha retrospectiva que reúne pezas emblemáticas
dos seus distintos procesos creativos. Até o 31 de decembro, no Centro Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Concerto Nadal Solidario . As orquestras Panorama e
París de Noia abren as Festas de Nadal de Ferrol, este venres 11, ás 21:00,
na praza de Amboaxe.
¬MÚSICA. Soul Tellers. O grupo
formado con músicos ingleses
baixo a batuta do madrileño Miguel Angel Julián actuará o sábado
12, ás 20:30 , con entradas a 15 euros, noTeatro Jofre.
¬MÚSICA. Orfeón Caixa Galicia
Terra a Nosa . O Orfeón dirixido
por Miro Moreiradará unha serie de
concertos de Nadal. Neste caso será o
sábado 12, ás 20:30, na Concatedral
San Xulián.

¬MÚSICA. Música de corais. Celébrase a XXI Mostra de Corais das
Persoas Maiores. A entrada é gratuíta. O mércores 16, ás 17:00 , no
Teatro Jofre.
¬MÚSICA/DANZA. Ballet de San
Petersburgo. Unha das compañías rusas que máis xiras internacionais realiza, cun repertorio que inclúe música clásica e moderna. Nesta
ocasión poñerán en escena a clásica
peza O lago dos cisnes. O domingo
13, ás 19:30, prezos de 9 a 17 euros,
no Teatro Jofre.
¬TEATRO. Domingos a escena.
Teatro afeccionado, neste caso co
grupo Teatro Aurín e a obra Vento
Ferido. O domingo 13, ás 19:00, no
Centro cívico Caranza.
FOZ
¬TEATRO. Un Morto Moi Vivo!.
Comedia do grupo galego Produccións Acontrabutaca, á que poderemos acudir o sábado 12, ás 20:30,
na Sala Bahía.
GONDOMAR
¬EXPO. Maquetas, de Xurxo
Vázquez. Maquetas das obras que
este escultor ten instaladas en lugares como a Vila Olímpica de Bexing, e
noutras cidades do mundo e galegas. Organizada polo Instituto de
Estudos Miñoranos, pódese ver na
Aula de Cultura Ponte de Rosas.
¬ACTO. Tertulias do IEM. Nesta
ocasión o Instituto de Estudos Miñoranos trae áarquitecta Teresa Táboas,
ex- conselleira de vivenda e deputada no Parlamento Galego, que falará de urbanismo e planificación. O
venres 11, ás 20:30, na Aula de Cultura Ponte de Rosas.
¬TEATRO. Atra Bilis. Comedia do
grupo Teatro de Ningures que poderemos ver o sábado 12, ás 22:00,
no Auditorio Municipal Lois Tobío.
LALÍN
¬EXPO. Os desastres da guerra.
Na capital dezana exhibense 57 reproduccións das 82 estampas grabadas por Francisco de Goyaen torno
á Guerra da Independencia española. No Museo Ramón María Aller.
¬LIBROS. O cabo do mundo. O
venres 11, a partir das 20 horas, presentarase no salón de actos do IES
Laxeiro o libroO cabo do mundo, de
Xabier Quiroga. No acto intervirán
Uxío Grande, Manuel Bragado e o
propio autor.
LUGO
¬ACTO. Road Show. Na praza do
Ferrol haberá tres coches de F2 para
que podan ser vistos por todos os lucenses e haberá en diferentes zonas
do centro unha mostra de coches e
motos clásicas durante todo o día. O
domingo 13, de 11:30 a 19:30.
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O prestixioso Ballet de San Peterburgo representa a clásica O Lago
dos cisnes por varias cidades galegas, co patrocinio de Caixanova.

¬CINE. A onda. Última proxección do ciclo Rodando nas aulas,
con este filme de Dennis Gansel
(2008), sobre un experimento escolar co nacismo de fondo. O martes 15, ás 20:00, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Xoias tradicionais do
Museo Provincial de Lugo.
Debido ao éxito de público, a
mostra amplía o seu período de
apertura e poderá visitarse até o
martes 15 de decembro, 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 pintura española de entreséculos en
Hispanoamérica. Até o 10 de xaneiro de 2010, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Lázare, Memorias
1994 - 2009. Mostra de pintura e
debuxo dun creador lucense, Xesús
López Lázare, unha recompilación,
aínda que se presenta tamén traballo inédito e debuxos que forman
parte da súa última produción. Até
o 30 de decembro, na Sala de Exposicións do Museo Provincial.
¬EXPO. Premios Lucus Au-

gusti. Exposición fotográfica de
40 traballos presentados á 2ª edición deste premio. Até este xoves,
na Sala Amararte.
¬MÚSICA. Eulàlia Solé. A pianista interpretará obras de J. S.
Bach ,W.A. Mozart, R. Schumann e
E. Granados, nun concerto organizado pola Filarmónica de Lugo.
O venres 11, ás 20:30, no Salón Rexio do Círculo das Artes.
¬MÚSICA. A Banda da Balbina.
Gañadores do concurso da Radio
Galega A Polo Ghit, estarán na noite
do venres 11, ás 00:00, entrada de
balde, na sala Clavicémbalo.
Na mesma sala, o sábado 12, e á
mesma hora, actuación do grupo
madrileño de gypsy-jazz Django’s Brothers.
¬MÚSICA/DANZA. Ballet de San
Petersburgo. Esta compañía
ofrece representacións para gran
cantidade de espectadores, en
Moscova e moitas outras cidades
de Rusia, sendo unha das que
máis xiras internacionais realiza,
cun repertorio que inclúe música
clásica e moderna. Nesta ocasión
poñerán en escena a clásica peza
O lago dos cisnes. O sábado 12,
ás 20:30, no Auditorio Municipal
Gustavo Freire .
¬MÚSICA. Orfeón Caixa Galicia

venres 11, ás 00:30, entrada de
balde, na Sala 600.
¬MÚSICA. Preachers Of Rock
And Roll. Concerto para este venres 11, ás 01:00, no Pub Gatos.
MONFORTE DE LEMOS
¬TEATRO. As Vingadoras. Unha
comedia baseada na serie inglesa
dos anos 60 Os Vingadores, representada polo grupo Maquinaria
Pesada. O domingo 13, ás 19:00, no
Edificio Multiúsos.
MUROS
¬TEATRO.Os Bolechas . Un espectáculo que nos ensinará un día
na vida desta divertida familia,
polo grupo Caramuxo Teatro. O
sábado 12, ás 18:30, no Centro Cultural e Xuvenil.
Día do orgullo gaiteiro en Ourense.

