
Periódico semanal
Fundado en 1907
Nº1.386

Non
regales
residuos
O Nadal dispara os custos
de tratamento do lixo urbano 1111..

Os galegos compran
en Portugal  99..

anosaterra 
22  EEUURROOSS

(CON LIBRO 4,90)
1177..DDEECCEEMMBBRROO..0099

POLÍTICA. CCAAMMIILLOO  NOGUEIRA: ‘A FISCALIDADE É CENTRALISTA’. 1122--1133..
ECONOMÍA. OS ESTRANXEIROS DO NAVAL COBRAN MENOS. 1166--1177..
CULTURA. MANUEL FORCADELA: ‘FUN CRITICADO POR FACER NOVELA POLICIAL’. 2200--2211..

MARIÑA ORIENTAL, UN NOVO LIBRO
DAS COMARCAS DE GALIZA CO

N
 E

ST
E 

N
Ú

M
ER

O
 Á

 V
EN

D
A

PACO VILABARROS

48 contra e portada 2.qxd  16/12/09  00:08  Página 3



1.386
17 DE DECEMBRO DO 2009

GALIZA. ANOSATERRA
17-23 DE DECEMBRO DE 2009

sumario
GALIZA.
¬CAIXAS

Comeza a conta atrás  
da nova lei >5

POLÍTICA.
¬UNIÓN EUROPEA

Francia defende 
a súa agricultura >14

¬BOLIVIA

A economía proporciónalle
un triunfo contundente
a Evo Morales >15

DEPORTES.
¬FÚTBOL

Os pequenos países tamén 
teñen competicións
internacionais >18

¬ATLETISMO

As mellores promesas 
femininas >19

CULTURA.
¬MÚSICA

Cantos na Maré, a Lusofonía  
tamén une >22

Lidia Parada.

oferta. Botemos a vista atrás: en
Vigo, na primeira metade do sé-
culo XX, tivo unha arquitectura
que hoxe estamos a conservar e
que, desde a linguaxe da pedra,
incorporou as influencias euro-
peas. Penso que hai unha sensi-
bilidade adormecida.
PPoorréénn,,  oo  pprriimmeeiirroo  eeddiiffiicciioo  ddee
vviivveennddaass  ccoonn  ddiiggnniiddaaddee  eenn
mmooiittooss  aannooss  éé  oo  qquuee  vvoosstteeddee
ddeesseeññoouu  eenn  NNaavviiaa..
A obriga do arquitecto é pór en
relación o pensamento e as
ideas co xeito de vivir e non ten
por que haber rexeitamento
aos novos materiais. Máis ben,
ao final todo se reduce á oferta
e a demanda. Non se deman-
dan malos edificios, hai que
ofertar boa arquitectura.

DDaaqquueellaa,,  oofféérrttaassee  mmaallaa  aarrqquuii--
tteeccttuurraa??
Penso que hai arquitectura máis
comprometida, que investiga
máis e outra arquitectura máis
mimética, que reproduce aquilo
que se acepta de forma acrítica.
EE  ppoorr  qquuee  hhaaii  cciiddaaddeess,,  ccoommoo  VViiggoo
oouu  CCoorruuññaa,,  ccoonn  bbaaiixxaa  ccaalliiddaaddee  ee
oouuttrraass,,  ccoommoo  SSaannttiiaaggoo,,  oonnddee  hhaaii
bbooss  eexxeemmppllooss  ddee  eeddiiffiicciiooss  rreessii--
ddeenncciiaaiiss  ddee  aaccoorrddoo  ccooss  tteemmppooss??
Santiago é un exemplo extraor-
dinario de como conviven os
valores da historia cos da ano-
vación. Nesta tarefa desempe-
ñou un papel importante tanto
o concello como o Seminario
Proxecto e Cidade Histórica de
1976, que organizou o Colexio
de Arquitectos e que axudou a
desenvolver un ambiente cul-
tural arredor da arquitectura.
En Vigo, gran parte do tecido
histórico está nos núcleos pa-
rroquiais e nos anos 70 e 80 fra-
casaron todos os intentos de
conciliar a preservación dese
patrimonio con novos elemen-
tos modernizadores como
equipamentos motores. Ao fra-
casar esa dinamización culta,
prodúcese unha presión excesi-
va sobre o centro da cidade e, ao
non haber vieiros urbanísticos
que funcionasen como alterna-
tiva, houbo unha ocupación
descontrolada do territorio.
NNoonn  ppaarreeccee  qquuee  hhaaxxaa  bbooaass  eexx--
ppeeccttaattiivvaass..
Non son pesimista, comparan-
do Vigo con outras cidades aná-
logas. Hai edificios que poden
ocupar un papel senlleiro en
Galicia e en España.
PPoorréénn,,  ppaarreeccee  qquuee  éé  oo  ppaappeell  ddii--
nnaammiizzaaddoorr  ssóó  éé  ppúúbblliiccoo..
Agora as empresas comezan a
demandar boa arquitectura e
teño a esperanza de que esta cri-
se serva para introducir rigor co-

H. Vixande
Vigo está a coñecer unha trans-
formación do tecido urbano na
que teñen un papel sintomáti-
co os edificios públicos. Salva-
dor Fraga, arquitecto cunha
longa traxectoria profesional,
concelleiro durante dous man-
datos, é autor dun dos edificios
máis singulares e de maior ca-
lado dos últimos anos: as vi-
vendas de protección oficial do
barrio de Navia. Ademais, na
actualidade é decano da dele-
gación do Colexio de Arquitec-
tos nesa cidade, que vén de
inaugurar a súa nova sede nas
proximidades da Porta do Sol,
outra das obras emblemáticas
da localidade.
NNooss  úúllttiimmooss  tteemmppooss  vvaarriiooss  nnoo--
vvooss  eeddiiffiicciiooss  pprroommoovviiddooss  eenn  VVii--
ggoo  ppoorr  ddiissttiinnttaass  iinnssttiittuucciióónnss  eess--
ttáánn  mmuuddaannddoo  aa  iimmaaxxee  ddaa  cciiddaa--
ddee,,  aattéé  qquuee  ppuunnttoo  éé  aassíí??
A xeración da transición xogou
un papel relevante e, desde as
administracións públicas, cre-
ouse unha nova sensibilidade
arquitectónica. Nese momento
case todos os equipamentos so-
ciais estaban pendentes de
construír e, hoxe, a valoración
internacional da arquitectura en
España destaca o papel das insti-
tucións influídas polo espírito da
transición de consenso e vonta-
de de modernidade. Moitos de-
se valores son patentes en Vigo.
EE  ssoonn  aass  AAddmmiinniissttrraacciióónnss  ffoorr--
mmaaddoorraass  ddee  sseennssiibbiilliiddaaddee  rreess--
ppeeccttoo  aa  eessttaa  ccuueessttiióónn??
Hai un paradoxo profundo. O
usuario da arquitectura, o refe-
rente último, sendo único, é al-
tamente receptivo aos equipa-
mentos públicos anovadores e
moi conservador en canto a vi-
venda. Acontece na rúa Rosalía
de Castro, cun centro de saúde
moi aceptado que emprega ma-

teriais modernos, e unhas vi-
vendas conservadoras. Hai que
preguntarse quen é o culpábel,
o usuario ou os mecanismos da

Salvador Fraga, arquitecto

‘Non se demandan malos edificios,
hai que ofertar boa arquitectura’
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Salvador Fraga. 

Centro de Saúde na rúa Rosalía de Castro.

Tito Paris actuará en Pontevedra.
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oo  PPPP  ggoobbeerrnnoouu  oo  ppaaííss  1166  aannooss??
Hai un tema pendente: a revi-
sión da Lei do Solo, que nace no
76 consecuencia do paternalis-
mo franquista e da influencia
dun modelo de planificación
europeo que no resto do conti-
nente foi flexíbel. Aquí conver-
teuse en dogma e un plan xeral
non pode ser intocábel e ao
tempo tardar oito anos en revi-
sarse porque crea uns resulta-
dos que á vista están.
CCoonn  mmooiittooss  eeddiiffiicciiooss  ppeennddeenn--
tteess  ddee  oorrddee  ddee  ddeerrrriibboo..  QQuuee  ssoo--

lluucciióónn  hhaaii??
Iso xa está fóra do ámbito arqui-
tectónico. De todos os xeitos, pa-
sados 30 anos de produción resi-
dencial, de cara ao futuro a
orientación será de rehabilita-
ción, reconstrución, restaura-
ción... Aí, e en Vigo temos unha
oportunidade, asistiremos á re-
configuración dunha periferia
rural que ten dúas característi-
cas: a natureza e unha disper-
sión que dificulta a prestación de
servizos, aínda que penso que
niso o plan achou un equilibrio.�

mo un valor nas nosas constru-
cións. Eficiencia enerxética, tec-
nolóxica e adaptación ás necesi-
dades dos usuarios serán ele-
mentos necesarios para man-
terse no mercado. Fenómenos
como Zara ou Ikea determina-
rán a nova arquitectura e vai ter
que ser sensíbel á demanda dun
produto adaptado á economía,
cunha nova sensibilidade e que
empregue a tecnoloxía.
UUnn  ppoouuccoo  eerraa  oo  qquuee  ppeerrsseegguuíí--
aann  aass  NNoorrmmaass  ddoo  HHáábbiittaatt,,  qquuee
eessppeerrttaarroonn  cceerrttaass  ppoolléémmiiccaass  ee
qquuee  vvaann  rreeffoorrmmaarrssee..
Hoxe temos un mundo moi re-
gulamentado como conse-
cuencia da ideoloxía que nos
vén dada da Unión Europea.
Se está certificada a auga, a vi-
venda, que é o investimento
máis caro que fai un cidadán,
como non o vai estar? É nece-
sario certo debate na redac-
ción dunhas normas así e pen-

so que en orixe, o problema vi-
ña de que se implantara había
pouco tempo o código técnico
da edificación, que xa regulaba
moitas desas cuestións. Confío
en que o proceso de reflexión
se concrete introducindo no
texto final das Normas os ele-
mentos postos a debate.
QQuueenn  iimmppuullssaa  aa  rreeffoorrmmaa  ddaass
NNoorrmmaass,,  oo  ccoonnsseelllleeiirroo  ddee  IInnffrraa--
eessttrruuttuurraass,,  AAgguussttíínn  HHeerrnnáánnddeezz,,
ddiixxoo  qquuee  oo  tteerrrriittoorriioo  eenn  GGaalliizzaa
eessttáá  mmooii  ddeessoorrddeennaaddoo..  QQuuee
ppeennssaa  ddeessttaa  aaffiirrmmaacciióónn,,  ccaannddoo
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NOVOS,
EMPRESARIOS
VELLOS

Amorte do Nóbel de eco-
nomía Paul Samuelson

pon de actualidade a similitu-
de entre as vellas e as novas
contradicións do capitalis-
mo. Desde as máis modernas
fontes de enerxía como a eóli-
ca ou maremotriz, até a inter-
net ou o mundo das discográ-
ficas, asistimos ao nacemen-
to de novas vías de progreso
económico que os vellos inte-
reses empresariais, que non
conseguiron aínda situarse
nestes campos, intentan blo-
quear por medios diversos.

A natureza do capitalismo
encóntranse na innovación
técnica, pero non tanto no re-
levo dos seus mentores. To-
dos os descubrimentos da
historia levaron a este confli-
to entre a vella burguesía e o
empresariado emerxente. Os
que estaban afeitos a levar as
rédeas, chámense hidroeléc-
tricas,  compañías de petró-
leo ou SGAE, premen agora
sobre as institucións para
que limiten e controlen  os
novos sectores. Tanto a Xun-
ta, como o Estado ou as insti-
tucións internacionais ven
cada día como se trata de fre-
ar con subterfuxios a chega-
da de novos emprendedores
ao sector eólico galego, aos
novos negocios da internet e
da música ou á produción de
petróleo no Iraq ao que aspi-
ran non xa compañías norte-
americanas e inglesas senón
tamén rusas, chinesas ou no-
rueguesas. 

Non estamos ante un pro-
blema técnico, senón ante un
reparto de oportunidades
que unha vez máis poñerá a
proba a capacidade do capi-
tal e das institucións para per-
mitir o mercado aberto ou
ben para manter un capitalis-
mo censitario no que pesa
máis a tradición que a capaci-
dade. A tan manida invita-
ción de “Innove vostede” ató-
pase así ante un duro exame.
O mesmo debate ten a súa
tradución dentro do noso Es-
tado: velaí a pugna entre Vigo,
Bilbao ou Barcelona e a histó-
rica centralidade madrileña.�

anosaterra

’’editorial

’’As empresas comezan
a demandar boa
arquitectura e teño a
esperanza de que a crise
serva para introducir rigor”

’’En Vigo, gran parte do tecido
histórico está nos núcleos
parroquiais”

Edificio do Colexio de Arquitectos, recentemente inaugurado, na rúa Doutor Cadaval de Vigo. PACO VILABARROS

Vivendas de protección oficial no barrio vigués de Navia. PACO VILABARROS

’’A partir de agora,
a construción terá que
conciliar economía,
sensibilidade e tecnoloxía”

’’No futuro  a orientación
será de rehabilitación,
reconstrución,
restauración...”
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lias que manifestaron o seu
apoio a “un dereito fundamen-
tal xa consolidado e ao que non
queremos renunciar”. Na-
mentres, en Madrid, a Confe-
deración Católica de Pais de
Familia e Pais de Alumnos
(Concapa) premiaba cunha in-
signia de ouro o conselleiro de
Educación, Xesús Vázquez,
polo sistema de “gratuidade
solidaria” implantado polo PP.
O responsábel da Xunta com-
partiu premio co Foro Español
da Familia –contrario aos anti-
conceptivos ou á fecundación
in vitro– e cos informativos de
Telemadrid.�

PIDEN REUNIRSE COA XUNTA

OS GANDEIROS
TOMAN SAN CAETANO

Máis de 400 produtores lácte-
os convocados por Gandeiros
Unidos cortaron o tráfico nas
inmediacións de San Caetano,
en Santiago de Compostela, o
15 de novembro para esixirlle á
Xunta que os acepte como “in-
terlocutores válidos”. A orga-
nización –que ordenou a sus-
pensión da recollida do leite–
emprendeu as mobilizacións
logo de que a Consellaría de
Medio Rural rexeitase convo-
car unha reunión coa indus-
tria láctea e a distribución co-
mercial. Gandeiros Unidos xa
lle solicitou unha autorización
á Subdelegación do Goberno
para realizar unha nova tracto-
rada o próximo día 23. O colec-
tivo xa sacara os tractores á rúa
o 9 de decembro para recla-
marlle á Administración a re-
estruturación do sector.�

E EN MADRID PREMIAN A XUNTA

PROTESTA EN OURENSE
POLOS LIBROS DE TEXTO

Unha cadea humana dunhas
500 persoas convocadas pola
Plataforma galega pola gratui-
dade esixiulle á Xunta o pasado
12 de decembro a volta a este
sistema nos libros de texto do
ensino obrigatorio. Baixo o le-
ma “Préstame un libro de tex-
to”, os asistentes, que ocupa-
ron toda a Ponte Vella, pasaron
un libro “para deixar constan-
cia” de que avogan por un sis-
tema de empréstito. Na protes-
ta simbólica participaron fami-

FILTRACIÓNS DE EXAMES

A XUNTA DEFENDE
O CONTROL DAS OPOSICIÓNS

A Fiscalía de Santiago presen-
tou no Xulgado de Instrución
Decano de Santiago unha de-
nuncia por un suposto delito
de prevaricación en relación
coas oposicións da Xunta rea-
lizadas no mes de setembro.
Sobre as supostas filtracións
das probas, o deputado do
BNG Alfredo Suárez Canal
acusou o Goberno do PP de
“covardía política” por non ter
comparecido na Cámara para
dar conta duns feitos de
“enorme gravidade” que, ade-
mais, son delitivos, recordou.
Pola súa banda, o director xe-
ral da Función Pública, Xosé
María Barreiro, asegurou que
a Xunta está a tomar medidas
para evitar novas filtracións.
“Os exames fotocópianse en
dependencias da Administra-
ción e por parte de persoal
funcionario”. Tamén asegu-
rou que se está a preparar un-
ha “reforma das instrucións
de funcionamento dos tribu-
nais de selección do ano 2007
para tentar mellorar todo o re-
ferente á obxectividade, á
transparencia e á seguridade
na realización das probas se-
lectivas”.�

LINGUA

FEIXÓO REXEITA REUNIRSE
CON QUEREMOS GALEGO

A plataforma cidadá Quere-
mos Galego denunciou que o
presidente da Xunta, Alberte
Núñez Feixóo, rexeitou por
carta entrevistarse cos respon-
sábeis do colectivo e que os
instou a reunirse co secretario
xeral de Política Lingüística,
Anxo Lorenzo. “É triste que o
máximo dirixente do Goberno
galego non queira escoitar as
demandas dos convocantes
da maior marcha da historia
en defensa da lingua galega e
que nos remita a alguén sen
capacidade de decisión nin in-
cidencia, como puro xesto pa-
ra a galería”, laméntase a enti-
dade. Queremos Galego sitúa
esta resposta dentro dunha “li-
ña profunda de arrogancia e
prepotencia contra o idioma
propio do país”.

A plataforma advertiulle á
Xunta que “se non recúa na
súa intención de diminuír a
presenza do galego no ensino,
convocaremos un paro xeral
que ten todos os visos de se
converter en histórico”.�

SAHARA

SOLIDARIEDADE
CON AMINATOU HAIDAR

Varios centenares de persoas
concentráronse en solidarieda-
de coa activista saharauí Ami-
natou Haidar, que leva máis
dun mes en folga de fame. O
primeiro dos actos tivo lugar o
11 de decembro en Vigo, onde
se pediu que o Estado español
recoñeza a existencia da Repú-
blica Árabe Saharauí Democrá-
tica como estado independen-
te e que Marrocos devolva os
territorios ilegalmente ocupa-
dos. Tamén o domingo día 13 o
BNG organizou unha concen-
tración en apoio á saharauí pa-
ra reclamar a “implicación má-
xima” do Goberno español –ao
que acusou de “incompeten-
te”– na resolución do conflito.
O portavoz nacional, Guillerme
Vázquez, subliñou o “incondi-
cional apoio” de Galiza á causa
do pobo saharauí.�

GALIZA.4. ANOSATERRA
17-23 DE DECEMBRO DE 2009

>>>

ASEMANA María Obelleiro

Concentración dos gandeiros en Compostela. XOSÉ CHAZO / AGN

Detalle da concentración en apoio de Aminatou Haidar en Vigo. PACO VILABARROS

POR DISCRIMINACIÓN

LINGÜÍSTICA

SUSPENSO PARA O XUÍZ
DE ALCORCÓN

A Xunta de Persoal Docente
de Pontevedra –que repre-
senta a máis de 11.000 profe-
sores– aprobou por ampla
maioría unha resolución na
que “suspende” e cualifica
de “moi deficiente” a actitu-
de do xuíz do xulgado nú-
mero 6 de Alcorcón. O ma-
xistrado empregou como ar-
gumento nun caso de custo-
dia o “perigo” do galego para
as fillas dunha muller que
decidiu trasladar a súa resi-
dencia dende o concello
madrileño a Vigo. Nestes
momentos, a afectada está

pendente da decisión do
xulgado de Alcorcón –que
retomou o caso– sobre a súa
residencia. O texto da reso-
lución –redactado a modo
de avaliación escolar– critica
o xuíz por “descoñecer total
e absolutamente” o artigo
3.3 da Constitución Españo-
la, no que se recoñece a
“protección de todas as lin-
guas oficiais” do Estado. Ta-
mén lembra que, en base á
Declaración Universal de
Dereitos Humanos, “toda
persoa ten todos os dereitos
e liberdades” sen distinción
do seu idioma ou calquera
outra natureza e que o Esta-
tuto de Autonomía de Galiza
erixe o galego como “lingua
propia” do país.�

O conselleiro de Educación, Xesús Vázquez,recolle o premio da Concapa.                XUNTA
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dúcea a 65) ou a incompatibili-
dade entre cargos públicos e
postos nos consellos de admi-
nistración das caixas.

Estes aspectos deben ser
acordados no relatorio forma-
do polos deputados Pedro Puy
(PPdeG), Xaquín Fernández
Leiceaga (PSdeG) e Fernando
Blanco (BNG). Está previsto
que o texto de consenso sexa
presentado o 17 de decembro.
A maioría absoluta do PP no
Parlamento fai prever que non
haberá problemas para que a
nova norma sexa aprobada,
unanimemente ou non.

Xurxo González
Na véspera de fin de ano case
todos os galegos estarán pre-
parando a esmorga do día se-
guinte. Mentres tanto, no Par-
lamento de Galicia estarase
aprobando unha Lei de Caixas
que iniciará unha nova era nas
finanzas galegas. Todas as or-
ganizacións sociais, en espe-
cial os tres partidos políticos
maioritarios, puxeron a veloci-
dade de cruceiro para tentar
influír na norma. Con todo, a
decisión última será do Parti-
do Popular, que conta coa
maioría necesaria.

A urxencia da tramitación
condiciona que, tras meses
sen entrar en detalles, agora se
apure o debate. O día 12 rema-
tou o prazo para a presenta-
ción de emendas, e das mes-
mas saíron algún puntos de
acordo. O máis relevante con-
siste en que o Parlamento, e
non a Xunta, escolla a repre-
sentación da Administración
autonómica nas asembleas e
consellos de administración
das caixas galegas. Mesmo o
BNG presentou neste sentido
unha emenda á súa proposi-
ción, base da nova lei.

As discrepancias aparecen
á hora de fixar a porcentaxe de
representantes autonómicos e
do resto dos axentes (conce-
llos, impositores, empregados,
institucións sociais e entida-
des fundadoras). Outros pun-
tos que haberá que dilucidar
son a idade máxima dos direc-
tores xerais (o PP aposta por 70
anos, mentres que o BNG re-

NON TODOS OS IMPLICADOS REACCIO-

NARON. Abel Caballero, alcalde
de Vigo, reiterou as súas críti-
cas cara o proceso de reestru-
turación financeira. Segundo o
político socialista, “as propos-
tas formuladas polo PPdG
truncan os plans de futuro de
Caixanova e provocan que a
cidade sexa a que máis perde
de todo o país”. Denunciou
que “o Goberno galego coac-
ciona esta entidade crediticia e
entrégaa en beneficio doutro
territorio de Galiza”.
O alcalde de Vigo criticou ta-
mén o carácter de urxencia co
que se está a tramitar a norma,
e recriminoulle ao equipo de
Feixóo ter présa por elaborar
“en 25 días unha lei de 25
anos”. A celeridade é posíbel
porque o Parlamento admitiu
a trámite unha proposta de re-
forma do BNG o pasado 25 de
novembro, co apoio por sor-
presa do PP.

Caballero pediulle a Feixóo
que concretase cal será o ra-
ting que terá a caixa resultante
da fusión, o impacto desta so-
bre a economía e a industria
de Vigo e canta axuda do Fon-
do de Reestruturación Orde-
nada Bancaria (FROB) necesi-
tan as dúas entidades.

Xosé Luís Méndez, director
de Caixa Galicia apoiou a re-
forma sempre que “non impli-
que unha recarga do peso polí-
tico a costa da profesionaliza-
ción”. Estas declaracións te-
ñen relación co asunto que
maior polémica pode traer nos
próximos días. O PPdeG elimi-
nará mediante as súas emen-
das calquer artigo que signifi-
que camiñar cara unha banca
pública e outros artigos que
considera “intervencionistas”.
Pola contra, a iniciativa dos
nacionalistas incorporaba dis-
posicións para outorgarlle
máis control ao Goberno gale-
go sobre a obra social de Cai-
xanova e Caixa Galicia e das fo-
ráneas que actúan no país.�

Os partidos están de acordo
en que o Parlamento elixa
os representantes autonómicos
pero discrepan no grao de control
público sobre Caixanova
e Caixa Galicia

>>>

Pedro Puy Fraga (PPdeG). DALIA / AGN

Xoaquín F. Leiceaga, voceiro do G.P. Socialista en rolda de prensa. OTTO / AGN

Fernando Blanco (BNG). CARLOS FERNÁNDEZ

O 30 de decembro haberá nova lei de caixas

’’As propostas formuladas
polo PPdG truncan
os plans de futuro de
Caixanova”

[Abel Caballero]
Alcalde de Vigo.

’’O relatorio está formado
por Pedro Puy (PPdeG),
Xaquín Fernández
Leiceaga (PSdeG) e
Fernando Blanco (BNG)”
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Carlos Aymerich

OPP vén emendar a propo-
sición de reforma da lei de

caixas formulada polo BNG.
Vaia por diante que após case 20
anos de inactividade lexislativa
na materia, estas emendas, ma-
lia modificaren por enteiro a no-
sa proposta, supoñen un paso
adiante con relación á situacion
actual. Cando menos por abrir
as asembleas xerais e os conse-
llos de administración das cai-
xas á representación do parla-
mento de Galiza.

Mais non chega. Porque as
emendas do PP teiman nos ve-
llos erros ao eliminaren o com-
promiso que as caixas han de
manter, por lei, coa lingua, a cul-
tura e a economía produtiva
xunto coas obrigas de transpa-
rencia, democracia e obxectivi-
dade no funcionamento das
caixas contidas na proposta do
BNG. E a nova caixa non pode
manter o nepotismo, a confu-
sión da obra social coa promo-
ción de edificios suntuarios nas
grandes cidades e a dirección do
aforro dos galegos e galegas cara
a aventuras especulativas fóra
do país. Esta é a cuestion de fon-
do: non a fusión pola fusión,
mais a unión das dúas caixas
nunha nova entidade que supe-
re os vicios vellos.

E non deixa de ser preocu-
pante que Alberte Núñez Feixóo
faga desaparecer, coas súas
emendas, a blindaxe das com-
petencias galegas fronte ao
FROB avalado por PP e PSOE.
Preocupante porque a Xunta se-
gue sen impugnalo ante o Tribu-
nal Constitucional, incumprin-
do o mandato do parlamento en
tanto inzan os posicionamentos
do PP español a favor da centra-
lización das competencias en
materia de caixas de aforro.

Propomos unha nova lei
porque queremos unha nova
caixa, con novos modos de fun-
cionar e con novos equipos á
fronte. E nisto, polo de agora, o
BNG segue só.�

UNHA NOVA  LEI,
UNHA  NOVA CAIXA
’’

’’A nova caixa non
pode manter
o nepotismo, 
a confusión
da  obra social
cos  edificios 
suntuarios”

CAIXAS

Todos estamos pola fusión das
caixas galegas. Non hai outra al-
ternativa, pero teño medo de
que unha vez que se fusionen
sexan aínda así absorbidas por
Caja Madrid ou similar. É o que
quere o PSOE e o PP en Madrid
e o Banco de España e o BBV.
Non hai máis que ver a diferen-
cia entre as declaracións destes
partidos para Galicia e cando as
fan en Madrid dirixidas para o
público español en xeral. Aí fa-
lan moi claro do que pretenden.

Penso, iso si, que o tema sería
un auténtico atraco e que quen
o faga pagaríao caro nunhas
eleccións. Moito terían que ma-
nipular a opinión pública para
evitalo e, sinceramente, penso
que é imposíbel. O tema sería
máis grave que o Prestige e que
o que queren facer coa lingua. Aí
estaría xunta a dereita coa es-
querda. Os pequenos e media-
nos empresarios serían os pri-
meiros afectados por ter que ir
pedir os créditos a Madrid. �

Eulóxio R. Prado
(Santiago)

FERRIN

Apoio a candidatura de Ferrín
a presidir a Real Academia Ga-
lega. Como dixo xa algún aca-
démico, neste intre cómprelle
a esta institución alguén con
lealdade mais tamén con per-
sonalidade forte. Sospeito que
a ben seguro ao PP non lle vai
gustar este candidato e vai ai-
rear, a través da Voz, o perfil
político máis radical do perso-
naxe. Quizais, a estas alturas, o
Conselleiro de Cultura, xa es-
tea arrepentido de mencionar

a Ferrín, ao pouco tempo de
tomar posesión, como autor
destacado.

Pero non pensen. Levo se-
guindo a Ferrín desde hai
anos e, por estirpe familiar,
non se ten porque levar mal
cos do PP. Máis aristócratas ca
el non hai moitos, nin sequera
no PP. O que casa ben con que
Ferrín sabe poñerse institu-
cional sempre que quere, co-
mo fixo co da normativa do
galego.�

Luís Martínez
(Ourense)

CARTAS

Seguramente, a maioría dos
lectores de A Nosa Terra non
coñecerán a este home: Pedro
López Quintana. Non embar-
gante, este galego de Ponteve-
dra –aínda que nacido enBar-
bastro– é un monseñor que foi
alto cargo da diplomacia vati-
cana; é actualmente o Nuncio
da Igrexa católica na India, e
agora busca o desembarque
nunha diocese española. Eu
coñézoo un pouco máis, por-
que fomos compañeiros de es-
tudios no seminario de Com-
postela hai tres décadas. 

Non seguín moito a súa tra-
xectoria, pero souben da súa
carreira diplomática e do seu
nomeamento episcopal (arce-
bispo titular da ficticia Acropo-
lis). López Quintana chegou a
ser o número catro da Santa Sé
en tempos de Xoán Paulo II,
que xa o ordenara sacerdote en
Compostela no ano 1980; mes-
mo, un xornalista italiano (Eric
Frattini) chegou a sinalalo nun
libro coma o actual xefe do
“Servicio de Espionaxe do Vati-
cano”. Figurou xa na terna para
arcebispo de Sevilla, aínda que
non saíu; e falouse do se nome-
amento como arcebispo de
Oviedo, pero logo nomeouse
para esta sé a Jesús Sanz Mon-
tes (díxose que pola negativa do
Cardenal Bertone, Secretario
de Estado, que non estaba dis-

posto a prescindir do nuncio
Quintana). Segundo din, é ami-
go íntimo de outro egrexio pre-
lado galego, Antonio Rouco,
cardeal arcebispo de Madrid.
Xosé Manuel Vidal, o coñecido
xornalista experto en cousas da
Igrexa e tamén galego, ademais
de amigo meu, ten escrito que é
“o tapado por excelencia do
cardeal Rouco Varela” e que
“con ese padriño, non tardará
en volver a España”.

Iso ultimo, sempre que saiba
ser submiso ao seu protector en
non facerlle sombra a Rouco.
Porque pode sucederlle como a
Cañizares –“o pequeno Ratzin-

ger”– con Rouco; os dous car-
deais romperon, a pesar de ser
da mesma liña ideolóxica e po-
sicionamento na Igrexa. O seu
enfrontamento non foi precisa-
mente por cuestións pastorais,
senón por cuestións “políticas”:
facerse sombra mutuamente;
Cañizares resucitou o título de-

cante de Primado da Igrexa Es-
pañola, desde a súa sé en Tole-
do, e quixo exercer como tal,
por riba de Madrid.

O caso é que Cañizares dei-
xou Toledo, para desembocar
no Vaticano, e nos últimos tem-
pos falouse de López Quintana
para sucedelo na sé primada;
pero Cañizares apostou –fronte
a Rouco– por Ureña, actual ar-
cebispo de Zaragoza. Seica
Rouco prefire a alguén da súa
súa confianza, e Ureña no en-
traría nesas coordenadas. O pri-
meiro entre os preferidos de
Rouco é López Quintana, “ho-
me da súa máxima confianza e
do seu círculo máis restrinxi-
do”, di Vidal. Un círculo do que
tamén forman parte Luis Quin-
teiro –bispo de Ourense, a quen
os rumores envían para Valla-
dolid–, Francisco Javier Froján
–“Francis”, outro antigo com-
pañeiro máis novo ca min, que
traballa na Secretaría de Estado,
no Vaticano– e, por suposto, Al-
fonso Carrasco Rouco, bispo de
Lugo e sobriño do cardeal. 

Na súa primeira visita como
nuncio ao Nepal, dixo López
Quintana: “O evanxeo só pode-
rá enraizarse por medio dun
encontro frutífero coas cultu-
ras e as tradicións dos pobos
aos que se lles anuncia”. Pois
que se apliquen as verbas os
bispos e curas galegos.�

OUTRO BISPO GALEGO FÓRA DE GALIZA
TRIBUNA �Victorino Pérez Prieto.

Escritor e teólogo.

Pedro López Quintana.

’’Tense escrito que é
‘o tapado por excelencia
do cardeal Rouco Varela’”
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OLOR
DE SANTIDADE

Manuel Cidrás

Non sei que será de Amine-
tu Haidar cando o lector

teña nas mans este periódico:
oxalá o tempo declare obsoleta
para ben esta columna. Pero eu,
a diferenza dalgúns que alentan
a radical determinación desta
muller con tal de abrir unha fen-
da na feble posición do goberno
español, síntome solidario cos
fins da súa loita, tanto os inme-
diatos como os últimos, os que
realmente importan. A valentía
de Aminetu abriulle os ollos do
mundo á realidade da ignomi-
niosa opresión do seu pobo, pe-
ro a memoria dos medios, que
dita a conciencia global hoxe
pendente da súa loita, é tan vo-
lúbel que o sacrificio dunha vida
non vai colocar o pobo saharauí
na antesala da súa liberación.
Quixera estar equivocado pero
máis aínda quixera que a miña
tese non se sometese á cruel
proba da realidade.

Cada vez resulta máis difícil
comprender a determinación de
quen, por unha ou outra causa
(sempre xustificada no xuízo de
quen a adopta), decide sacrificar
a súa vida na salvación da dos
outros. Non por un vitalismo
que non profeso: vivir é un derei-
to, non un deber, e cada quen é
dono do seu destino. Pero resúl-
tame máis doado comprender a
quen decide non vivir por causa
da desesperación que a quen o
fai na esperanza da rendención:
a esperanza é o único que real-
mente lle dá sentido á vida. Por
iso a quen definitivamente non
comprendo é ao coro dos adhe-
ridos que, co decidido arroubo
dos fieis, sosteñen a determina-
ción de Aminetu nunha especie
de altar aeroportuario, en olor de
santidade laica. Aminetu debe
poder vivir, mesmo a costa de
perder unha mártir, precisa-
mente porque debe haber espe-
ranza para ela e o seu pobo. Uns
invocan a Gandhi, pero Gandhi
non morreu en folga de fame.
Outros mentan a Cristo, pero
Cristo morreu executado.�

’’

’’Aminetu debe poder vivir,
porque debe
haber esperanza”

A morte iguálanos a todos, pe-
ro esa suposta equidade finalis-
ta está mediatizada por facto-
res biolóxicos, socioculturais,
económicos, políticos ou me-
dioambientais, os cales derivan
en distintas causas, momentos
e frecuencias de mortalidade.
Neste artigo, imos  dirixir a no-
sa ollada ao feito de que, na no-
sa sociedade, non é o mesmo
nacer home ou muller con res-
pecto ao suceso fatal da morte,
xa que desde a idade da adoles-
cencia se manifesta unha ten-
dencia á sobremortalidade
masculina, de aí que as mulle-
res teñan unha esperanza de
vida ao nacer significativamen-
te superior aos homes: en Gali-
za, no ano de 2007, a diferenza
favorábel para as mulleres era
de 7,5 anos (84,7 sobre 77,2
anos nos homes). A dama da
gadaña séganos a vida a to-
dos/as, pero ás mulleres a un-
ha idade máis serodia.

