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O goberno de Núñez Feixóo
programou unha axenda de citas con diferentes partidos, sindicatos e axentes sociais e educativos, coidadosamente discriminada (faltaron, por exemplo, relevantes asociacións pedagóxicas). A rolda de conversas de Xesús Vázquez e Anxo
Lorenzo confirmou que as bases do futuro decreto non son
apoiadas practicamente por
ningún destes organismos representativos tal e como están
formuladas. A consellaría falou
de que seguía ofrecendo consenso pero ao tempo dixo que
non había mover nada das Bases e que só se trataría de “matizar algúns aspectos”. O BNG
detectou unha posición inamovíbel do PP e os socialistas
propuxéronlle reiniciar as conversas no parlamento, partindo
do acordo unánime do Plano
de Normalización de 2004.
Aínda que o PP di que consenso si pero sen modificación
das Bases o paradoxo foi que,
despois do informe da Real
Academia Galega, que desarbora a posición inicial da Xunta, sobre todo cuestionando a
validez xurídica, estatutaria e
constitucional, da proposta,
Núñez Feixóo comezou a a falar de “período transitorio ao
50% entre as linguas oficiais”,
deixando a equiparación co inglés para un horizonte estratéxico trilingüe. Tamén Xesús
Vázquez aínda que di contar co
aval da “maioría silenciosa”,
entende que despois destes

contactos primeiros agora debe comezar a negociación.
Lento como un glaciar pero
algo parece moverse na posición do goberno. Trataríase de
manter a bandeira electoral en
alto, pero comezar a situar
cambios no articulado do decreto, ofrecendo senllas metades para galego e castelán e admitindo os límites legais da escolla lingüística dos pais.

DECISIVAS FOLGA E MANIFESTACIÓN.
O pronunciamento da Academia , respondendo á obrigada
consulta do goberno, foi directo á liña de flotación das Bases
do decreto, tanto pola súa claridade como polo prolixo dos
seus argumentos, entrando tamén na última contradición
das propostas gobernamentais: nada de inmersión lingüística e en todo caso só para
implantar o inglés.
A maiores o manifesto académico, coñecido nas vésperas da folga do ensino público,
desbaratou os argumentos que
criticaban a convocatoria de
Queremos Galego e dos sindicatos co apoio dos partidos da
oposición.
A folga tivo un seguimento
moi importante, tanto que
mesmo se criticou que non fose extensivo o chamamento ao
ensino concertado. Para a
Xunta non chegaría ao 50% e
para os sindicatos rolou o 90%.
Pero a segunda proba de lume
da reacción social era a convocatoria de manifestación en
Compostela, un día laborábel a

’’

Se alguén tiña dúbidas
de que se despertara
unha sensibilidade fonda
e cunha adscripción
ideolóxica ampla,
só tiña que asomarse
ás rúas de Compostela”

media mañán e con remate na
Praza do Obradoiro.
Se alguén tiña dúbidas de
que se despertara unha sensibilidade fonda e cunha adscripción ideolóxica ampla, só

tiña que asomarse ás rúas de
Compostela, incapaces de
conter a terceira marea humana en defensa do galego. Superior, a pesar das circunstancias,
ás do 17 de maio e 18 de outubro pasados, e sobre todo moito máis interxeracional, cunha
alta participación estudantil e
coa sensación entre os asistentes de que se era preciso volver
a Compostela volveríase.
Por máis que o portavoz popular, Antonio Rodríguez Miranda, tentase minimizar a mobilización coa sorprendente
afirmación de que “a metade
dos manifestantes ían obrigados”, o recoñecemento do éxito
da convocatoria foi unánime .G
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editorial

TRES BANDAS

A

to

PACO VILABARROS

Vázquez e Varela, dous conselleiros en apuros
Á difícil situación que atravesa co decreto do galego o
conselleiro Xesús Vázquez
sumouse Roberto Varela. O
conselleiro de Cultura teimou nunha liña de declaracións cando menos distantes
a realidade do país. Foi nun
foro de debate público na Coruña, onde insistiu na súa tese de que a cultura galega vive
“ensimesmada” e necesitada
dun paseo cosmopolita polo
mundo. Xa ao principio do
mandato dixera que a cultura
galega “estaba ben pero limita un pouco”