Terra a Nosa . O Orfeón dirixido
por Miro Moreira ofrece un concerto de Nadal, o luns 14, ás 21:00,
no Círculo das Artes.
MELIDE
¬MÚSICA. Brothers In BandTributo a Dire Straits. Banda
galega especializada en versións
do mítico grupo, e que actúa este

O grupo Maquinaria Pesada representa esta semana en Monforte As Vingadoras, parodia da serie de TV homónima.

NOIA
¬TEATRO. A Piragua. Unha interesante obra do grupo Abrapalabra,
dirixida por Cándido Pazó e cun reputado elenco de actores e actrices
galegas. O sábado 12, ás 22:00, no
Teatro Coliseo Noela.
OURENSE
¬ACTOS. O universo de Blanco
Amor. Continúan os actos comemorativos do 50 aniversario da publicación d’A Esmorga.
O xoves 10 e mércores 11, Xornadas
para o profesoradoarredor da vida
e obra do escritor, de18:00 a 21:00,
no IES Blanco Amor.
O venres 11, Roteiro d’A Esmorga,
ás19:00, saída da Avenida de Zamora.
O sábado 12, Lectura Pública d’A
Esmorga, de 10:00 a 14:00, nos Xardíns do Bispo Cesáreo.
Até o 20 deste mes, exposición E.
Blanco Amor e a fotografía (Outono fotográfico), no Auditorio
Municipal.
¬MÚSICA. Tony Lomba & Elio
dos Santos. Os reis da música lixeira e sarcástica galega estarán este
venres 11, ás 21:30, entrada a 10 euros, no Café Cultural Auriense.
O día seguinte, sábado 12, actuación
do ecléctico e anovador músico catalán Guillamino, ás 21:30 e entrada a 4 euros.
¬MÚSICA. V Día do Orgullo Gaiteiro. O domingo 13, a Aula de
Música Tradicional Gomes Mouro
organiza este acto, co seguinte programa:
16:00 a 18:00: Emisión de Lume na
Palleiraen directo.
18:15: a 19:00 ,Charla didáctica e audicións O Acordeón diatónico na
Galiza, con Félix Cástro e Xoán Pedro Blanco.
19:00 a 19:30, Acto Homenaxe a Er-

melinda Seguín Matías, cantareira
de Sarreaus.
19:30 a 20:00,. Antón Castro, De Contar e de Cantar.
20:00 a 21:00. Actuación do Grupo
Tanto nos Ten.
Ás 21:30. Cea do Orgullo no Restaurante Oira Praia. Apuntarse no teléfono: 654173524.
¬MÚSICA/DANZA. Ballet de San
Petersburgo. Clásica compañía
rusa que segue a ser unha das mellores embaixadoras do seu país polo
mundo adiante, cun repertorio que
inclúe música clásica e moderna.
Nesta ocasión poñerán en escena a
clásica peza O lago dos cisnes. O
venres 11, ás 20:30, entradas de 21 a
18 euros, no Auditorio Municipal .
¬MÚSICA. Mercedes Peón. O
martes 15, Mercedes Peón, unha
das máis claras expoñentes do novo
xeito de concibir a música de raíz
en Galiza, actúa na Sala Multiusos
do Campus Universitario.
¬TEATRO. O segredo dos Hoffman. Catro membros dunha familia, rota por un segredo oculto durante anos, reúnense con motivo do
falecemento da avoa Constanza. A última produción da compañía Lagarta, Lagarta. O venres 11 e sábado
12, ás 20:30, e domingo 13, ás 19:00,
no Teatro Principal.
¬TEATRO. Por qué lloras, Marie?. Teatro infantil a cargo da
compañía de Marie de Jongh. O
domingo 13, ás 12:00, no Auditorio
Municipal.
PONTEAREAS
¬ ACTO . Presentación de libro. Preséntase O nacionalismo
Galego nos seus programas políticos,
o século. XX, editado pola Fundación Galiza Sempre, e que recolle
os principais textos políticos das organizacións nacionalistas ,dende as
Irmandades da Fala até o BNG. Presentan o acto Uxío Breogán e Xabier Macías, o venres 11, ás 19:30,
no Centro Sportivo Ponteareas.
PONTEVEDRA
¬EXPO. Biblioteca de libros
fantásticos. Acompañados dun
texto que narra o que lles sucedeu,
os libros desta exposición están tratados plásticamente de modo que
contan historias e estimulan a imaxinación de quen os mira. A cargo
de Títeres Cachirulo, durante este
mes, no vestíbulo da Biblioteca Antonio Odriozola.
¬ EXPO . Irreversible. Unha
grande exposición que conta con
algúns dos artistas de maior relevancia internacional das últimas
décadas, froito da colección do ma-
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En Pontevedra ten lugar o Musgafol, unha cita que combina a
música da gaita coa das bandas
de música.

trimonio Sánchez Ubiría. Até o 10
de xaneiro, no Pazo da Cultura.
¬EXPO. Galicia ata 1975. Un repaso aos fondos pictóricos da entidade Caixa Galicia, con pezas de Lugrís, Granell, Soutomaiore outros
autores galegos, até a data referida.
Aberta até o 10 de marzo, na Sede da
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. A arte da semellanza.
A mostra pon en valor as propostas
artísticas que utilizan as formas figurativas como estratexia, dentro
da complexa rede de linguaxes e
tendencias que existen no panorama artístico internacional. Comisariada por Mercedes Rozas, pódese ver até este domingo, no Centro Social Caixanova.
¬MÚSICA. Musgafol. Óscar Ibáñez,
David Bellas, Pablo Devigo e outros
gaiteiros interpretan novos repertorios para gaita galega acompañados
da BMP. A cita musical Musgafol
chega á súa segunda edición centrada na combinación da música de
banda e de gaita. O sábado 12,
ás21:00, noTeatro Principal.
¬MÚSICA. Mr. Magoo + Pulsa
Denura. Duplo concerto destes
dous grupos de rock locais, o sábado 12, ás 22:30, entrada a 4 euros,
na Sala Karma.