Escribiuse sobre as diferen-
zas de tipo biolóxico, no senti-
do dunha maior fortaleza da
xenética e sistema inmunoló-
xico das mulleres, como moti-
vo principal da maior lonxevi-
dade feminina. Non embar-
gante, esas diferenzas biolóxi-
cas non logran explicar de ma-
neira completa por que a es-
peranza de vida masculina é
tan inferior á feminina, desi-
gualdade entre xéneros que se
ampliou durante o proceso de
modernización. Parece coma
se os progresos sanitarios, téc-
nico-económicos, políticos e
socioculturais desencadeados
durante ese proceso benefi-
ciasen, con maior intensidade,
as mulleres en comparación
aos seus pares masculinos, no
que fai á redución do fenóme-
no da mortalidade.

A PARTIR DA ADOLESCENCIA. Dicia-
mos que, a partir da adoles-
cencia, comeza a manifestarse
a sobremortalidade masculi-
na. Así, para as persoas de 20 a
29 anos e referíndonos á me-
dia anual do bienio 2006/07, a
taxa de mortalidade en Galiza
é de 8,5 falecidos e de 2,4 de-
funtas por cada 10.000 homes
ou mulleres desa cohorte: a ta-
xa masculina supera a femini-
na en 3,5 veces.

As diferenzas entre xéneros

tamén se manifestan na prin-
cipal causa da mortalidade,
non no que fai ao motivo con-
creto, que é o mesmo, senón
no seu impacto: o 41,7% dos
falecidos son consecuencia di-
recta de accidentes de tráfico

con vehículo de motor, men-
tres entre as mulleres a súa re-
levancia cuantitativa redúcese
ao 26,7% de todas as falecidas
de 20 a 29 anos. 

Ante a insuficiencia da tese
baseada nas diferenzas bioló-
xicas, desde a socioloxía e an-
tropoloxía sinalouse a influen-
cia do substrato sociocultural
na sobremortalidade masculi-
na, en concreto dos diferentes
valores, desexos e actitudes
que se transmiten durante o
proceso de socialización se-
gundo xénero. Máis en con-
creto, fálannos sobre a pervi-
vencia da cultura patriarcal e a
súa derivación en identidades,
pautas e prácticas ‘masculi-
nas’ que, en comparación co-
as ‘femininas’, tenden a expor,
con maior frecuencia, aos seus
seguidores a situacións de ris-
co para a súa saúde e supervi-
vencia persoal. 

O ‘CUSTO OCULTO’. Baseándonos
nesa hipótese sociocultural,
diremos que unha condución
rápida, competitiva ou teme-
raria dun vehículo adoita ser
un comportamento de risco
máis habitual entre a mocida-
de condutora masculina, pre-
cisamente pola pervivencia do
que popularmente denomi-
namos machismo, residuo so-

ciocultural que ten o efecto se-
cundario, ou perverso, de con-
tribuír significativamente á so-
bremortalidade masculina.
Outro tanto podemos dicir
con respecto ao consumo de
alcohol e doutras drogas,
prácticas que son menos co-
rrentes entre as mozas, subs-
tancias que favorecen unha
actitude imprudente e irres-
ponsable entre os condutores.

Para finalizar, a hipótese
sociocultural indúcenos a re-
flexionar sobre a necesidade
de que as Administracións ga-
legas dediquen recursos para
reducir o fenómeno da sobre-
mortalidade masculina xera-
da polo residuo patriarcal, xa
que é o escenario social onde
constatamos a oportunidade
de diminuír a mortalidade.
Actuacións públicas que de-
ben contribuír a visibilizar o
‘custo oculto do machismo’ -
expresión do antropólogo
Marvin Harris-, priorizando a
programación anual de cam-
pañas de sensibilización, pre-
vención e educación non for-
mais dirixidas aos homes, es-
pecialmente adolescentes e
mozos, e que terían a súa apli-
cación preferente nos equipa-
mentos do sistema educativo
e nos contornos de lecer que
frecuentan.�

HOME E MULLER,
DESIGUAIS ANTE A MORTE

TRIBUNA �Elías Trabada Crende.
Sociólogo.

’’Parece coma se
os progresos sanitarios,
técnicos e socioculturais
beneficiasen, con maior
intensidade, as mulleres”

’’Entre 20 a 29 anos, en Galiza,
a taxa de mortalidade
masculina supera a
feminina en 3,5 veces”

’’O machismo ten un custo
ocultoque se traduce
en sobremortalidade
masculina en forma
de accidentes”

Accidente na autovía Porriño-Tui.   PACO VILABARROS
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económico na Fortaleza, hai al-
gúns datos concluíntes. Ante a
avalancha de vehículos, os pasa-
dos 7 e 8 de decembro, a Guarda
Nacional Republicana tivo que
pechar o acceso intra murallas a
media tarde. Os comerciantes
recoñecen que, xunto co Día
das Letras Galegas, son os de
maior movemento económico
do ano. Sabedora diso, Helena
Sousa, dona dun comercio no-
vo téxtil, reforzou o número de
traballadores, multiplicándoo
por tres. Sousa recoñece que fo-
ron días de moita venda “como
serán seguro os previos a reis. Eu
véndolle o 99% a galegos, a pe-
sar da crise non nos podemos
queixar destes días feriados”.

Para os visitantes galegos, a
maiores do prezo dos produtos

téxtiles de marca, nalgúns ca-
sos sensibelmente inferiores
aos dos comercios desta banda
do río, tamén ten importancia
a certeza de que están conti-
nuamente abertos. 

Arredor do comercio téxtil
convive un sector hostaleiro en
aumento, co bacalhau e cabrito
como reclamos principais. In-
cluso o aparcamento lle achega
cartos ás depauperadas arcas do
equipo local de fútbol, que xes-
tiona unha explanada na entra-
da da “Porta do Sol”, a un prezo
de 1,5 euros. 

Seguramente dos trescen-
tos millóns de euros existentes
en depósitos nos bancos locais,
segundo o Banco Central Por-
tugués, moito de eles terán a
cor de cartos galegos.�

GALIZA.9.

A.R. [TEXTO & FOTOGRAFÍA]

A invasión escenificouse espe-
cialmente na pasada ponte da
Constitución, os accesos cortá-
ronse a media tarde, debido as
aglomeracións. O reclamo vén
dado polos prezos, máis que
competitivos, e polas facilidades
de compra, nas que algúns co-
merciantes inclúen a amabili-
dade e o seu bo facer. Nas mes-
mas datas, os compradores que
se achegaron ao Ikea de Mato-
sinhos, tiveron que soportar co-
las de máis de unha hora diante
das caixas de pago. Semellantes
instantáneas vivíronse no novo
macrooutlet de Vila do Conde.

A FORTALEZA. Esta zona amura-
llada do século dezanove reú-
ne preto de douscentos comer-
cios adicados hai anos a venda
de produtos téxtiles. Lonxe
quedou o pesado das toallas,
en tendas nacidas a partir do
ano 1920. Agora abundan as
tendas de marcas máis presti-
xiosas, especialmente concen-
tradas na rúa Mouzinho de Al-
burquerque, onde conviven
Guess, Carolina Herrera e Bur-
berrys, co máis tradicional do
téxtil portugués. Trátase de
marcas de prestixio a prezos
baixos sobre as que aínda paira

a lenda da posíbel falsificación. 
A especialización da Forta-

leza viuse acelerada, polo me-
do dos comerciantes  lusos á
apertura do Outlet tudense.
Lonxe de perder clientes, os
abarrotes son sucesivos nas
fins de semana e festivos. No
último ano abriron media du-
cia de comercios orientados ao
público máis novo, específica-
mente galego. 

En toda o municipio de Va-
lença existen preto de mil co-
mercios, segundo o catálogo da
“União Empresarial do Vale do
Minho”. O presidente desta aso-
ciación de comerciantes, Joa-
quim Covas, recoñece que as
vendas, especialmente na For-
taleza, están dirixidas ao público
galego: “hai comercios na mu-
ralha que venden máis do 80%
para o outro lado do río”. Ta-
mén asegura que tiveron que
aclimatarse os modos galegos:
“há que dançar conforme á mú-
sica e adaptar a festa”. Este re-
frán  refírese específicamente a
presenza de máis camisetas do
Deportivo ou do Celta, que do
Benfica ou do Porto. Para esta
União de comerciantes, o da
Fortaleza é o maior centro de
vendas ao ar libre de toda Euro-
pa. Covas asegura que o “sho-

ping amurallado”, supera a cri-
se, a pesar das dificultades, con
maiores horas de traballo. Só
pecha tres días ao ano e vive  in-
novacións constantes. 

Aínda que resulta case impo-
síbel coñecer o movemento

ANOSATERRA
17-23 DE DECEMBRO DE 2009

Os galegos compran... en Portugal
Mentres o comercio galego baralla a caída de un
20% nas vendas con respecto ao pasado ano, A
Fortaleza, na localidade portuguesa de Valença,
acolle un sen fin de compradores, a maioría
galegos, nos case douscentos comercios existentes

Comercio entre as murallas da Fortaleza de Valença do Minho.  

’’O atractivo de Valença
está nos prezos, pero tamén
no horario permanente”

’’A Fortaleza renóvase, agora
con tendas de prestixio
a mellor prezo”

Aínda que non nunha pro-
porción tan grande coma na
Fortaleza, a presenza galega
no centro comercial Ikea en
Matosinhos é máis que signi-
ficativa. Os responsábeis des-
te macro centro sueco calcu-
lan que as fins de semana a
metade dos vehículos que se
achegan fano dende Galiza, e
as vendas poden roldar o
28%. En momentos puntuais
esta porcentaxe dispárase. Na
pasada ponte, moitos galegos
tiveron que agardar máis de
hora e media diante das cai-
xas saturadas. 

A primeira hora da mañá,
os compradores son galegos,

entre os que se inclúen os de-
nominados especialistas. É o
caso de Luís Torres, un vi-
gués cuxo traballo é facilitar a
montaxe das cociñas ou dor-
mitorios. Ante a dificultade
do traslado e especialmente
a posterior montaxe, Torres,
encárgase mediante un pre-
zo supletorio do traslado do
moble de gran volume e pos-
terior instalación.

A invasión comercial ga-
lega tamén chegou ao novo
gran outlet de Vila do Conde.
A improvisación e as aglo-
meracións dos primeiros dí-
as de apertura provocaron
non poucas reclamacións.�

Ikea, 30% de galegos
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FERRÍN E A ACADEMIA

Como noutros medios, Faro
de Vigo enumera os apoios
que ten XXoosséé  LLuuííss  MMéénnddeezz  FFee--
rrrríínn  para converterse no pró-
ximo presidente da Real Aca-
demia Galega. Sinala que, dos
seus 28 membros, quedan por
“definirse Xesús Alonso Mon-
tero, Xosé Luís Franco Grande,
Andrés Torres Queiruga e Ra-
món Villares” e que “é posíbel
que non asistan, por proble-
mas de saúde, Olga Gallego,
Xaime Illa Couto e Xohana To-
rres”. O cómputo non dá lugar
a moitas outras conclusións e,
como explica o xornal, “o novo
presidente sairá elixido por
unanimidade, como vén
sendo habitual, nun plenario
que se celebrará, previsibel-
mente, a mediados de xaneiro,
sen que se chegue a esgotar o
prazo de tres meses que esta-
blecen os estatutos”. Un inte-
grante ao que lle dá voz é a Da-
río Xohan Cabana, quen ex-
plica que o labor de Ferrín sería
“de continuidade”. “A Real
Academia conta cun grao de
consenso, de acordos e de
unanimidade realmente extra-
ordinaria”, di Cabana, que ta-
mén afirma que “non se trata
só do Ferrín escritor, tamén se
trata do Ferrín pensador e de
Ferrín como home público.
Ferrín é unha figura que conta
cun recoñecemento extraordi-
nario, por parte dos intelec-
tuais galegos. É unha figura
máxica, en certo xeito, que per-
sonifica a cultura viva e vigo-
rosa deste país”. Quen está de
noraboa é o conselleiro de Cul-
tura, Roberto Varela, que po-
derá compartir mesa e mantel
co seu admirado Ferrín, escri-
tor ao que reverencia.�

ETA IMPONLLE
A SÚA ESTRATEXIA
A BATASUNA

Deia informa de que tivo ac-
ceso a un documento interno
de ETA que marca as liñas de
Batasuna. “Nas cincuenta pá-
xinas do documento Mugarri,
a ala dura da formación ilegali-
zada sinala que “se a esquerda
abertzale quere ser eficaz e
abrir un novo escenario, ten
que abordar a loita armada
desde a globalidade da súa es-
tratexia”. Baixo ese inocuo
concepto de globalidade refú-
xiase a práctica da loita ar-
mada por parte de ETA. Se-
gundo as fontes consultadas, o

texto contaría co visto e prace
da organización armada que
ve así reflectidas negro sobre
branco boa parte das súas tra-
dicionais teses simbolizadas
no Bietan Jarrai do seu ana-
grama. Nesta mesma liña ar-
gumental, os duros sinalan no
apartado denominado Estra-
texia integral que “a loita de
cincuenta anos da Esquerda
Abertzale está baseada na es-
tratexia político-militar”. Re-
coñecen que o percorrido
desta estratexia foi “máis duro
que frutífero”, aínda que per-
severan nel co convence-
mento de que abre novas fases
de liberación. “A loita armada
cumpriu o papel fundamental
para crear novas condicións
para pór novos límites e para
poder dar pasos no proceso de
liberación”, engaden”. Deia
tamén indica que se trata

dunha resposta aos “posibilis-
tas, que avogan por unha ac-
ción política e sen violencia, en

clave de unidade das forzas
abertzales, a excepción do
PNV”. Esta postura, defendida
por AArrnnaallddoo  OOtteeggii, é a que con-
ten o texto “Clarificando a fase
política e a estratexia”, que se
deu a coñecer en outubro.�

O REFERENDO CATALÁN

Como director de La Vanguar-
dia de Barcelona, JJoosséé  AAnnttiicc
analiza a celebración das con-
sultas independentistas en Ca-
talunya para situala no con-
texto da actualidade. “Se
cando se celebran unhas elec-
cións todo o mundo trata de
falar da feira segundo lle vai,
que non cabe esperar dunhas
consultas cidadás convocadas
ao azar dun sentimento de far-
tura en moitos sectores da so-
ciedade catalá? Valla a anterior
reflexión tanto para rebaixar o
entusiasmo dos que queiran
extraer demasiadas conclu-
sións do palpitar independen-
tista en Catalunya e o seu de-
sexo de constitución dun Es-
tado propio como para restar
dramatismo ao acontecido du-
rante a xornada en 167 munici-
pios cataláns. A foto de moitos
deles, pequenos e medianos,
ao celebrar a consulta, foi basi-
camente festiva, e estivo lonxe
de transmitir unha mensaxe
forte de reto ao Estado. En todo
caso, valería máis como exem-
plo quizais situala como unha
expresión viva de desgusto po-
las constantes dificultades
para dispor do autogoberno
que Catalunya reclama. Aí é
onde reside, seguramente, o
eixo neurálxico da protesta de
onte: o uniformismo español
que se desexa en Madrid deixa
a autonomía catalá coma se se
tratase de calquera outra re-
xión de España. A iso preten-
día dar resposta o novo Esta-
tut que elaborou no seu día o
Parlament e en menor me-
dida tamén a ofrecía o que se
someteu hai máis de tres anos
a referendo e foi aprobado
polo pobo de Catalunya. Ese
texto segue descansando no
Tribunal Constitucional á es-
pera dunha resolución. As
consultas de onte nin abren
nin pechan ningún debate so-
bre nada, e equivocaranse
quen queiran ir moito máis
alá no oficioso 30% de partici-
pación que adiantaban os
convocantes. Volvamos ao
principio, aínda que moitos
non queiran oílo: o catala-
nismo está inquedo.”�

GALIZA.10.

TOXO GATEIRO

Rosa Aneiros

Ai, Alba, eu ben vin florecer
o toxo unha mañá de de-

cembro. Como escintilaba
bravo nun dos vértices do
triángulo escaleno da memo-
ria. Eu ben vin a chorima petar
contra a porta da noite e en-
trar coas súas raiolas podero-
sas cuspindo acios de luz nas
tebras. Alí estaba a flor a fitar-
nos cos ollos arregalados, te-
cendo palabras que bambea-
ban, coma unha dorna, do
máis íntimo ao universal. De
Rosalía a Benjamin. De Ferrín
a Beckett. De Valcárcel a Bart-
hes. Busquei, esa mesma
tarde a chorima na Frouxeira
pero non vin máis ca espiñas.
E veña espiñas a gabear polos
cotellóns, a se agochar nas re-
gañas, a rabuñar o xabre. Só a
toxeira penetraba dolorosa no
mar de meu. Aprendín que
seica existen varias clases de
toxo que rebentan en diferen-
tes épocas polo que se di que o
toxo sempre está en flor. Á luz
do faro da Frouxeira aínda
non florecera pero ao abeiro
da torre de Hércules, si. Así,
talvez o país, a memoria, a
ecoloxía, a lingua. Ás veces se-
mentes a agromar; outras, co-
lleitas farturentas por apañar;
as máis, ermos que conquis-
tar. Na proa da Coruña, unha
mañá fría a chorima rebentou
o seu abrazo de palabra en
quen estaba ávido de escoitar.
Na orella buguina do audito-
rio da Maestranza, a lem-
branza, o orgullo, o compro-
miso. Velaí, Alba, a boca da li-
teratura proclamada no dis-
curso de recepción na Real
Academia Galega por Manuel
Rivas Barrós. Velaí a lingua
que florece nas espiñas da to-
xeira; a Terra que turra no cua-
drilátero de Copenhague, ta-
mén nos dicionarios e nas bo-
cas; a memoria crúa do
Campo da Rata de Casal: “Al-
guén recolleu o soño dun
neno?”Aí, Alba, a boca da lite-
ratura, a liberdade.�

’’

’’Velaí  a lingua que florece
nas espiñas
da toxeira”

ENPOLEIROALLEO

’’A única forma de salvar
a vida de Haidar
é sometendo a Marrocos”

[Rosa Díez]
Deputada de UPyD.

’’Eu penso que José Montilla
é un charnego catalanista”

[José María Barreda]
Presidente de Castela-A Mancha.

ANOSATERRA
17-23 DE DECEMBRO DE 2009

Xosé Luís Méndez Ferrín visto por Calros Silvar.

Arnaldo Otegi. ASIER BASTIDA
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E.E.
Nesta época do ano na que o
consumo se dispara, cada ha-
bitante pode chegar a xerar en-
tre quilo e medio e dous quilos
de residuos ao día, produción
que “provoca importantes pre-
xuízos ambientais e dispara os
custos do tratamento dos resi-
duos sólidos urbanos”, se-
gundo Sogama (Sociedade Ga-
lega de Medio Ambiente). 

A falta de planificación nas
compras, a proliferación de ar-
tigos de usar e tirar, as presas
de última hora e o consumo de
grande cantidade de envases e
envoltorios innecesarios pro-
vocan un aumento de residuos
evitábel de seguir unhas pau-
tas e consellos que se recollen
na guía que forma parte do
material didáctico da campaña
‘No Nadal non agasalles resi-
duos’ que Sogama iniciou o 27
de novembro e que finalizará o
19 de decembro.

Estes consellos, que se po-
den consultar na páxina web de
Sogama, www.sogama.es , te-

GALIZA.11.

ción de lixo nos fogares sen ter
que renunciar ás celebracións
do Nadal. A explicación acom-
páñase da entrega dunha guía
con consellos para levar á prác-
tica un cambio de comporta-
mento co que respecta ao lixo e
o seu tratamento.

Estas accións tamén se
aproveitan para incidir na im-
portancia da recollida selectiva
de lixo en orixe, polo que se in-
siste nas distintas tipoloxías de
residuos e en que contedores
se deben depositar para facili-
tar o seu óptimo tratamento.�

ñen por obxecto o cambio de
hábitos da poboación que re-
verta nun maior respecto ao
medio ambiente. Durante estas
tres semanas, Sogama pro-
move nos principais centros co-
merciais das catro provincias
galegas esta campaña de con-
cienciación a prol do medio
ambiente. A través dun stand
instalado de xeito itinerante nos
centros comerciais, persoal es-
pecializado informa ao público
sobre a importancia de consu-
mir de xeito responsábel e de
que é posíbel reducir a produ-

ANOSATERRA
17-23 DE DECEMBRO DE 2009

No Nadal non agasalles residuos é a campaña
coa que Sogama fomenta estes días entre a poboación
a redución de residuos sólidos urbanos

Regalas ou contaminas?

UN HEROE 
NACIONAL
María Xosé Queizán

P eriodistas e tamén algúns
curiosos, ávidos de ver o

sacrificio en directo, rodean o
nacionalista galego que leva
xa 28 días en folga de fame, re-
clamando que o deixen entrar
en España con pasaporte ga-
lego. Coñecido no seu país
pola súa loita pola autodeter-
minación e os dereitos de
identidade da nación galega,
reivindica a liberdade para a
súa terra. Vestido co traxe tra-
dicional e con boina, como os
seus antepasados, é visitado
polas autoridades que lle ofre-
cen un pasaporte español e to-
das as garantías para reunirse
coa súa familia. El rexeita todo
tipo de axudas, volverá a Ga-
liza con pasaporte galego, vivo
ou morto. Grazas á súa teimo-
sía está dando a coñecer no
mundo enteiro a identidade
diferenciada dun país situado
ao noroeste da península ibé-
rica con territorio e lingua pro-
pia, unha lingua antiga na que
se escribiran as máis fermosas
cantigas medievais e que
hoxe, por falta de apoio insti-
tucional, se encontra en pe-
rigo de extinción. Mandata-
rios e diplomáticos de todo o
mundo interceden por este
home que loita en solitario por
un ideal. Para convencelo re-
corren ás súplicas da súa mu-
ller e fillo. “Cariño, dille a mu-
ller por teléfono, abandona a
folga. Non queiras ser un már-
tir! De onde che vén esa reden-
ción relixiosa! Entra en razón.
Un home só non pode cam-
biar o curso da historia. Ha ser
unha decisión e un traballo
colectivo”. “Papa, non te suici-
des!” O teu pai é un heroe, ra-
paz. Non se suicida, mátano.
“Mamá, coa primeira paga
comprarei unha metralleta!”
Na Galiza e no mundo moitas
manifestacións apoian o va-
lente activista que reclama a
identidade nacional.�

’’

’’El rexeita todo tipo de  axudas,
volverá a Galiza
con pasaporte
galego,
vivo ou morto”

Stand de Sogama no centro comercial As Termasde Lugo.

’’Cada habitante pode chegar
a xerar entre 1,5 kg
e 2 kg de residuos ao día”

PLANIFICAR o consumo e facer
unha lista do que realmente
se precise.
MERCAR con cautela, poñendo
atención á data de caduci-
dade dos alimentos.
EVITAR os envoltorios super-
fluos que, ademais de provo-
car unha maior xeración de
residuos, incrementan o
prezo final do produto.
REXEITAR os consumíbeis en-
vasados en bandexas de plás-

tico ou polistireno e optar na
medida do posíbel por pro-
dutos a granel.
PRESCINDIR dos artigos de usar
e tirar como manteis ou pa-
nos de papel e pratos e cuber-
tos de plástico.
REDUCIR a utilización de papel
de reutilizar ou de regalo para
envolver obsequios novos.
DAR preferencia ás botellas de
vidro retornábel.
MERCAR artigos procedentes

do contorno máis próximo,
axudando a reforzar a econo-
mía local e reducir o gasto de-
rivado do transporte.
OPTAR por postais de Nadal
feitas con materiais recicla-
dos e polas felicitacións elec-
trónicas. 
APOSTAR por xoguetes fabrica-
dos con materiais naturais e
renovábeis entregando os
que non se usen a crianzas
sen recursos.�

10 bos consellos

?UERE SABER MÁIS?
www.sogama.es
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impulsor do actual Estatuto,
apunta agora o paradoxo que
vive o estado español que lle
cedeu soberanía a Unión Eu-
ropea sen reformas constitu-
cionais pero está a punto de
cencenar o Estatut xa referen-
dado de Cataluña, a través do
Tribunal Constitucional.
AA  aaccttuuaalliiddaaddee  ppoonn  ddee  mmaanniiffeessttoo
qquuee  hhaaii  ttrriinnttaa  ee  ppoouuccooss  aannooss
((11997766)),,  EEssppaaññaa  ttiiññaa  226666..000000  qquuii--
llóómmeettrrooss  ccaaddrraaddooss  mmááiiss  ccaa  hhoo--

xxee,,  ssee  ccoonnttaammooss  qquuee  oo  SSááhhaarraa
OOcccciiddeennttaall  ccoonnssttaabbaa  ccoommoo  uunn--
hhaa  pprroovviinncciiaa  mmááiiss..  QQuuee  lleeccttuurraa
ppoollííttiiccaa  ffaaii  ddeessee  ddeesspprreennddeemmeenn--
ttoo  pprreevviioo  áá  ttrraannssiicciióónn??
A idea da España unificada dos
Reis Católicos é unha pura ideo-
loxía. Meteron na mesma coroa
diferentes reinos, Granada, Gali-
za, pero tamén naquel momen-
to Nápoles se incluía e o que veu
despois non é a España unifica-
da da que presume Raxoi senón

un par de dinastías por século
(Habsburgos e Borbóns) que
dominaban territorios que hoxe
son estados da UE ou países in-
dependentes de América. Nas
Cortes de Cádiz fálase de espa-
ñois dos “dous hemisferios”. E
durante o XIX e o XX fóronse es-
farelando todas esas posesións,
até culminar na entrega do Sá-
hara Occidental, que efectiva-
mente era considerada unha
provincia e os saharauís tradi-

cionais que eran amigos de
Franco estaban nas Cortes. Hai
unha visión restritiva que lle
afecta ao núcleo da España cen-
tralizadora que é a existencia
doutras nacións e outras linguas
na península. E esa visión mes-
mo se traslada sobre Portugal,
que ten sido considerada por
eses ideólogos unha anomalía.
Aínda na época moderna hou-
bo intentos de metela dentro de
España. A desgraza é que esa

Xan Carballa
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Cunha extensa traxectoria po-
lítica e institucional, deputado
nacionalista en Santiago e Bru-
xelas, Camilo Nogueira (Vigo,
1936) ten abordado en nume-
rosas ocasións a necesidade
dun cambio na estrutura do es-
tado que recoñeza a plurina-
cionalidade. Participante, en
primeira liña, da Transición,

Camilo Nogueira, ex deputado

‘Raxoi tamén aprobou a Lei de Símbolos
que inclúe o carácter nacional de Galiza’

Gaña o 'si' á independencia de Catalunya. Un 94% dos cataláns que deposi-

taron o seu voto no referendo da independencia de Catalunya, celebrado en

166 concellos, fixérono de xeito afirmativo, en tanto que pouco máis do 3,5 por

cento votou en contra. A restante porcentaxe dos sufraxios correspondeu a vo-

tos en branco e negativos respectivamente. A participación situouse arredor do

30 por cento do censo electoral.�

A REFORMA DO ESTADO
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educación ten séculos, acen-
tuouse no franquismo e por iso
unha parte substancial da pobo-
ación española participa dela. 
CCooññeecceemmooss  oo  eemmbbaarraazzoo  ee  oo
ppaarrttoo  ppoollííttiiccoo  ddaa  CCoonnssttiittuucciióónn,,
ppeerroo  sseemmeellllaa  qquuee  uunnhhaa  hhiippoottéé--
ttiiccaa  rreeffoorrmmaa  tteerráá  qquuee  aabboorrddaarr
iimmppeerraattiivvaammeennttee  aa  ccuueessttiióónn
tteerrrriittoorriiaall  nnoonn  ppeecchhaaddaa..
Quérese facer unha reforma que
atinxa ás linguas non casteláns e
as autonomías pero seguindo
un camiño restritivo. Esas son as
cuestión candentes. Os autores
que intepretan os intentos de
uniformizar o estado no século
XIX coinciden en que o proble-
ma das dúas Españas non é en-
tre nación única ou estado pluri-
nacional, senón entre liberais e
conservadores, estado laico ou
católico. Pero ambas visións
dan por sentado que a nación
única é indiscutíbel. A actual
Constitución inclúe o estado das
autonomías pero puido non ser
así. Se se crea é porque estaban
Cataluña, Euskadi e Galiza, que
tiñan plebiscitados estatutos
durante a República (1931-
1936). De feito esa é a única re-
miniscencia republicana que
ten a constitución actual. Pero o
recoñecemento autonómico
está preñado de contradicións,
porque sobrevive a estrutura
provincial, e as provincias tiñan
dereito a agruparse a vontade en
comunidades autónomas. Ás
provincias das tres nacións non
se lles preguntou nada, xa non
podían mudar a súa adscrip-
ción. Admitiuse que nos Estatu-
tos que entraron polo 151 para
aprobar un Estatuto novo tiña
que mediar un referendo pero
os demais son aprobados polas
Cortes, despois das iniciativas
dos parlamentos, sen plebiscito.
Os nosos esixen referendo, o
que supón un xeito de cosobe-
ranía, porque as Cortes non po-
den impoñernos un Estatuto,
temos que aprobalo nós. Iso
abría un horizonte de futuro e
queren pechalo.
PPeerroo  EEssppaaññaa  ssii  llllee  cceeddeeuu  ssoobbee--
rraannííaa  aa  EEuurrooppaa..
Feita a Constitución entramos
na UE e España cedeu aspectos
de soberanía esenciais e non pa-
sou nada, nin se modificou a
Constitución. Pero cando se tra-
ta de interpretar a realidade plu-
rinacional peninsular de manei-

ra máis aberta teñen unha posi-
ción totalmente restritiva. Con-
vén destacalo, porque non é só
por puro españolismo, tamén
que non se asimilou que coa en-
trada na UE cambiou todo e po-
de que para ben.  Cando din iso

de que os nacionalistas quere-
mos poñer unha fronteira en
Pedrafita, sempre retruco que
como vai ser iso se hoxe non  hai
fronteira nin no Rhin. Hai que
pensar con outros parámetros e
por iso penso nunha Galiza in-
dependente, unha indepen-
dencia interpretada hoxe, que
non é igual que cincocentos
anos atrás. Na mesma UE os Es-
tados membros teñen recoñeci-
do o dereito a marchar e a rein-
tegrarse outra vez. Así o contem-
pla o Tratado de Lisboa.
MMeeddrraann  aass  vvoocceess  eenn  EEssppaaññaa  qquuee
ffaallaann  ddee  aaccoouuttaarr  oo  ssiisstteemmaa  aauuttoo--
nnóómmiiccoo  ee  mmeessmmoo  hhaaii  qquueenn  ffoorr--
mmuullaa  qquuee  aa  sseenntteennzzaa  ddoo  CCoonnssttii--
ttuucciioonnaall  ssoobbrree  oo  EEssttaattuutt  ddee  CCaattaa--
lluuññaa  ddeebbee  lliimmiittaarr  ddeeffiinniittiivvaa--
mmeennttee  aa  aauuttoonnoommííaa..  ÉÉ  ppoossííbbeell
vvoollvveerr  aattrrááss  oouu  nnoonn  qquueeddaarráá
mmááiiss  ccaammiiññoo  qquuee  uunnhhaa  rreeffoorrmmaa
ffeeddeerraalliizzaannttee??    
Aínda que sexa difícil hai un de-
sexábel horizonte de autodeter-
minación. O que non ten senti-
do é poñerlle barreiras ao reco-
ñecemento dun estado plurina-
cional, porque é o que mellor se
adapta á realidade actual e his-
tórica e restrinxilo favorece as
tendencias independentistas.
Por poñer exemplos, ten sentido
que en Galiza teña máis dereitos
a lingua allea que a lingua pro-
pia? Como tampouco ten senti-
do que nos gobernen desde Ma-
drid. Aínda que tamén algúns
nacionalistas galegos crean que
somos un país probe, Galiza po-
de vivir perfectamente pola súa
conta e temos todo o direito a
gobernarnos e a cogobernar na
entidade na que esteamos inte-
grados sexa un estado plurina-
cional ou na UE.
AA  nneeggaacciióónn  ddoo  ccaarráácctteerr  nnaacciioonnaall
ppaarreeccee  aa  oobbsseessiióónn  mmááiiss  ggrraannddee,,
ccaannddoo  ddeessddee  hhaaii  ttrriinnttaa  aannooss  CCaa--
ttaalluuññaa,,  EEuusskkaaddii  ee  ttaamméénn  GGaalliizzaa
rreeccoolllleenn  aa  ddeennoommiinnaacciióónn  nnaacciioo--
nnaall  nnuunnhhaa  mmaanncchheeaa  ddee  lleeiiss  ee
iinnssttiittuucciióónnss..
Un dos argumentos para dicir
que precisamos un Estatuto de
nación é que xa hai leis galegas
que definen o carácter nacional
de Galiza. Por exemplo a lei de
símbolos, que algúns minimi-
zan dicindo que se fala de “na-
ción de Breogán”. Cando os ga-
leguistas colleron como himno
o poema Os Pinos de Pondal sa-
bían que alí se falaba de Galiza

como nación. E iso aprobouno
por unanimidade o parlamento
galego coa presenza de Mariano
Raxoi, que era deputado na I Le-
xislatura autonómica. O propio
Antonio Rosón, na transición,
declarou o 25 de xullo Día Na-
cional de Galicia e mesmo se fi-
xo unha manifestación, que el
presidiu na Praza do Obradoiro
o 25 de xullo de 1979 con esa de-
nominación. Pero teño as mi-
ñas dúbidas de que toda esta ba-
gaxe poida levar a unha reforma
constitucional positiva. Aínda
máis, poden pesar moito as pre-
sións restritivas e o demoledor
peso mediático, político e cultu-
ral de Madrid, como cidade e
comunidade autónoma, que é
antagonista do Estado das Auto-
nomías.
AA  rreecceennttrraalliizzaacciióónn  tteenn  aassppeeccttooss
vviissííbbeeiiss  nnoo  ppoollííttiiccoo  ee  nnoo  ccuullttuu--
rraall,,  ttaamméénn  nnoo  eeccoonnóómmiiccoo??  
Tamén, senón como explica-
mos a operación do BBVA, que
era un banco vasco e que nunha
operación na que tamén partici-
pou Rodrigo Rato, acabou en
Madrid. É un continuo de deci-
sións económicas recentrali-
zantes. O poder económico
concéntrase en Madrid cando
Galiza ten moita máis capacida-
de exportadora en relación ao
seu PIB, que Madrid, Cataluña
ou o País Vasco. Madrid exporta
o 10% do que produce e Galiza o
32%. O poder de Madrid é ser
capital e mercé a iso todas as en-
tidades poderosas están obriga-
das a situarse en Madrid. E así
pasa que a exportación eléctrica
de Galiza a Portugal non apare-
ce como tal porque esas empre-
sas teñen sede social en Madrid.
A recentralización hai que ven-
cela reforzando o autogoberno,
mudando o Estatuto, pero ta-
mén asumindo cada vez máis a
propia independencia, porque
na lingua témolo fácil e non o fa-
cemos. Temos que convencer-
nos de que non somos un vagón
que precisamos unha máquina
que tire de nós. Se hai máis com-
petencias, un recoñecemento
nacional e unha mellor fiscali-
dade nós podemos vivir moito
mellor. A fiscalidade española
está absolutamente centraliza-
da e por riba temos que aturar
que nos levan os cartos e Espe-
ranza Aguirre diga que son moi
xenerosos.�
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Sen acordos na Conferencia de Presidentes. A IV Conferencia de Presiden-

tes de Comunidades Autónomas convocada polo Goberno central para con-

sensuar medidas contra a crise acabou sen acordos e con duros reproches do

Executivo ao PP, debido a negativa das autonomías gobernadas polos popu-

lares a facerse corresponsábeis das políticas económicas e de emprego.�

Xesús Veiga

Acoincidencia da conme-
moración do Día Interna-

cional dos Dereitos Humanos
coa folga de fame de Aminetu
Haidar ilustra perfectamente a
distancia existente entre as de-
claracións protocolizadas nos
organismos internacionais e a
realidade das prácticas segui-
das por moitos Estados do
mundo. Se, ademais, conside-
ramos a permanencia do vello
diagnóstico que sostén que, nas
relacións políticas internacio-
nais, non hai principios senón
intereses pechamos o círculo
vicioso da falta de respecto efec-
tivo dos dereitos humanos.