’’

Estamos asombrados
e fartos de que
o conselleiro de Cultura
actúe como un auténtico
bombeiro pirómano”

Desta volta o malestar que
provocou cristalizou na petición unánime de dimisión
realizada polos once premios
nacionais de literatura galegos, encabezados por Alfredo

Conde, que foi titular da consellería entre 1987 e 1989, seguido cronoloxicamente por
Paco Martín, Antón Santamarina, Xabier P. Docampo,
Manuel Rivas, Fina Casalderrey, Manuel Lourenzo, Suso
de Toro, Rubén Ruibal, Agustín Fernández Paz e Xusto G.
Beramendi.
“Estamos verdadeiramente asombrados e fartos de que
o conselleiro de Cultura do
goberno galego desprece sistematicamente a cultura galega, como un auténtico
bombeiro pirómano. Conse-

cuentemente, para que desapareza esa pasmosa anomalía, pedimos a dimisión ou o
cese inmediato de don Roberto Varela como conselleiro
de Cultura do Goberno de
Galicia, dado que o seu escaso
coñecemento e falta de consideración cara a cultura galega
evidenciaron a nula idoneidade para o posto que ocupa.
El vai ser máis feliz lonxe de
todos nós, “limitados”, ‘ensimesmados’ e ‘acomplexados’, e todos nós recuperaremos unha situación que teña
un mínimo de cordura”.G

política galega estase
deseñando a tres bandas. Os dous principais temas da axenda agora mesmo, caixas e lingua, mostran
xogos de alianzas diferentes,
o que fala a favor da vitalidade democrática da comunidade e da súa especificidade
fronte á política central.
A importancia dos dous
temas mencionados obriga
o PP a buscar apoio na cámara máis alá da súa maioría absoluta. Logrouno no
caso das caixas, sumándose
a unha proposta lexislativa
do BNG, pero non o conseguiu na lingua, onde ten que
capear ademais co seu sector galeguista que preferiría
un retorno ao consenso dos
tempos de Fraga. A súa estratexia, ao respecto, céntrase nas acusacións de abertzalismo dirixidas ao PSOE,
pero o seu propio radicalismo interno, guiado desde o
ABC e a COPE, imposibilita
unha ruptura entre socialistas e nacionalistas.
O BNG, en período aínda
de definición, tras a súa saída do goberno, encontrou
inesperadamente protagonismo nos dous principais
temas da axenda ou, máis
ben, habería que dicir que
foi a conformación da axenda política a que o beneficiou. Á inversa, o PSdeGPSOE encóntrase incómodo en ambos. No das caixas,
porque se ve obrigado a xogar o papel de defensor dos
intereses madrileños, mentres Feixóo, pola contra,
conseguiu até agora manter
as distancias con Raxoi (que
defende en Madrid posturas semellantes ás dos socialistas). Na lingua, porque
teme que a colleita beneficie máis os nacionalistas e
que, ademais, lles traía algún custo interno, polo lado
do seu sector máis xacobino. En compensación a ese
déficit na axenda, o PSdeGPSOE conta coa inestimábel axuda de Blanco e Caamaño, dous candidatábeis
á presidencia da Xunta para
o 2013, fronte aos cales o
BNG non descubriu aínda o
seu antídoto.G
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María Obelleiro