¬TEATRO. Frida. Unha visión da
controvertida artista mexicana, a
cargo da compañía galega A Internacional Teatro, sobre un texto de
Jorge Rey, director tamén da obra,
donde actúan Manuela Varelae Alfredo Padilla. O martes 15, á s21:00,
no Centro Social Caixanova.
O PORRIÑO
¬TEATRO. Rober Bodegas. ¡Y un
condón por si pillo! é unha historia
con forma de monólogo na que Rober lembra a chegada do seu espertar sexual, e como conseguiu dar o
paso de neno a home. O sábado 12,
ás 23:00, entradas a 8 e 4 euros (socios), no Café Bar Liceum.
RIBADEO
¬TEATRO. Historias Tricolores .
Unha obra protagonizada por Cándido Pazó, co subtítulo ou de como
aqueles animaliños proclamaron a República. O domingo 13, ás 20:30, no
Auditorio Municipal Hernán Naval.
SANTIAGO
¬ACTOS. Choiva de contos.Cada
sábado pola mañá, a biblioteca compostelá acolle unha actividade de
contos dirixida aos nenos e nenas. Ás
12:00, na Biblioteca Ánxel Casal.

¬CINE. Cine Mudo. O pub Ultramarinos ofrece un filme clásico
mudo nas tardes dos domingos, na
súa gran pantalla. Ás 19:00 e até as
22:00 dos domingos.
¬CINE. Cineclube Compostela.
Proxéctase o filme Unha parella perfecta(Un couple parfait, Nobuhiro
Suwa, Xapón / Francia, 2005). O vindeiro mércores 16, ás 21.30 horas, no
Centro Social do Pichel.
¬EXPO.Ramón Piñeiro, olladas no futuro. A personalidade
dunha das figuras máis representativas e influentes de Galiza da segunda metade do S.XX , en 21 paneis nos que se diferencia unha
primeira parte: Singradura vital
(1915-1990) e unha segunda:
Conciencia da Galeguidade, que
reúne a obra colectiva, a “Xeración
Galaxia” e a súa obra persoal. Até o
31 de decembro, no Museo do
Pobo Galego.
¬EXPO. Obras de Vázquez Alemán. O bodegón, o ser humano e
a natureza son os elementos que
dominan o universo artístico de
Vázquez Alemán, que busca co
seu estilo activar a mirada do espectador e emocionar a través da
forma. Até o 17 de decembro, no
Hotel Melía-Araguaney.

O actor e director Cándido Pazó presenta as súas Historias Tricolores no Auditorio Municipal de Ribadeo.
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¬ EXPO . Familiar Feelings.
Unha mostra fotográfica da atmosfera punk e bohemia do Boston de finais dos anos 70, con
obras de Diane Arbus, David
Armstrong, Larry Clark, PhilipLorca diCorcia, Nan Goldin ou
Mark Morrisroe, a chamada Escola de Boston. Até mediados
de decembro, no CGAC.
¬EXPO. Microvoyages. A novísima artísta Esther Ruíz de Pablos
presenta este proxecto expositivo
no que domina o espírito audiovisual. 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 carácter construtivo
debido ao seu formato próximo
ao escultórico. Até o 29 de xaneiro, na sala Espacio 48.
¬EXPO. A arte do engano. Mostra colectiva de artistas españois e la-

tinoamericanos/as, que estrea espazo expositivo. Até o 28 de febreiro
de 2010, na Galería Factoría Compostela (Rúa da Conga, 9).
¬MÚSICA. O libro da selva. A
compañía de teatro infantil Títeres Cachirulo levará o domingo
13 ás 12:30, ás táboas da Arteria
Noroeste SGAE o clásico de Kipling para cativos de a partir de 5
anos. Entradas 5 euros.
¬MÚSICA. W.A.S.P. . Banda de Heavy Metal clásico, que presenta o
seu último disco Babylon. O venres
11, ás 20:00, entradas a 25 euros, na
Sala Capitol.
O sábado 12, ás 22:00 e con entradas
a 18/20 euros, Jello Biafra and
The Guantanamo School of Medicine, sendo Biafra o líder dunha das
bandas Punk máis influintes, os
Dead Kennedys, e dono dunha das
discográficas independentes mais
coñecidas, Alternative Tentacles.
¬MÚSICA. Trío Mala Herba. Den-

O singular showman Jello Biafra.

tro do ciclo musical Os desenchufados do Miudo, concerto deste trío de
zamfoña, acordeón e violín, cada sábado de decembro, ás 22:00, noCafé
Miúdo(Rúa dos Truques).
¬ MÚSICA . Esquíos. Concerto

deste grupo galego, este venres
11, ás 22:00, no Centro Social A Gentalha do Pichel.
¬MÚSICA. Orquestra Árabe de
Barcelona. Formación mestiza
nada na metrópoli catalana, que vai
tocar no ciclo Sons da Diversidade
(información aparte), o sábado 12, ás
21:00, no Auditorio de Galicia.
¬TEATRO. Menos Lobos. Obra
dirixida aos máis pequenos, representada polo grupo Talía Teatro. O
luns 14 e martes 15, ás 11:00, na
sede da SGAE.
¬TEATRO. Ultranoite Boom Nadal. Unha ultranoite de Nadal que
se celebra o venres 11 e sábado 12,
ás 23:00, prolongándose en vindeiras fins de semana. Na Sala NASA.
¬TEATRO. As cuñadas. Comedia
aceda do Grupo de Teatro da USC,
donde unha veciña recorre aos parentes para pegar un millón de cupóns
SPAR que lle tocan nun sorteo. O mércores 16, ás 21:00, no Salón Teatro.