O actual sistema político es-
pañol naceu cunha débeda
pendente coa poboación do Sá-
hara. Os gobernos habidos den-
de 1977 non foron quen de pa-
gala e talvez pensaron que o pa-
so do tempo contribuiría a crear
as condicións propicias para
vencer a resistencia dos dirixen-
tes políticos marroquís. Neste
caso, a demora complicou gra-
vemente as posibilidades de re-
solución. Sobre todo pola apari-
ción e desenvolvemento de
dous factores pouco relevantes
no remate da década dos 70 do
pasado século: a forte corrente
migratoria canalizada por orga-
nizacións mafiosas con eviden-
tes complicidades nos aparatos
estatais norteafricanos e a notá-
bel intensidade da violencia
protagonizada por grupos da re-
de Al Qaeda no Magreb. Con
eses novos condicionantes, a
capacidade de presión política
das autoridades de Marrocos
medrou significativamente.

A reivindicación da libre au-
todeterminación do pobo saha-
rauí segue contando cun apoio
moi maioritario no corpo social
do Estado. Menor optimismo
provocan as declaracións con-
tra a folga de Haidar realizadas
polas mais importantes asocia-
cións relixiosas e cívicas dos in-
migrantes marroquís que resi-
den no territorio español.�

O SÍMBOLO 
DA DÉBEDA

’’

’’O actual sistema político 
español naceu
cunha débeda
pendente coa
poboación do Sáhara”

’’Entramos na UE e España
cedeu aspectos de
soberanía esenciais e non
pasou nada, nin se
modificou a Constitución”

’’A fiscalidade española está
absolutamente centralizada.
Lévannos os cartos
e Esperanza Aguirre di que
xa son moi xenerosos”

’’Na mesma UE os Estados
membros teñen recoñecido
o dereito a marchar
e a reintegrarse outra vez”

’’Galiza pode vivir
perfectamente pola súa
conta e temos todo o dereito
a gobernarnos”

’’Temos máis capacidade
exportadora en relación
ao PIB que Madrid,
Cataluña ou o País vasco”

’’A exportación eléctrica
de Galiza a Portugal
non aparece como tal
porque esas empresas teñen
sede social en Madrid”

J.L. Rodríguez Zapatero diante

das bandeiras das autonomías durante

a Conferencia de Presidentes

do 14 de decembro.
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analista colaborador do IGADI
(www.igadi.org)

Vinte e dous dos 27 países da
Unión Europea achegáronse o
xoves, 10 de decembro, ao que
foi denominado como unha
chamada “de París” para estu-
dar reformas na política agríco-
la e alimentaria común ao son
da frauta francesa. Detrás de to-
do isto está o presuposto agríco-
la de 2013 a 2020 que se debería
traducir nunha nova baixa dos
gastos agrícolas que os gober-
nos pretenden atenuar. Oficial-
mente, tres son os obxectivos: a
defensa dos ingresos dos pro-
dutores, defender unha alimen-
tación diversificada e ter en
conta os aspectos ambientais.

Extraoficialmente, o proble-
ma non está na produción, xa
que o que no fondo se promove
é a concentración da produción
en explotacións eficientes e mo-
dernizadas, é dicir, altamente
tecnificadas e de produción in-
tensiva en detrimento da pe-
quena agricultura tradicional, e
o medio ambiente é un factor
periférico pero non un factor
central á hora de deseñar a polí-
tica agraria. Ninguén fala da in-
fluencia da distribución a nivel
global e os efectos perniciosos
que ocasionan tanto a nivel in-
terno, é dicir, comunitario, co-
mo externo, internacional.

As tradicionais subvencións
á produción e á exportación
non serven finalmente para
promover explotacións agrarias
sostíbeis senón para promover
explotacións intensivas de gran
tamaño con marxes de benefi-
cio nas unidades de produción
pequenas, e cada vez máis con-
centradas nalgunhas rexións
estratéxicas (perto dos grandes
centros transformadores e de

transporte) para que as grandes
empresas da distribución poi-
dan aproveitar a reestrutura-
ción para obter materia prima
barata nos mercados comuni-
tarios e internacionais. Todo is-
to afecta directamente na peri-
feria, onde a dispersión xeográ-
fica e o tratamento tradicional
da agricultura, como é no caso
galego, nos colocan nunha po-
sición comprometedora de ca-
ra ao futuro.

Algúns dos Estados presen-
tes, nomeadamente Italia, sén-
tense orgullosos e dan boa pro-

ba coas declaracións nas que
afirman que forman parte dun
núcleo duro ao abeiro de Fran-
cia. A maior beneficiaria dos
fondos da política agraria co-
munitaria e por tanto a máis in-
teresada en que o sistema conti-
núe, xa que ademais conta con
grandes empresas receptoras
dos beneficios comunitarios,
directa ou indirectamente, a
través do sector da produción e
da distribución.

OS MEDOS DE BRUXELAS. Aínda que
se fala de recortes nos presu-
postos da política agrícola euro-
pea, esta opción encontra moi-
tas resistencias e enfróntase ás
mobilizacións que esta reforma
poida causar no sector. Outra
escusa para impedir o recorte
dos recursos é o medo á autosu-
ficiencia de produtos alimenta-
rios, que estivo na orixe da polí-
tica agrícola común da posgue-
rra europea. Este temor que nos
levaría a converternos no silo
mundial, ten a súa orixe no rápi-
do incremento da poboación
do planeta. Non obstante, co-
meza a facerse visíbel o deseño
estratéxico da agricultura como
moeda de cambio e contrape-
so, sobre todo con Asia, ao mes-
mo tempo que se aposta por lles
engadir valor aos produtos do
agro dende unha perspectiva
da máxima eficiencia económi-

ca na explotación e na comer-
cialización dos produtos do sec-
tor primario.

Existe moito interese por ga-
ñar tempo e facer modifica-
cións lentas e progresivas. O or-
zamento da PAC representa o
42% do orzamento total da UE.
Neste senso o ministro de Agri-
cultura francés, Bruno Le Mai-
re, que presidiu a reunión, afir-
mou que na xuntanza sempre
se estivo en contra de calquera
recorte drástico no orzamento
agrícola da Unión Europea pro-
posto nos documentos de tra-
ballo elaborados pola Comisión
Europea. Parece ser que a Co-
misión está a pensar en con-
centrar os investimentos comu-
nitarios en innovación e ener-
xía. España xa cualificou de ina-
ceptábel a postura dunha comi-
sión en funcións que non de-
fende abertamente o sector da
agricultura como estratéxico.

Como se trata dunha primei-
ra reunión para achegar con-
senso, oficialmente non se falou
das cifras para a vindeira refor-
ma da PAC, e cinco países esti-
veron ausentes nesta xuntanza.
o Reino Unido, Holanda, Dina-
marca, Suecia e Malta. Os novos
encontros prométense intensos
e interesantes, porque máis que
un debate sobre presupostos é
unha confrontación de mode-
los de economía para o futuro.�

A pesar de presentar
as reformas agrarias
como o xeito
de manter
as pequenas
propiedades rurais,
os grandes
beneficiarios
son as industrias
do sector primario 

X.L. Franco Grande

Como é sabido, Silvio Ber-
lusconi fai todo o que po-

de para poñer as institucións
do Estado ao seu servizo co
maior desprezo posíbel para a
democracia e para a socieda-
de. As súas recentes ameazas,
xa en camiño de desenvolve-
mento legal, expresan moi ben
que procura o abeiro daquelas
institucións para os seus fins
persoais.

Tan torpes que o que procu-
ra, e o di abertamente para que
non haxa dúbidas, é fórmulas
legais que o salven das conde-
nas que tivo ou que aínda pode
ter, aplicadas con efectos retro-
activos –algo nunca visto en
ningunha democracia. Ou sexa,
que xa nin garda as máis ele-
mentais aparencias. 

Diante de tanta gravidade, o
secretario xeral de Refundación
Comunista (PCR-SE), Paolo Fe-
rrero, no nome da Federación
da Esquerda, dirixiuse aos líde-
res das demais forzas de oposi-
ción subliñando “o violento
ataque (do Cavaliere) contra as
institucións fundamentais de
garantía recollidas na constitu-
ción italiana”. 

Ataque que tamén vai acom-
pañado dunha sistemática ac-
ción de agresión ás organiza-
cións sindicais e sociais que
exercen o seu rol con autono-
mía e independencia. O que
anuncia Berlusconi é a suspen-
sión dos dereitos constitucio-
nais. Estamos diante dunha
verdadeira emerxencia demo-
crática, asegura.

Un pregúntase como é posi-
ble que pase en Italia o que está
pasando e que nada se mova.
Benvida, pois, esta iniciativa se
serve para que o país acorde. E
para que outros, como o noso,
onde tantos quixeran seguir a
Berlusconi, acorde tamén. Po-
ñamos atención a esta iniciati-
va: pode significar que algo se
move, ao cabo, en Italia.�

LATEXOS

XUNTOS CONTRA
BERLUSCONI

’’

Berlusconi nin garda
as máis elementais
aparencias”

’’

Produtores de leite manifestándose en Bruxelas. YVES HERMAN /  REUTERS

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

’’As subvencións ao agro
só benefician as grandes
explotacións
de tipo intensivo”

’’O orzamento da Política
Agraria Común
supón o 42 por cento
do gasto da UE”

Francia quere evitar a redución
dos fondos da UE para agricultura
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rante a ditadura. Amais, o se-
gundo está no cárcere polas
matanzas de indíxenas en Pan-
do, das que é considerado au-
tor intelectual.

Hai tempo que dende o Pa-
lacio de Itamatary, sede da di-
plomacia brasileira, se olla con
máis confianza a previsibilida-
de do socio boliviano, que a de
Venezuela, a pesar de ter moi-
tos máis litixios potenciais con
La Paz, xa que o principal inves-
tidor estranxeiro no sector do
gas é a empresa pública brasi-
leira Petrobras.

TENSIÓN COAS AUTONOMÍAS. As
maiorías na presidencia e nos
parlamentos non significan ne-
cesariamente paz durante o
novo mandato. Poñer en mar-
cha unha nova constitución,
un Estado das autonomías de-

partamentais ou orixinarias e
xestionar eficazmente os recur-
sos enerxéticos requiren de pa-
ciencia, experiencia e bos xes-
tores, que non sempre existen.

O país, que foi esquilmado
da prata do salitre, do caucho,
do estaño, do petróleo, pode
enganchar na historia da mo-
dernidade coa xestión dos 1,6
trillóns de metros cúbicos de
gas ou coa recente bendición
do litio , dos que segundo o Ser-
vizo Xeolóxico dos EE UU Boli-
via posúe, polo menos, 5,4 mi-
llóns de toneladas de litio das
12 existentes en todo o mundo.

Millóns de baterías de móbi-
les, ordenadores portátiles, ou
novas xeracións de coches
eléctricos demandarán carbo-
nato de litio. Bolivia poderá pe-
char daquela os bucles históri-
cos de saqueo e pobreza.�

ción que non foi quen de unir-
se, nin de conseguir candidatos
con prestixio social. Presentan-
do como fórmula ao binomio
Manfred Reyes-Leopoldo Fer-
nandes, ambos altos cargos du-

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

Nin sequera  a voz de Álvaro
Morales na televisión, un fillo de
15 anos do presidente Evo, pe-
dindo caridade, lle deu emo-
ción ao final de campaña elec-
toral en Bolivia.: “Pídolle a papá
que me axude cunha casa, nada
máis! Nunca, na miña vida lle
teño pedido nada.”

Un deja vu doutras opera-
cións sucias coas que calquera
estratega que dirixa procesos
electorais en Latinoamérica de-
be contar por anticipado. A
emisión da testemuña do rapaz
valeulle ao Canal Red Uno cru-
ceño unha demanda legal por
violar o código de defensa do
neno, da nena e do adolescente,

Razóns que expliquen por-
que Morales conseguiu un
62,5% dos votos, unha maioría
de dous terzos nas cámaras ou a
aprobación dos estatutos de au-
tonomía  poden citarse algun-
has que son de mérito de seu,
como multiplicar por dez en ca-
tro anos o que o Estado recibe
das multinacionais que explo-
tan o gas até unha cifra ao redor
dos 2.000 millóns de dólares
anuais. Medrar a unha media
do 5,2% na súa lexislatura . Aca-
bar co analfabetismo sendo fillo
de nai analfabeta e pai semia-
nalfabeto. Reducir a mortaldade
infantil con incentivos de 20 eu-
ros ás embarazadas que acoden
aos controis médicos. Outros 20
euros ás familias que non teñen
fillos que desertan da escola. Im-
plantar unha renda dignidade
para os maiores de 60 anos. Au-
mentar o investimento público
do 6,3% ao 10,5%. Unha refor-
ma fiscal que incrementou os
ingresos do Estado nun 20%.
Ter unha lexislación estábel. 

Outras son mérito da oposi-

O reelecto
presidente boliviano
ten liberdade
para afianzar o seu
programa
de axuda social e de
explotación mineira
do litio, básico nas
novas tecnoloxías

O novo mandato de Morales
baséase no benestar e no litio

Evo Morales, presidente de Bolivia. DAVID MERCADO / REUTERS

ELECCIÓNS / CHILE

PIÑERA E FREI NUNHA
ABERTA SEGUNDA VOLTA

Os candidatos da dereita, Se-
bastián Piñera, e da Concerta-
ción (socialdemócratas),
Eduardo Frei, compiten na se-
gunda volta aos comicios pre-
sidenciais chilenos, que se van
realizar o 17 de xaneiro. Piñera
gañou en número de votos
pero os apoios dos candidatos
de centro-esquerda descarta-
dos sumados aos de Frei son
suficientes para manter no
poder a socialdemocracia.

DEREITOS HUMANOS / EE UU

PARTE DOS PRESOS
DE GUANTÁNAMO A ILLINOIS

O ministro de Defensa dos EE
UU, Robert Gates, manifes-
tou que o presidente, Barack
Obama, deu orde de que par-
te dos presos de Guantánamo
sexan trasladados a cárceres
no Estado de Illinois (de onde
é orixinario o propio Obama).
Gates descartou que se pro-
duza ningunha liberación pe-
ro si adiantou que están moi
avanzadas as negociacións
con outros países para repar-
tir os prisioneiros do campo
de concentración cubano.

DIPLOMACIA / CLIMA

TIRAPUXA ENTRE NORTE
E SUR EN COPENHAGUE

Coa presen-
za dunha
manchea de
líderes políti-
cos remata o
Cumio de
Copenhague
sobre cam-
bio climático. O gran tema da
xuntanza internacional aca-
bou sendo a disputa entre os
países desenvolvidos e os Es-
tados subdesenvolvidos so-
bre o mellor xeito de parar as
emisións de gases contami-
nantes. O norte afirma que
non pode prometer redu-
cións que supoñan, en último
termo, unha mingua nos pro-
cesos industriais e, polo tanto,
na economía. O sur considera
inmoral que aos países po-
bres si se lles esixa un rigoroso
control ambiental.�

Eduardo Frei [á esquerda] e Sebas-
tián Piñera.
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S’’Morales quere aumentar
o gasto público un 4%”

’’Bolivia posúe, polo menos,
5,4 millóns de toneladas
de litio das 12 existentes
en todo o mundo”
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na provincia de Pontevedra hai
500 persoas nesta situación.

Unha das mobilizacións do
colectivo de desempregados,
promovido pola CIG, foi ante a
sede da Inspección de Traballo
en Vigo. Mouco responsabiliza
a este organismo de falta de ca-
pacidade para controlar a ac-
tuación das empresas. As cen-
trais sindicais levan anos de-
nunciando a falta de resulta-
dos á hora de detectar e evitar o
abuso sobre os estranxeiros,
moi estendido no sector da
construción.

Con todo, a estrutura da
produción nos estaleiros difi-
culta a inspección. No seu es-

Xurxo González
“Eu traballaba nunha auxiliar
até que hai pouco me despedi-
ron. O xefe da compañía dí-
xome á cara que era un bo ope-
rario e que non tiña ningún
problema comigo, pero que
polo meu salario pagaba a
dous traballadores estranxei-
ros”, asegura Arturo Mouco,
portavoz da Asemblea de Para-
dos do naval. Escenas seme-
llantes viviron as ducias de de-
sempregados do naval que nos
últimos días se manifestaron
para denunciar o que os seus
substitutos foráneos cobran
800 euros por xornadas de 11
horas de traballo. Calculan que

pazo físico conviven as empre-
sas principais (Barreras, Vul-
cano, etc.), que dispoñen de
moi poucos traballadores e
convenio propio, con varias
auxiliares subcontratadas. As
últimas acóllense ao convenio
do metal (o que fixa a bolsa de
contratación) e na súa gran
maioría son compañías de pe-
queno e mediano tamaño.
Mouco pensa que as principais
empresas tamén teñen res-
ponsabilidade na situación dos
traballadores desempregados
e nas condicións dos inmi-
grantes. “Coñecen perfecta-
mente o que pasa nas súas pro-
pias instalacións e poderían
evitalo”, afirma. 

REXEITAN A SOMBRA DA XENOFOBIA.
Os países de orixe dos traballa-
dores que substitúen aos xa afin-
cados son do leste de Europa
(Rumanía e repúblicas ex- >>>

Os estranxeiros tensan
o ambiente no naval

CRISE E MUNDO LABORAL

Parados do sector denuncian que non se
respecta a bolsa de contratación e rexeitan
calquera motivación xenófoba

Botadura nos  asteleiros Barreras de Vigo do ferri SF Alhucemaspara a compañía Balearia.   ANAVE

ECONOMÍA.16.
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LEI DE ECONOMÍA
SENSÍBEL

’’
Melchor Roel

Fukuyama non tiña razón
pero as ideoloxías están en

crise. A historia e os cambios se-
guen aí pero dende a parte do
mundo que se pode permitir re-
flexionar sobre eles non xorden
modelos analíticos que sexan
capaces de interpretalos para
afrontalos con solvencia. Así co-
mezamos a substituír a ideoloxía
por sensibilidade.

No Estado español tamén es-
tamos a vivir esta situación. Ten-
tando que os xestos substitúan
os valores, os compromisos e a
coraxe. Un exemplo disto é
como se afronta a crise. 

Recoñecendo que o estou-
rido da crise internacional preci-
pitou a do conxunto do Estado
español e lle engadiu novos e im-
portantes elementos negativos,
debemos ser conscientes de que
existen elementos propios que
nos levarían igualmente a unha
situación moi similar. 

A crise “made in Spain” ten
como principais trazos os se-
guintes.Unha competitividade
baseada nos baixos custos labo-
rais –na saúde e nos dereitos dos
traballadores– o cal repercute na
balanza comercial (no noso con-
torno só importamos máis que
Islandia, que só ten xeo!). A pre-
tensión de que un ben pode ven-
derse moi por enriba do seu va-
lor real: a vivenda. E que as per-
soas podían endebedarse até o
infinito (a débeda actual das fa-
milias en España supón o 150%
do PIB do estado). 

Lonxe de afrontar estes pro-
blemas de xeito solvente, o go-
berno estatal pretende mudar
o modelo produtivo cunha lei.
Nesta non hai obxectivos claros
e, máis que un catálogo de de-
beres, semella un batiburrillo
de medidas inconexas. O único
que as une é unha pose. Non é
serio.�

A explotación doutros pobos
vístese de civilización

e loita contra o
escurantismo”

’’
Arturo Mouco.  

’’Quizais deberiamos
considerar racistas os
empresarios que lles pagan
menos á xente
que traen de fóra”

[Arturo Mouco]
Portavoz da Asemblea de Parados
do Metal.
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é que, contraten a quen con-
traten, o fagan segundo os ter-
mos do convenio, e non coa
metade do salario”. E apunta
que “quizais deberiamos con-
siderar racistas aos empresa-
rios que lles pagan menos á
xente que traen de fóra”.�

iugoslavas), pero tamén da
África subsahariana. Isto fai te-
mer que o conflito poida derivar
cara argumentacións xenófo-
bas, como xa pasou este mesmo
ano no Reino Unido.

Mouco amósase sorpren-
dido: “non pensamos en nin-

gún momento en que nos pui-
desen acusar de racismo nin
de xenofobia. No noso colec-
tivo temos compañeiros afri-
canos ou dos países do leste
que estaban cumprindo co
convenio e quedan tamén sen
traballo. O único que pedimos

ECONOMÍA.17.
ANOSATERRA
17-23 DE DECEMBRO DE 2009

Manuel Cao

Apretensión do goberno de limitar a disposición de
contidos aos usuarios da internet por mal uso dos

materiais suxeitos a dereitos de propiedade acendeu os
ánimos duns internautas cada vez máis influentes como
colectivo pola súa capacidade de interacción na axenda
político-mediática. A trompada da ministra de Cultura
foi grande e o presidente tivo que desautorizala ante o te-
mor ben fundado dunha algarada mediática que se car-
gase a imaxe de tolerancia e defensa das liberdades que
calquera grupo democrático ten que manter.

As políticas socioeconómicas en España tenden a es-
tar determinadas por grupos de intereses que tratan de
introducir na axenda os seus asuntos e pola busca inme-
diata de rendibilidade electoral por parte dos axentes
políticos. Tanto goberno como oposición están presos
destes grupos moitas veces descoñecidos, o que di moito
do grao de perfeccionamento que teñen os seus méto-
dos de influencia. Os grupos de intereses ou lobbies son
esenciais no funcionamento democrático e a súa exis-
tencia e actuacións é lexítima salvo uso da violencia
como forma de presión. As decisións democráticas me-
lloran coa organización dos intereses e esta liorta entre a
Sociedade General de Autores de España (SGAE) e os in-
ternautas mostra como ante unha decisión favorábel a
certos grupos só se pode respostar coa organización es-
tábel e duradeira dos afectados para non ser ignorados
polo decisor. Así, o policy maker deberá aguzar o enxeño
para propoñer solucións e medidas máis pensadas e ra-
zoadas pois se non corre o perigo de gañar uns apoios
para perder outros.

Os lobbies teñen un padrón de comportamento co-
ñecido (intercambio de votos, información selectiva, in-
visibilidade parcial e peticións para os membros máis fe-
bles) e algúns en España cumpren tan ben a súa misión
que fan pasar por interese xeral o que non son máis que
intereses particulares de colectivos definidos polas súas
características funcionais, sectoriais, territoriais, de
crenzas, sexuais, etc. Hai casos espectaculares do bon fa-
cer destes lobbies: Colexios profesionais, Igrexa Católica;
terratenentes, mineiros, produtores de cereais, xirasol,
viño, oliveira; grupos feministas, homosexuais, viúvas;
futbolistas, toreros, etc, etc.

Galicia ten eivas históricas na creación de lobbies de-
bido á herdanza da Dictadura, á emigración, ao envelle-
cemento e á tendencia ao comportamento free rider.
Pero o exercicio da democracia vai inducindo un pro-
ceso de aprendizaxe en individuos e axentes cada vez
máis conscentes de que a falta de organización dos inte-
reses socioeconómicos tradúcese na desatención ou
olímpico desprezo destes mentres os colectivos organi-
zados acaban por explotar o conxunto da sociedade e
danar intereses específicos. A defensa das caixas demos-
tra que a sociedade é consciente de que na definición do
interese xeral de Galicia, España, a UE, todos temos o de-
reito e, sobre todo, a necesidade de influír activamente.�

Galicia ten eivas históricas
na creación de lobbies
debido á herdanza
da Ditadura, a emigración, 
o envellecemento
e a tendencia ao
comportamento free rider”

’’

’’
A INTERNET E OS 
LOBBIES REACCIONAN

Os prezos volven medrar.O Índice de Prezos ao Consumo do INE rexis-

trou en novembro un aumento do 0,3% respecto ao ano anterior. No con-

xunto do Estado os prezos subiron un 0,5%, co que se racha unha tenden-

cia de oito meses e se afasta polo momento a sombra da deflación. Os

analistas atribúen o cambio de tendencia ao prezo do petróleo. �

A bolsa de contratación que es-
tabeleceu o convenio do metal
de Pontevedra de 2006 consiste
en que as empresas do naval
deben darlle prioridade aos
operarios que xa traballasen no
sector anteriormente. Para es-
tar presente nas listaxes da
bolsa hai que estar dado de alta
no paro e buscar traballo polo
INEM. O sistema pretende li-
mitar os efectos da contrata-
ción irregular de operarios fóra
dos limites duns convenios
que, como puido constatarse
este ano, son difíciles de acadar.

Antolín Alcántara, dirixente
da CIG, afirma que “esta bolsa
de contratación é única no Es-
tado. Aquí tivemos que optar
por esta solución debido á can-
tidade de estaleiros da provin-
cia”. Así e todo, o problema da
contratación de traballadores
“baratos” é común a todo o Es-
tado. Este mesmo ano, en abril,
houbo protestas en Biskaia,
onde os operarios de La Naval
de Sestao desenvolveron unha
xornada de folga para denun-
ciar “o continuo goteo de des-
pedimentos para incorporar
operarios estranxeiros”.

Daquela, o presidente da
Federación de Asociacións Ru-
manas en España (Fedrom),
Miguel Fonda Stefanescu,
apoiou as mobilizacións e afir-

mou “que o problema reside en
que hai un empresariado que
está disposto a usar man de
obra inmigrante para rachar a
concertación social”. O esta-
leiro accedeu a firmar un
acordo polo que todos os traba-
lladores terían as mesmas con-
dicións. Pola contra, en Cádiz a
solución ao conflito foi limitar a
porcentaxe de estranxeiros.�

Unha bolsa de contratación única

Asemblea de traballadores de Barreras nas pasadas mobilizacións.         PACO VILABARROS

’’O problema da contratación
existe tamén nos estaleiros
de Cádiz e de Sestao.
No último houbo protestas
en abril deste ano”

Os estaleiros da ría de Vigo
acumulan prestixio e moitos
pedidos. Durante a pasada
folga para negociar o conve-
nio do metal, os argumentos
dos propietarios de Vulcano e
Barreras centrábanse en ase-
gurar máis contratos. A pro-
dución de novos barcos con-
firma o mantemento de moi-
tos postos de traballo.

Os operarios veteranos

despedidos nos últimos meses
pensan que a súa substitución
por persoal sen a mesma cua-

lificación provocará unha re-
dución da calidade, até agora
clave para o recoñecemento
internacional do sector en
Pontevedra. Arturo Mouco,
portavoz da Asemblea de pa-
rados do naval afirma que “no
último posto que ocupei tive-
mos que refacer a proa dun
barco que fora feita por un
grupo de estranxeiros sen a
cualificación suficiente”.�

Peores condicións, menos calidade

’’Tivemos que refacer a proa
dun barco que fora feita
por estranxeiros
sen cualificación abondo”

>>>
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as seleccións destes territorios e
a NF-Board (Nova Federación
Board) aínda que é máis coñe-
cida polo nome de Non-FIFA
Board. Na actualidade esta aso-
ciación conta con 27 membros,
dos que 13 son afiliados, tres
asociados e 11 provisionais. En-
tre os equipos que forman parte
desta entidade encóntranse os
Asirios Suryoe, a selección de
Gozo, a das Illas Chagos, a do
Kurdistán, Rijeka, Provenza, Tí-
bet ou a República Turca do
Norte de Chipre. Tamén son
membros deste organismo a
selección de Baixa Saxonia do
Sur, o da Illa de Pascua ou o te-
rritorio do Sáhara Occidental. A
sede das NF-Board encóntran-

se na localidade belga de Lieja.
Non embargante, o número

de seleccións potenciais que
poderían integrar este organis-
mo é moi superior ao das que o
fan na actualidade. Así, poderí-
an incluírse as seleccións de Ai-
mara, Fernando de Noronha,
as Illas de Ascensión e Santa
Margarida, así como os pobos
Quechua e Mapuche, e tamén a
comunidade armenia de Ar-
xentina.

COMPETICIÓNS PARALELAS ÁS DA FIFA.O
organismo que agrupa as selec-
cións ás que non se lles permite
competir en torneos oficiais leva
adiante outras competicións
paralelas ás da FIFA, aínda que a
meirande parte delas están con-
dicionadas polo factor econó-
mico. O principal campionato
que desenvolven as seleccións
“Non-FIFA” é a denominada
Copa Mundial Viva, un torneo
que, en teoría se desenvolve de
xeito bianual. A primeira edi-
ción celebrouse en territorio
francés, concretamente na loca-
lidade de Heyrés, na Costa azul

poñen o arquipélago de Malta.

OUTROS TORNEOS. Pero a participa-
ción de equipos non oficiais
non se reduce unicamente ao
devandito torneo internacio-
nal. Ao longo dos últimos anos,
celebrouse a FIFI Wild Cup, or-
ganizada polo equipo xermano
do Sant Pauli, desenvolvéndose
ao mesmo tempo que tiña lugar
o mundial de seleccións. 

Pola súa parte, Molucas do
Sur alzábase co torneo da UN-
PO nos primeiros días de xullo
ao mesmo tempo que se cele-
braba a Conferencia deste orga-
nismo na Haia. 

Na República Turca do Nor-
te de Chipre xogouse, até agora
o torneo que reuniu a un maior
número de representantes, até
un total de oito. Disputouse no
verán de 2006 e a el acudiron,
ademais do equipo do país or-
ganizador, outros coma Cri-
mea, Gagania, Kirguistán, o Ti-
bet ou Zanzíbar. O triunfo final
quedou na casa, tras vencer os
chipriotas aos crimeanos por 3-
1 no partido cumio.�

Antonio Cendán
A UEFA reserva para os futbo-
listas non profesionais a súa
propia competición denomi-
nada “Torneo das Rexións”, da
que se vén de disputar a súa pri-
meira fase a nivel do Estado es-
pañol. O equipo representativo
de Galicia deixou na cuneta a
Euskadi e Murcia, polo que dis-
putará as semifinais do torneo.
No hipotético caso de que o
combinado galego conseguise
facerse co triunfo a nivel estatal,
pasaría a competir con rexións
que forman parte doutros esta-
dos, polo que se podería consi-
derar coma unha competición
internacional en toda regra.

ORGANISMOS NON DEPENDENTES DA

FIFA. Aínda que son escasamen-
te coñecidos, no mundo do fút-
bol existen entidades e organi-
zacións que non dependen do
principal organismo reitor do
deporte do balón, a FIFA, e que
organizan pequenos torneos
nos que se dan cita dende terri-
torios ou pobos como é o caso
do pobo sami (Laponia) no nor-
te de Europa até outros que te-
ñen un vencello cultural ou ra-
cial, coma é o caso de Occitania
ou Pobo Xitano, até rexións ou
nacionalidades propiamente
ditas coma podan ser Padania,
Groenlandia ou Chechenia. 

O principal ente que agrupa

Malia que as chamadas seleccións rexionais
ou que forman parte dun Estado non teñen
recoñecemento por parte da FIFA,
existen distintas entidades de carácter
non oficial que organizan outro tipo de torneos,
principalmente de carácter amateur

gala, correspondéndolle a teóri-
ca organización a Occitania. A
esta primeira cita faltaron, entre
outros, o plantel do Pobo Xita-
no, polo que a competición se
reduciu a tan só catro equipos.
O máis salientábel foi a diferen-
za de nivel entre os contenden-
tes, xa que na final Laponia de-
rrotou por 21-1 ao equipo repre-
sentativo de Mónaco.