ASEMANA
PIDEN EXPLICACIÓNS

CRÍTICAS Á COBERTURA
DA CRTVG SOBRE
A FOLGA NO ENSINO

PROMOVIDA POLO PP

ASINADA A MOCIÓN
DE CENSURA NO PORRIÑO
CONTRA FRANCÉS
Os catro concelleiros do PP,
tres de Cidadáns e dous de Independentes do Porriño asinaron xa a moción de censura para desaloxar da Alcaldía o nacionalista Raúl Francés. O actual rexedor explicou que o Goberno do BNG deixará o concello “coa cabeza ben alta e os
petos baleiros” e advertiu a veciñanza de que os promotores
da moción “nin se entenden
nin se falan nin se queren”. “Fixemos un Goberno en positivo, transparente e no que desapareceu o medo a expresarse
en liberdade”, engadiu o alcalde porriñés, que conta co
apoio de varios centos de veciños organizados na “Plataforma contra a Moción de Censura”. Precisamente, o colectivo
celebrou unha concentración
de apoio ao alcalde, por considerar que “non hai argumentos” que xustifiquen a moción.
Pola súa banda, o portavoz nacional do BNG, Guillerme Vázquez, sinalou que o proceso de
destitución de Francés “foi argallado nos despachos da Deputación de Pontevedra”. O líder nacionalista ve “totalmente inxustificada e inxustificábel” a moción “xa que non hai
desgoberno nin demanda social” que a reclame.G
SEGUNDO SEAGA

MEDIO RURAL
NON PLANIFICOU
A CAMPAÑA DE INCENDIOS
Os traballadores de Seaga (Servizos Agrarios Galegos) descoñecen a día de hoxe como se vai
xestionar a campaña e precampaña contra incendios por parte
da Consellaría de Medio Rural.
O comité de empresa advertiu
de que o “problema dos incendios en Galiza esixe que a Administración sexa excelente na súa

xestión”. A CIG considera que a
Xunta “debería explicar como o
ano pasado había 1.200 efectivos facendo labores de defensa”
do monte e, este ano, “non hai
absolutamente ningunha”.
“Non hai previsión de nada”, lamentou o responsábel do sindicato na materia, Paulo Rubido,
quen engadiu que “Galiza asiste
a unha neglixencia da Xunta”.
Tamén subliñou que os incendios forestais son “sempre unha
desgraza” que acontece aínda
que haxa unha boa xestión. Por
último, apuntou que “boa parte
da responsabilidade do que
ocorra este verán será da Administración se continúa con esta
política”.G
XACOBEO

O PSDEG RECLAMA O CONTRATO
DO NADADOR DAVID MECA
As portavoces de Deportes e
Comercio, Turismo e Consumo do Grupo Parlamentario
Socialista, Carme Acuña e María Quintas, reclamáronlle á
Xunta que presente na Cámara o contrato asinado co nadador David Meca para a promoción do Xacobeo. O PSdeG critica que o Goberno “manteña
en secreto” a documentación.
Ambas as deputadas amosaron a súa “sorpresa” e “preocupación” ante este “ocultismo”, que atribúen a que “talvez ese contrato non se axusta
á liña de austeridade da que
tanto presume” o Executivo de
Feixóo. Quintas e Acuña lamentaron a “falta de transparencia” da Xunta e que se faga

PACO VILABARROS

O Grupo Parlamentar do
BNG, a través do seu portavoz
de Medios, Anxo Quintana, ta-

mén cuestionou o tratamento
informativo da CRTVG á folga
e á manifestación, polo que lle

pediu ao director da compañía, Alfonso Izquierdo, que dea
explicacións na Cámara.G

media aritmética, hai que centrarse nas necesidades reais dos
pacientes, reenfocar as listas segundo a urxencia e a gravidade”,
sinalou.G
MANCOMUN.ORG

A XUNTA PRIVATIZA A OFICINA
DE 'SOFTWARE LIBRE'

Ignacio Santos, director gerente de Xestión do Plan Xacobeo, estreitalle a man ao
nadador David Meca.
JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

necesario requirir a documentación a través do Parlamento
para que os galegos coñezan
“canto custou converter a David Meca no primeiro peregrino que realiza o Camiño de
Santiago a nado”.G

por vez primeira dos 30 días que
marca a lei. Así, fica hoxe en 28
días, logo de estar situada en 40.
A conselleira de Sanidade, Pilar
Farjas, amosouse satisfeita de
reducir a espera nas operacións
de maior urxencia e restoulle
importancia á demora que sofren o resto dos pacientes. “O
obxectivo non pode ser baixar a