A. PANARO/ARQUIVO ANT

Medio cento de especialistas analizarán do 17 ao 19 de decembro en Vigo a
realidade lingüística galega noI Simposio Internacional Ecolingua 2009,
organizado polo IGEA, no que se darán a coñecer ademais modelos e políticas lingüísticas no ámbito do Estado e no plano internacional. Os relatorios
desenvolveranse no Centro Social Caixanova de Vigo. A xornalista, escritora
e cineasta Margarita Ledo[na foto] clausurará o evento. O prazo de inscrición está aberto na web do Instituto www.igea.eu.com.

SOBER
¬MÚSICA. Concurso de clarinete. Sober convertirase sábado
12 e domingo 13 na capital galega
dos mozos clarinetistas, por celebrarse o 1º Concurso de xoves intérpretes que organiza Xuventudes musicais de Sober. O domingo13, ás 19:00, celebrarase un
concerto para todo o público no
que interveran os gañadores e ao
tempo entregaranse os premios.
No Auditorio da Casa da Cultura.
TUI
¬EXPO. XIII Mostra colectiva
de Nadal. Mostra de máis de cen
artistas dos fondos da galería, entre
eles grandes clásicos galegos. Até o
24 de xaneiro de 2010, na Galería
Trisquel &Medulio.
VIGO
¬ACTO. Convers-ando Vigo. Actividades arredor do idioma galego,

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 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 buxus semprevirens e camelias. En Lestedo, Boqueixón. Tlf: 690 020503
 Casa para aluguer de fin de semana ou vacacions, situada á beira
do rio Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63
Ofrécese rapaza para coidar anciáns e nenos. Experiencia e título.
Mañás e fins de semana. Santiago e
comarca. Tel: 617 407 697.
 Véndese Mercedes BenzMB100
D; Ano 1995; Bo estado. Renovados
recientemente diversos elementos,
radio cd novo. Por 3500 €.
Tlf: 650485043
 Ofrécese moza para coidado de
anciáns e nenos ou limpeza de calquera tipo polas mañás ou por horas e festivos. En Santiago e comarca. 686924339.

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

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

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

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

 Véndese piso en Xove en moi bó
estado, calefacción, 4 cuartos, 2 baños, salón comedor e trasteiro, 90
m2. , tamén podería ser amoblado.
Telf. 651528712.
 Vendo dúplex de 130m2 na Avenida de Ferrol en Santiago.
656262385.
 Licenciada en Filosofíadá aulas
de letras (lingua, filosofía, francés) a
tódolos niveis en Compostela. Ampla experiencia e flexibilidade horaria, seriedade. Tel: 600 370886.
 Véndese Vespa azul, modelo
ET2 do 99, 50cc, bo estado (durme
en garaxe, cubertas novas e ITV),
con papeis. 600 €. Entrégase en Vigo
a mediados de agosto. Contactar
con Iago/Julia: 636404719.

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

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

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

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

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

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

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

 Con experiencia e responsabilidade, coido do teu meniño ou meniños. Zona de Vigo e Valmiñor. Chamar ao 660183231.

 Vendo balconada e portas do
século XIX, por reforma, en Bergondo. En perfecto estado.
Tel: 628901393.

 En Monterroso, alugo apartamento de 1 dormitorio, 1 salón-comedor, cociña con office, baño, trasteiro, garaxe e ascensor. Amoblado.
Bo estado. Luminoso. 200 €/mes.
Tfno.: 607.41.56.41

 Vendo ovos da casa(ecolóxicos.)
Entre Padron e A Estrada, ao pé do
monte Meda. Galinhas de crista pinheira e de Mos, ceivas en zona sen
polución, auga limpa, alimentadas
de millo e erva.Venda de pitas, coelhos e anhos criados à maneira tradicional. E-mail a: ovosdacasa.padrom@gmail.com , e envio-che telf.

 Vendo mantón de manila e
mantilla española.Tfnos. 676385277
ou 986881838
 Ofrécese moza para coidar nenos e anciás e para limpeza de calquera tipo, por horas, as tardes dos
luns, mércores, venres e fins de semana, en Santiago e comarca. Teléfono: 617407697.

 Particular vende áticono centro
de Tomiño, amoblado con calefacción, duplo ventanal, terraza con
toldo, adega e garaxe. Impecábel.
Mellor ver. 90.000 euros. Tel:
690719480
 Muller. Impar. 56 anos. Amo o
amor e a correspondencia postal.
Apartado 102-Noia (15200)
 Busco rapaza entre 30/40 anos

 Merco libros, fotos, discos, revistas e todo tipo de documentos relacionados con Galicia. Chamar ao
678 911 804
 Fanse cubertas de piscina e
bombas de calor. Amplia variedade
de prezos. Preguntar por Carlos
637472399
 Grupo Folk profesional busca
músico en Vigo. Preferiblemente
violinista, zanfonista, bouzoukista....

 Vendo colecciónsde cen pins, oitenta películas VHS, más de 150 revistas de coches de anos 80-90.
Prezo: 90 euros cada colección.
Tel: 650793685.
 Véndese praza de garaxede 315
x 215 metros. Vigo. Bo estado. Barato. 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
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A. PANARO/ARQUIVO ANT

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.