A segunda edición deste tor-
neo celebrouse no norte de
Suecia, organizada pola federa-
ción lapona. Aínda que se espe-
culou coa participación de máis
equipos que na primeira edi-
ción, os organizadores tiveron
que conformarse coa asistencia
dun máis, salientando a pre-
senza da selección de Padania,
do norte de Italia, impulsada
pola Liga Norte do país transal-
pino. Sería precisamente o con-
xunto padano o que se faría coa
segunda edición tras derrotar
na final por 2-0 ao equipo do
Pobo Arameo.

A vindeira edición da Copa
Mundial VIVA terá lugar na Illa
de Gozo, unha das que com-

’’Ás veces hai gran diferencia
de nivel coma cando
Laponia derrotou 21-1
a Mónaco”

’’No torneo Non-FIFA,
Padania gañoulle 2-0
ao Pobo Arameo”

FÚTBOL

Selección de Padania, 

rexión do norte de Italia .   

A.C.
Cando se vén de suprimir o tradi-

cional partido da selección gale-

ga debido supostamente a cues-

tións económicas coas que se tra-

ta de agochar outras de tipo polí-

tico, dende a Administración dise

que se potenciará o deporte

galego en todas as súas mani-

festacións. Evidentemente, a con-

correncia dun seleccionado gale-

go, ao igual que ocorre no caso

de Padania, en Italia, non cuestio-

naría para nada a existencia dun

combinado estatal. Tampouco

suporía unha manifestación de ti-

po político, pero coa presenza

dun equipo galego nun torneo

das anteriores características po-

dería dar a coñecerse o Fisterra

occidental a nivel deportivo,

aproveitando o forte empuxe

que ten o fútbol. E, se non, aí es-

tán os combinados do Pobo Xita-

no ou Arameo e tamén outros es-

casamente coñecidos coma o

equipo da Illa de Gozo, Crimea ou

calquera territorio caribeño.�

Podería competir Galicia?

Rexións e pobos
sen estado
compiten á marxe
da FIFA

PA
C

O
 V

IL
A

B
A

R
R

O
S

18-19 deportes.qxd  15/12/09  21:47  Página 2



DEPORTES.19.ANOSATERRA
17-23 DE DECEMBRO DE 2009

Antonio Cendán
Lidia Parada, con tan só 16
anos, ten a marca galega de
lanzamento de xavelina con

46,70 metros, a máis de acadar
un magnífico oitavo posto na
última Ximnasiada Mundial
celebrada en Qatar.

Non menos prometedor é o
futuro de Sandra Mosquera,
que gañou distintos criterios
estatais e foi a única represen-
tante galega no europeo de
campo a través, no que obtivo
unha magnífica sétima praza
en categoría júnior quedando
a tan só 28 segundos da gaña-
dora, a norueguesa Karoline
Bierkeli Grodval. A outra gran-
de atleta é Lucía Pérez que aquí
entrevistamos.�

O Xacobeo Blu:sens gáñalle 78-68 ao Real Madrid. O equipo galego

de baloncesto, o Obradoiro Xacobeo Blu:sens acadou unha vitoria históri-

ca ao impoñerse por 78-68 ao Real Madrid, en partido correspondente a

duodécima xornada da liga ACB, rachando así coa imbatibilidade do ca-

dro branco está tempada. O combinado santiagués, tras este resultado,

afiánzase nos postos intermedios da clasificación da ACB, mentres que o

Madrid perdeu o liderado.�

As tres grandes promesas do atletismo feminino
O atletismo feminino galego pode ter un bó
porvir. Tres atletas contan xa con
recoñecemento internacional en categoría
júnior. Son Lidia Parada, en lanzamento
de xavelina, Sandra Mosquera, en campo
a través e Lucía Pérez no salto de lonxitude

PISTA

Lidia Parada.

Lucía Pérez Currás é unha vi-
guesa de 19 anos que se pro-
clamou subcampioa estatal de
triplo salto en pista cuberta,
amais de facerse co título es-
pañol universitario, o que lle
valeu a presenza nos últimos
Xogos do Mediterráneo. Aínda
que, na tempada que vén de

rematar, conseguiu importan-
tes éxitos, que a consolidan
coma unha das grandes atle-
tas do Estado, neste momen-
to, a saltadora galega amósase
prudente en relación ao que
poda suceder na vindeira
campaña na que participará
nunha categoría superior,

concretamente na sub 23.
QQuuee  ddiiffeerreennzzaa  eexxiissttee  eennttrree  ooss
ssaallttooss  ee  oo  rreessttoo  ddaass  pprroobbaass
aattllééttiiccaass??
A principal é que se trata dun-
has probas moi técnicas, nas
que se require unha maior co-
ordinación de movementos e
nos que tes que controlar as-
pectos como a velocidade, o
propio salto e as caídas, xa que
é unha especialidade na que
se producen máis lesións.
QQuuee  oobbxxeeccttiivvooss  tteenn  aa  ccuurrttoo
pprraazzoo??
Como xa comentaba, estas son
probas máis técnicas polo que
non existen obxectivos a curto
prazo senón que os marcas
nun período de tempo moito
máis longo. En triplo salto, a
medida que vas avanzando,
colles máis experiencia e tes
máis posibilidades de acadar
os títulos dentro duns anos.
Aínda así, a miña ilusión sería a
de converterme nunha refe-
rencia do triplo salto no Estado
EE  ddee  ccaarraa  aa  22001100??
A situación vai ser distinta a
como foi este ano, xa que
competirei en sub 23, unha
categoría superior. O obxecti-
vo de cara a vindeira campaña
é meterme nos campionatos

de España absolutos e tratar
de bater as marcas galegas.
CCoommppaaxxiinnaa  bbeenn  eessttuuddooss  ee  ddee--
ppoorrttee??
Estou a estudar segundo de
Administración de empresas e
vaime ben. Non todo o mundo

o pode facer. Agora os profeso-
res axúdanche moito, espe-
cialmente se chegas a alto ni-
vel. É certo que teño uns hora-
rios algo terríbeis. Teño que er-
guerme moi cedo para ades-
trar. Aínda así podo facer moi-
tas cousas, ademais agora hai
moitos deportistas que tamén
son universitarios e son cos
que podes facer vida social.
EE  qquuee  ttaall  aannddaa  ddee  aaxxuuddaass??
Os que máis nos axudan son as
federacións e os propios clubs.
Grazas a eles podemos correr e
desprazarnos. A Xunta apoia o
fútbol. Nós recibimos pouco
apoio institucional. O que te-
mos procede do Concello.
Neste deporte non pides que
che dean diñeiro se non ter un-
has instalacións deportivas en
condicións. Aquí, para a prác-
tica de saltos non temos cen-
tros apropiados para as épocas
nas que vai frío ou vento. 
PPeennssaa  nnooss  XXooggooss  OOllíímmppiiccooss??
Coma calquera atleta, pero no
triplo salto e aínda un pouco ce-
do, porque para Londres que-
dan  pouco máis de dous anos.
O ideal sería participar nos de
Rio de Janeiro. Nesa data xa te-
rei 26 anos e será unha magnífi-
ca idade para competir.�

Sandra Mosquera.

Lucía Pérez, subcampioa estatal de triplo salto en pista cuberta

‘Quero ser unha referencia a nivel absoluto’

’’Agora hai moitos deportistas
que tamén son
universitarios e cos que
podes facer vida social”

’’A Xunta apoia o fútbol,
nós recibimos pouca axuda
institucional” 
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plano temático. Ademais,
sempre está de moda porque
na literatura galega repítese ci-
clicamente o debate entre
compromiso e esteticismo, co-
mo se houbese posibilidade de
unirse a un dos bandos! 
AAii  nnoonn??
A literatura galega é compro-
metida de seu. Cando un escri-
tor decide escribir en galego e
non en inglés, que é a lingua do
comercio, xa está tomando un-
ha posición social. Sinalar co
dedo culturalismo fronte realis-
mo social é maniqueo e estéril.
A min non me gusta, por exem-
plo, que se critique a xeración
dos 80 dun xeito total. Tivemos
erros pero tratamos a cultura
galega como se estivese norma-
lizada. Convertémola nunha fe-
rramenta que servía para expli-
car calquera cousa, para contar
calquera cousa. Hoxe a nin-
guén lle estraña que haxa nove-
las de aventuras ou contos para
mozos escritos en galego pero
hai 30 anos as cousas non eran
así. Houbo unha tentación de
darlle á nosa cultura un ton mi-
litante, só apto para unha ideo-
loxía. E evitouse grazas a que se
buscou representar toda a so-
ciedade na nosa lingua escrita.
Alégrome de que teñamos un-
has letras modernas e plurite-
máticas e non un discurso mo-
nocorde centro ou no lamento
ou na reivindicación.
CCuunnqquueeiirroo  ccoonnttrraappoonnssee  aa
BBllaannccoo  AAmmoorr  nneessaa  ddiissxxuunnttiivvaa
eennttrree  ssooññoo  ee  rreeaalliiddaaddee..
Eran escritores ben diferentes
pero non tan afastados. Cun-
queiro foi un soñador con ins-
tinto de supervivencia. Tivo
que adaptarse á fractura da
Guerra do 36 como puido e
véndoo con perspectiva foi
honrado. Ramón Piñeiro pe-
diulle que fose o escritor da
Nación pero a el iso quedoulle
curto. Sen deixar o localismo,
ben entendido, reclamou un
nacionalismo galego baseado
na vontade de querer ser gale-
go, non no esencialismo de ser

CULTURA.20. ANOSATERRA
17-23 DE DECEMBRO DE 2009

César Lorenzo Gil
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

M anuel Fernán-
dez Álvarez (To-
miño, 1958) to-
mou como ape-

lido literario o nome da súa al-
dea, Forcadela, sinónimo hoxe
dunha traxectoria literaria de
máis de 30 anos na que desta-
can tres piares, a poesía –cuxa
última novidade é Música de
cinza(Galaxia)–, a narrativa e o
ensaio literario, do que están na
mesa de novidades dous títulos,
Sete leccións de poesía(Espiral
Maior) e A mecánica da maxia
(Galaxia). O escritor é catedráti-
co de Ensino Medio e profesor
do Departamento de Filoloxía
da Universidade de Vigo.
PPaassoouu  ddooss  5500  aannooss  eenn  pplleennaa  ffoorr--
mmaa::  eennssaaiiooss,,  ppooeessííaa......  aaíínnddaa  rree--
cceennttee  uunn  vvííddeeoo  ddooccuummeennttaall
((22000077))  ee  aa  úúllttiimmaa  nnoovveellaa  ((22000055))......
A verdade é que se deu unha
casualidade editorial. A mecá-
nica da maxialevaba escrito un
lustro. Música de cinza é un
traballo no que empreguei cin-
co ou seis anos. Felizmente, Se-
te leccións de poesía tivo un
tránsito rápido entre a redac-
ción e a publicación.
CCiinnccoo  oouu  sseeiiss  aannooss  ddeemmoorroouu  oo
ppooeemmaarriioo??
Teño certa facilidade para es-
cribir poesía. E recoñezo que
esa facilidade me resulta in-
quietante. Por iso sempre po-
ño en corentena os meus poe-
mas. Non quero que me cegue
o entusiasmo e prefiro esperar
para ver se a maxia se mantén
pasado o tempo.
XXuussttaammeennttee,,  ddee  tteemmppoo  ffaallaa  eess--
ttee  lliibbrroo..
Esa é unha das claves pero de
fondo está unha loita que se dá
en grande parte da miña obra,
o tirapuxa de contrastes entre o
vitalismo e o gozo (o Música) e
a decadencia (o de cinza).
MMúússiiccaa  ddee  cciinnzzaa tteenn  mmooiittoo  ddee
hhiissttoorriiaa..  AA  ppooeessííaa  ddeebbee  iirr  mmááiiss  aalláá
ddaa  eemmppaattííaa  eemmoocciioonnaall  ccoo  lleeccttoorr??
A narratividade non pode estar

excluída da poesía. Non quero
restrinxir os versos á procura
da beleza estilística senón que
me interesa a beleza que se
produce polo fermoso encade-
amento dos feitos. Por exem-
plo, cando nos namoramos, a
nosa experiencia non se cir-
cunscribe a un obxecto senón
a unha sucesión de acontece-
mentos. Na nosa tradición lite-
raria hai casos excepcionais de
poesía narrativa, en Celso Emi-
lio Ferreiro, por exemplo.
DDii  RRoommáánn  RRaaññaa  qquuee  nnaa  ppooeessííaa
iimmppoorrttaa  mmááiiss  oo  ttoonn  ee  aa  aattmmooss--
ffeerraa  qquuee  ooss  tteemmaass,,  qquuee  aaccaabbaann
ppoorr  sseerr  uunniivveerrssaaiiss..
Estou de acordo. No curso pa-
sado vivín un momento inolvi-
dábel na universidade. Asistín
como espectador a un recital
no que se incluían poemas
meus que escoitei noutras vo-
ces. E o que me interesou foi a
atmosfera que creaban aque-
les versos. Eu defínome como
wagneriano: a música de Wag-
ner busca engaiolar a quen a
ouve dun xeito hipnótico, irra-
cional, alleo moitas veces ao
nivel da melodía. Se na lírica a
melodía é a palabra, eu digo
que si me interesa a forza da
sentenza, do que digo, pero
non me preocupa non logralo
ás veces se conecto co lector a
través do ambiente que evoca
o poema.
CCaall  éé  oo  mmoottoorr  qquuee  sseennttaa  aa  MMaa--
nnuueell  FFoorrccaaddeellaa  aa  eessccrriibbiirr??
Levo moito tempo facéndoo
pero non logrei saber a razón
exacta. Penso que escribir aca-
ba por ser unha actitude fronte
á vida e que na experiencia lite-
raria hai unha busca de coñe-
cemento. A min o que me inte-
resa é ese milagre de revelación
de algo oculto e misterioso que
só se encontra unha vez que o
pós no papel. Cando coñeces
algo non che interesa escribir
sobre iso; escribes para apren-
der, como un exercicio para
ampliar o saber.
ÁÁllvvaarroo  CCuunnqquueeiirroo  éé  oo  pprroottaaggoo--
nniissttaa  ddee  AA  mmeeccáánniiccaa  ddaa  mmaaxxiiaa..

QQuuee  ccaalliiddaaddeess  ttiiññaa  ppaarraa  sseerr  ttaann
iinnfflluueennttee  nnaa  lliitteerraattuurraa  ppoosstteerriioorr??
É que ten moitas facetas intere-
santes e non se pode reducir a
un estereotipo. Como poeta,
por exemplo, foi vangardista
desde o principio á fin. Inven-
tou o neotrobadorismo, intro-
duciu o surrealismo no galego
e os seus últimos poemas enlá-
zano directamente co cultura-
lismo da xeración do 1980. En
toda a literatura galega poste-
rior non hai nin un só texto que
non estea emparentado con el,
ben no plano formal ben no

galego porque che toca selo.
Blanco Amor é un escritor
máis universal. Hai que enten-
delo, non é o mesmo frecuen-
tar os cafés onde paraban Jorge
Luis Borges ou Julio Cortázar,
como fixo el en Buenos Aires,
que alternar co xefe da Falanxe
de Vigo, como lle tocou a Cun-
queiro. Hai un dato na súa bio-
grafía fundamental. Na Arxen-
tina comezou a psicanalizarse
e desa experiencia xorde A es-
morga. Nesa novela, hai dous
achados. Por primeira vez o ga-
lego encontra unha koiné, un
espazo común para todas as
variantes dialectais: a fala que
se escoita en América. Por ou-
tro lado, os tres protagonistas,
o Cibrán, o Bocas e o Milho-
mes son proxeccións do pro-
pio Eduardo: o home que sabe
das súas limitacións e non
quere saír do camiño recto; o
violento e falcatruán (coma fo-
ra o seu pai con el) e o homose-
xual setesaias amante da cos-
tura e de disfrazarse de muller.
UUnn  ddooss  pprriinncciippaaiiss  rreeffeerreenntteess  ddaa
ssúúaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  éé  EEdduuaarrddoo
PPoonnddaall..  PPoouuccooss  ppooeettaass  aaddqquuiirrii--
rroonn  ddiimmeennssiióónn  ddee  mmiittoo  ccoommaa  eell::
ssíímmbboolloo  ddaa  ppaattrriiaa,,  cceellttiissmmoo,,
iiddeennttiiddaaddee,,  ppoorr  uunn  llaaddoo,,  mmaacchhiiss--
mmoo,,  rraacciissmmoo,,  iirrrraacciioonnaalliissmmoo,,  ssee
sseegguuiimmooss  aa  MMaarrííaa  XXoosséé  QQuueeiizzáánn..
O moralismo é un mal instru-
mento para analizar a literatura.
É certo que Pondal ten poemas
impresentábeis nos que, direc-
tamente, xustifica a violación,
por exemplo. E parte da análise
de Queizán parte dun capítulo
dun libro meu sobre Pondal. Pe-
ro a literatura non se pode xul-
gar con eses criterios. Louis-Fer-
dinand Céline era un nazi e non
por iso a cultura francesa o re-
pudia. No caso de Pondal é bo
ter en conta o contexto da súa
obra. A finais do século XIX esta-
ba ben vista unha sexualidade
enfermiza: as doenzas venéreas,
a homosexualidade vista como
vicio... Nesa visión móvese este
home. E é un erro proxectar da
personalidade de Pondal

Manuel Forcadela, escritor

‘A xeración dos 80
normalizou a cultura galega’

A NOSA LITERATURA CONTEMPORÁNEA A EXAME

’’Se coñeces algo non che
interesa escribir sobre iso;
escribes para aprender”

’’Cando un escritor decide
escribir en galego e non
en inglés, que é a lingua do
comercio, xa está tomando
unha posición social”

’’Os críticos construímos
símbolos culturais. Isto os
anglosaxóns téñeno moi
claro. Cada mes publican
un magnífico e irrepetíbel
libro sobre Shakespeare”

’’A miña novela Sangue sobre
a nevevendeu
15.000 exemplares
a primeiros dos 90”

>>>
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car a grandeza dos nosos auto-
res, cantos máis mellor, e tecer
unha e outra vez o fío que une o
noso presente coa nosa tradi-
ción. A crítica arqueolóxica, a
que rescata textos, documentos,
pegadas do pasado, paréceme
decimonónica. 
NNeesstteess  mmoommeennttooss  aa  nnaarrrraattiivvaa
nneeggrraa  ggoozzaa  ddee  bbooaa  ssaaúúddee,,  ttaannttoo
nnoo  mmuunnddoo  ((LLaarrssssoonn))  ccoommoo  eenn
GGaalliizzaa  ((DDoommiinnggooss  VViillllaarr))..  VVoossttee--
ddee  ffooii  uunn  ddooss  pprriimmeeiirrooss  eenn  ffaacceerr
uunnhhaa  sseerriiee  ddee  nnoovveellaass  ddee  ddeetteecc--
ttiivveess,,  ccoonn  TToonnii  BBaarrrreeiirroo..  CCoommoo
xxuurrddiiuu  aaqquueell  ppeerrssoonnaaxxee??
Hoxe acéptase como normal un
fenómeno editorial coma eses
que nomea e os autores saen re-
sarcidos. Nos tempos das miñas
novelas policiais a cousa era ben
distinta. Eu recibín grandes críti-
cas por facer novela de xénero. E
recoñezo que tiñan erros pero
respondían ben ao que se lle esi-
xe a un libro dese tipo. Tamén é
verdade que me afectaron as
críticas e danaron o resto da mi-
ña narrativa, que pasou sen pe-
na nin gloria, talvez inxusta-

mos facer e facemos ficción crí-
tica. Construímos símbolos cul-
turais. Isto os anglosaxóns téñe-
no moi claro. Cada mes publi-
can un magnífico e irrepetíbel li-
bro sobre William Shakespeare.
A cultura galega ten a obriga de
facer o mesmo porque é sinal de
boa saúde. Temos que reivindi-

no sobre os demais, ser un pro-
feta capaz de falar co vento e
sentir o pensamento dos devan-
ceiros. Iso convérteo nun escri-
tor excepcional.
VVoosstteeddee  cchheeggaa  aaoo  eennssaaiioo  lliitteerraa--
rriioo  ppoollaa  ffaasscciinnaacciióónn  ddaass  oobbrraass
oouu  ddooss  aauuttoorreess??
Eu penso que os críticos debe-

unha visión da nosa socie-
dade. El pertencía á escasa clase
rendista e, por poñer un exem-
plo, de independentista tiña
ben pouco. Laiouse amarga-
mente da perda das colonias es-
pañolas no 1898. Ora ben, como
poeta logrou algo ben difícil, ele-
varse como un ser sobrehuma-

CULTURA.21.

mente ignorada. No primeiro
lugar no que aparece Barreiro
foi nun especial de CadernosA
Nosa Terrasobre relato policial
(17 de maio do 1988). Carlos
Blanco, falecido editor de Do
Cumio, viu aquel contiño na re-
vista e ocorréuselle iniciar cun-
ha novela de detectives unha
nova colección de serie negra
que tiña en mentes. Foi así co-
mo escribín Sangue sobre a ne-
ve,que vendeu 15.000 exempla-
res a primeiros da década do
1990. Eu daquela estaba estu-
dando narraticidade e contar
aquelas historias con Vigo de
pano de fondo serviume como
excelente exercicio para apren-
der sobre ese tema. As outras
tres funas escribindo ano tras
ano. Mais a derradeira (A procu-
ra do falso Grial) non se publi-
cou no seu momento pola mor-
te de Blanco e a reestruturación
de Do Cumio. Cando Carlos Le-
ma empezou a traballar en Ga-
laxia, animoume a publicala e
apareceu no 2005 na colección
‘Costa Oeste’.�
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VVoosstteeddee  ffooii  ddooss  pprriimmeeiirrooss  eess--
ccrriittoorreess  ggaalleeggooss  eenn  ““nnaavveeggaarr””  ee
tteerr  ppááxxiinnaa  pprrooppiiaa  nnaa  iinntteerrnneett..
Foi no 1992. Eu quedei fasci-
nado coa inmediatez, co ac-
ceso rápido á información en
calquera punto do planeta. E
lanceime a fondo. Daquela a
conexión era carísima, recor-
do que cha ofrecía a IBM e
pagabas por bytes descarga-
dos, así que as páxinas non
contiñan nada gráfico que as
fixese “pesar” máis. Gonzalo

Navaza tiña a súa páxina, O
cu do mundo, e eu O ximna-
sio de Academo.Hoxe aquela
paixón domestiqueina. Uso
acotío a rede pero nin tan se-
quera teño un blog meu.
TTaamméénn  ddaaqquueellaa  ééppooccaa  ssoonn  aass
ssúúaass  eexxppeerriieenncciiaass  ccoommoo  pprroo--
ggrraammaaddoorr..  EE  aass  rreefflleexxiióónnss  ssoo--
bbrree  ppooeessííaa  iinnffoorrmmááttiiccaa..
Fixen un programiña de análi-
se de textos, o abezeta, que ti-
ña un silabador. Tamén traba-
llei en software de versifica-

ción automática. O funciona-
mento era sinxelo. Había un-
ha base de datos de palabras e
frases e cada unha tiña unha
cifra asignada. O programa
mesturaba esas cifras dun xei-
to aleatorio e os resultados
eran combinacións ben curio-
sas. Tiña en mente adaptalo
para prefixar ritmos, número
de sílabas e rimas... pero a vida
levoume por outras angueiras.
Se algún programador quere
recuperar a idea...�

‘No 1992 tiña web propia,
hoxe non escribo nin un blog’

>>>
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percorre os recunchos de Lis-
boa, unha cidade que asegura
ser unha gran fonte de inspira-
ción. Aos seus 24 anos xa conta
co aplauso da crítica pola capa-
cidade interpretativa, que a le-
vou a facerse en 2006 co Premio

Borges e contará cunha banda
de acompañamento integrada
por galegos e portugueses, entre
os que figuran Xacobe Martínez,
Quiné, Rubén Santos, Santi Cri-
beiro e o propio Paulo Borges. 

NOVA TRAVESÍA. A cita, que terá lu-
gar en Pontevedra, convértese
na primeira edición tras o de-
sembarco, o pasado mes de se-
tembro, de Cantos da Maré fóra
de Galiza. Este primeiro encon-
tro celebrouse na cidade brasi-
leira de Fortaleza, no marco do V
Encontro Empresarial de Negó-
cios na Língua Portuguesa, e
reuniu artistas de todos os paí-
ses lusófonos, dende José Ama-
ral de Timor Leste, Manecas
Costa de Guinea Bissao ou Tim-
bila Muzimba de Mozambique
até Tonecas de Santo Tomé e
Principe e Paulo Rafael do Brasil. 

A experiencia foi cualificada
de “moi positiva” pola organiza-
ción, que valora a abertura de
moitas portas para proxectos de
intercambio e colaboración, e
que se acadou o obxectivo dun
festival “viaxeiro”. Uxía Senlle
confirmou que esta primeira
edición brasileira terá continui-
dade en 2010 con espectáculos
en Brasilia e São Paulo.�

CULTURA.22. ANOSATERRA
17-23 DE DECEMBRO DE 2009

Revelação Amália Rodrigues.
Tamén actuará a vocalista

Uxía, principal impulsora de
Cantos da Maré, que reinventa
no seu último álbum, Eterno
navegar,a tradición galega rela-
cionándoa con Portugal, Brasil e
Cabo Verde. Completará a noite
o brasileiro Fred Martins que,
tras varios anos compoñendo
para grandes intérpretes brasi-
leiros, creou en solitario un uni-
verso musical que o sitúa nun
lugar destacado dentro da nova
música popular do Brasil.

RACHAR FRONTEIRAS. A nova edi-
ción renova o compromiso fun-
dacional de reivindicar o esmo-
recemento das fronteiras que
“aínda” existen entre os países
lusófonos e que van desapare-
cendo, ao ver de Uxía , “pouco a
pouco, a medida que somos
conscientes das súas potenciali-
dades”. Como ela mesma sinala
“a música propicia ese achega-
mento de xeito directo, pero esa
aproximación debe ir acompa-
ñada dende outros ámbitos”.

O espectáculo, organizado
pola Concellería de Cultura de
Pontevedra, co patrocinio do
Xacobeo, desenvolverase baixo
a dirección musical de Paulo

M.B.
Cantos na Maré, o Festival In-
ternacional da Lusofonía, che-
ga á sétima edición e volve reu-
nir, en Pontevedra, algunhas
das voces que están a despun-
tar nesta escena internacional,
cun programa que combina
artistas consolidados e novos
talentos. No escenario do Pazo
da Cultura de Pontevedra reu-
niranse o 19 de decembro o ca-
boverdiano Tito Paris, a portu-
guesa Raquel Tavares, o brasi-
leiro Fred Martins e Uxía coa
intención de trazar un mapa
común entre estes territorios.

Uxía, tamén directora artísti-
ca do proxecto, destacou de to-
dos eles a vocación de creación
colectiva e o compromiso para
estabelecer pontes coa música
galega. A voz ronca do composi-
tor e cantante Tito Paris, que se
ten convertido nunha das ico-
nas da música luso-africana, á
altura de Cesária Évora, a quen
lle produciu o primeiro traballo,
será unha das principais bazas
da noite. Tito Paris, criado nun-
ha familia de músicos e cunha
dilatada traxectoria discográfica
e musical, presentará algún dos
temas que compoñen Acústico,
o seu último traballo.

Polo escenario desfilará,
ademais, o risco e a versatilida-
de da fadista lisboeta Raquel
Tavares, que desta vez muda a
casa de fados Bacalhau de Mol-
ho,na que habitualmente can-
ta na Alfama, polo Pazo da Cul-
tura pontevedrés. Tavares está
a presentar os temas do seu se-
gundo disco, Bairro, co que

Xacobe Meléndrez
‘Sen o Outono
Fotográfico
a realidade hoxe
sería distinta’
M.B.
Vén de inaugurarse, na Casa da
Xuventude de Ourense, a mos-
tra colectiva Novas conversas
con Atlante, producida polo Ou-
tono Fotográfico dentro do am-
plo programa da súa 27 edición.
Os seis fotógrafos asinantes re-
flexionan sobre as mudanzas na
sociedade sete anos despois da
catástrofe do Prestige. Con ela,
réndenlle, ademais, homenaxe
a Bieito Losada, creador e coor-
dinador do Outono Fotográfico.
CCoommoo  xxuurrddiiuu  aa  iinniicciiaattiivvaa??
É un intercambio entre o Espai
Fotografic Can Basté de Barce-
lona e o Outono Fotográfico de
Ourense e encargóuseme a di-
rección do proxecto, ao redor do
que queda despois do Prestige. 
QQuuee  ccaammbbiioouu??
Cada fotógrafo propón unha re-
flexión, unhas máis negativas,
como a de Sandra Rei, e outras
máis positivas, como a de Xosé
Abad, que retrata vixiantes espi-
dos na beira do mar. 
QQuuee  ppaappeell  xxooggoouu  nneessttee  tteemmppoo
oo  OOuuttoonnoo  FFoottooggrrááffiiccoo??
27 anos da cita confirman o seu
papel dinamizador na fotografía
en Galiza. Permitiulle a rapaces
que comezaban expoñer a ca-
rón de referentes internacio-
nais. Todo cun presuposto cati-
vo pero cunha gran calidade. Co
tempo transcendeu a cidade de
Ourense e abriu mostras en
Compostela, Ferrol, Pontevedra
e outras cidades e vilas galegas.
Este ano participan 450 fotógra-
fos. Se Bieito Losada non levara
a cabo esta iniciativa estaríamos
sen dúbida ante outra realidade.
Losada foi o pai, con maiúscu-
las, capaz de aglutinar os esfor-
zos de todos os que traballamos
neste ámbito. Sen el non tería-
mos sido capaces de conservar
durante tanto tempo unha ex-
periencia desta dimensión, este
traballo polo canteira fotográfi-
ca e por crear fotografía galega.�

Tito Paris (Cabo Verde),
Raquel Tavares
(Portugal), Fred Martins
(Brasil) e Uxía (Galiza)
participan neste
encontro musical que
reivindica a eliminación
das fronteiras culturais
entre os países lusófonos

Cantos na maré, a música da lusofonía

Tito Parise Raquel Tavaresna edición brasileira de Cantos na Maré o pasado setembro. FABIO LIMA

’’Combina artistas
consolidados e novos
talentos”

’’O festival reivindica
a eliminación de fronteiras
entre os países lusófonos”

’’O achegamento musical
de Cantos na Maréentre
culturas lusófonas debe ir
acompañado dende outros
ámbitos”

[Uxía Senlle]
Directora Artística de Cantos na Maré.
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Redacción/ilustracións: 

Gonzalo Vilas

Papá Noel e os Reis teñen compaña. Coma es-
tes, tamén ven do Oriente, pero da parte orien-
tal do noso país, das vellas montañas de Lugo e
Ourense. Chámanlle nalgúns sitios O Apalpa-
dor, noutros  O Pandigueiro.

Esta figura, recollida da tradición lembrada
pola xente maior de lugares como O Courelou
Pobra de Trives, está sendo recuperada e rein-
terpretada por asociacións culturais, concellos
como o de Santiago ou A Coruña, ou libros que

explican e ilustran este personaxe.
O Apalpador é un home maior e solitario, que

polo Nadal baixa da súa morada na montaña,
cargando cun saco de carbón, para levar aos
nenos castañas e xoguetes.

Deámoslle logo a benvida porque, ademais
de recuperar unha bonita tradición local para
levala a todos os nenos galegos, sempre está
ben ter outra fonte de regalosque engadir aos
coñecidos Papá Noel e Reis Magos!
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Aquí ven 
O Apalpador!

A memoria deste personaxe tradicio-
nal estaba prácticamente perdida.
Como outras tradicións, foise per-
dendo en beneficio de costumes
máis novas, como a dos Reis Magos e
a do Papá Noel. 
De testemuñas de xente maior do
Courel e outros lugares da montaña
luguesa, puido recuperarse a existen-
cia desta figura, que probabelmente
hai moitos anos foi popular en máis
lugares do noso país, pode que baixo
outros nomes e formas.
A figura dun vello que vive na mon-
taña e baixa a dar regalos aos nenos é
unha lenda extendida por moitos lu-

gares. Desde o propio Papá Noel dos
países nórdicos, até o Olentzero
vasco ou o asturiano Esteru.
O Apalpador ou Pandigueiro bai-
xaba o último día do ano, e xa nas ca-
sas, cando os nenos durmían, apalpá-
balle a barriga (ou pándega) para sa-
ber se os rapaces e rapazas estaban
sanos e medraban ben (que daquela
equivalía a estar algo gordiños). Si era
así decíalles: Así esteas todo o ano.
Naqueles tempos nos que a fame era
frecuente, este costume simbolizaba
a preocupación pola boa saúde dos
cativos.
Despois, o noso personaxe deixaba
unhas castañas, crúas ou cocidas se-
gundo as zonas, e tamén algún xo-
guetiño artesanal.

Apalpando as ilusións, en Santiago.

Obradoiros, cine, maxia, contacontos, monicreques, concertos,
mostras e excursións conforman o programa Apalpando as ilu-
sións. Máis dun
cento de activi-
dades lúdicas
que se desenvol-
verán nos centros
socioculturais
composteláns
ata finais de de-
cembro.
A compañía Títe-
res Cachirulo re-
alizará diversos
espectáculos con
m o n i c r e q u e s
que explican a fi-
gura do Apalpa-
dor.

Uns regalos non 

consumistas

Aproveitando o carácter tradicional
deste personaxe, a asociación cultu-
ral Gentalha do Pichel, principal im-
pulsora da súa recuperación, define
ao Apalpador como símbolo dun Na-

dal menos consumista, máis ligado á
natureza e aos xoguetes artesans,
feitos de materiais reciclabeis.
Xa sabedes, tendes que ir pedíndolle
ao noso amigo eses xoguetes máis
tradicionais, que moitas veces son os
que máis disfrutamos, eso sí, sen que
se esqueza de deixar unha presa de
castañas!

Aí o vén o apalpador
pra facerche a revisión
se medraches ou minguaches
en talla e en musculación

Aí vén o apalpador
non é mestre nin doutor
é un vello das montañas,
onde crían as castañas
pra che dar a boa mantenza
da señora natureza.

Vén do Courel... que ben !
Vén dos Ancares... que grande!
Vén do Souto máis retorto
onde aínda moucha o moucho.

poema deSofía de Labañou

A lenda do Apalpador

O debuxante ferro-
lán  Leandro reali-
zou a primeira re-
presentación grá-
fica do Apalpador,
coma unha especie
de xigante, dotado
de boina e pipa, de
longas barbas e
que viste con farra-
pos reciclados.

O Apalpador, nos programas de Nadal dos concel
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O Apalpador, 
no Nadal da Coruña

O personaxe da que estamos a falar será protago-
nista tamén da programación do Nadal Neneiro,
do concello coruñés.
O Apalpador visitará até sete barrios coruñeses, le-

vando casta-
ñas e regalos
aos nenos, e re-
galando exem-
plares dun li-
bro donde se
explica a súa
tradición, obra
do ilustrador
coruñés Xoan
G.

Antón e o Apalpador

Este libro escritopor Manuel Castro e Mar
Ameixeiras e ilustrado por Francisco
Ameixeiras está publicado na editorial Ba-
rafunda e ven de saír hai poucas semanas.

Conta a his-
toria dun
neno que
nunha ex-
cursión polo
monte
atopa a casa
do Pandi-
gueiro e co-
ñece, por
medio
deste, cal é a
súa historia
e cometido.

O Apalpador

O conto está escrito e ilustrado por
Xoán G. , e editado por Biblos. Acaba
tamén de sair á rúa, e conta cun blog
propio, http://www.apalpador.com.
No conto dase a coñecer a figura do apalpador,

con algunhas variantes respecto a outras ver-

sións, sobre todo no aspecto gráfico.

Publicacións sobre O Apalpadordal dos concellos
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Antonio García Teixeiro 

AApesar dos anos que levo
nas aulas, non deixa un

de sorprenderse polos com-
portamentos dos seus alum-
nos curso tras curso. As acti-
tudes cotiás permítenme co-
ñecer os seus desexos, as súas
fobias, a importancia da mo-
tivación, os amores, os gustos
e desgustos. Entrar no seu
mundo tan complexo. Eu
sempre pretendín que os ne-
nos non se comportasen
dunha maneira mecánica.
Levo ben anos dicíndolles
que non quero robots na au-
la; que quero rapaces e rapa-
zas que pensen, que vaian
acadando pouco a pouco
unha personalidade baseada
na reflexión e nos argumen-
tos. De aí, esa presenza cons-
tante da literatura nas clases.
De aí, esas letras, que fan pen-
sar, envoltas en música. Por
iso, encántame olibro-fórum
na escola ou a posta en co-
mún das súas opinións arre-
dor dunha película. Rebel-
des, de Coppola, baseada na
novela do mesmo título de
Susan E. Hinton, resulta un
bo exemplo. O mediador ten
que ser esixente consigo mes-
mo. Debe, creo, investigar,
coñecer e descubrir as canles
a seguir. Sorprendeume e ale-
groume ler nun xornal unhas
opinións de/sobre Ettore
Messina, adestrador de ba-
loncesto do Real Madrid. Un
dos seus asistentes afirma
que Messina nunca resulta
indiferente, que te leva a au-
toesixirte porque el é o pri-
meiro que o fai. Non respon-
de ao perfil de adestrador-
caudillo e afirma que non
quere robots, senón xente
que pense na pista. Incrible.
Xusto o que levo dicindo nas
clases tanto tempo. Léollelo
aos rapaces e bótanse a rir.
Pero comprenden moi ben a
miña intención. Chegan os
minutos de lectura silenciosa
na aula. Cada un, inmerso no
seu libro. Seguro que están a
recrear o seu mundo e o dos
demais. Eu collo o meu libro e
leo tamén.�

QUE PENSEN

Chegan os 
minutos 
de lectura 
silenciosa 

na aula”

’’

Kafka e a boneca viaxeira

Autor:  Jordi Sierra I Fabra

Editorial: Galaxia. Col. Árbore

A editorial Galaxia achégalles aos
mozos galegos este libro co que o
seu autor, o prolífico escritor Jordi
S.I.F, gañou o Premio Nacional de Li-
teratura Infantil e Xuvenil no 2007.
Trátase dunha fermosa historia, chea
de sentimentos, capaz de contaxiar o
pracer da lectura sexa cal sexa a
idade do lector e que o autor é quen
de novelar a partir do feito real que
lle sucedeu ao escritor checo Franz

Kafka cando, paseando por un par-
que se atopou cunha nena que cho-
raba pola perda da súa boneca e
para consolala decide facerse pasar
polo carteiro de bonecas. A través
dunha prosa fluída, non exenta de
recursos expresivos e dotados de
grande emotividade, transcríbense
as cartas que a suposta boneca lle es-
cribe á súa amiga humana durante
tres semanas. O que, nun primeiro
momento foi unha mentira piadosa,
vaise converter, co paso do tempo,
nunha ilusionante necesidade para
Kafka. Mentres que para Elsi, a nena

p r o t a g o -
nista, cada
carta vai
significar
un paso
c a r a
a d i a n t e
dentro do
proceso da
súa apren-

dizaxe vital. A ilustradora Minia Re-
gos consegue plasmar de xeito plás-
tico a tenrura que agroma ao longo
de todo o texto.�

Alba Piñeiro

Intercambio de ilusións

Axuda ao Apalpador a atopar

a saída dop laberinto e poder

apañar as castañas.

Neste barullo de letras has de percu-

rar sete nomes de equipos galegos

de fútbol.

Tes un debuxo, unha caricatura, unha foto
túa, da túa mascota ou do sitio en que vives
que queres publicar e comentar? 
Ou un artigo, un contiño, ou un pequeno
poema?

Mándaos a bulebule@anosaterra.com e, na
medida do posible, irémolos publicando
aquí. E manda o teu nome, e o lugar donde
vives ou a escola donde estudas, se queres.
Anímate!

BULE-BULE 1387.qxd  15/12/09  22:51  Página 4



27 cultura.qxd  15/12/09  21:48  Página 1



ANOSATERRA
17-23 DE DECEMBRO DE 2009

características que definen a re-
pública narrativa son continua-
mente esnaquizadas –e volve-
mos á Nova Narrativa e á liña na
que se insire esta escola, decisiva
na conformación da narrativa
actual. As personaxes, cando
chega a habelas, meta-
morfoséanse, destrú-
ense. Trama tampouco
hai. O tempo e o lugar
son extraordinaria-
mente relativos. Que
queda, se queda algo?
O que queda é o funda-
mental: o pensar e o
sentir. Abonda iso para
construír unha obra li-
teraria? Efectivamente,
o “literario” non se agacha tras
da forma verbal con que nos é
transmitindo. O que define  co-
mo “literaria “ unha cousa, radi-
ca na propia esencia desa mes-
ma cousa. Entón, se o “literario”
xa está nas cousas, cal é o papel
do escritor?, quédalle algún?
Pois si que lle queda, o escritor
debe saber recoñecer e transmi-
tir esa “literariedade”, para o cal
resulta imprescindíbel un fondo

crítica

CULTURA.28.

Chus nace xa á marxe de tirapu-
xas xenéricas, de feito só a vonta-
de autorial explica que os ante-
riores títulos se leran dentro de-
sas redutoras fronteiras porque
na escrita de Chus pouco se po-
de atopar do que tradicional-
mente é considerado “poesía”. 

Dito isto, para explicar esta
peculiar escrita parece aconse-
llábel acudir á bagaxe crítica que
a redor dos estudos sobre os tex-
tos mínimos se foi artellando
(desde finais dos 80 do pasado
século e con moita máis forza
desde finais da pasada década),
pois os textos hiperbreves son a
expresión literaria máis axenéri-
ca que se coñece. E, se así se fai
como vimos reivindicando des-
de hai ben tempo, atopamos
que a escrita de Chus Pato (así
como a da liña histórica e litera-
ria onde a inserimos) e os textos
hiperbreves teñen como recur-
so expresivo fundamental a epi-
fanía, a suxestión. O que se escri-
be forzosamente significa
máis/distinto do que a denota-
ción sumatoria desas palabras.
Precisamente (sobre todo na
máis recente poesía) esta é unha
queixa reincidente. É xa un lugar
común. E, á vez, a estratexia lite-
raria e estratexia lectora aínda
non ben asumidas nin entre
quen escribe esta tipo de litera-
tura porque non se axeita nada
ben ao que a tradición sinala co-
mo “literario” . O vello concepto
do “literario” segue operando
aínda porque pouco se coñece
aínda de como será “o novo”.
Ese choque xera inevitabelmen-
te frustración, aínda nesas men-
tes que teñen a convicción de
que se a literatura foi o que foi (e
non se renuncia á herdanza) o
que está claro é que debe ser ou-
tra cousa porque sería antinatu-
ral que non evolucionase.

Se Uraniaera un título funda-
mental na historia da nosa poe-
sía, témome que con Secesión
haxa que dicir algo semellante
na narrativa; desde logo, para
quen siga a evolución da Litera-
tura con certa atención, non é
nin moito menos un título mar-
xinal. Malia aparecer en colec-
ción narrativa, malia, nalgún
momento, ter certa explicación
lóxica ao abeiro da tradición, as

bral e sentimental) que nos leva
deica aí; iso, o que nos fai sentir
vivos. A fin de contas, a escrita
descontextualizada de Chus Pa-
to concíbese como instrumento
que obrigue á reflexión sobre un
e o mundo, sobre un e o seu
contexto. E como tal instrumen-
to resulta particularmente útil.
Enfrontala e non sentirse sacu-
dido é extraordinariamente difí-
cil. Nela, o valor estético non es-
tá por debaixo do  pragmático
nin se entende sen el. A estética
clásica, na escrita de Chus, está
continuamente transcendida.�

X.M. Eyré

Explicar Turquía a través dunha
novela é algo así coma un oxímo-
ro; sendo un xénero de tradición
occidental, a propia forma xa su-
pón unha toma
de postura ante a
realidade turca
que condiciona
a escritor e lecto-
res. Ao final de
Neve –publicada
orixinalmente
en 2002– un dos personaxes ex-
présallo directamente ao narra-
dor: “o que quería que lles dixese
aos seus lectores é que non crean
nada do que diga de min, nada
do que diga de nós. De tan lonxe
ninguén nos pode entender”.
Non obstante, Orhan Pamuk
aceptou o reto de combinar a
ambición de totalidade –elabo-
rar unha fábula sobre a compli-
cada realidade turca– coas inevi-
tábeis concesións á simplifica-
ción que impón o didactismo. E,
no canto de tentar un grande
fresco histórico, opta por >>>

coñecemento da tradición lite-
raria, a tradición vólvese plancto
mais non para clonarse senón
para evolucionar.

Isto, que serve para explicar
Secesión,sería útil de igual mo-
do para calquera outro título

publicado por Chus Pa-
to. En si, nesta narrativa
pouco hai de novidade
respecto aos títulos xa
publicados. O mundo
temático que o move xa
está nas obras anterio-
res. Quizá o ourensa-
nismo de Secesiónsin-
gulariza. Como tamén
pode facelo a presenza
do mundo familiar ou

do mundo afectivo próximo.
Quizais iso non sexa nada novo.
E quizá esteamos errados pen-
sándoo. Porque cada contexto
crea un texto novo por moito
que o tema e o método sexan
parcialmente idénticos e a dife-
renza nas conclusións extractas
sexa mínima. Porque quizá iso é
o que menos interesa, a conclu-
sión; e o que máis interesa sexa
precisamente o proceso (cere-

’’Case sen
personaxes
e sen trama,
queda o
fundamental,
o sentir”

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

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

Chus Pato.

O nome de María Xesús Pato es-
tá, desde a súa aparición nos pri-
meiros noventa do século pasa-
do, fortemente vencellado á ano-
vación poética
máis vangardis-
ta –traballo pen-
dente é estable-
cer o seu grao de
ascendencia
entre quen inte-
gra a poesía ga-
lega máis nova. De aí que a che-
gada ás librarías dun novo título
da poeta ourensá constitúa todo
un acontecemento. 

Cómpre advertir que a escrita
de Chus Pato é, tamén desde a
súa orixe, fortemente axenérica
en canto a que as características
xenéricas, típicas e herdadas da
tradición, non son operativas na
súa produción textual. É dicir,
Chus, desde sempre, escribe li-
teratura en parámetros que difi-
cilmente a bagaxe da tradición
crítica, transmitida desde a Mo-
dernidade, pode atender e expli-
car. Se coincidimos en que a liña
na que Chus se sitúa ten orixe en
Manuel Antonio, con paraxe na
Nova Narrativa e Ferrín, esta-
mos trazando aquela que nos
indica o nacemento da poesía
do século XXI en pleno século
XX. E aquilo que uniformice esa
liña pode ser tido como a estra-
texia/recurso literario funda-
mental ns literatura do século
XXI. Obsérvese que dicirmos “li-
teratura” evitando calquera deli-
mitación xenérica interna. En
boa parte xa a historia narrativa
do século pasado é  tamén a his-
toria de cómo a narrativa vai  bo-
tando man de recursos poéticos;
pois ben, a literatura que escribe

NARRATIVA.

A vangarda
de Chus Pato

Secesión
AAuuttoorraa::  Chus Pato.

EEddiittaa::Galaxia.

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

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

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

� SSeettee  ppaallaabbrraass.. Suso de Toro. Xerais.

�  DDiimmee  aallggoo  ssuucciioo.. Diego Ameixeiras. Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN ¬¬    
� AA  ccoocciiññaa  ddee  LLaarrppeeiirrooss.. Benigno Campos. Galaxia.
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� AA  ddeelleeiibbaa  ddoo  mmuunnddoo  ..  Amin Malouf. Xerais.

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

Visión
de Turquía
no mellor Pamuk

Neve
AAuuttoorr::    Orhan Pamuk.

TTrraadduucciióónn:: Bartug Aykam e María

Alonso Seisdedos.

EEddiittoorriiaall::  Galaxia (602 pp.).
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nalista que desenvolve Ka per-
mite despregar unha enorme
variedade de visións da socieda-
de turca na que se entretecen
elementos relixiosos, políticos e

CULTURA.29.

delimitar o seu obxecto a
unha pequena vila de Anatolia,
Kars, cun pasado puxante mais
en franca decadencia. 

Ka, un poeta occidentalizado
que leva uns anos no exilio, en
Frankfurt, volve a Turquía para
o funeral da súa nai. Ao saber
que Ipek, unha antiga amiga dos
tempos da Universidade se di-
vorciou do home e vive en Kars,
consegue que un xornal istam-
bulita o envíe como correspon-
dente para cubrir as eleccións
locais e unha misteriosa vaga de
suicidios de mozas musulmás a
quen as leis lles impiden levar o
pano na cabeza nos centros de
ensino. Mais en Kars, Ka coñece
a enleada vida política local e
déixase involucrar nela. Duran-
te unha estrambótica función
de teatro, ten lugar un non me-
nos extravagante golpe de esta-
do cuxo obxectivo non se sabe
ben se é entorpecer o previsíbel
triunfo dos ‘fanáticos relixiosos’
nas eleccións ou actuar contra
os nacionalistas kurdos que se
organizan na vila… 

ANOSATERRA
17-23 DE DECEMBRO DE 2009

CONTADELIBROS.
Premio Merlín

Mil cousas poden pasar. Libro I,
de Xacobe Fernández Serrano,
gañou o Premio Merlín 2009,

que con-
voca Xe-
rais. A
historia
lévanos
ao Reino
do Mar

nas vésperas do aniversario do
rei, Pindo IV. Os seus fillos Neda
e Mercurín queren facerlle un
agasallo inesquecíbel. Nesa
procura vivirán moitísimas
aventuras. O volume inclúe
ilustracións do propio autor.

Teatro para crianzas

Xerais publica na colección
‘Merlín’ da que tratamos dous
títulos de teatro. Restaurante
Farruco,da marinense Chus

Pereiro, con
ilustracións de
Xan López
Domínguez, es-
tá escrita en
rima e ten un
enfoque humo-
rístico. A acción
transcorre no
xantar dunha
parella e o rei no
restaurante do
título. O maqui-
nista Antón,de

An Alfaya, con debuxos de
Santy Gutiérrez, gañara o
Premio ‘Xeración Nós’ do 1991
e permanecía inédita. 

Sobre o medo

Agustín Fernández Paz
compón, con ilustracións de
Xan López Domínguez,
Valados,publicado nunha ver-

sión
especial ta-
mén na co-
lección
‘Merlín’, de
Xerais. Xoel
e Helena

terán que superar os atrancos
que levantan muros na cidade
para seguiren en contacto.�

Esta só é unha moi apertada
sinopse do que sucede ao longo
dun feraz argumento que debu-
xa un complexo panorama da
Turquía actual. O papel de xor-

nacionais: todos eles remiten,
dunha forma ou doutra, ao de-
bate entre tradición e moderni-
dade, ao interrogante sobre a in-
terminábel reconstrución da
identidade na permanente ba-
talla de adaptación aos tempos. 

Os habitantes de Kars abalan
entre o orgullo de ser quen son, a
vergoña polo contraste entre o
pasado glorioso e a decadencia
presente, o resentimento contra
un Occidente que perciben fa-
chendosamente arrogante e o
sentimento de culpa pola nula
transcendencia do seu país no
conglomerado xeopolítico ao
que pertence, Europa. A ansie-
dade por atopar os compoñen-
tes fundamentais que os prefi-
guran propician unha heteroxé-
nea mestura de influencias que
provocan que os esquerdistas de
antano atopen refuxio na reli-
xión, que os nacionalistas kur-
dos ou armenios combinen
marxismo e islamismo, que os
kemalistas defensores do laicis-
mo profesen un inconfesábel
respecto polas mulleres

O académico Rivas alerta da asfixia á lingua.A boca da literatura. Memo-

ria, ecoloxía e lingua foi o título do discurso de Manuel Rivas na cerimonia da

súa entrada na Real Academia Galega (RAG) que tivo lugar o pasado sábado

na Universidade da Coruña. O novelista interpretou o nomeamento como

“unha encomenda de responsabilidade e compromiso na tarefa de defen-

der, cultivar e divulgar o idioma, o patrimonio e as expresións culturais de

Galicia”. No seu discurso destacou o carácter universal e vangardista da litera-

tura galega e sinalou que a nosa cultura sufriu longos períodos de probas

”semellantes á tortura da asfixia” e advertiu de que existe o perigo de conver-

tela nunha “especie de parque temático, de tenda de souvenirs”.� PA
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Orhan Pamuk. 

>>>

>>>
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Manuel Pérez Rúa, premio de ensaio Ramón Piñeiro. A obra Retrato da

Xeración de 1950 serviulle a Manuel Pérez Rúa para facerse con este galar-

dón, impulsado pola Editorial Galaxia, a Fundación Gas Natural-Unión Fe-

nosa e a Secretaría Xeral de Política Lingüística. Nel, o autor elabora un re-

trato do cambio social producido durante e tras a transición democrática

en Galiza a través da visión e explicación de 30 testemuñas directas. O xu-

rado valorou a “orixinalidade” no tema e o enfoque na elaboración da “his-

toria oral” dunha xeración.�

dun mellor acomodo nas cua-
drículas, as máis das veces ríxi-
das, da historiografía literaria.

A pertenza de Xabier Xil Xar-
dón ás Redes Escarlata resulta
neste caso de utilidade para
orientármonos á hora de situar
o autor nunhas coordenadas
poéticas. Neste seu primeiro li-
bro, o poeta instálase nun dis-
curso épico para recuperar a
memoria comunal, tal como
advirte xa no seu comezo: “De-
bruzados ao nacente de tanta
desmemoria / comprobamos
que esta cerna que nos nutre día
a día / bairou e sempre bairará /
no chan en que habitamos

mento que ameazan a súa con-
centración. En Neve, porén, esa
condición trasládase á persona-
lidade de Ka, permitindo que as
tramas secundarias progresen
baixo a súa mirada de testemu-
ña, conformando un gran cre-
bacabezas tan convincente co-
mo turbador. Algunhas escenas
–como a gravación da conversa
mantida entre o director da es-
cola que lles prohibiu a entrada
ás mozas que levan veo e o seu
asasino– son extraordinarias e
contribúen a que prevaleza a
sensación de que estamos dian-
te dun dos mellores libros escri-
tos polo Nobel turco.�

Manuel Xestoso

A XXI edición do Premio de Poe-
sía Eusebio Lorenzo Baleirón
volveu cumprir unha das princi-
pais expectativas dun certame li-

non só logra que o romanticis-
mo extemporáneo non renxa no
progreso da trama, senón que
obtén a complicidade do lector
na súa inconfesada apoloxía do
tradicional candor romántico. A

coherencia do armazón
narrativo ampárao. 
Pamuk, en todo caso,
non renuncia a introdu-
cir un dos seus temas
preferidos: os vínculos
entre arte e realidade. A
reflexión sobre a esen-
cia da arte ocupa aquí
un papel central: os
dous momentos de clí-
max da novela corres-
póndense coas dúas re-
presentacións teatrais
que se celebran en Kars.
Partindo da certeza de
Hegel –citado por un
personaxe– de que “his-

toria e teatro están feitos dos
mesmos materiais”, o autor in-
siste na idea de que arte e vida
arremédanse a unha a outra nun
circuíto que se retroalimenta
continuamente. Malia que, moi
causticamente, esa convicción
matízase coa idea marxiana
–non citada, mais evidente no
avance da obra–  da curta distan-
cia que separa a traxedia da farsa. 

Algunhas das novelas de Pa-
muk adoecen dunha certa natu-
reza errática no seu desenvolve-

terario: a publicación dunha voz
inédita e, polo tanto, o descubri-
mento dun novo escritor. Do ga-
ñador desta convocatoria, Xa-
bier Xil Xardón
(Morgade, Xin-
zo de Limia,
1983), apenas
coñeciamos,
alén da súa per-
tenza ao colecti-
vo Redes Escar-
lata, algunhas composicións
aparecidas en revistas e volumes
colectivos. O poeta forma parte
polo tanto dunha promoción de
voces que algúns comezaron a
denominar novísimas, a falta

crítica

POESÍA.

No nacente
da desmemoria

Cando menos a derrota
AAuuttoorr::  Xabier Xil Xardón.

EEddiittaa::Sotelo Blanco (64 pp.).

Xabier Xil Xardón.

que abrazan o pano na cabeza
como símbolo de rebelión con-
tra o Estado. Nada resulta simple
nesta contenda e Pamuk non
cae na trampa do reducionismo:
a confusión do diagnóstico e ca-
se tan escura coma a re-
alidade política. 

Non obstante, a es-
crita do autor semella
aquí máis clara que en
ningunha outra das sú-
as obras, coma se non
quixese envurullar aín-
da máis o descrito. A es-
trutura e clásica, a pro-
sa é límpida, os xogos
metaficcionais aos que
adoita recorrer están
aquí reducidos á míni-
ma expresión –en reali-
dade, empregados co-
ma un recurso para
xustificar a omniscien-
cia do narrador: Pamuk apela á
gran tradición decimonónica,
mais coa aspiración de conxu-
gala coa herdanza da moderni-
dade, nun exacto reflexo do de-
bate que plasma a súa novela.
Sorprendentemente, non cae
no convencionalismo e, cando
cae, faino coa ambigüidade e a
ironía suficientes para desacti-
valo. Por exemplo, cando inclúe
ingredientes declaradamente
melodramáticos na historia de
amor do protagonista con Ipek: >>>

’’A escrita
do autor
semella aquí
máis clara que
en ningunha
outra das
súas obras,
coma se
non quixese
envurullar
aínda máis
o descrito”
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O 26 de xaneiro de 1939 entra-
ban as tropas franquistas en Ca-
talunya. Dous días despois, apa-
recía a prensa. Un único xornal,
La Vanguardia, ao que se lle en-
gadía o adxecti-
vo de española.
A pouco menos
dun mes, o 17 de
febreiro, dous
novos xornais
reaparecían: El
Correo Catalán, controlado po-
los seus antigos ideólogos: os
carlistas. E Solidaridad Nacional,
impreso nas instalacións do que
fora xornal da CNT Solidaridad
Obrera. Con todo, meses antes
da sublevación militar, aparece-
ra en Barcelona un semanario

falanxista con esa mesma cabe-
ceira coa intención de comba-
ter, sobre todo, os anarquistas e
atraer a elementos desencan-
tando dos anarcosindicalismo
cara ao nacionalsindicalismo
propugnado polos membros de
Falange española. Ao non ter un
órgano de expresión, Solidari-
dad Nacionalpasou a ser con-
trolada polos falanxistas. 

La Vanguardia Españolaera
o xornal que se dedicaría a espa-
ñolizar Cataluña. Cataluña, a
Cataluña de Durruti, de Com-

panys, de Negrín, etc, xa non
existía, ben o dixera Carlos Sen-
tís nun artigo aparecido neste
xornal o 2 de febreiro de 1939:
«¿Finis Cataloniae? El “fin” de
una película de “gangsters” sim-
plemente» (Sentís goza agora de
credibilidade democrática, e en-
tregaba artigos até hai pouco
tanto en La Vanguardia como
no Avui). Agora só existía a Cata-
luña real, unha Cataluña que
«hoy empieza a amanecer».

El Correo Catalán, en voz bai-
xa, suspiraba por un rei car-

o fluír da nosa historia”. O
discurso épico céntrase ademais
nunha realidade xeográfica, so-
cial e cultural concreta, a Limia,
para cantar a derrota e a perda
dunha terra secaque garda aín-
da a memoria dun tempo perdi-
do. O libro incide polo tanto na
representación dunha
transformación do me-
dio natural, provocada
neste caso pola deseca-
ción da lagoa de Antela
–“bulimos ó chou des-
de aquela seca”. De-
nuncias semellantes
foran noutrora aborda-
das desde a escritura vi-
sionaira, desde o verso
de factura social ou
desde a sensibilidade
ecolóxica. Xabier Xil
Xardón faino neste li-
bro desde a conciencia
da derrota e desde a vontade de
recuperación da “factura da me-
moria” e dun tempo onde asen-
tan os piares da identidade.

A restauración do tempo
perdido levada a cabo polo poe-
ta bebe abondo das fontes da in-
fancia e da memoria dos devan-
ceiros: o avó que llo contou todo
e a avoa costureira que garda os
patróns de todos os vivos que fo-
mos soterrando. O libro teste-
muña as transformacións expe-
rimentadas nos modos de pro-

dución e de vida na chaira en
termos ora críticos ora apocalíp-
ticos: “semella que o Entroido
fose unha caricatura máis ben
fiel da propia especie”. Os refe-
rentes mitolóxicos –Antioquía, o
peite, Artur– sustentan igual-
mente a memoria perdida, do

mesmo xeito que a to-
rre, máis  que un ele-
mento paisaxístico, é
unha peza fundamen-
tal do discurso épico.
En Cando menos a de-
rrotaapreciamos unha
selección léxica parti-
cular na que predomi-
nan formas patrimo-
niais para designaren a
flora, a fauna e a morfo-
loxía do terreo. Algun-
has escollas –bairar, re-
tobato, beón, gorbia–
serven ademais como

ancoraxes da memoria.
Xabier Xil Xardón atopou

nas terras enxugadas da Limia
unha materia para un discurso
sobre a derrota e a identidade
–“aquel mar de beón que viu
nacer a nosa estirpe”– que bota
man de numerosos recursos do
xénero épico, así como de refe-
rentes máis ou menos orixinais,
para restaurar un tempo desa-
parecido e construír toda unha
poética da perda.�

María Xesús Nogueira

A Cuarta potenciade The Homens.A banda compostelá está a presentar

en directo por todo o país o repertorio do seu terceiro traballo titulado Cuar-

ta potencia, que presta especial atención ás melodías e as letras. Producido

por Santi García, o novo disco recolle unha ducia de cancións nas que The

Homens insisten no seu gusto polo pop británico de todas as décadas e a

enerxía do punk americano dos oitenta, ao que se lle engade un interese po-

la psicodelia e a experimentación.�

’’Xil Xardón
atopou
na Limia
unha materia
para un
discurso
sobre a
derrota e
a identidade”

>>> ENSAIO.

Un retrato
falanxista
de Castelao

Fantasmones rojos.
La venjança falangista
contra Catalunya (1929-1940)
AAuuttoorraa::  Eulàlia Pérez i Vallverdú.

EEddiittaa::A contravent.

Lluis Companys [esquerda] na prisión do Puerto de Santamaría.         LA MEMORIA VIVA

>>>

ANOSATERRA
17-23 DE DECEMBRO DE 2009

28-33 critica (1).qxd  15/12/09  22:40  Página 5



CULTURA.32. ANOSATERRA
17-23 DE DECEMBRO DE 2009

crítica

Percíbese unha certa inquietude
entre os espectadores cando a
obra comeza: resulta difícil des-
cifrar se estamos ante un drama
desmesurado ou ante unha co-
media negra. O ton oscila impe-
dindo que nos decidamos, xo-
gando connosco, amosando
trazos agora tráxicos, agora gro-
tescos. Mais non se trata de que
o espectáculo se amose dubitati-
vo, senón de que exhibe unha vi-
sión do ser humano que intran-
quiliza, que non estamos dis-
postos a admitir de todo. Atra bi-
lesitúase no incerto terreo do es-
perpento para así poder incor-
porar intriga, humor, patetismo,
parodia… e, sobre todo, un per-
corrido pola violencia –familiar,
sexual, social– no que as frontei-
ras entre cultura e barbarie se
desdebuxan, no que a realidade
se tingue con brillos de alucina-
ción. 

A obra sitúanos nunha es-
tancia onde tres mulleres –as
tres irmás que habitan a

Rojo, Gabriel Alomar, Eugeni
Xammar, Companys, etc. e: Ro-
dríguez Castelao.

Eulàlia Pérez di que a maioría
destes “escritores” son hoxe des-
coñecidos e así acontece o que
acontece: Miguel Utrillo: o inspi-

rador da sección, teste-
muña de cargo na de-
puración de diversos es-
critores cataláns, en
1984 recibiu o Premio
Sitges, na categoría Plu-
ma de Ouro,outorgado
polo concello da cidade,
baixo a batuta dun alcal-
de pertencente a Con-
vergència Democràtica
de Catalunya. Non sabí-
an quen era Utrillo?
E que sabemos nós do

home que fixo o retrato de Caste-
lao: “No acertaba yo a encontrar
el genio, la inspiración o el mérito
en Picasso. No lo veía ni con lupa
en Castelao”. Viu ao rianxeiro un-
ha vez tomando apuntamentos:
«Y de estos apuntes salían calza-
dos de zuecos, con las manos en
los bolsillos y el cigarro casi con-
sumido en la boca, los campesi-
nos gallegos, que en un periódico
propiedad del tan cuco como re-
pulsivo masón Portela Vallada-
res, nos contaban diariamente
las cosas de la vida”. Veu a Repú-
blica e con esta “el renacimiento
de los pueblos hispanos y el desa-
rrollo de sus culturas. Y nuestro
héroe nos salió buen paladín.
¿Por qué no aspirar a un Ministe-
rio en esas numerosísimas na-
ciones en que se iban a cimentar
los pueblos ibéricos?”. Castelao
descubriu a suprema incultura
en que se achaba Galiza porque
nela se ensinaba en español e
lanzouse a predicar en galego. Si
señor, con una sola “l” menos,
que eso da mucho de hecho dife-
rencial”. Logo coñeceu os vascos
e inventou un estatuto, mais “La
Falange y el Movimiento Nacio-
nal evitaron a los padres de la far-
sa el doloroso alumbramiento.
La zona roja recogió en su seno la
chalina del conspiradorcillo anti-
fascista, la melena desvaída y la
miopía cada vez más acentuada
de Rodríguez Castelao. Volvieron
las dietas. Papá Stalin le llevó a
Rusia para que se consolase un
poco de sus cuitas (…) Acosado

lista e, entretanto, adaptábase,
magnificamente, á situación. Os
falanxistas eran «a revolución».
Eran o «amanecer» e, por tanto,
debía acabar tanto coas ideoloxí-
as obreiras como cos odiados se-
paratistas. Foi entón que a catro
meses da reaparición
do xornal –xullo de
1939 até marzo de
1940– apareceu unha
sección, «Fantasmones
rojos» na que se entre-
gaban os «retratos»
cheos de rabia, odio e
violencia de persoeiros
republicanos, maior-
mente cataláns e cata-
lanistas, onde todo apa-
recía como se se tratase
dunha película de
gangsters que se enfrontan entre
si. Mais os ataques, evidente-
mente, non se dirixían unica-
mente ás persoas, partidos e/ou
institucións republicanas, senón
á lingua e a literatura.

Os asinantes desta sección,
dirixida e concibida por Miguel
Utrillo Vidal (fillo do gran pintor
Miguel Utrillo) foron varios, case
todos descoñecidos, dos que na-
da se sabe ou moi pouco. Entre
eles só salienta un nome que poi-
da ser recoñecido polo lector de
hoxe, Fernando Díaz-Plaja, que
asina un único o artigo: «Un seu-
do-historiador: Gonzalo de Re-
paraz» (evidentemente, Reparaz,
comparado con Díaz-Plaja, ta-
mén historiador, era, como mí-
nimo, un Marc Bloch). Os outros
nomes, á parte do mencionado
Utrillo son: Mario Roberto, Juan
Francisco Bosch, Lope F. Martí-
nez de Ribera, Luis C. de la Peña,
Fernando Barangó Solís, Anto-
nio Lorca, Rafael Lopez Chacón,
Félix Centeno e José Mª García
Rodríguez (este último, con Utri-
llo, o que máis «retratos» asinou).

Todo isto esta tirado do prólo-
go que Eulàlia Pérez i Vallverdú
lle pon á edición que fixo destes
artigos recompilados baixo o tí-
tulo: Fantasmones Rojos. La
venjança falangista contra Cata-
lunya (1939-1940). Mais, quen
eran estes «fantasmones rojos»:
Pere Corominas, Carles Riba, Pa-
blo Iglesias, Pau Casal, Bosch i
Gimpera, Pompeu Fabra, Azaña.
Aguirre, Alcalá Zamora, o xeneral

por el Ejército de Franco en su re-
fugio rojo, fue huyendo errante
como judio y sabe Dios, por don-
de pasea ahora su miseria políti-
ca y moral, rabiando como niño
caprichoso y con un tufo apes-
tante a lacayo de Stalin”. 