O grupo guetxotarra We are
Standard están presentes nestes
días en varias localidades galegas, entre elas en Vigo, na Fábrica
de Chocolate

que terán lugar o sábado 12 na zona
do Calvario, con este programa:
Pola mañá, desde as 10:30 , Conversas no Mercado do Calvario: conta
as túas ideas, deixa as túas mensaxes.
Xogos infantís.
Pola tarde, desde as 17:00, Animación para crianzas. Xogos infantís.
Unha tarde na peixería. Animación
para a mocidade. Safari fotográfico.
No serán, desde as 19:30 , un serán
polos bares do Calvario.
¬EXPO. A Historia de Galiza.
Exposición de paneis e textos realizados por Pepe Carreiro, dirixida
aos máis novos e que poderá visitarse até o 31 de xaneiro de 2010 en
horario de martes a domingo de 10
a 19 horas. No museo Verbum Casa das Palabras.
¬ CINE . A calumnia. Última
proxección do ciclo Rodando
nas aulas, William Wyler destapa os tabús da época (1962)
con este filme en torno á homosexualidade, descubrindo os prexuízos dunha sociedade bloqueada e intolerante. O martes 15, ás
18:00 e 20:30, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Jorge Barbi. A mostra
41º 52’ 59” latitude N / 8º 51’ 12”
lonxitude O expresa as cordenadas donde o artista realiza o seu
traballo diario, fotografías e ou-

tros medios de expresión, co itinerario como base temática.
Até o 14 de febreiro do 2010, no
MARCO.
¬EXPO. Naturnova. A pretensión deste espazo para a educación medioambiental é tratar
de axudar a concienciar á sociedade da importancia do mantemento do entorno, enfocando
esta actividade principalmente
cara os sectores de poboación
máis novos. No Centro Cultural
Caixanova.
¬EXPO. Espellos/Mirrors. Esta
exposición, comisariada polo italiano Gyonata Bonvicini, foi o proxecto gañador da 2ª convocatoria
do Premio MARCO para novos comisarios. Até o 17 de xaneiro, no
Museo de Arte Contemporánea,
MARCO.
¬LIBROS. Circe ou o pracer do
azul. A Casa do Libro acolle o luns
14, ás 20 horas, a presentación do libro Circe ou o pracer do azulde Begoña Caamaño. No acto intervirán
Víctor F. Freixanes, Susana Reboreda e a propia autora. Ao remate,
actuación musical a cargo de Uxía.
¬EXPO. Otero Pedrayo: Otero
en Trasalba. Mostra que quere
achegar ao público a memoria
deste grande e polifacético humanista convertido en vida en sím-

¬ CONVOCATORIAS

bolo de unidade dos galegos. Até
este domingo 13, no Museo Verbum,
Casa das Palabras.
¬EXPO. Maracutaria. Caio Reisewitz é un fotógrafo brasileiro da natureza. Maracutaria recolle traballos
realizados dende o ano 2001 até a
actualidade. Até o 17 de xaneiro de
2010, na Fundación Barrié.
¬EXPO. Retrospectiva Maruxa
Mallo. Dezaseis anos despois de
que o CGAC lle adicase a mostra
inaugural do edificio á obra da musa

tes tres coñecidos grupos do rock hispano, que tocarán este sábado 12, ás
22:00, na sala Mondo.
¬MÚSICA. Woden. Grupo vigués de
heavy e punk, que vai tocar este sábado 12, ás 23:00, entradas a 3 euros,
na sala Havana20.
¬MÚSICA. The Urges. Grupo de
rock garage e psicodélico, formado
en Dublín en 2004. Actúan o sábado
12, ás 00:00, na Sala Mogambo.
¬TEATRO. Dr Jekyll + A Volta do
parafuso. Despóis da tempada en
Londres neste setembro pasado, retornan a Vigo as montaxes Dr.Jekyll
e Mr.Hyde de Stevenson, e A Volta
do Parafusode Henry James, por Encena Producións Artísticas (Roberto Cordovani e Eisenhower Moreno). Dr.Jekyll... pódese ver de xoves á sábados, ás 21:30, e domingos,
ás 20:00. A Volta..., en escena os sábados ás 19:30, e domingos ás 18:00,
no Teatro Arte Livre.
VILAGARCÍA DE AROUSA
¬TEATRO. El otro lado. Charo López, Eusebio Lázaro eJosé Luis Torrijo, baixo a direción de Eusebio Lázaro, protagonizan esta obra de Ariel
Dorfman , que ironiza sobre a incidencia das fronteiras políticas na vida
dos individuos. Patrocinada por Caixanova, o xoves 10, ás 21:00, no Auditorio Municipal.

Os premios entregaranse nunha
cerimonia que se enmarcará dentro
da XVIII Noite Poética A Pipa 09 con
Yolanda Castaño, o domingo 27 de
decembro de 2009, ás 19 horas na
Casa da Cultura de Becerreá. Farán a
entrega de premios a poeta homenaxeada e as autoridades das institucións colaboradoras.
www.apipadebecerrea.com.

XVIII Certame Literario
A Pipa da Alta Montaña
Luguesa.
A Asociación Xuvenil Cultural A Pipa
de Becerreá convoca o XVIII Certame Literario A Pipa 09 da Alta
Montaña Luguesa.
Pódese participar cun ou varios
traballos, de tema libre, en dúas modalidades:
-Poesía (poemas cun máximo de
50 versos) e
-Relato (máximo 5 folios por unha
soa cara).
Segundo a idade das/os participantes haberá: Categoría infantil
(dos 8 aos 14 anos), xuvenil (dos 14
aos 18 anos) e adultos (máis de 18
anos).
A data límite de entrega é o martes 22 de decembrode 2009.
Os traballos escritos deberán presentarse anónimos, acompañados
dun sobre pechado no que conste o
título do traballo e que conteña os
datos da/o autor/a: nome e apelidos, data de nacemento, breve currículum vitae, enderezo e teléfono
de contacto. Isto debe enviarse ou

Os irlandeses The Urges actúan en Vigo.

do surrealismo no Estado, a Fundación Caixa Galicia en colaboración
coa Sociedade Estatal de Conmemoracións Culturais e o Concello de
Vigo pon en marcha unha das
maiores exposicións sobre Maruxa
Mallo. Até o 10 de xaneiro do 2010,
na Casa das Artes.
¬LIBROS. Eldorado + El Gran
Bonnovo. O venres 11, ás 22:00,
na sala Fábrica de Chocolatetocará a
banda anglobarcelonesa de hardrock 77 (seventyseven).
O sábado 12 tocarán Eldorado +
El Gran Bonovo.
E o mércores 16, con entrada
gratuita, estará A Banda da
Balbina. As entradas a 8 ou 10
euros.
¬MÚSICA. Santos Morcegos. O
concerto do grupo da Garda serve
de presentación á curta Macho Alfa
en el Gabinete del Dr Tirano. Este venres 11, ás 00:00, entrada de balde,
na sala Iguana Club.
O sábado 12, ás 00:00, entradas a 3
euros, presentación do grupo Vindaloo Rockets, formada por
miembros de conocidas bandas do
underground vigués.
E o mércores 16, ás 22:00, The
Blows presentan o seu novo single
editado en vinilo Berlin.
¬MÚSICA.Elastic Band + L.A. +
Alex Ferreira . Etapa na xira des-