Que sabemos nós do asinan-
te deste retrato (e dos dedicados
a Azaña, Pablo Iglesias, Jiménez
de Asúa, Prieto, Alcalá Zamora,
etc. Eulàlia Pérez dá unha pe-
quena biografía (traducimos do
catalán): José María García Ro-
dríguez: “Poeta, narrador e críti-
co de arte. En 1942 publica No
éramos así. Militante falanxista,
participa activamente nas tare-
fas de propaganda e adoutrina-
mento programadas polos Ser-
vizos de Propaganda de Falanxe
como La Hermandad de excau-
tivos. Posteriormente, en 1944,
achámolo como dirixente da
Obra sindical del Hogar y Arqui-
tecturaencargada da constru-
ción de vivendas sociais na Bar-
celoneta e Ciutat Meridina”.
Máis nada. Digamos que é autor
de diversos libros de historia e de
biografías de personaxes históri-
cos. Para saber máis, pode o lec-
tor consultar o Diccionario da li-
teratura galega I. Autores, coor-
dinado por Dolores Vilavedra e
publicado por Editorial Galaxia.
Só cabe dicir que o/a autor/a da
entrada non tiña nin idea de
quen era José Mª García Rodrí-
guez. Mellor será non esquecelo,
sobre todo, como di a editora
destes artigos: “por un sentido
estrito de hixiene social e de nor-
malidade nacional”.�

X.González Gómez

Homenaxe ao fotógrafo Ricard Terré.O Centro de Estudos Fotográficos de

Vigo organiza a homenaxe que o próximo 22 de decembro se lle renderá no

MARCO ao fotógrafo catalán falecido o pasado mes de outubro. Fotógrafo de

corte humanista, interesado en reflectir na súa obra o interese humano, Terré

trasladou a finais da década de 1950 a súa residencia a Vigo, onde participou

activamente nos debates fotográficos da Asociación Fotográfica Galega. Des-

pois dunha parada na actividade, Terré retoma nos 80 a fotografía e presenta

obra nova na II Fotobienal de Vigo. No ano 1991 o Centro de estudios Fotográ-

ficos organiza en Vigo a primeira exposición monográfica do catalán.�

’’[Castelao],
acosado por
el Ejército de
Franco en su
refugio rojo,
fue huyendo
errante como
judio”

>>>

Un intre da representación de Atra bilepola compañía Teatro de Ningueres. 

CONTADELIBROS.
Casalderrey para pequeniños 

Fina Casalderrey publica Fiz, o
coleccionista de medos,con
ilustracións de Teresa Lima. O

neno que lle
dá nome ao
volume ñe
un pequeno
amedoñado
que ten

temor até de saír da casa. Mais
un día decide que o mellor xeito
de superar esas pantasmas é
coleccionalas. E así vivirá un
cento de aventuras. Edita Oqo.

Estilos plásticos diferentes

A figueira de Pelostortos,de Ana
García Castellano e Mikel
Mardones está baseado nun
conto popular que narra o xogo

de enxeño
entre tres ne-
nos e o
malvado

vixilante
dunha froi-
teira. A ca-
sa da miña
avoa,de
Pep Bruno

e Matteo Gubellini, lévanos ao
fogar dunha vella bruxa e os
seus horríbeis pero amigábeis
amigos. Os dous álbumes están
editados por Oqo e as
traducións ao galego correron a
cargo de Antón Fortes. 

Historias de lonxe

Oqo tamén é a responsábel da
edición dos últimos libros que
comentamos. O corazón do

xastre,de Txabi
Arnal e Cecilia Va-

rela, traducido
por Laura
Rubio,
cóntanos a vida
dun costureiro

de lenda que precisa querer pa-
ra que a súa arte co fío e a agulla
flúa. Os mil brancos dos
esquimós,de Isabel Minhós
Martins e Madalena Matoso
(traducido por Antón Fortes) ex-
plica como os habitantes do Ár-
tico ven a cor branca.�

TEATRO.

O xogo
da morte

Atra bile de Laila Ripoll
CCoommppaaññííaa::  Teatro de Ningures.

DDiirreecccciióónn::  Etelvino Vázquez.

EElleennccoo:: Casilda García, Sonia Rúa, Josi

Lage, David Novas, Fran Paredes.
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meta, co mesmo fío argumental
lixeiramente modificado (baixo
a supervisión do autor), Fernan-
do Trueba ponlle imaxes ás dife-
rentes reaccións dos personaxes:
Ángel Santiago (Abel Ayala) un
rapaz inxenuo inxustamente en-
carcerado, quen se agarra á ino-
cencia e ilusión ameazadas na
súa estancia no cadea; Vergara
Grey (Ricardo Darín)
un ilustre ladrón de cai-
xas fortes,  quen choca
coa experiencia e de-
sencanto das eleccións
vitais equivocadas, e
Victoria Ponce (Miran-
da Bodenhöfer) unha
rapaza que expresa,
mediante a danza, a
agonía que non pode
pronunciar, que vive inmersa
nas consecuencias dramáticas
da perda dos pais durante a dita-
dura de Pinochet.

A elección dos actores é máis
que acertada nalgúns casos (co-
ma o do auténtico protagonista
da cinta, Abel Ayala, ou no do
nada excesivo e por iso excesiva-
mente críbel, Ricardo Darín) ac-
cesoria noutros (coma no caso
de Ariadna Gil, con tres frases
delgadas de máis en toda a pelí-
cula, e un papel prescindíbel pa-
ra o meu gusto) e curiosa coma
no caso da aparición do autor da

novela, Antonio Skármeta, no
papel de crítico de danza.

A película conta, non embar-
gante, cunha base literaria de ex-
cesivo peso que acaba desvir-
tuando a cinta. A homenaxe á li-
teratura resulta por momentos
excesiva, tinguindo a linguaxe ci-
nematográfica de descrición e
contemplación, carente por mo-

mentos de acción, re-
cordándonos que se
trata dunha película
longa de máis. Mo-
mentos que sobran,
contemplacións que
sacan o espectador do
discurso cinematográ-
fico, excesivo lirismo
para unha película de
127 minutos.

O saber facer de Fernando
Trueba é incuestionábel. Sabe
con que traballa e como pode
contar o que quere contar. Por
isto deduzo que se trata neste
caso, dunha elección persoal,
dun xeito de narrar, na miña
opinión, pouco afortunado.

PROPOSTA: Pedir de regalo
para o Nadal algún recompilato-
rio de poesía de Gabriela Mistral
ou unha novela de Antonio Skár-
meta e lelos escoitando o disco
de Nadal de Peter, Paul & Mary,
A Holiday Celebration.�

Ana Xesteira

Casa Grande dun lugar in-
definido– velan o cadáver do
home dunha delas, a única que
casou, a herdeira do patrimo-
nio. Unha cuarta muller, a cria-
da, é testemuña, detonador e ví-
tima dunha traxedia que non
tarda en revelar as claves dunha
sociedade agresivamente clasis-
ta e ferozmente reprimida. O ve-
lorio pasa de escenario da hipo-
crisía a marco da catarse: a tra-
vés dos cerimoniais funerarios,
do xogo da morte, abrollan os
odios e as frustracións acumula-
das durante toda unha vida de
submisión a normas arbitrarias
e castradoras. 

Os espectadores asistimos a
un xogo duplo. Por unha banda,
o velorio transfórmase nunha
especie de representación tea-
tral que serve de válvula de esca-
pe a todos os resentimentos; o
máxico ten aquí o papel de ele-
mento purificador e por iso non
é estraño que un cadáver rexu-
veneza a medida que pasan as
horas. Por outra, está a certeza da
inhumanidade e a crueldade
dunhas morbosas relacións de
dominación entre as persona-
xes. Así, a trama –o misterio que
se desvela ao final– se vai mo-
vendo entre unha malicia rudi-
mentaria e unha ruindade sofis-
ticadamente sádica.

Dalgún xeito, Atra bileé ta-
mén un exercicio de imaxina-
ción teatral: A casa de Bernarda
Albaescrita por Valle-Inclán. Da
primeira subsiste a descrición da
condición feminina nunha so-
ciedade pechada, o interrogante
sobre a permanencia do instinto
na natureza humana. Do segun-
do, o relato dunha realidade de-
formada, o achádego do carica-
turesco da existencia. E o valor
para representar un teatro inme-
diato onde poden suceder as
cousas máis terríbeis en escena. 

Mais por riba de todo –e aquí
se descobre outra afinidade con
Valle– existe unha gran intelixen-
cia literaria no desenvolvemento
da función. Coma no mellor tea-
tro, os diálogos constrúen, si-
multaneamente, os personaxes
e a trama: móstrasenos o que
ocorre –non se nos explica–, des-
cubríndonos, en cada ocasión,
os distintos matices que cada

palabra é quen de achegar ao
sentido último da obra. Hai un-
ha vocación de literatura expre-
sada na fábrica dun “segundo
decorado” verbal que desen-
mascara lucidamente os signifi-
cados ocultos da linguaxe popu-
lar que manexa e que retrata ex-
cepcionalmente a sociedade da
que xorde. É o verbo o que crea o
clima do espectáculo. 

O trío principal de actrices
responde con gran fortuna aos
retos que propón un texto tan
esixente: a forza das súas inter-
pretacións, a precisión de xestos
e réplicas, o respecto á exube-
rante sonoridade da palabra…
logran que nada sexa inútil, que
cada frase e cada situación teñan
un sentido e que o humor amor-
teza equilibradamente a sordi-
dez do que se narra. Os prolon-
gados aplausos do público son a
mellor testemuña de que ver es-
ta función é unha ocasión inme-
llorábel de entrar en contacto
cun teatro auténtico. �

Manuel Xestoso

Partindo dos Sonetos de la
muerte de Gabriela Mistral, Vic-
toria baila polas páxinas da no-
vela de Antonio Skármeta, El
baile de la victoria, acompañan-
do as diferentes pegadas que a
ditadura chilena deixou sobre
algunhas das personaxes litera-
rias que nela habitan.

“Del nicho helado en que los
hombres te pusieron,

te bajaré a la tierra humilde
y soleada (…).”

E partindo da novela de Skar-

Marga Romero

Desde o primeiro número
en 1983 a revista dirixida

por Mª X. Queizán a Festa da
Palabra Silenciada reivindi-
cou a escrita e o pensamento
feminista e conectou Galiza
co mundo. No 1985 dedicou-
lle o segundo número a Rosa-
lía de Castro anunciando un-
ha nova interpretación da
obra e da figura da autora.
Ano tras ano, déuselle entrada
á nova escrita e á renovación
da poesía galega nos anos 90
que nos faría falar do Move-
mento poético da Festa da Pa-
labra Silenciada e mudouse
de rumbo a partir do nº 14 xa
que as escritoras gozaron de
máis espazo nas canles nor-
mais de difusión, abonda ver-
mos este 2009. Ano no que
entra na RAG Margarita Ledo,
Yolanda Castaño recibe o pre-
mio “Ojo Crítico”, Rosa Anei-
ros o Xerais e o da Fundación
Caixa Galicia, Mariví Villaver-
de é recoñecida co Bos e Xe-
nerosos da AELG, Marilar
Aleixandre co Día Internacio-
nal da Tradución da ATG. Ve-
se no cine O club da calceta de
María Reimóndez e represén-
tase Neuras de Mª X. Queizán.
Reedítase O livro das devora-
cións de Pilar Pallarés, publí-
case Erofanía. Triloxía poética
de Castaño e gózase con O
Pouse de fume de Dores Tem-
brás. Patricia A. Janeiro sor-
prende con A perspectiva
desde a porta e Begoña Caa-
maño con Circe ou o pracer
do azul. Neste 2009 no que
volvemos á rúa contra a polí-
tica lingüística do goberno te-
mos na nosa man a lectura De
fala a lingua: un proceso ina-
cabado de Pilar García Negro
e a razón da nosa parte como
nos demostra Nos camiños
do entusiasmo. Calidade da
lingua e planificación, de Go-
retti Sanmartín. Parabéns por
este magnífico 25 que demos-
tra que a Festa da Palabra se-
gue a ser unha referencia.�

25 NOS DA FESTA
DA PALABRA
’’

Como ben se puido ver 
neste 2009, as mulleres
gozaron de máis espazo
nas canles normais de
difusión”

’’

’’A película
conta cunha
base literaria
de excesivo
peso”

O audiovisual galego sinala que a nova lei do cine “frustrará” o seu fu-
turo.A Coordinadora de Asociacións Profesionais do Audiovisual Galego vén

de manifestar que a Orde que desenvolve a Lei do Cine aprobada polo Go-

berno central, recorrida nestes momentos na Unión Europea, “frustrará” o de-

senvolvemento do futuro dun cine galego independente. Denunciou ade-

mais as contradicións existentes entre esta iniciativa e a lexislación europea e

defendeu a excepcionalidade cultural de Galiza. A Coordinadora, integrada

pola Asociación de Actores e Actrices de Galicia, a Asociación Galega de Guio-

nistas, a Asociación de Técnicos de Galicia e a Asociación de Directores e Reali-

zadores de Galicia, acordou ademais dirixirse ao Director da CRTVG para pedir

explicacións pola anunciada desaparición de varios programas culturais.�

CINEMA.

Demasiada
literatura

O baile da Vitoria
DDiirreecccciióónn::  Fernando Trueba.

GGuuiióónn::  Fernando Trueba, Jonás Trueba

e Antonio Skármeta.

EElleennccoo:: Ricardo Darín, Abel Ayala, Mi-

randa Bodenhöfer, Ariadna Gil.

Vicente González Montoto,
presidente da Coordiinadora

de Asociacións Profisionais

do Audiovisual Galego.

Ricardo Darín nun intre da película.

>>>
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M.B.
Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

BBaixo o título Mariña
Oriental Edicións A
Nosa Terra publica a
nova entrega da co-

lección Comarcas de Galiza, coa
que está a percorrer o patrimo-
nio natural e histórico do país
concello a concello. Fornos, em-
barcadoiros de mineral, muí-
ños, pontes, ferrarías, igrexas e
pazos dan forma a un patrimo-
nio etnográfico e artístico refle-
xo dunha historia dilatada, na
que autores como Murguía in-
clúen un primitivo desembarco
de gregos, cartaxineses e feni-
cios na procura de riqueza mi-
neral na comarca. Do que, con
certeza, existe constancia é da
presenza da cultura castrexa na
Mariña Oriental. Os castros de
Vilamar e Adelán en Barreiros, o
de Goios, Vilar, Rececende, Vila-
boa, Picota e Salmeán na Ponte-
nova; o de Vilaselán, A Devesa,
Vilaosende, As Anzas e Arante
en Ribadeo; ou do Castro, Vidal
e Sante en Trabada, conforman
algúns dos restos topados.

BARREIROS. O documento máis
antigo que fai referencia a Ba-
rreiros data do século VIII. Trá-
tase dunha doazón de terreos
do rei Silo a varios monxes para
que neles se levantase un mos-
teiro, do que hoxe non se con-
serva ningún resto. Despois
dunha Idade Media convulsa,
na que se produciron doazóns,
cambios no control do poder e
vendas de terras para sufragar

guerras, Barreiros chega ao
XVIII e ao XIX marcado pola
emigración a América. Os car-
tos chegados da outra parte do
Atlántico contribuíron no de-
senvolvemento cultural, na cre-
ación de fundacións e escolas e
na construción de edificios con
características propias.

Na parte externa da ría de
Foz, que conforma un dos lí-
mites naturais do concello, tó-
pase unha frecha de area que
tapa parcialmente a súa boca.
Entre os anos 1969 e 1977

construíronse en Foz unha se-
rie de espigóns que modifica-
ron a dinámica da ría e fixeron,
practicamente, desaparecer

esta frecha ao redor de 1980,
entanto se xuntaba area na ou-
tra banda, na praia da Rapa-
doira. Na actualidade estase a
rexenerar, despois da constru-
ción dun novo dique en 1988.

A PONTENOVA. A comezos do sé-
culo XX, a minaría do ferro expe-
rimentou na Pontenova un es-
pecial desenvolvemento, con
minas en Vilaodriz e Boulloso.
Foi tal que, en 1905, construíuse
un ferrocarril para transportar o
mineral até o porto de Ribadeo,

que pecharía en 1964. Na actua-
lidade pode realizarse, a pé, un-
ha ruta polo antigo trazado da
vía e visitarse a ferraría de Bogo,
un conxunto etnográfico res-
taurado que inclúe, ademais, un
muíño.

Os principais valores natu-
rais están asociados ao río Eo e
ás fragas das serras, como a de
San Xes ou a de Reigadas, de
gran biodiversidade e atractivo
paisaxístico. Ambas as dúas
fragas están consideradas en-
tre os bosques atlánticos me-

MA A INE.34.ZG

O equipo coordinado
por Adela Leiro
detense nesta ocasión
no territorio de
Barreiros, A
Pontenova, Ribadeo e
Trabada, unha
comarca
recentemente
declarada Reserva da
Biosfera, que
comparte protección
con Asturias dentro da
denominación
xenérica de Reserva
do Río Eo, Oscos e
Terras de Burón

COMARCAS DE GALIZA

Rasa e costa desde o alto do Mondigo.

O salmón, especie emblemática do Eo.

Mariña oriental, ferrocarril mineiro
e comercio co Báltico

Neste illote da praia de Balea (Barreiros) consérvanse restos dun castro.Un sábado de verán nas Catedrais.

Para acceder a este singular monumento xeolóxico é preciso un día de boa seca. Cetárea de Rinlo, a primeira de Galiza.

A costa da Mariña Oriental é un intere-

sante museo xeolóxico.
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va, para ser embarcado e trans-
portado por mar.

Neste concello desemboca
o Eo despois de atravesar de
sur a norte a comarca. Trátase
dun dos poucos ríos galegos
onde se pesca habitualmente o
salmón e conta con diversas
proteccións en distintos tra-
mos, como a declaración de
Zona de Especial Protección
dos Valores Naturais, Humidal
de Importancia Internacional
ou Zona de Especial Protec-
ción para as Aves. 

Ademais da ría, dentro do
patrimonio natural do concello
e da comarca destaca a Rasa de
Ribadeo, unha superficie alta e
chan que se estende dende As-
turias até Burela. A orixe desta

llor conservados e gozan da
protección do Lugar de Impor-
tancia Comunitaria Carballi-
do. Existen na actualidade va-
rias rutas sinalizadas, indica-
das para visitar estes bosques,
as ribeiras do Eo e as antigas
minas de ferro.

RIBADEO. Fundada en 1183 polo
rei Fernando II, a vila de Riba-
deo converteuse nun importan-
te centro comercial e industrial,
eixo dos servizos da comarca. O
seu centro histórico é rico en
edificios civís como a Torre dos
Moreno, edificio emblemático
construído a comezos do século
XX por dous irmáns emigrantes;
o pazo do marqués de Sargade-
los; a Aduana Vella; ou o castelo
de San Damián, levantado no
século XVII polo marqués de
Cerralbo, a poucos metros do
miradoiro do Cargadoiro. Aco-
lleu unha famosa escola de pilo-
tos, importantes estaleiros, fac-
torías baleeiras e empresas na-
vieiras que tiñan o privilexio,
xunto coa Coruña, Vigo e Carril,
para a importación de liños e cá-
ñamos do Báltico. Destaca, ade-
mais, o porto pesqueiro de Rin-
lo, onde se topa a primeira ceta-
ria da costa luguesa.

O ferro tamén deixou pega-
da en Ribadeo. Aínda se pode
ver no litoral o cargadoiro do
mineral que viña das minas de
ferro de Vilaodriz, na Ponteno-

rasa foi estudada por especialis-
tas que barallan distintas hipó-
teses sobre as causas que puide-
ron actuar combinadas para a
súa formación. Entre elas figu-
ran o proceso tectónico de fallas
e levantamento da costa no final
da Oroxenia Hercínica, move-
mentos epiroxénicos Alpinos e
a elevación e descenso do nivel
do mar con maior ou menor ac-
ción erosiva. Nesta costa galega
do Cantábrico foi costume du-
rante bastante tempo escribir
nos documentos das propieda-
des “linda ao norte con Inglate-
rra, mar por medio”.

Na rasa tamén está a praia de
Augasantas, zona de cantís e
areais coñecida co nome turísti-
co de Praia das Catedrais, decla-

rada en novembro de 2003 Mo-
numento Natural.

TRABADA. Situado á beira do río
Eo, que fai linde natural con As-
turias, o concello baséase nun-
ha economía eminentemente
rural, con pequenos núcleos de
poboación, sendo as principais
actividades a gandería, o sector
forestal e o servizos.

Por el discorre o itinerario do

MA AzG
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Camiño Xacobeo do Norte, que
entra procedente de Asturias
pola parroquia de Ría de Abres,
para seguir polas de Sante e Tra-
bada e continuar no Alto da Ca-
deira cara a Lourenzá, onde se
xunta co que vén de Ribadeo. 

Recentemente a Federación
Galega de Montañismo creou e
homologou unhas rutas que se
achegan aos valores paisaxísti-
cos e naturais do concello.�

MA A INE.35.ZG

’’Nesta zona costeira
foi costume escribir nos
documentos
das propiedades
“linda ao norte con
Inglaterra, mar por medio”

’’Os cartos chegados da outra
parte do Atlántico
contribuíron
no desenvolvemento
cultural e na creación
de fundacións e escolas”

’’Comparte protección
con Asturias dentro
da denominación xenérica
de Reserva do Río Eo, Oscos
e Terras de Burón”

Fraga na Pontenova. Fornos de calcinación do ferro na Pontenova.

O furafollas é o mamífero máis pequeno.

Aliméntase de insectos e miñocas

entre as follas caídas do bosque.

eiro

Hórreo coa estrutura típica da comarca.

Ferraría de Bogo, no rego do Bidueiro, conxunto etnográfico restaurado.

Cargadeiro das minas de ferro de Vilaodriz (Pontenova) en Ribadeo.

Vista desde o Montouto cara o interior, onde se aprecia o relevo irregular da comarca.

Esteiro do Masma, no fondo da ría de Foz.
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Datos Persoais

Joachim Schmid
Nado en Balingen en 1955, estuda Comunicación Visual en

Schwäbisch Gmünd e Berlín, cidade esta última na que vive na

actualidade. Ten traballado con fotografías atopadas dende comezos

dos 80. En 1990 funda o Instituto para a Reutilización de Fotografías

Usadas. Os seus traballos forman parte de numerosas coleccións,

como a da Bibliothèque Nationale (París), Fonds National d’Art

Contemporain (París), Daelim Contemporary Art Museum (Seúl),

Maison Européenne de la Photographie (París), Museum Folkwang

(Essen), Museum of Moderns Art (San Francisco), Stedelijk Museum

(Ámsterdam) e o Concello de Vigo.

No ano 2002 o Centro de Estudos Fotográficos publicoulle un libro

na colección Do Trinque.

Siluetas

VV
aloramos a fotografía,entre outras cousas, pola
súa precisión.O procedemento rexistra o
perceptíbel cunha indiferenza mecánica. Non
se lle escapa detalle ningún. A precisión e a

captación dos detalles alivia a nosa memoria.
Pensamos que podemos confiar na fotografía. Se
esquecemos as nosas lembranzas, podemos recorrer á
fotografía. Por certo, a foto é fiábel mais, decotío,
require unha aclaración. Por iso aparece un texto ao seu
carón e, ás veces, incluso algo máis ca un texto, cando
queremos saber exactamente de que se trata.

A foto amosábanos un grupo de persoas, que non
podiamos recordar, dado que non as coñeciamos. O texto
e a imaxe borrosa identificaban cada membro do grupo.
Os que estaban sentados no primeiro plano non
necesitaban, ao parecer, ningunha presentación. Os que
aparecían sentados máis ao fondo foron presentados
numerados e acompañados dun texto aclaratorio.

Separada do orixinal e do texto aclaratorio queda a
imaxe que, en principio, debe decodificar a foto, tan
atrapada no aproximado coma esta sen o seu texto. Á
ilustración resultante da imaxe fáltalle a precisión pero,
en certa maneira, segue a ser fotográfica.

Nos anos 80 reunín estes e outros debuxos baseados en
fotografías de prensa sen as fotos e sen as súas lendas.
Agora, visto un tempo despois e sacado do contexto
xornalístico, eses esquemas pintados convértense en
lembranzas de fotografías que poderían recordarnos
algo que nunca coñecemos de primeira man.

Coido lembrar que, no caso desta foto especial, tratábase
dun debuxo que representaba o clan do acabado de
escoller presidente americano con motivo da súa
investidura en xaneiro do 1989. Pode ser que me trabuque.

O debuxo amosa a estrutura xerárquica da familia,
incluso prescindindo dos detalles fotográficos e dos
nomes das persoas que nel aparecen representadas.�

Joachim Schmid
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cos da Conde-
sa (Caldas de
Reis), é dicir,
no interior
máis afasta-
do do mar
desta bis-
barra viti-
vinícola. 
Arrodean
o pazo vi-

ñas en espaldeira ben orienta-
das e ventiladas. De feito, a zo-
na que ocupan ten por nome
Outeiro de Romeiro, coidadas
pola cuarta xeración da familia
que hai un século as plantara.

Os dous viños que elaboran
–este Lagar da Condesa e o al-
bariño criado durante sete me-
ses en barrica de carballo fran-
cés de nome Vía XIX– presén-
tanse en botella de aparencia
señorial, escudo gravado in-
cluído, un tanto presuntuosa. 

Lagar da Condesa 2008
Caldas de Reis.

Albariño.

D.O. Rías Baixas

Aparece fresco e brillante á vista
e tamén nos vivos recendos, co-
ma o campo dun outeiro am-
bientado cos aromas do fiún-
cho e das demais herbas, cunha
flor branca solitaria e a froita in-
tensamente amarela. Frescor
que continúa na boca acompa-
ñando un volume xusto que fai
o seu paso saboroso e longo.�

Antonio Portela

EXERCICIOESAÚDE.

Outra forma
de adestrar

Esta semana ímosvos propo-
ñer que probedes novas va-
riantes á hora de adestrar, Co-
mo non sodes profesionais nin
deportistas de alto rendemento
non perseguides uns obxecti-
vos de excelencia atlética, polo
tanto podemos facer modifica-
cións que permitan facer o
exercicio máis levadeiro, tanto
a nivel de esforzo como na súa
vertente motivacional.

O que vos propoñemos é
que tentedes facer o seguinte:
comezar remando durante
cinco minutos coa resistencia
no nivel 5, sen preocuparvos da
intensidade. A continuación fa-
cedes unha serie de abdomi-
nais de 20 repeticións e dúas de

ANOSATERRA
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MAGAZINE. 38.

VISITAR.

Nas terras
de Pardo de Cela
un 17 de
decembro

Achegarse até Alfoz de Valadou-
ro é unha oportunidade única
para manter unha cita coa his-
toria en primeira persoa. Alí
consérvase intacta a fortaleza
na que hai algo máis de 500
anos resistiu o Mariscal Pardo
de Cela antes de ser detido e
posteriormente executado en
Mondoñedo polas forzas co-
mandadas por Fernando de
Acuña. Foi un 17 de decembro
de 1483. Este mito da resistencia

contra os reis Católicos está pre-
sente no castelo que despois da
súa morte pasaría a mans do
bispado de Mondoñedo, aínda
que séculos máis tarde, e até
1990, serviría como dependen-
cia do Concello alfocense.

En Alfoz do Valadouro dis-
tínguense dúas áreas xeográfi-
cas. Ao sureste encóntrase a
cadea montañosa formada po-
la Serra do Xistral e a Toxeira.
Unha segunda, corresponde
ao fondo do Val, bañado polo
río Ouro e a frondosidade da
Fraga Vella, unha inmensa su-
perficie onde se poden encon-
trar as máis diversas especies
do país, convertidos en autén-
ticos monumentos naturais. 

A zona do Val do Ouro debe
o seu nome aos romanos, xa
que do seu río supostamente
extraían ese cotizado metal. É
lugar idóneo para os amantes
da caza maior ou da pesca. Os
cazadores pódense facer aquí
con calquera cérvido, mentres
que os pescadores poden ache-
garse até o río Ouro na procura
de salmónidos, moi abundan-
tes cando se abre a veda.

Pero Alfoz non só é un sitio
indicado para ir de pesca ou ca-
za, tamén o é para descansar ou
gozar dunha angosta natureza.
Así, calquera viaxeiro que elixa
un día do ano para achegarse
até estas terras pode descubrir
tamén A Pontenova, unha fer-
mosa ponte medieval que atra-
vesa a principal corrente fluvial
do termo municipal. Mentres
que o sitio idóneo para descan-
sar da viaxe é a Finca Gadea, un-
ha casa de turismo rural que fará
descubrir a calquera viaxeiro os
encantos da Galicia doutro tem-
po, mentres se degusta un prato
de calquera peza de caza.�

Antonio Cendán

VIÑOTECA.

Lagar
da Condesa
No Val do Salnés, ou máis exac-
tamente na subzona así deno-
minada da denominación de
orixe Rías Baixas, podemos ato-
par viños desde Sanxenxo,
nunha das súas proas cara ao
mar, até, por exemplo, este al-
bariño das viñas que rodean a
adega Bodegas e Viñedos Lagar
da Condesa, un pazo galego
que deste xeito semella un cha-
teaux bordelés, situadas en Ar-

viaxar.comer.mercar

Fortaleza de Pardo de Cela en Alfoz.
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parte da media ducia de cogo-
melos presentes na nosa terra
que pode causar a morte. Entre
as súas características á hora de
identificalo salienta o feito de
que oxida ou mancha ao tocalo
e destaca pola súa abundancia
en Galiza, converténdose nun
dos cogomelos máis perigosos
por esta última circunstancia.

O sombreiro mide entre cin-
co e 15 centímetros de diáme-
tro. No estadio inicial presenta
unha forma plano-convexa e
na madureza adquire unha for-
ma de funil e máis deprimida.
Normalmente presenta unha
cor parda, con reflexos amare-
los ou verde oliva, pasando por
unha tonalidade parda encar-
nada. Cutícula visgosa co tem-
po húmido, mánchase de cor
ferruxe ao tacto.

As lamelas son apertadas,
delgadas e doadas de separar. A
coloración inicial é clara, cre-
mosa, e parda amarela ao en-
vellecer. Mánchanse de pardo
ao rozamento.

O pé mide arredor de cinco
centímetros, é curto, cheo e ci-
líndrico. Con facilidade presen-
ta unha forma curva na parte fi-

nal, da mesma cor do sombrei-
ro e mánchase igualmente de
pardo ao rozamento.

A carne deste cogomelo é
compacta e dura, pero co paso
do tempo vólvese branda. A co-
loración é parda amarelada,
que escurece ao tacto. O olor é
agradábel, pero ao cociñarmos
este cogomelo e consumilo,
comprobaremos que ten un
sabor forte e desagradábel.

O seu hábitat é variado, bos-
ques de todo tipo, soutos de cas-
tiñeiros, de piñeiros ou carballos.
Aparece en grupos numerosos
en distintos estadios de crece-
mento no verán e no outono.

É moi común e aínda que
tempo atrás foi considerado
como comestíbel tras unha
profunda cocción, na actuali-
dade recoméndase non collelo
nin cociñalo, xa que causou in-
toxicacións graves en distintos
puntos de Europa. Aparece ta-
mén un cogomelo semellante e
non comestíbel, o Paxillus atro-
tomentosus, de aspecto físico
similar, aínda que  máis robus-
to e de pé escuro e ancho.�

Alexandre Mínguez
cogomelosdegalicia@gmail.com

con outros cinco minutos de
elíptica ou bicicleta a unha in-
tensidade media.

Como vemos é un circuito
no que o descanso se fai cunha
lectura amena que libera a ruti-
na das nosas cabezas. Non su-
pón un esforzo e incluso pode-
mos desfrutar. O que non reco-
mendamos é ler mentres se
pedalea porque realmente im-
pide facer o exercicio cunha
mínima calidade.

Para rematar facemos o cir-
cuíto dúas veces máis pero in-
crementando cada vez unha
serie de abdominais e obli-
cuos, e pasando de cinco mi-
nutos a oito, tanto no remo co-
ma na elíptica.

A sensación ao finalizar será
de ter feito exercicio sen ago-
biarse, cunha certa euforia e
benestar, que se contrapoñen
ao esgotamento e o cansazo
mental, conseguindo unha
maior osixenación e descar-
gando tensións acumuladas ao
longo do día ou preparándo-
nos para comezar unha mañá
satisfactoria.�

Xurxo G. Ledo
jgledo@gmail.com

COGOMELOS.

Paxillus
involutus 

Cogomelo de aspecto desagra-
dábel, marrón e visgoso, que re-
sulta tóxico, incluso despois
dunha longa cocción. Forma

Amanita pantherina.
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celo, aquí os gustos son algo
persoal e non hai uns mellores
que outros. Outra posibilidade
son os libros de contos que
conteñen sentenza moral final;
son entretidos e non requiren
grande esforzo cognitivo. Ta-
mén temos contos e relatos li-
terarios escritos por autores re-
coñecidos como Rafael Dieste,
Ánxel Fole ou Xosé Neira Vilas,
entre moitos outros. Finalmen-
te, hai libros que poden ser moi
amenos polas reflexións que
nos suxiren a modo de “pasti-
llas filosóficas”. Exemplos moi
interesantes son Lecturas para
minutos, de Hermann Hesse,
O dereito á preguiza, de Paul
Lafargue ou Desobediencia ci-

vil e Vida sen fundamentos,
de Henry D. Thoreau. 
A lectura desdes libros pó-
denos axudar a facer máis
levadeira a seguinte serie
que consistirá noutros cinco
minutos de remo, pero esta

vez aumentando un pou-
co o ritmo. Mentres face-
mos o exercicio podemos
reflexionar sobre o lido e
os minutos parecerán pa-

sar máis rápido. Continua-
mos coas abdominais e os
oblicuos, pero no lugar
dunha serie facemos dúas

e finalizamos

oblicuos de 10 repeticións a ca-
da lado. Pasades agora á elípti-
ca cinco minutos coa resisten-
cia no 4 e volvedes facer o mes-
mo número de abdominais e
oblicuos. O rematar este proce-
so terán pasado aproximada-
mente 15 minutos. Agora face-
mos un descanso de cinco mi-
nutos, pero este descanso será
moi diferente dos acostuma-
dos; consistirá nunha lectura
dun texto que sexa apropiado
para este contexto. Cal pode ser
esa lectura? Existen diversas
posibilidades; unha pode ser
unha novela que teñamos ga-
nas de ler e
que nunca
a t o p e m o s
tempo para fa-
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A cantante Lourdes Hernández,
que ten como nome artístico
Russian Red, dará un concerto
na Coruña este venres.
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A punto de dar remate o ano pre-

sente, estabelecido como Ano de

Cabanillaspor conmemorarse o 50

cabodano do Poeta da Raza, unha

exposición lembra en Vigo a biogra-

fía e  obra do autor de Cambados.