IX Certame de Relato
curto Jose Saramago 2009
entregarse a: XVIII Certame Literario
A Pipa 09 da Alta Montaña Luguesa.
Rúa Ancares, 57. Becerreá (CP.
27640) (Lugo).
Establécense Primeiro e Segundo
Premio por cada categoría e modalidade, o que fai un total de 12 premios, mailos Accésits que o Xurado
considere oportunos, podendo, asemade, quedar desertos algún dos
premios.
Os premios consisten nunha escultura de cerámica de Sargadeloscon placa inscrita e un lote de libros. Ademais, a Asociación Cultural A Pipa de Becerreá resérvase o
dereito de publicar os traballos galardoados.

O tema será a ciencia ficción por ser
2009 o ano dedicado á Astronomía.
Os relatos deben ser orixinais e inéditos. Só se admitirá un traballo por
persoa. En lingua galega. A extensión non poderá ser menor de 5 páxinas nin maior de 25 en letra tamaño 10 puntos como mínimo. (...)
Nin nos traballos nin no sobre figurará ningún elemento que permita
identificar o autor ou autora. O ditame do xurado darase a coñecer
antes de marzo de 2010.
Dotación: 1000 euros
O prazo de presentación dos traballos finaliza o31 de decembrode
2009. Convocan: Centros Socioculturais e Concello de Santiago.
A obra El otro lado está interpretada por Charo López e Eusebio Lázaro.

38 cine,tv,dvd (2).qxd

9/12/09

22:15

Página 2

CINE,TV,DVD.38.

ANOSATERRA
11-16 DE DECEMBRO DE 2009

Xosé Valiñas

Fragmento do cartaz de O ourizo.

Jouko Aholaen Mal día para pescar.

EN CARTEL.

premisa non pode presumir de
orixinal malia que xoga coa química dun reparto ben escollido
no que non faltan os acenos aos
incondicionais das ficcións televisivas, con Amaury Nolasco
de Prison Break e Milo Ventimiglia de Heroes. A grande aposta
de thriller do mes. Dirixe o húngaro Antal, plenamente instalado xa en Hollywood tras o discreto éxito do snuff thriller
Cuarto sen saída.

andanzas dun veterano ex
campión de loita libre que se
resiste a colgar os calzóns instigado por un ultraprotector
manager –Piquer– empeñado
en resucitar os vellos esplendores. Evidentemente, non esperen ver por aí a Mickey Rourke
lucindo sospeitosa musculatura aos acordes de Mötley
Crüe nin a Marisa Tomei serpenteando en torno á barra de
ningún club de striptease.

Mal día para pescar

DVD.VENDA

O ourizo
Dirixe: Mona Achache.
Intérpretes: Josiane Balasko,
Garance LeGuillermic.
Comedia. Francia, 2009

Engaiolou o público de Cineuropa, que a piques estivo de darlle o premioda sección oficial, e
convenceu tamén na Seminci
de Valladolid, onde foi unha das
grandes derrotadas, malia levar
premio a súa banda sonora. A
ópera prima de Achache toma
como materia orixinal libresca a
novela A elegancia do ourizo, de
Muriel Barbery, para tecer un
relato de seres solitarios que se
atopan nos recunchos dun carismático inmóbel da parisiense rúa Grenelle, o cuarto
personaxe da trama xunto
cunha rabuda porteira de secreta bibliofaxia, unha adolescente conflitiva con problemas
de encaixe familiar e un descolocado e misterioso home de
negocios xaponés.

Algo pasa en Hollywood
Dirixe: Barry Levinson.
Intérpretes: Robert de Niro,
Catherine Keener.
Comedia. EE UU, 2009

A piques estivo de editarse directamente no mercado do
dvd, e iso non di nada bo do estado actual da distribución cinematográfica estatal, tratándose da nova comedia do director de Good Morning Vietnam ou Sleepers, con De Niro,
Turturro ou Stanley Tucci e
Bruce Willis e Sean Penn interpretándose a si mesmos en impagábeis autoparodias. Levinson xa se adentrara, de esguello, nas vaidades californianas

Fotograma de Algo pasa en Hollywood.

na fallida Jimmy Hollywood
sobre guión propio. Aquí
acode ás memorias do produtor Art Linson, que asina tamén libreto, factotum de títulos como Os intocábeis, O Club
da Loita ou Heat para meterse
na feira das fatuidades hollywoodianas a través dos ires e
vires entre a noite e o día e as
tribulacións dun produtor de
éxito –De Niro– que se atopa
na corda frouxa, tanto no persoal como no profesional, e
que trata de evitar o naufraxio
vital na megacidade dos soños
artificiais.

Columbus Shorten Blindado.

Blindado
Dirixe: Nimrod Antal.
Intérpretes: Matt Dillon,
Jean Reno.
Thriller. EE UU, 2009

Un grupo de curtidos operarios
dunha compañía de vehículos
blindados –Jean Reno, Laurence Fishburne e tal– planean
dar o gran golpe e emular o
Dioni fuxindo coas sacas bancarias que cada día transportan.
Matt Dillon é o novato do traballo e acaba incorporándose ao
grupo ocultando algún que outro segredo baixo a manga. A

LACEY TERRELL

Dirixe: Álvaro Brechner.
Intérpretes: Cary Piquer,
Jouko Ahola.
Comedia. Uruguay, 2009

Tras pasar por Cannes e Xixón
proba sorte comercial o uruguaio Brechner coa súa primeira longametraxe. Até agora
tiña un certo currículo como
curtametraxista e como produtor incipiente en títulos
como Bregman o seguinte.
Agora válese dos servizos do
seu amigo Piquer, un trotamundos de orixe catalanoescocesa ben coñecido polo cinema galego, para construír
este relato picaresco sobre as

Eric Rohmer.