A mostra, que xa pasou por ou-

tras cidades e vilas galegas, chega

así a unha praza forte, para pór

broche final a unha lembranza

que, a pesares dos bos esforzos

dos seus impulsores, semella que

non acadou a proxección social

que merecía.

En palabras do comisario da

mostra, Luis Rei, “Ramón Cabanillas

foi para os seus contemporáneos o

poeta da raza, o poeta representa-

tivo de Galiza. Cabanillas significou,

en feliz expresión de Ramiro Fonte,

o poeta necesario, a voz que xurdiu

para darlle continuidade á tripla co-

roa do Rexurdimento (Rosalía, Cu-

rros, Pondal), o poeta do agrarismo

de Acción Gallega, o primeiro lírico

das Irmandades da Fala, o mastro er-

gueito, en palabras de Ramón Otero

Pedrayo, do galeguismo culturalista

de posguerra. Poucas veces un es-

critor conseguiu tanta unanimi-

dade como a que Cabanillas alcan-

zou en vida. Porén, hoxe é unha voz

que se está perdendo”.

A exposición acompaña a Caba-

nillas pola roseira dos recordos (título

tirado do verso dun dos seus poe-

mas), a través de dez paneis explica-

tivos. Está feita coas memorias líri-

cas do propio poeta, nada dado en

vida a reseñas biográficas, coas lem-

branzas dalgúns amigos, coas pe-

gadas de non poucos documentos

e coas principais imaxes que ilustra-

ron o seu vivir.

Cabanillas. A roseira dos recordos, até

o 31 de xaneiro, na Fundación Penzol-

Casa Galega da Cultura , Vigo.

Coordenado por Gonzalo Vilas

¬EXPO. Javier Garaizábal. Este
consumado artista, con máis de 30
anos de carreira cos pinceis, ofrece
unha mostra dos seus últimos tra-
ballos, co nome de Interiores e aban-
donos, onde priman os bodegóns e
paisaxes interiores de casas abando-
adas, nun exercicio de mestría pictó-
rica e sensibilidade. Até o 10 de xa-
neiro, na Galería Atlántica.
¬EXPO.Feminismo Galego.
Cambios Sociais e Dereitos
da Muller. Exposición producida
pola Fundación Galiza Sempre,
que recolle  diversos materiais que
dan testemuño da traxectoria e rei-
vindicacións do movemento femi-
nista. Até o 20 de decembro na Casa
Museo Casares Quiroga.
¬EXPO. Tan perto, tan lonxe.
Unha mostra que reúne por pri-
meira vez nun mesmo espazo a
obra de seis artistas plásticos gale-
gos que, nacendo todos eles arre-
dor dos anos 30, desenvolveron es-
tilos moi diferentes. Até o 10 de xa-
neiro de 2010, no Museo de Arte
Contemporánea Gas Natural-Unión
Fenosa (MACUF). 
¬EXPO. Galicia 25. Unha cul-
tura para o novo século. Am-
biciosa exposición , conformada
por 25 módulos ou unidades te-
máticas, que percorre 25 temas,
obras ou acontecementos deste
último cuarto de século no amplo
panorama da cultura galega. Até o

ás 22:00, na Sala Seteflores.

CARBALLO
¬TEATRO. Anxeliños. A obra de Vi-
dal Bolaño en versión do grupo Es-
pello Cóncavo. Este venres 18, ás
21:00, no Pazo da Cultura.

BUEU
¬MÚSICA. Ataque Escampe.  Os
enfant terriblescomposteláns estarán
tocando este venres 18 , ás 00:00, no
Pub o Muíño.

A CORUÑA
¬ACTO. Gala da Xeración de
amor e desamor. A Asociación
Cultural Alexandre Bóveda celebra a
Gala XXV aniversario desta xera-
ción poética. Intervirán  integrantes
dela como Lino Braxe, Manuel Ri-
vas, Miguel Mato, Xosé Devesa, Mi-
guel-Anxo Fernán-Vello, Xulio L.
Valcarcelou Xavier Seoane. Este xo-
ves 17, ás 20:30, de balde, no teatro
Rosalía de Castro.
¬ CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 17
Matthias Müller e Christoph Girar-
det: Programa 2. 20.30 h. Nebel (M.
Müller, 2000), Album (M. Müller,
2004) Phoenix Tapes (M. Müller e C.
Girardet, 1999) 83 .́ Vídeo / Cine. Sub-
títulos en galego.
Venres 18
Novos Thrillers. 20:30 h. O gran
Calote, Don Siegel, 1973. 111´.

Subtítulos en galego.
23.00 h. After Hours
El poema, el cuadro, eldisco, Gui-
llermo Arias-Carbajal, 2009. 66´. Ví-
deo. Presentación a cargo do seu di-
rector e de Félix Arias, Lara Pintos e
Naranjito. Entrada gratuíta.
Sábado 19
CGAI Júnior. 18:00 h. O home da
neve, (Dianne Jackson, 1982), Chu-
cha, (Garry Bardin, 1997) 51´. Vídeo /
Cine. Entrada gratuíta.
Novos Thrillers
20:30 h.O gran Calote, Don Siegel,
1973. 111 .́ Subtítulos en galego.
Luns 21 
Matthias Müller e Christoph Girardet:
Programa 3. 20:30 h. Play (M. Müller e
C. Girardet, 2003), Beacon (M. Müller
e C .Girardet, 2002), Phantom (M.
Müller, 2001), Manual, (M. Müller e C.
Girardet, 2002) Pianoforte (C. Girar-
det, 2007) Mirror(M. Müller e C. Girar-
det, 2003) Kristall (M. Müller e C. Gi-
rardet, 2006) Contre-Jour  (M. Müller
e C. Girardet, 2009) 75´. Vídeo / Cine.
Subtítulos en galego.
Martes 22
Fatih Akin. 20:30 h. Sensin-Dubistes!
(1995) Getürk (1996) In July  (2000)
122 .́ Subtítulos en galego.
Mércores 23
Fatih Akin. 20:30 h. Sensin-Dubistes!
(1995) Getürk (1996) In July  (2000)
122 .́ Subtítulos en galego..
No Centro Galego de artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.

BETANZOS
¬TEATRO. Pingueiras e tartei-
ras. Unha obra infantil da com-
pañia Teatro del Andamio, o sá-
bado 19, ás 18:00, na Aula Munici-
pal de Cultura.

BUEU
¬MÚSICA. Skakeo e Molestia.
Dous grupos de hardcore e punk,
ambos de Bueu, que estarán este
venres 18, ás 22:30, entradas a 5 eu-
ros con CD, naSala Aturuxo.
E o domingo 20, ás 21:00, entradas a
6 euros, actuación do grupo vasco
Gatibu, presentando o seu disco
“Laino Guztien Gainetik, Sasi Guz-
tien Azpitik”,  e do galego Lolo
Arincón & Semos Peligrosos.

CALDAS DE REIS
¬MÚSICA. Aló Django .  O
grupo santiagués de gipsy jazz
actuará o venres 18, ás 23:00, na
sala Zona Zero.

CAMBADOS
¬ACTO. Presentación de libro.
Preséntase o libro da colección
Trece Lúas, Cabanillas, escolma
poética, editado porLuís Rei, den-
tro do ano adicado ao poeta cam-
badés. Este xoves 17, ás 20:00, no
Centro Comarcal do Salnés.

CANGAS DO MORRAZO
¬EXPO. Acuarelas. Cadros de J.
Ángel Refojos, artista local que ex-
pón até o 7 de xaneiro no Pub Canis
Lupus.
¬MÚSICA. Concerto de Nadal .
O Conservatorio Profesional de
Música e a Escola Municipal de
Música "Mestre Inocentes Camaño"
celebran o seu Concerto de Nadal
este venres 18 , ás 20:30,  no Audito-
rio Municipal.
¬TEATRO. Cósima. Obra que trata
dunha nena  e para os máis nenos e
nenas, pola compañía Sarabela Te-
atro.  O martes 22, ás 18:00, no Audi-
torio Municipal.
¬TEATRO. Bicharada. Unha obra
para os máis cativos, que trata sobre
os bichiños do campo, polo grupo
Berrobambán.  O mércores 23, ás
18:00, no Auditorio Municipal.

CARBALLEDO
¬MÚSICA. Cuarteto de Saxos.
Actuación do grupo de saxos Lucus
Apassionati, en concerto organi-
sado polas B. O sábado 19 , ás 18:30 ,
nosalón de actos do concello de Car-
balledo, na vila de A Barrela.

O CARBALLIÑO
¬MÚSICA. Novedades Car-
minha.Actuación do grupo com-
postelán, que fai un punkie máis
nas letras que na forma, nunha cha-
mada Festa dos 80’s. O sábado 19,

A roseira de 
Ramón Cabanillas

¬ EXPO
Recordos de xoguete

A Fundación Raquel Chaves, for-

mada hai quince anos en Vigo, ten

realizado dende aquela un in-

tenso labor de investigación e re-

cuperación de xogos e xoguetes

antigos e de colección,  para o seu

estudo e divulgación dende unha

perspectiva cultural e pedagóxica,

ademais de lúdica.

Logo de participar en multi-

tude de publicacións, mostras ou

a edición de selos con xoguetes

nos anos 2006, 2007 e 2008, e de

ter aberto o Museo Galego do

Xoguete en Vigo, hoxe pechado,

a Fundación mostra en Ponteve-

dra parte da súa colección, que

conta cun fondo lúdico de máis

de 12.000 referencias.

Recordos de xoguete consta

dunha selección de xogos, xo-

guetes e materiais da infancia e

a escola das fábricas estatais

máis emblemáticas e pioneiras

do sector: Payá, Rico, Jyesa,

Nic, Borrás, Claudio Reig, Fa-

mosa, Eureka, La Mecánica

Ibense, Seix y Barral, Exin, etc.

Conta ademáis con pezas popu-

lares e artesanais, algunhas pro-

cedentes doutros países, como

Xapón, USA, Francia, Alemaña,

Inglaterra, URSS, ou Portugal.

O fondo lúdico da Fundación

Raquel Chaves é xa un referente

fundamental ao tratar da historia

do xoguete en Galiza e España. E o

Nadal semella época apropiada

para recuperar a memoria dos vi-

sitantes de Pontevedra. A mostra

permanecerá aberta do 14 de de-

cembro ao 10 de xaneiro, no hora-

rio habitual de exposicións tem-

porais. Entre os días 22 de decem-

bro e 8 de xaneiro, sen embargo,

abrirá tamén as súas portas en ho-

rario de mañá.
Recordos de Xoguete, Museo de

Pontevedra, até o 10 de xaneiro de

2010.

Motorista da marca española Payá, xoguete datado nos anos 40.
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15 de xaneiro, no Palexco.
¬EXPO. De Picasso a Barceló. A
exposición realiza un itinerario ao
longo da arte española da segunda
metade do século XX e inicios do XXI,
a partir dunha serie de obras que
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. Expo-
sición dedicada ao xenial creador
de efectos especiais artesanais de
grandes filmes da historia do cine,
perfeccionou a técnica da stop mo-
tion e desenvolveu o sistema Dyna-
mation. Até o10 de xaneiro na Fun-
dación Luís Seoane.
¬EXPO. Ruth Mathilda Ander-
son. Unha mirada de antano.
Mostra das fotos desta fotógrafa
americana, retratando a Galiza dos
anos 1924 e 26 para a Hispanic So-
ciety de Nova York. Aberta na sede de
Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Blackberry Smoke.  A
banda sureña de Atlanta (USA)  vai
tocar o seu southern rock este xoves
17, ás 22:00, entradas a 13 ou 15 eu-
ros, na sala Mardi Grass.
¬MÚSICA. The Homens e Nove-
dades Carminha. A editora Lixo
Urbanocelebra o seu 15 aniversario
editando dous novos discos:  o CD de
Novedades Carminha “Te vas con
cualquiera” e o novo disco de The
Homens “Cuarta Potencia” (LP/CD).
Este venres 18, ás 22:00, entradas a 8,
na Sala Le Club. 
¬MÚSICA. Russian Red. Falar de
Russian Red é facelo de Lourdes
Hernández, que co seu disco  debut
I Love Your Glasses se converteu en
tan só uns meses nunha das grandes
revelacións do pop español. Este
venres 18, ás 20:30, no Teatro Colón.  

¬MÚSICA. Supersubmarina.  Este
emerxente grupo no panorama es-
pañol vén desde a andaluza Baeza.
Tocan o sábado 19, ás 22:30, entradas
a 5 euros, na sala Mardi Grass.
¬MÚSICA. Milladoiro. Caixanova
presenta ao grupo galego máis inter-
nacional e coñecido, na súa xira
Desde Maeloc, con motivo da cele-
bración dos seus 30 anos de música
folk. Finalizando a súa xira galega es-
tarán o domingo 20, ás 21:00, entrada
a 5 euros, no Teatro Rosalía de Castro.
¬TEATRO. Exitus.Unha comedia ne-
gra, coa morte como fondo temático,
polo grupo catalán Titzina Teatre. O
xoves 17, ás 20:30, no Auditorio Muni-
cipal. O sábado 19 e domingo 20,  ás
20:30, noTeatro Rosalía.

¬TEATRO.Unha merenda de
alicias . Un espectáculo para os
cativos, polo grupo Sapristi. O sá-
bado 19, ás 18:00, e domingo 20,
ás 12:00 e 18:00, no Forum Metro-
politano.
¬TEATRO.Os Bolechas . A historia
dos populares personaxes de Pepe
Carreiro, convertidos en simpáticos
bonecos polo grupo Caramuxo Tea-

tro. O domingo 20, ás 17:30, no Fo-
rum Metropolitano.

CULLEREDO
¬TEATRO. O recuncho de Anabel.
Unha obra infantil da compañía Arela
das Artes. O venres 18, ás 19:30, no
Edificio de Servizos Múltiples.

A ESTRADA
¬TEATRO.Babiliglub . Obra
para nenos/as da compañía Gali-
toon. O sábado 12, ás 18:30, no Te-
atro Principal.

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 activi-
dade está dirixida a rapaces de catro
a dez anos, gratuíta (retirando invita-
ción na mesma biblioteca).
¬ACTOS. Nadal solidario .  Ás
18:30  do sábado 19 inaugúrase no
Cantón de Molíns o III Nadal Solida-
rio cunha chocolatada gratuíta. In-
clúe un mercado de artesanía, co-
mercio xusto e produtos ecolóxicos.
Aberto durante o Nadal, agás o 25 e
o 1 de xaneiro.
¬EXPO. Papeis. Mostra de pintura
de Luís Rapela que se inaugura este
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 so-
cios 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 te-
rra. Exposición de fotos sobre o
papel da auga no mundo, que per-
manecerá aberta até o 28 de fe-
breiro de 2010. Na Sede Fundación
Caixa Galicia .
¬EXPO. Ferrol da Ilustración.
Un resumo dos traballos realizados
polo Concello para preparar a candi-
datura de Ferrol ao título de Patrimo-
nio da Humanidade. No Exponav,
Edificio de Herrerías.
¬EXPO. Manuel Patinha,20
años de escultura. A mostra re-
sume dúas décadas de traballo do
artista de orixe portuguesa  (Póvoa
de Santa Iria,1949). Unha retrospec-
tiva que reúne pezas emblemáticas
dos seus distintos procesos creativos.
Até o 31 de decembro, no Centro To-
rrente Ballester.
¬MÚSICA. Ciclo Novas Noites.
O dúo formado por Ana Amado
(voz) e Fer Patiño (guitarrista) inter-
pretarán versións de música brasi-
leira, de clásicos e artistas actuais.
Actúan este xoves 17, ás 22:00, en-
trada a 5 euros, na Capela do Centro
Torrente Ballester.
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Nenos Cantores de Kiev 
Orquesta Sinfónica 
da Radio Nacional 
de Ucraína

Por primeira vez na nosa terra
preséntase a oportunidade de
gozar conxuntamente da mes-
tría musical deste coro e orques-
tra ucraínos, que gozan de pres-
tixio internacional, nun con-
certo adaptado ao repertorio
propio das datas do nadal.

Os Nenos cantores de Kievé
un dos coros infantís do mundo
ben situados no ranking mun-
dial destas formacións. Un total
de 40 voces privilexiadas con
gran virtuosismo nas súas inter-
pretacións, con voces  integra-
mente masculinas.

Polas súas voces brancas e á
súa disciplina extremadamente
esixente, o coro ten un chama-
tivo nivel, á altura dos máis repu-
tados de entre os infantís.

O conxunto coral está for-
mado por nenos de idades

comprenden entre os 10 e os 16
anos. Á súa vez tamén participa-
rán tenores e barítonos que en
contraste coas voces infantís en-
riquecerán o dinamismo do
concerto.

A Orquestra Sinfónica da
Radio Nacional de Ucraína,
fundada en 1931, é toda unha
institución no seu país. A súa
destacada traxectoria estivo
sempre vinculada a prestixiosos
músicos. Dirixida anteriormente
por soadas batutas, na actuali-
dade conta coa dirección de Vo-
lodymyr Sheiko, director e
compositor ucraíno.

Ao longo dos seus 75 anos de
historia, o conxunto creou  un
verdadeiro patrimonio cultural
de Ucraína que abrangue máis
de 10.000 obras de grandes
mestres clásicos e románticos
europeos, así como de autores
modernos contemporáneos de
referencia internacional. 

Sábado 19, 20:30, Teatro Princi-
pal de Ourense.

¬ MÚSICA

A Asociación Cultural Alexandre Bóveda celebra este  xoves 17 na Coru-

ña a Gala XXV aniversario da Xeración de amor e desamor.

Nela intervirán diversos integrantes desta xeración, como Lino Braxe,

Manuel Rivas, Miguel Mato, Xosé Devesa, Miguel Anxo Fernán Vello,

Xulio L. Valcarcel ou Xavier Seoane. O acto será presentado por Con-

suelo Bautista e nel presentarase un libro e cd homenaxe a esta xeración

poética.(Na foto, imaxe do grupo poético na prensa da época, 1985)

Escena de Exitus, de Titzina Teatre.

Novas conversas 

co Atlante.
Outono Fotográfico

Novas conversas con Atlanteé

unha exposición na que 6 foto-

grafos, 5 vencellados á Coruña,

reflexionan sobre os cambios na

sociedade galega e nas relac-

cións co mar, sete anos despois

do punto de inflexión marcado

pola catástrofe do Prestige. Os

fotógrafos participantes son: X.

Abad, Sandra G. Rey, Xosé

Teiga, M. Harguindey, Xacobe

Meléndrez Fassbender e Paco

Rocha (os primeiros do entorno

Coruñés, o último de Santiago).

Son 58 fotografías que veñen

de expoñerse en Barcelona, no

que ten sido o primeiro inter-

cambio entre o OF e o Espai foto-

gráfico Can Basté. 

O Outono Fotográficoé pro-

babelmente o festival fotográ-

fico máis antigo da península,

tendo este ano a súa 27ª edición.

Foi creado e coordinado por Be-

nito Losada ao que centos de

fotografos galegos agradecen o

seu esforzo e paciencia para su-

mar inciativas, traballos, permi-

tindo colgar obras simultanea-

mente a autores de prestixio re-

coñecido internacionalmente,

vivos e mortos, xunto a fotógra-

fos noveis do país. Todo esto

sempre contando cun exiguo

presuposto, feito acrecentado

este ano pola mingua das axudas

oficiais e habituais.

O OF 2009 xuntou a obra de 450

fotografos en 85 exposicións cen-

tradas na provincia de Ourense,

pero alcanzando tamén o resto de

Galiza, Portugal e, por primeiro ano

Barcelona, nun intercambio que se

espera teña continuidade.

Novas conversas co Atlante, na Casa

da Xuventude de Ourense.

¬ FOTO

De costas 04_fiestra, foto de Sandra G. Rey (fragmento).
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Auditorio Gabriel García Márquez.
¬TEATRO. Bicharada. Unha obra
para os máis cativos, que trata sobre
os bichiños do campo, polo grupo
Berrobambán.  O domingo 20, ás
18:00, no Auditorio Gabriel García
Márquez.

OURENSE    
¬EXPO. Outono fotográfico. Últi-
mas mostras desta clásica iniciativa
fotográfica. A mostra colectiva Novas
conversas co Atlanteestará exposta
na Casa da Xuventude.
E até o domingo 20 , exposición E.
Blanco Amor e a fotografía, no Au-
ditorio Municipal.
¬MÚSICA. G91. Grupo de rock ou-
rensán cuxo nome fai referencia á xe-
ración dos seus compoñentes, a do
ano 1991. Estarán este venres 18, ás
21:30, entrada a 5 euros, no Café Cul-
tural Auriense.
O día seguinte, sábado 19, actuación
do grupo vasco Gatibu, presen-
tando o seu disco “Laino Guztien Gai-
netik, Sasi Guztien Azpitik”, ás 21:30 e
entrada a 5 euros.
¬MÚSICA. Milladoiro. Caixanova
presenta ao grupo galego máis inter-
nacional e coñecido, na súa xira
Desde Maeloc, con motivo da cele-
bración dos seus 30 anos de música
folk. Estarán o sábado 19, ás 20:30,
entrada a 5 euros, no Auditorio Pazo
de Congresos.
¬MÚSICA. Nenos Cantores de
Kiev  e Orquesta Sinfónica da
Radio Nacional de Ucrania.
Un acontecemento musical que
aúna dúas grandes formacións (des-
taque aparte). O  martes 22, ás 20:30,
entradas de 15 a 12 euros, no Teatro
Principal.
¬TEATRO. Exitus. Unha comedia
negra, coa morte como fondo te-
mático, polo grupo catalán Titzina
Teatre. O xoves 10, ás 20:30, no Au-
ditorio Municipal.
¬TEATRO. Medea (A estranxeira).
Montaxe deste clásico grego pola
compañíaAtalaya Teatro en copro-
dución co Festival de Teatro Clásico
de Mérida, e dirixida por Carlos
Iniesta, tamén autor da versión a par-
tir de textos de Séneca, Eurípides,
Heiner Müller e outros autores. O  sá-
bado 19, ás 20:30,entradas de 15 a 12
euros, no Teatro Principal.
¬TEATRO. No Coment. Obra.Obra
en clave de acedo humor pola com-
pañía Producións Excéntricas, cos
membros de Mofa&Befa, entre ou-
tros. Este xoves 17, ás 20:30, no Audi-
torio Municipal.
ORTIGUEIRA
¬TEATRO. Nunca Menos. Unha
comedia do grupo Fulano, Men-
gano e Citano, que poderemos

tura española de entreséculos en
Hispanoamérica. Até o 10 de xa-
neiro de 2010, no Centro Sociocultu-
ral Caixa Galicia.
¬EXPO. Lázare, Memorias
1994 - 2009.  Mostra de pintura e
debuxo dun creador lucense, Xesús
López Lázare, unha recompilación,

aínda que se presenta tamén traba-
llo inédito e debuxos que forman
parte da súa última produción. Até o
30 de decembro, na Sala de Exposi-
cións do Museo Provincial.
¬MÚSICA. Ciclo Lubicán. Pecha
este ciclo de músicas actuais, coa
presenza do grupo lugués Kento-
kaki, que se caracteriza por explorar
a música klezmer.  Este xoves 17, ás
21:00 , na Escola Universitaria de For-
mación do Profesorado.
¬MÚSICA. Dr. Snob. Banda cre-
ada nos 90, e que despois de va-
rias formacións e compartir esce-
narios, entre outros con Burning e
Australian Blonde, voltan para ce-
lebrar os seus 20 anos no pano-
rama musical. O  venres 18, ás
00:00, na sala Clavicémbalo.
O sábado 19, e á mesma hora, actua-
ción do grupo  Cats & Monkeys. 
¬MÚSICA. Banda Municipal e
Orfeón Lucense. Dentro do pro-
grama de actos do Nadal, concerto
destas formacións locais, este xoves
17, ás 20:30, na Igrexa A Nova.
O domingo 20, ás 12:00, actuación
da Coral San Antonio na Igrexa da
Gándara.
¬TEATRO. Os tres porquiños e
algún outro. Sesión de monicre-
ques coa compañía Titiritempo.
Este xoves 17, ás 19:00, na Biblioteca
Municipal.
¬TEATRO. Princesas: olvidadas
o desconocidas. Unha obra da
compañía Al Suroeste Teatro. O
martes 22, ás 18:30, no Auditorio Mu-
nicipal Gustavo Freire.

MELIDE
¬MÚSICA. Tumbling Dice.  Con-
certo para este venres 18, ás 01:00,
no Pub Gatos. 

MONFORTE DE LEMOS
¬MÚSICA. Álvaro Muras.  O
cantautor galego vai  actuar o ven-
res 18, ás 00:00, na Sala El Otro Cai-
mán. O día seguinte, sábado 19, e
á mesma hora, concerto do grupo
Por Placer.
¬TEATRO. Anxeliños. A obra de Vi-
dal Bolaño en versión do grupo Es-
pello Cóncavo. O domingo 20, ás
19:00, no Edificio Multiúsos.

MUROS
¬TEATRO. Só. Un espectáculo có-
mico e singular de Carlos Blanco. O
sábado 19, ás 21:00, noCentro Cultu-
ral e Xuvenil.

OLEIROS
¬TEATRO. Babiliglub. A historia
dun peixiño que non é como os de-
máis, representada pola compañía
Galitoon.  O sábado 19, ás 18:00, no

e noutras cidades do mundo e gale-
gas. Organizada polo Instituto de
Estudos Miñoranos, pódese ver na
Aula de Cultura Ponte de Rosas.
¬TEATRO. Un morto moi vivo!.
Comedia do grupo Produccións
Acontrabutaca, que poderemos
ver o sábado 19, ás 22:30, no Audito-
rio Municipal Lois Tobío.

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

LUGO
¬ACTO. Artenadal. A feira de ar-
tesanía Artenadal desenvolverase
entre o sábado 19 e o 5 de xaneiro
,en horario de mañá e de tarde.
Está organizada polo Concello en
colaboración coa Deputación de
Lugo e a Asociación de Artesáns.
Na Praza da Soidade. 
¬EXPO. Os pintores de Artal.
Pintura española do Museo
da Habana. Poderemos ollar de
preto un total de vinte e sete paletas
e vinte óleos de artistas que deron
testemuña do movemento da pin-

¬MÚSICA. Sondeseu. A especta-
cular orquestra folk galega dará un
concerto este venres 18, ás 20:30 ,
con entradas a dende 5 a 15 euros,
noTeatro Jofre.
¬MÚSICA. Ciclo Cultura nos
Barrios. O Centro Cívico de Ca-
ranzaacolle o sábado 19, a partir das
19:00 , con entrada gratuíta, a actua-
ción  do grupo Happy Gospel.
¬TEATRO. Como Piedras. Ter-
ceira obra da compañía de teatro
valenciana El Pont Flotant, unha re-
flexión en clave de traxicomedia so-
bre o tempo. O sábado 19, ás 20:30,
entradas a 10 euros, no Teatro Jofre.
¬TEATRO/DANZA. Cerrado por
aburrimiento. Unha obra coa
habitual e peculiar visión teatral de
Matarile, que parece reflexionar so-
bre a súa propia obra. O domingo
20, ás 19:00, entradas a 7 euros, no
Teatro Jofre.
¬TEATRO. Domingos a escena.
Teatro afeccionado, neste caso co
grupo de teatro de Antas de Ulla e
a obra Hostia. O domingo 20, ás
19:00, no Centro cívico Caranza. 

GONDOMAR
¬EXPO. Maquetas, de Xurxo
Vázquez. Maquetas das obras que
este escultor ten instaladas en luga-
res como a Vila Olímpica de Beixing,

ANOSATERRA
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Milladoiro completa a súa xira ga-
lega, auspiciada por Caixanova,
con dous concertos en Coruña e
Ourense.

A formación Strauss Festival Orchestra será protagonista dun concerto de Nadal en Pontevedra.

A orquestra Sondeseu tocará en Ferrol.
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gúns dos artistas de maior relevan-
cia internacional das últimas déca-
das, froito da colección do matrimo-
nio Sánchez Ubiría. Até o 10 de xa-
neiro, no Pazo da Cultura.
¬EXPO. Galicia ata 1975. Un re-
paso aos fondos pictóricos da enti-
dade Caixa Galicia, con pezas de Lu-
grís, Granell, Soutomaiore outros
autores galegos, até a data referida.
Aberta até o 10 de marzo, na Sede da
Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Amen Gospel
Choir. Un dos grupos máis ver-
sátiles no campo da música gos-
pel. O seu repertorio inclúe desde
gospel tradicional até gospel con-
temporáneo, pasando polo Ne-
gro Spiritual e os  Himnos. Actua-
ron nas salas máis prestixiosas
dos Estados Unidos, como o Apo-
llo Theater ou o Lincoln Center. O
domingo 20, ás21:00, entradas de
12 a 18 euros, no Centro Social
Caixanova.
¬MÚSICA. Gala de Jazz. O Semi-
nario Permanente de Jazz de Pon-
tevedra anuncia a súa gala de jazz
do nadal, para o sábado 19, ás 20:30,
entrada de balde, no Teatro Principal.
¬MÚSICA. Cantos na Maré. Este
Festival Internacional da Lusofo-
nía, na súa sétima edición, volve reu-

nir en Pontevedra a referentes da
música do mundo lusófono-galaico:
o caboverdiano Tito Paris, a galega
Uxía, a portuguesa Raquel Tavares,
e o brasileiro Fred Martins. O sá-
bado 19, ás21:00, entradas de 8 a 10
euros, no Pazo da Cultura.
¬MÚSICA. Sonic Angels. O grupo
francés desenvolve un estilo de ga-
raxe punkrock. Os marinenses Thee
Thumbitas acompáñanos neste
concerto . Este xoves 17, ás23:00, en-
trada a 4 euros, na Sala Karma.
E o venres 18, ás 22:00, a mesma sala
verá actuar ao grupo barcelonés  de
pop-rock indie, Love of Lesbian.
¬MÚSICA/DANZA. Strauss Festi-
val Orchestra. Napoleón, Festa
das flores, O vals do emperador,
Champagneou o coñecido Danubio
Azul, son algunhas das obras do
compositor austríaco que se pode-
rán desfrutar acompañadas de
danza no espectáculo desta presti-
xiosa formación. O martes 22, ás
21:00, no Pazo de Cultura.

RIBADAVIA
¬TEATRO.Os Bolechas . A historia
dos populares personaxes, contada
polo grupo Caramuxo Teatro. O sá-
bado 19, ás 19:00, no Forum Metro-
politano.

GUIEIRO.43.

ver o sábado 19, ás 20:30, no Tea-
tro da Beneficencia.

PONTEAREAS
¬MÚSICA. Deva. Actuación da for-
mación galega, que estará o venres
18, ás 00:00, na sala  A Regueifa.

PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Héctor Lorenzo.  O
guitarrista e baladista compostelán
dará un concerto o sábado 19, ás
23:30, no Pub Leblón.

PONTEVEDRA
¬EXPO. Biblioteca de libros
fantásticos. Acompañados dun
texto que narra o que lles sucedeu,
os libros desta exposición están tra-
tados plásticamente de modo que
contan historias e estimulan a imaxi-
nación de quen os mira. A cargo de
Títeres Cachirulo, durante este
mes, no vestíbulo da Biblioteca Anto-
nio Odriozola.
¬EXPO. Recordos de xoguete.
Mostra de xoguetes antigos proce-
dentes da Fundación Raquel Cha-
ves de Vigo. Até o 10 de xaneiro, no
Museo de Pontevedra (información
en destaque aparte).
¬EXPO. Irreversible. Unha
grande exposición que conta con al-

ANOSATERRA
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Quere saber máis?                                       anosaterra.com

Os Bolechas, na versión dos bone-

cos de Teatro Caramuxo, prodí-

ganse na programación teatral in-

fantil dos concellos galegos.

A cantante portuguesa Raquel Tavares forma parte do elenco de Cantos na Maré, concerto que ten lugar en Pontevedra.
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RIBADEO
¬TEATRO.Os Bolechas . A historia
dos populares personaxes, converti-
dos en simpáticos bonecos polo
grupo Caramuxo Teatro. O mérco-
res 123, ás 17:30, no Auditorio Muni-
cipal Hernán Naval.