Cofre Eric Rohmer Paris
A caixa adicada ao director d'O
xeonllo de Clara por Intermedio emprega o escenario de París como fío condutor da escolma efectuada. É unha opción, o certo é que ben podía
levar como subtítulo a prehistoria de Rohmer. As curtas A
panadeira de Monceau e A carreira de Suzanne –incluidas
no estoxo– son as fitas que
adoitan citarse como punto de
partida, pero existe xa un Rohmer previo, autor da prematura longa O signo do León ou
da curta Presentación de Charlotte e o seu bisté, as dúas presentes. Só falta Berenice ou Sonata a Kreutzer e algunha peza
arqueolóxica máis para que o
percorrido polo protoRohmer
sexa total. A selección complétase con curtametraxes como
Nadja en Paris, previa tamén a
A miña noite con Maud, rarezas como Louis Lumiere, un
documental conversacional
sobre o pai francés do cinema
guiado por Henri Langlois e
Jean Renoir e Les Rendez Vous
de Paris como representante
do Rohmer maduro, que non
crespuscular.G
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por Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Marcel Duchamp.
Marcel Duchamp (1887-1968) é xunto con Pablo Picasso unha das maiores influencias na arte de vangarda. Duchamp foi tamén un xadrecista de alto nivel. Proclamouse mestre da federación francesa en Niza en 1925 nun torneo para o que deseñou o cartel. Foi membro da selección francesa capitaneada por Alekhine e chegoulle a gañar a Xavier Tartakower, un dos mellores xadrecistas da época. Para
contrariedade do mundo da arte deixou a produción artística para adicarse plenamente ao xadrez. Dous anos antes da súa morte organizou unha exposición, Homage to Caissa, en New York para recadar fondos para os xadrecistas americanos na
que participaron un fato de artistas entre os que estaban Joan Miró, Max Ernst, Robert Rauschenberg, Jaspers Johns, Roberto Matta, Rene Magritte, Andy Warhol ou
Salvador Dalí.
Duchamp, Marcel
Sultan Khan
Paris. 1932. E21: Defensa Nimzo India.
Marcel Duchamp ten unha extensa obra
co xadrez como motivo central. Icona
perfecta da beleza da indiferenza, o xadrez tiña para Duchamp a grandeza de
desligar do destino social e enriquecer a
trama da existencia, e consideraba aos

xadrecistas como verdadeiros artistas:
persoas completamente obnubiladas e
cegas para todo o que non fose o seu obxecto e paixón. 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3
Ab4 4.Ad2 b6 5.Cf3 Ab7 6.e3 0-0 7.Ad3
Axc3 8.Axc3 Ce4 9.Ab4 d6 10.Dc2 f5
11.0-0-0 Cd7 12.Thg1 c5 13.Ac3 Cxc3
14.bxc3 Axf3 15.gxf3= cxd4 16.cxd4
b5 17.Rd2 bxc4 18.Dxc4 Da5+ 19.Re2≈
d5 20.Dc6 Cf6 21.Dxe6+ Tf7 22.Axf5

Dxa2+ 23.Td2 Dc4+ 24.Ad3 Dc7 25.Tc2
Dxh2 26.Tgc1 g5 27.Tc7+- Dh5? mal sitio para a dama 28.Ab5 Rg7? as pezas
negras mal coordinadas e sen espazo
para a defensa non poden evitar o ataque definitivo das brancas Diagrama
29.Th1! Dg6 30.Ad3 Txc7 31.Axg6
Rxg6 32.f4 Te8 33.Th6+ e as negras
abandonan ante o imparábel mate 1-0.

SUDOKU
difícil

Horizontais:
1- Membro dun pobo e cultura desenrolada nos séculos VIII-VII
a.C. nun espazo comprendido entre os ríos Arno e Tíber, entre o
mar Tirreno e os montes Apeninos. Organización Internacional
do Traballo. 2- Que causa náuseas, cheirento. 3- Símbolo do
Cloro. Situación económica que nos trae a todos de cabeza, neste
intre. Voz militar. 4-Tipo de cervexa. Bóvido co corpo cuberto de
pelo moi longo, que vive no Tibet. Ácido desoxirribonucleico. 5Cidade filipina, perto de Manila. Presente de subxuntivo, 1º persoa, do verbo estar. 6- Empresa galega de telefonía. Asegure, dea
seguridade do cumprimento de algo. Símbolo da resistencia eléctrica. 7- Antigo “Instituto para a Conservación da Natureza”. Impregnar ou tratar con iodo. 8- Contracción. Fundación de Axuda
contra a Drogadición. Nome propio de muller. 9- Famosa marca
de impresoras e outros periféricos, polas súas siglas. Falecer. Antiga nota musical. 10-Lugar onde as embarcacións menores poden arrimarse a terra sen perigo. 11- Bebida alcólica. Artesáns que
fan olas e outros obxectos de barro.
Verticais:
1- Empeñarse irracionalmente en conseguir algo. 2- Escultura,
especialmente en madeira. Exipcio que profesa as relixións cristiáns. 3- Símbolo do Rutenio. Concello ourensán. Símbolo do
Radón. 4- Universidade compostelá. Nome escocés equivalente a “John”. Nota musical. 5- Relativo a unha técnica de impresión que utiliza unha pantalla de seda ou tea. 6- Dea no
chan. A primeira letra. Relativo ao ano. 7- Expresión indecente,
que ofende o pudor. 8- Unión Europea. Abrev. de “santo”. Nome
propio de varón. 9- Preposición inglesa, usada para indicar que
un aparello esta aceso. Amarrada con cordas. Desprazarse. 10Época histórica. Orde de anfibios que en estado adulto carecen
de cola. 11- Pedra plana ou táboa saíntes nas paredes para impedir o paso dos ratos ao hórreo.

SOLUCIÓNS
autodefinido

doado

crucigrama

difícil

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

AUTODEFINIDO

doado
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César Lorenzo Gil

X

a sei que a festa da Concepción foi o 8 de decembro pero en Valencia celébrase todos os días. A Generalitat de Francisco Camps acaba
de estender ao ensino as vantaxes que os fetos tiñan á hora de

CONCEPCIÓN
repartir subvencións á vivenda.
En Valencia, as familias contan
como fillos os concibidos ademais dos nacidos. Esta normativa permite cobrar hoxe axudas

ao libro de texto para un neno na
escola se ten un irmán “en camiño”. Comparar humanos en
potencia con humanos reais, á
parte dun disparate científico, é
un incordio burocrático. Que
pasa cando a nai perde o neno
por razóns naturais? Ten que

devolver as axudas? E se a ecografía confirma que hai trillizos,
a familia pasa a ser numerosa inmediatamente? Parte da dereita
presumiu en tempos de non ter
ideoloxía, só seriedade para a
xestión. Hoxe fannos comungar, e non con rodas de muíño.G

Presenta e é guionista do programa da Televisión de Galicia sobre música tradicional Alalá, que vai polo número
128. Pilar García Rego non só achega este mundo ao resto da sociedade, senón que percorre o país
para dálo a coñecer. Todos os martes ás 21h45 na TVG.

Pilar García Rego,presentadoradeAlalá
‘Os gaiteiros seguen tendo moita malicia’

PACO VILABARROS

H. Vixande

Seica para algúns, o seu pro grama é unha relixión.
Ai, por deus, que di? Supoño
que será que nos ven con devoción. Se é así; nós, encantados.
Aínda que ás veces vostede bótalle moita cara, dispensando.
Dispensando o que queira, se
hai que botarlle cara, bótase,
como se hai que botar unha
peza ou cantar unha cantiga, o
que diga o momento.
Ás veces a cara é necesaria, por
aquilo de que os gaiteiros contan moitos contos.
Os gaiteiros teñen moita trécola, son moi gaiteiros. No seu
tempo, eran os amos da festa e
manteñen esa malicia.
Aumentou a nómina de gai teiras?
Supoño que na actualidade
moito. Pasamos de cero a ter
gran representación. En tempos había algunha gaiteira,
pero a maioría eran homes. Elas
tocaban outros instrumentos
noutros contextos, nuns ámbitos máis ligados ao traballo ou
nalgunhas festas que elas organizaban, os chamados seráns.
Elas limpaban o cortello, organizaban a troula e eles ían bailar, porque quen tocaban eran
elas. Había moita picardía.
A muller na música tradicional
está á par do home?
Penso que si. Temos gaiteiras,
acordeonistas, hai de todo...
Moita da música tradicional
evolucionou cara o folc e aí están

tan integradas coma os homes.
En todo caso, a música tradi cional vive momentos de ouro,
non é?
Non sabería dicir. Hai quen di
que si e quen di que non. Cóntanme que hai moito grupo
pero sen moita raíz porque din
que teñen que organizarse eles
mesmos, que non hai axudas,
nin locais, que é difícil montar
unha banda...
E os instrumentos tradicionais,
recupéranse?
Moitos están recuperados. Hai
estudos moi serios. O proxecto
Ronsel, no que tamén participan as tres universidades, editou un libro con máis de cen

instrumentos da música galega.
Unha pregunta, que tal se leva
coa SGAE?
Ai, eu non lle pertenzo ao
mundo da música, sonlle da
televisión.
Preocupa neste mundo o problema dos dereitos de autor e a
cuestión da internet?
Segundo a quen. Por un lado
está a xente maior que leva
toda a vida na música tradicional que non se dedica a ela e
que non lle presta atención a
esas cuestións, mais polo outro
falamos de persoas novas e
profesionalizadas; eses reclaman máis disciplina no que se
refire aos dereitos. É lóxico.

Por certo, no seu programa As
Malvelas son case fixas.
Só estiveron no primeiro programa. Certo que despois unha
delas, a señora Carme, sacou un
disco e dedicámoslle outro programa. Pero que conste que foron o noso talismán. É unha característica do noso programa,
imos formando familia.
Hai moito etnógrafo de telderete?
Non son quen para dicir semellante cousa. A xente que leva
anos recollendo música tradicional, entregándose todas as
fins de semana, merece un respecto, sen eles serían imposíbeis programas como Alalá.G

1.385
anosaterra
NOS LOUREIROS
DO NOBEL
Laura Caveiro

O

10 de decembro Barack
Obama recibiu o Premio
Nobel da Paz. Confeso que,
cando me dixeron que llo deran, non me cadraba ben a
nova, víao como algo precipitado. Pero, pensando na expectación que sempre o rodea, enténdese algo mellor. Das esperanzas que se depositaron nel
fala o libro de Alfonso Armada
O soño americano, a emocionante crónica que fixo da campaña electoral de Obama. Recolleu o escritor vigués, dende a
opinión de quen segue a ver o
soño americano como a posibilidade de triunfar sobre a base
do esforzo persoal e o mérito,
ata a visión do xornalista Joe Bageant, para quen os norteamericanos reduciron a liberdade
persoal á liberdade de expresarse mediante a compra e acumulación de todo tipo de lixo
innecesario. Se ben os afroamericanos e os hispanos contribuíron de forma decisiva á vitoria
de Obama, vemos como tamén
eles sucumben á alienación,
aínda que reconforte comprobar a loita dalgúns para mudar
certas actitudes dos WASP (en
inglés, brancos, anglo-saxóns e
protestantes).
A día de hoxe, non é que estea eu moito máis convencida
dos méritos de Obama para o
premio recibido, dito isto á
marxe da súa grande altura de
líder político. Só que quizais llo
teñan outorgado antes de que
lle dese tempo a facer aquilo
polo que realmente llo deberían outorgar. Agardemos que
non se durma nos loureiros do
Nobel e o faga.G

’’

Pensandonaexpectación
que sempre rodea
a Obama,
enténdese
algo mellor”