SANTIAGO
¬ACTOS. Choiva de contos.
Cada sábado pola mañá, a biblio-
teca compostelá acolle unha acti-
vidade de contos dirixida aos ne-
nos e nenas. Ás 12:00, na Biblioteca
Ánxel Casal.
¬ACTOS. Conferencia.Dentro do
ciclo Os sentidos das culturas, con-
ferencia da polítóloga Chantall
Mouffe, Democratic Politics and
Agonistic Pluralisms. Este venres 18,
ás 17:00, na biblioteca do Consello
da Cultura Galega.
¬CINE. Cine Mudo. O pub Ultra-
marinos ofrece un filme clásico
mudo nas tardes dos domingos, na

súa gran pantalla. Ás 19:00 e até as
22:00 dos domingos.
¬EXPO.Ramón Piñeiro, olla-
das no futuro. A personalidade
dunha das figuras máis representa-
tivas e influentes de Galicia da se-
gunda metade do S.XX , en 21 pa-
neis nos que se diferencia unha pri-
meira parte: Singradura vital
(1915-1990)  e unha segunda: Con-
ciencia da Galeguidade, que reúne a
obra colectiva, a “Xeración Galaxia”
e a súa obra persoal. Até o 31 de de-
cembro, no Museo do Pobo Galego.
¬EXPO. Familiar Feelings. Unha
mostra fotográfica da atmosfera
punk e bohemia do Boston de finais
dos anos 70, con obras de Diane Ar-
bus, David Armstrong, Larry Clark,
Philip-Lorca diCorcia, Nan Goldin ou
Mark Morrisroe, a chamada Escola
de Boston. Prorrogada até o 3 de xa-
neiro, noCGAC.
¬EXPO. Microvoyages.  A noví-
sima artísta Esther Ruíz de Pablos

presenta este proxecto expositivo
no que domina o espírito audiovi-
sual. Até o 31 de xaneiro, na Zona C
de San Domingos de Bonaval.
¬EXPO. In Itinere. O asturiano
Luis Fega achega algunhas das súas

pezas máis recentes, de marcado ca-
rácter construtivo debido ao seu for-
mato próximo ao escultórico. Até o
29 de xaneiro, na sala Espacio 48.
¬EXPO. A arte do engano. Mos-
tra colectiva de artistas españois e la-
tinoamericanos/as, que estrea es-
pazo expositivo. Até o 28 de febreiro
de 2010, na Galería Factoría Compos-
tela (Rúa da Conga, 9). 
¬EXPO. Carmen Calvo. Terceira
exposición individual da artista Car-
men Calvo (Valencia, 1950), unha
das artistas máis destacadas do pa-
norama nacional actual. Até o 10 de
xaneiro, na Galería SCQ.
¬EXPO. Conéctate coa Arte.
Exposición promovida pola Aso-
ciación Parkinson Compostela,
que podemos ver no Hotel Meliá
Araguaney. 
¬MÚSICA. Tony Lomba & Elio
dos Santos. Concerto deste coñe-
cido dúo, un dos máis iconoclastas
do panorama musical galego. Este

xoves 17, ás 22:30, entradas a 10 eu-
ros, no Pub Ultramarinos.
¬MÚSICA. Fred Martins e Paulo
Borges. O brasileiro Fred Martins e
o portugués dos Azores Paulo Bor-
ges ofrecen unha actuación na que
soarán ritmos de bossa nova, samba
e música lusa, estexoves 17, ás 22:30,
na Casa das Crechas.
¬MÚSICA. The Homens e Nove-
dades Carminha. A editora Lixo
Urbanocelebra o seu 15 aniversário
editando dous novos discos: o CD de
Novedades Carminha “Te vas con
cualquiera” e o novo disco de The
Homens “Cuarta Potencia” (LP/CD).
Este xoves 17, ás 21:00, entradas a 8 e
10 euros, na Sala NASA. 
¬MÚSICA. Real Filharmonía
de Galicia. A Real Filharmonía de
Galicia interpreta o Oratorio de
Nadal de J. S. Bach no último con-
certo do ano dentro da temporada
de abono. O venres 18, ás 21:00, no
Auditorio de Galicia.
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A compañía Lagarta, lagarta
estará varios días no Salón Te-
atro, poñendo en escena a
súa última obra, O Segredo
dos Hoffman.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� Alúgase casa céntrica en Vigo
con pequeno xardín e totalmente
equipada. Dous cuartos. Zona Praza
España. Tamén temporada verán
por semanas. Interesados chamar
ao Tel:  615 89 39 85 (Andrés).

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

� Véndense limóns caseiros bos.
Zona de Teis-Vigo. Prezo econó-
mico. Tel: 670504404, mail  a_roda @
hotmail.com.

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

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

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

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

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

� En Monterroso, alugo aparta-
mento de 1 dormitorio, 1 salón-co-

medor, cociña con office, baño, tras-
teiro, garaxe e ascensor. Amoblado.
Bo estado. Luminoso. 200 €/mes. Tel:
607.41.56.41

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

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

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

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

� Grupo Folk profesional busca
músico en Vigo. Preferiblemente
violinista, zanfonista, bouzoukista....
valórase versatilidade. Traballo serio
e remunerado, zona Vigo ou arredo-
res. Tel:  670504404, mail: a_roda @
hotmail.com

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

�  Vendo ovos da casa (ecolóxicos.)

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

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

� Véndese porta de garaxe de
3,15 x 2,15 metros. Vigo. Bo estado.
Barato. Tel:   617486436

�  Busco persoa responsablepara
compartir piso novo en Santiago de
Compostela, na zona de Conxo,
perto do Campus e a 15 minutos do
centro. Habitación con baño, cale-
facción, zona tranquila. 180 euros.
Contacto en Tel:  687581137

�  Vendo Ford Escort, 1800 diésel,
en perfecto estado por 1.300 euros.
Urxe vender. Tel:  606 066 705

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

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com 

¬ ANUNCIOS DE BALDE

Doble concerto na Sala NASA.
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La Iguana. A festa empeza coa se-
lección do dj residente Selector
From Helle con ricos petiscos a partir
das dez da noite. A xolda continuará
desde o escenario co cinema como
protagonista, coa actuación dos gru-
pos Casanovas, Siniestro Total,
Anenome, Currichos, Ectoplasma,
Nadadora, Possums, Fishfuckers e
Pacífico, que interpretarán grandes
hits que escoitamos nalgunhas das
nosas películas favoritas: soarán can-
cións de Pulp Fiction, Billy Elliot, Gre-
ase, Apocalipse Now, Reservoir Dogs,
Rocky e outras sorpresas. Este xoves
17, ás 22:00, na sala Iguana Club. 
O venres 18, ás 00:00, entradas a 5 eu-
ros, presentación do último disco do
grupo Supersubmarina.
E o sábado 19, ás 00:00, entradas a 8
ou 10 euros con CD,  Proudz, a
banda madrileña, presenta o seu
disco Dulce miseria.
¬MÚSICA. Aphonnic & Lor . Os
primeiros son unha banda viguesa
de hard metal, Lor é un grupo vasco
xa consolidado dende 1998. Tocarán
este venres 18, ás 22:00, entrada a 8
euros, na sala Mondo. 
¬MÚSICA. Carlos Núñez. O inter-
nacional e coñecido músico vigués
presenta o seu disco Alborada do Bra-
sil. O venres 18, ás 20:45, no Teatro
Sala de Concertos Caixanova. 
¬MÚSICA. Recital de Teresa No-
voa.Caixanova presenta á soprano
Teresa Novoa en concerto. A can-
tante estará acompañada nesta oca-
sión pola Orquestra Gaos, dirixida
por Fernando L. Briones. O do-
mingo 20 , ás 20:30, no Teatro Sala de
Concertos Caixanova. 
¬TEATRO. Dr Jekyll + A Volta do
parafuso. Despóis da tempada en
Londres neste setembro pasado, re-
tornan a Vigo  as montaxes Dr.Jekyll
e Mr.Hyde de Stevenson, e A Volta
do Parafuso de Henry James, por
Encena Producións Artísticas (Ro-
berto Cordovani e Eisenhower Mo-
reno). Dr.Jekyll... pódese ver de xo-
ves á sábados, ás 21:30, e domingos,
ás  20:00. A Volta..., en escena os sá-
bados ás 19:30, e domingos ás 18:00,
no Teatro Arte Livre.

VIGO
¬EXPO. A Historia de Galicia. Ex-
posición de paneis e textos realiza-
dos por Pepe Carreiro, dirixida aos
máis novos e que poderá visitarse
até o 31 de xaneiro de 2010 en hora-
rio de martes a domingo de 10 a 19
horas. No museo Verbum - Casa das
Palabras.
¬EXPO. Jorge Barbi. A mostra
41º 52’ 59” latitude N / 8º 51’ 12” lon-
xitude O expresa as cordenadas
donde o artista realiza o seu traba-

llo diario, fotografías e outros me-
dios de expresión, co itinerario
como base temática. Até o 14 de
febreiro do 2010, no MARCO.
¬EXPO. Naturnova. A pretensión
deste espacio para a educación me-
dioambiental é tratar de axudar a
concienciar á sociedade da impor-
tancia do mantemento do entorno,
enfocando esta actividade princi-
palmente hacia os sectores de po-
boación máis novos. No Centro Cul-
tural Caixanova.
¬EXPO. Espellos/Mirrors. Esta
exposición, comisariada polo ita-
liano Gyonata Bonvicini, foi o
proxecto gañador da 2ª convoca-
toria do Premio MARCO para no-
vos  comisarios. Até o 17 de xa-
neiro, no Museo de Arte Contem-
poránea, MARCO.
¬EXPO. Ramón Cabanillas: a
roseira dos recordos. Inaugu-
ración o xoves 17, ás 13.00 h, na sala
de exposicións da Casa Galega da
Cultura, na  Praza da Princesa (infor-
mación aparte).
¬EXPO. Maracutaria. Caio Rei-
sewitz é un fotógrafo brasileiro da
natureza. Maracutariarecolle traba-
llos realizados dende o ano 2001 ata
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 do surrealismo no Estado, a
Fundación Caixa Galicia en colabo-
ración coa Sociedade Estatal de
Conmemoracións Culturais e o
Concello de Vigo pon en marcha
unha das maiores exposicións so-
bre Maruxa Mallo. Até o 10 de xa-
neiro do 2010, na Casa das Artes.
¬MÚSICA. Festival Sinsal. Pe-
chan este festival The Dodos,unha
banda  californiana con tres álbu-
mes publicados, que chaman ao
seu estilo  Psycho Folk. Estarán este
xoves 17, ás 20:30, entradas a 12 eu-
ros, na sala do MARCO.
¬MÚSICA. Festa do Nadal Sube
ao castro.  Actuacións dos alum-
nos de formación musical e artes es-
cénicas, ademais dunha exhibición
de Beatbox por Carlos Gende e a
actuación do grupo Hangover
Child, nesta festa organizada polo
concello. Este xoves 17, ás 19:00, en-
tradade balde, na sala Fábrica de
Chocolate. 
O dia seguinte, venres 18, ás 22:00,
entrada de balde, dentro do marco
do Foro Creativa chegan desde
Portugal Aquaparque, unha
grata sorpresa musical do país ve-
ciño, acompañados da viguesa
BFlecha DJ set.
E o domingo 20 tocará o grupo ma-
drileño Dinero.
¬MÚSICA. XIX aniversario de

¬MÚSICA. Aphonnic & Lor . Os
primeiros son unha banda viguesa
de hard metal, Lor é un grupo vasco
xa consolidado dende 1998. Tocarán
o sábado 19, ás 21:30, entrada a 8 eu-
ros,  na Sala Capitol.
O domingo 20, ás 21:00 e con entra-
das a 22 euros, Living Colour. Os
gañadores dun premio Grammy pu-
blican o album The Chair In The Door-
waytras dun parón de cinco anos. 
¬MÚSICA. Trío Mala Herba.
Dentro do ciclo musical Os desenchu-
fados do Miudo, concerto deste trío
de zamfoña, acordeón e violín, cada
sábado de decembro, ás 22:00, no
Café Miúdo (Rúa dos Truques).
¬MÚSICA. Todo Lírica. O baixo
barítono Simón Orfila e o pianista
Kennedy Moretti abren o IX Festi-
val de Zarzuela de Santiago
Todo Lírica cun recital de canción
napolitana, ópera e zarzuela.  O fes-
tival terá outras dúas actuacións
neste mes. O martes 22, ás 17:15,
no Teatro Principal.
¬TEATRO. La fierecilla domada.
A compañía Pérez & Goldsteinpre-
senta esta nova versión dunha das
obras máis populares de William
Shakespeare. O director Mariano de
Paco Serrano propón un atractivo
xogo de realidade e fantasía. Este xo-
ves 17, ás 20:00, entradas de 12 a 6
euros, no Teatro Principal.

¬TEATRO. Ultranoite Boom
Nadal. Unha ultranoite de Na-
dal que se celebra o venres 18 e
sábado 19, ás 23:00, prolongán-
dose en vindeiras fins de semana.
Na Sala NASA.
¬TEATRO. O segredo dos Hoff-
man. Catro membros dunha fa-
milia, rota por un segredo oculto
durante anos, reúnense con mo-
tivo do falecemento da avoa Cons-
tanza. Os seus recordos, soños e an-
helos describen un universo pe-
chado, de enorme carga emotiva,
nesta obra da compañía Lagarta,
Lagarta. Do xoves 17 ao sábado
19, ás 20:30, e domingo 20, ás
18:00, entradas de 10 a 5 euros, no
Salón Teatro.
¬TEATRO. Glass City. A acción de
está ambientada na Coruña de
1958, e transcorre durante as vaca-
cións do xeneral Franco e a súa fa-
milia no Pazo de Meirás, neste mu-
sical-cabaré de Teatro do Noro-
este. O venres 18 e sábado 19, ás
21:00, no Teatro Principal.

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.
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X Premio de Poesía 
Fiz Vergara Vilariño.
1- O Concello de Sarria e a Agru-
pación Cultural Ergueitos convo-
can o X Premio de Poesía Fiz Ver-
gara Vilariño.
2- As obras presentadas deben estar
escritas en língua galega.
3- A extensión mínima será de 400
versos. Os orixinais deberán ser iné-
ditos e non premiados en ningún
outro certame.
4- Os traballos presentaranse por
quintuplicado, mecanografados a
dous espazos e baixo plica. Envia-
ranse por correo certificado ao se-
guinte enderezo: X Premio de Poe-
sía Fiz Vergara Vilariño, Concello de
Sarria, Rúa Maior 14, 27600 Sarria,
antes do 31 de xaneiro do 2010.
5- Establécese un único premio in-
divisíbel dotado con 6000 euros,
suxeito á normativa fiscal vixente.
O Xuri poderá deixar deserto o
premio se considera que as obras
presentadas non acadan unha mí-
nima calidade.
6- O xuri estará composto por per-
soas de prestixio no mundo da crea-

ción ou a crítica literaria. Actuarán
como Secretaria a Presidenta da
Agrupación Cultural Ergueitos e
como Presidente o Concelleiro de
Cultura de Sarria, os dous con voz e
sen voto. A decisión do xuri será ina-
pelábel e será dada a coñecer no pri-
meiro trimestre do 2010.
7- A obra premiada será propiedade
do seu autor, agás a primeira edición
que será publicada pola Editorial Es-
piral Maior. En posteriores edicións
farase constar a condición de pre-
miada no X Premio de Poesía Fiz Ver-
gara Vilariño

XV Premio Vicente 
Risco de Ciencias Sociais
Certame para estudos de ámbito
galego desde o punto de vista das
ciencias sociais antropoloxía, histo-
ria, sociolingüística, economía, so-
cioloxía, etc.).
Os textos deben presentarse en lin-
gua galega, conforme ás Normas
Ortográficas e Morfolóxicas do
Idioma Galego elaboradas polo ILG
e a RAG e aprobadas polo Parla-
mento de Galicia. Os textos presen-
tados deben ser inéditos e orixinais,
cunha extensión mínima de 150 pá-

xinas e unha extensión máxima de
300 páxinas, tamaño folio e meca-
nografadas a dobre espazo. Valora-
rase especialmente que o estilo ex-
positivo se adecúe aos usos habi-
tuais do xénero ensaístico.
Convoca: Concellos de Allariz e Cas-
tro Caldelas e fundacións Vicente
Risco e Sotelo Blanco.
Normas de presentación: De cada
texto presentaranse cinco copias.
Cos orixinais, que irán precedidos
polo título ou lema escollidos polo
autor, axuntarase un sobre pechado
no que figure por fóra o lema e que
conteña o nome completo, DNI, en-
derezo e teléfono do autor, así como
o título do libro; indicando no sobre
XV Premio Vicente Risco de Ciencias
Sociais. Os gañadores do premio
nalgunha das súas edicións anterio-
res non poderán concorrer nesta
convocatoria.
Lugar de presentación:

Fundación Sotelo Blanco, 
San Marcos, 77
15820 Santiago de Compostela.

Prazo de presentación:
Até o 31 de decembrode 2009.
Premio:
6.000 euros.

¬ CONVOCATORIAS

Os californianos The Dodos pe-
chan o Festival Sinsal, na súa ex-
tensión de Outono, con unha ac-
tuaación nunha sala do Museo
MARCO.

La Iguana celebra o seu XIX cumpleanos.

Carlos Núñez dá un concerto o venres.
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DVD.VENDA
Colección Joseph Losey

De entre a avalancha de cofres,
edicións especiais e repescas
que suscita a campaña de Nadal
–este ano algo máis escasa do
habitual– salientamos esta se-
mana un pequeno agasallo ciné-
filo que nos presenta Studio Ca-
nal en colaboración con Univer-
sal. Losey foi un dos grandes ex-
patriados de Hollywood na Eu-
ropa dos anos 60 e 70. O seu exi-
lio foi máis político ca os de Hus-
ton, Welles ou Chaplin, e a dife-
renza deles, filmou o máis me-
morábel da súa obra no deste-
rro. A escolma aquí proposta
non recupera títulos de difícil ac-
ceso, todos foron reeditados re-
centemente, pero o baixo prezo
da caixa fai atractiva a proposta
para calquera que se queira
achegar aos seus densos univer-
sos creativos. A selección inclúe
O servente, a súa primeira cola-
boración con Harold Pinter, o re-
trato claustrofóbico da ambigua
relación entre un aristócrata in-
glés e o seu mordomo –maxis-
trais Dirk Bogarde e James Fox; O
criminal,outro filme da etapa
británica, un modesto noircar-
cerario que recupera o Losey da
serie B dos anos americanos; e O
outro señor Klein,un intrigante e
obsesivo relato sobre a Francia
da ocupación nazi filmado con
Alain Delon.�

CINE,TV,DVD.46.

EN CARTEL.

Ávatar
Dirixe: James Cameron.
Intérpretes: Sam Worthington,
Zoe Saldana.
Ciencia ficción. EE UU, 2009

A inflación de éxito provocada
pola excesiva Titanic meteu a
Cameron nun fondo proceso de
reflexión profesional. Seica ta-
mén houbo crise creativa polo
pánico ao paso seguinte, que o
mantivo arredado dos grandes
proxectos durante máis dunha
década. Os esporádicos proxec-
tos televisivos e documentais
non pasaron de enredos. Agora
regresa, máis ambicioso ca
nunca e ollando ás orixes, coa
fita que, disque, está chamada a
reinventar o cinema de ciencia
ficción, algúns esténdeno ao ci-
nema en xeral. Cando menos, as
innovacións técnicas van supor
un revulsivo semellante ao que
no seu día conseguira coa revo-
lución protodixital de Termina-
tor II. Epopea fantacientífica, có-
mic, épica de cantar de xesta fu-
turista e Tolkien na era dos víde-

nen e tantos outros tiveron que
penar en soidade sabedores de
que os seus últimos filmes
nunca se poderían rodar– o ci-
neasta portugués anda xa me-
tido no seu novo proxecto, O es-
traño caso de Angélica.

Toda a culpa é de miña nai
Dirixe: Cecile Telerman.
Intérpretes: Mathilde Seigner,
Pascal Elbé.
Comedia. Francia, 2009

A directora de Por que as mulle-
res sempre queremos máis? re-
pite protagonista nesta nova co-
media dramática (ou era ao re-
vés?) de estrutura coral na que
cambia o retrato feminino en
plural pola análise entomoló-
xica dunha familia disfuncional
encabezada, xeracionalmente,
por un ex director xeral que non
lle acaba de coller o chiste ao da
xubilación; e a súa muller, unha
sesaxenaria señora en perpetua
loita co paso do tempo e coa
frustración vital de non soportar
nin as fillas nin o home. Un em-
presario con escasa vocación
para os negocios, unha enfer-
meira quiromántica e unha pin-
tora monotemática e depresiva
completan o catálogo da proxe-
nie. Un policía solitario e pro-
verbialmente de volta de todo
será o catalizador que poña pa-
tas arriba o sistema familiar
cando irrompe no círculo ín-
timo familiar.

oxogos para a Space Opera defi-
nitiva. Protagoniza Sam Wort-
hington, que xa se vén de fami-
liarizar cos universos camero-
nianos no último Terminator.

Onde viven os monstros
Dirixe: Spike Jonze.
Intérpretes: Catherine Keener,
Max Records.
Fantástico. EE UU, 2009 

E falando de relecturas do xé-
nero fantástico, aquí temos a
agardada colaboración de Jonze
–Como ser John Malkovich,
Adaptation– co polifacético
Dave Eggers, novelista de refe-
rencia e ideólogo da novísima
narrativa estadounidense, nesta
remozada versión do clásico in-
fantil de culto de Maurice Sen-
dak. A ausencia, por vez pri-
meira, do soporte literario de
Charlie Kaufman amosa até que
punto as historias de estraña-
mento deseñadas con anteriori-
dade por Jonze eran parte do
imaxinario creativo do director.
A historia das evasións fantasio-
sas dun neno que crea o seu pro-
pio mundo de mansos mons-

Xosé Valiñas

tros que o comprenden mellor
ca os autoritarios pais adquire
unha nova dimensión alegórica
nas mans de Jonze e Eggers.

Singularidades
dunha rapariga loura
Dirixe: Manoel de Oliveira.
Intérpretes: Ricardo Trêpa, Cata-
rina Wallenstein.
Drama. Portugal, 2009

Superados xa os cen anos de
vida, regresa ás carteleiras o in-
cansábel De Oliveira con esta
mediametraxe baseada nun re-
lato curto de Eça de Queiroz. Á
marxe de toda moda e conven-
cionalismo moderno, Oliveira
recupera o sabor do cinema dis-
cursivo do vello Rohmer para re-
latar a historia dos amores im-
posíbeis dun discreto oficinista
que, dende a fiestra do seu des-
pacho, descobre a paixón por
unha moza loura que se abanica
na casa de enfronte. Gozando
do privilexio que Hollywood lles
denega aos seus directores vete-
ranos –Wilder, Hitchcock, Do-

Intre de Ávatar. 

Fotograma de Toda a culpa é de miña nai

Fotograma de Onde viven os monstros.

Catarina Wallenstein en Singularida-

des dunha rapariga loura.

James Fox, Joseph Loseye Dirck Bogardedurante a rodaxe d’O servente.
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

A FIDE na vixente regulamentación deixa ben claro que hai que estar presente no
momento do comezo da partida e en caso contrario perderase a mesma de inme-
diato, e o primeiro principio  da termodinámica di  tamén con claridade que a estupi-
dez nin se crea nin se destrúe, tan só se transforma. O que nos sirve para encadrar o
sucedido na copa do mundo de xadrez da FIDE que se está a disputar en Khanty-
Mansiysk, en Siberia. Nos desempates da terceira eliminatoria desta interesante mo-
dalidade competitiva Wang Yue enfrontábase a Bacrot e Li Chao a Gashimov. Os chi-
neses aproveitaron o descanso para ir botar un pito á sala de fumadores. O árbitro ad-
virteulle que faltaban tres minutos para o comezo da ronda pero apuraron o cigarro
uns segundos de máis e non estaban para estreitar a man do rival no momento do
inicio da partida, que perderon nese mesmo instante.

Capablanca, Jose Raul
Lasker, Emanuel

World Championship 12th (11)
13.04.1921. D64: Gambito de dama decli-
nado.
Emmanuel Lasker era un gran fumador
de puros, que eran unha enorme moles-
tia para Nimzowitsch que requiríu en
certa ocasión ao árbitro cando Lasker ía
prender un fermoso habano. Lasker non
o fixo, pero pousouno sobre a mesa de

xogo exasperando todavía máis a Nim-
zowitsch, que protestou: "A ameaza é
máis forte que a súa execución", frase que
deveu mítica na súa aplicación á táctica
do xogo. Lasker perdeu o título mundial
en 1921 co cubano, mais non fumador,
Capablanca. 1.d4 d5 2.Cf3 e6 3.c4 Cf6
4.Ag5 Cbd7 5.e3 Ae7 6.Cc3 0-0 7.Tc1
Te8 8.Dc2 c6 9.Ad3 dxc4 10.Axc4 Cd5
11.Axe7 Txe7 12.0-0 Cf8 13.Tfd1 Ad7
14.e4 Cb6 15.Af1 Tc8 16.b4 Ae8

17.Db3 Tec7 18.a4 Cg6 19.a5 Cd7
20.e5 b6 21.Ce4 Tb8 22.Dc3 Cf4
23.Cd6 Cd5 24.Da3 f6 25.Cxe8 Dxe8
26.exf6 gxf6 27.b5 Tbc8 28.bxc6 Txc6
29.Txc6 Txc6 30.axb6 axb6 31.Te1 Dc8
32.Cd2 Cf8 33.Ce4 Dd8 34.h4 Tc7
35.Db3 Tg7 36.g3 Ta7 37.Ac4 Ta5
38.Cc3 Cxc3 39.Dxc3 Rf7 40.De3 Dd6
41.De4 Ta4 42.Db7+ Rg6 43.Dc8 Db4
44.Tc1 De7 45.Ad3+ Rh6 46.Tc7 Ta1+
47.Rg2 Dd6 Diagrama 48.Dxf8+!! 1-0.

crucigrama

autodefinido

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

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Finalizaba, remataba. Naquel sitio. 2- Comidas compostas

por peixe cocido con patacas, acompañado de aceite en crú ou

allada. 3- Pronome persoal. Especie de palmeira que ten o tron-

co máis groso por arriba que por abaixo. Río italiano. 4- Organi-

zación armada ilegal europea. Parte do esquelete. Producto

interior con poucos modais. 5- Novenas. Institución financeira

que sube e baixa. 6- Osíxeno. Enfermidade das articulacións.

Letra dos conductores novatos. 7- Pelexa. Bocoi, pipo. 8- Orga-

nización mundial da saúde. Da túa propiedade. Amarra cunha

corda ou cordel. 9- Neste intre, agora mesmo. Palmípeda de

elegante pescozo. Símbolo do Neodimio. 10- Que ten o poder

ou intención de chamar solemnemente, ou de apelar a algo ou

alguén. 11- Aseguradora americana, das que foi ao tacho coa

crise. Animar con vehemencia antes da batalla ou dun impor-

tante reto colectivo.

Verticais:

1- Ciencia que estudia os efectos químicos da luz. 2- Ovo que

non foi fecundado. Natural de Omán. 3- Símbolo do Aluminio.

Relacións de sucesos por anos. Abrev. de “verbigracia”. 4-

Nunha carta ou similar, abreviatura de “barriada”. Arte interna-

cional, inglés por máis señas. Símbolo do Cobalto. 5- Parte da

mecánica que estudia o equilibrio dos gases en repouso. 6- “Ao

....”, de maneira atravesada ou oblicua. Símbolo da resistencia

eléctrica. Utilizar. 7- Arco que polo extremo superior soporta o

empuxe dalgún arco ou bóveda, e polo inferior apóiase nun

botarel ou contraforte, característico da arquitectura gótica. 8-

Vogal repetida. “Yogui” foi un bastante famoso. Período de

tempo indefinido e incomputable. 9- Cómputo dos anos desde

o nacemento de Cristo. Completa, chea. Radio Galega. 10-

Manuel Rivas escribeu sobre un que tiña un carpinteiro. Raza,

pobo ou tribu. 11- Que somete ou oprime, no eido político,

moral, físico....

Fumando espero.

SOLUCIÓNS

AUTODEFINIDO
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H. Vixande
SSoonn  ppoobbrree  ddee  ssoolleemmnniiddaaddee,,
mmaaiiss  ddee  mmaaiioorr  qquueerroo  sseerr  rriiccoo..
CCoommoo  ssee  ffaaii??
Sendo pobre como di que é,
polo menos ten solemnidade;
iso quere dicir que ten algo, es-
pírito de superación. Nestes
momentos, ten dúas posibilida-
des: converterse en delincuente,
co que pode ir dar cos osos no
cárcere de por vida, ou traballar
con talento para saír adiante.
VVoosstteeddee  ssaabbee  mmooiittoo  ddee  rriiccooss..
Senón, non escribía este libro.
CCaannttooss  ttiippooss  hhaaii??
O de toda a vida, o novo rico, o
pobre rico e o rico pobre. Logo
están os ricos delincuentes,
mais sobre eles non escribo,
non me interesan, rexéitoos.
OOss  mmeeuuss  ffaavvoorriittooss  ssoonn  ooss  nnoo--
vvooss  rriiccooss..
En todas as familias houbo un
novo rico, o primeiro. Foino por
gañar batallas e conseguir te-
rras, por tratar con escravos, por
ter unha mina... Sempre houbo
novos ricos, o diñeiro non nace
por xeración espontánea.
PPaarréécceennmmee  eennttrraaññáábbeeiiss  eesseess
ccoocchheess  oosstteennttoossooss,,  eesseess  cchhaallééss
ccoonn  rreettrreetteess  ddee  oouurroo......
O baño de ouro é innecesario e
mesmo de mal gusto. Dos co-
ches: sempre que non os tu-
neen, fenomenal. Son amante
dos coches e dos coches bos.
Mais os autos dos ricos son
moi normais, moito máis que
os de moitos que non chegan a
fin de mes pero que coas facili-

Belén Regueira

A división do tempo en anos,
como a da tortilla en ra-

cións e a dos videoxogos en ni-
veis, debeu de inventarse para
que sempre caiamos na tenta-
ción de repetir. E para conceder-
nos un minuto de reseteo colec-
tivo simultáneo. Eses 60 segun-
dos nos que todos os que usa-
mos este almanaque enviamos
o sms que desenvurulla o ano
novo e manda o vello ao colector
dos orgánicos: Méndez e
Gaioso, Callón e Lago, Merkel e
Berlusconi, Woods e Stanic. E to-
dos vimos dicindo as mesmas
tenras parvadas, aproximada-
mente. Enlamados na absurda
fe laica que consiste en confiar
en que as cousas (e mais nós)
poden mellorar. Sabemos que
non é certo, pero presta moito
facerse ilusións unha miguiña.

Así e todo non hai que des-
cartar que 2009 nos fixese, ade-
mais de máis vellos, máis sabi-
dos. Xa sentenciou Benjamin
Disraeli, non hai escola como a
adversidade. E algo debía de sa-
ber, porque caneou fracaso tras
fracaso ata converterse en pri-
meiro ministro. Con determina-
ción e tomando as decisións ne-
cesarias. Converténdose ao cris-
tianismo, casando cun bo par-
tido ou chufando a raíña Victo-
ria. Non será exemplar pero de-
mostra para que serven as ac-
tualizacións de software. 

No 2010, ademais de novo
presidente da RAG e decreto do
ensino, haberá unha, grande e
libre caixa, tecnoloxía alemá
para reducir o paro, precam-
paña para as locais,  libros elec-
trónicos, o décimo centro co-
mercial na Coruña e Xacobeo.
Esqueceremos o que non ha-
berá. Escoitaremos citar a Dis-
raeli. E sen fumar.�
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Xan Carballa

Núñez Feixóo é o presi-
dente de Galicia, gús-
telle a el máis ou me-

nos. De feito ten lugar prefe-
rente na mesa da Conferencia
de Presidentes Autonómicos
por sermos unha nacionali-

dade e contar co terceiro Esta-
tuto aprobado en 1980.

Pero ao Feixóo presidente
púidolle o supporterde Raxoi e
o cobizoso de focos e micrófo-
nos madrileños onde exhibir a

demagoxia fácil que xa floreou
na súa campaña electoral en
Galiza. Para mostra abonda un
botón. Uns minutos antes de
entrar na reunión falaba na ra-
dio proclamando que non lle
vía contido e que ademais “falta
a gran comunidade autónoma

dos catro millóns de parados”.
E cando se reuniu el en Galiza
coa gran familia de 216.828 pa-
rados/as galegos? Ou seguindo
o seu esquema grandilocuente:
por que non empeza a baixar o
paro a todo filispín desde que el
tomou posesión?�
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É xornalista e autor do libro Cuestión de ricos(La Esfera de los Libros) no que fai unha radiografía das tipoloxías
de adiñeirados. Vigués, coñecido por ser  experto no protocolo e a etiqueta, Josemi Rodríguez Sieiro lembra
que ‘novos ricos houbo sempre’. 
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dades que hai levan cochazos.
CCoommoo  ssoonn  ooss  rriiccooss  ddee  pprroovviinn--
cciiaass??
Ás veces, máis ricos que os da
capital. En realidade, son
iguais, sobre todo se son de
toda a vida. As boas casas hai-
nas en Madrid e en provincias.
CCoommoo  ddiissttiinngguuiirr  uunn  rriiccoo  ddee
ttooddaa  aa  vviiddaa  aaíínnddaa  ccoonn  ppaassttaa

dduunn  qquuee  xxaa  aa  ggaassttoouu??
Polo pedigrí. É fácil ver se al-
guén tivo diñeiro, ou propieda-
des, se o perdeu ou non. En se-
guida se sabe todo.
ÉÉ  ppoorr  ssee  ddoouu  uunn  bbrraagguueettaazzoo..
Agora o do braguetazo non fun-
ciona. Hai separación de bens.
Houbo demasiados divorcios
millonarios de cazafortunas e a

xente vai con coidado.
HHaaii  rriiccooss  qquuee  nnoonn  oo  ppaarreecceenn,,
ggaarrddaann  ttooddoo  bbaaiixxoo  ddoo  ccoollcchhóónn..
Ao final, o diñeiro sae por algún
lado. A riqueza ten signos exter-
nos, aínda que ás veces mós-
transe en casos de xente que ten
menos cartos que outra. Res-
pecto ao do colchón, o último
caso que lembro é o daquela se-
ñora de Vigo que recibía axuda
dos demais e que, tres días des-
pois de morrer, descubríuselle
unha fortuna no colchón.
EEnn  VViiggoo  hhaaii  uunn  ddiittoo  rreeffeerriiddoo  aaooss
ssaarrddiiññóóccrraattaass::  OO  aavvóó  aammaassoouunnaa,,
oo  ffiilllloo  ggaassttoouunnaa  ee  oo  nneettoo  mmeennddii--
ggoouunnaa..  CCooññeeccee  mmooiittooss  ccaassooss??
Máis dos que quixera.
CCoommoo  ddeebbee  ccoommppoorrttaarrssee  uunn
rriiccoo??
Con dignidade e xenerosidade.
A súa obriga é crear traballo, di-
rixir empresas para que as fami-
lias que dependen del non su-
fran e non se lle veñan enriba.
Ser rico ten obrigas e sacrificios.
Non se pode demonizar os ri-
cos. Aquelas historias sobre a
prepotencia dos que tiñan car-
tos só servían para os que dicían
que o criado era o asasino.
EE  uunn  ppoobbrree,,  ppaarraa  ppaarreecceerr  uunn
rriiccoo??  EEssttaa  pprreegguunnttaa  éé  ppoorr  iinnttee--
rreessee  ppeerrssooaall..
Como nunca fun pobre non
podo dicirllo.
CCoonnffeessee,,  vvoosstteeddee  oouu  xxaa  éé  rriiccoo
oouu  pprreetteennddee  sseelloo  ccoonn  eessttee  lliibbrroo..
Ninguén se fai rico cun libro nin
dous. Pode facelo aquel que vive
de escribir. Non é o meu caso.�

Josemi Rodríguez Sieiro, xornalista

‘Ser rico ten obrigas e sacrificios’

’’E todos vimos dicindo 
as mesmas
tenras parvadas” 
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Josemi Rodríguez Sieiro na fotografía que ilustra a portada do seu libro  Cuestión de ricos.
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