NOS CASOS GRAVES, REDÚCENSE

AS LISTAS DE ESPERA
NAS OPERACIÓNS SOBEN
POR VEZ PRIMEIRA EN 5 ANOS
O tempo de espera para unha
intervención cirúrxica viña baixando desde o 2005. Porén, a
tendencia rematou o pasado
ano cunha suba do 12%. O tempo medio en xeral subiu a 79 días, o primeiro ascenso desde
2005, cando a espera media era
de 121 días. De aí baixou a 90 no
2006, 84 no 2007 e 70 no 2008,
cando se alcanzou a cifra máis
baixa. Pola outra banda, a lista
de espera para os doentes máis
graves –de prioridade 1– baixa

Unha empresa privada realizará o labor de Mancomun.org,
que durante o bipartito fixeron
técnicos contratados mediante
concurso no Centro de Supercomputación de Galiza, un ente público. A Xunta vén de publicar o concurso para “a contratación de servizos de consultoría dunha oficina para o
fomento, promoción e execución do Software Libre” durante o 2010. Trátase das mesmas
funcións que hoxe executa
Mancomun.org. A entidade
que gañe o concurso embolsarase un máximo de 171.000 euros, segundo figura no prego
de condicións.G

JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

Concentración diante do concello.

Queremos galego denunciou
o “uso partidista e manipulador” do PPdeG nos informativos da TVG, en referencia ao
tratamento da cadea sobre o
decreto do galego. Así, a plataforma –que abrangue máis de
600 asociacións– acusou a cadea pública de basear a súa
información “nos escasos
centros onde o seguimento
da folga foi menor”. Tamén
engadiu que se recolleu a opinión de profesores que non
secundaron o paro, así como
de pais falando a favor do decreto para “minimizar o impacto da folga”.

Rolda de prensa dos comités provinciais de Seaga para abordar a situación laboral.

>>>
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As sombras de Fraga e
’’
TEMPOS
Franqueira sobrevoan a Feixóo MALOS
PARA OS CONCELLOS
Xosé Manuel Barreiro
Vicepresidente do PPdeG

O presidente que máis
fala para as emisoras
de Madrid, remítese
en Galicia
á ‘maioría silenciosa’

S

Manuel Veiga

Cando Núñez Feixóo se remitiu á “maioría silenciosa”, tras a
folga e manifestación do 21 de
xaneiro, moitos no seu partido
e, por suposto na oposición, tiveron a certeza de que a sala de
máquinas popular tiña problemas. Como era que despois
dunha campaña lingüística tan
aguda, o PP se quedaba sen
discurso?
Desde un pouco antes da
folga que mobilizou masivamente o ensino (a propia Xunta
recoñece unha incidencia de
case o 50%, cantidade inusitada, para ser oficial), o presidente
deu a impresión de estar enredándose nas súas declaracións,
pronto rectificadas por el mesmo, como a de que o galego ía
ser a lingua do 50% das materias, superando o 33% ofrecido
inicialmente. Tamén se contradicía cando, despois de cualificar as protestas de “nacionalistas”, recoñecía ante os micrófonos da COPE que contra o borrador estaban “os pais, os profesores, os sindicatos, o PSOE, o
BNG e todos os que comparten
un punto de vista que eu considero equivocado”.
Pero as preguntas sobre o
que ocorre na sá de máquinas
popular non se reducen á perda
da iniciativa en materia lingüística. O asunto só parece un botón, aínda que un botón significativo. “Con Fraga tiñamos un
proxecto, agora ás veces non sabemos onde estamos”, comenta un deputado do PP. A mesma
persoa, xustifica as dúbidas destes meses en que “agora hai unha nova xeración e iso, como lle
pasa ao Real Madrid, necesita
tempo”.
Algúns analistas, en cambio,
pensan, igual que respecto a Pellegrini, que xa pasaron demasiados meses. Iso fai que nalgúns
mandatarios asomen, de maneira significativa, as nostalxias.
A pasada semana, por exemplo,
Manuel García Montero, alcalde
de Cenlle desde hai 42 anos e

>>>

Alberte Núñez Feixóo.

’’

OABCnondubidou
en escribir que Feixóo
lle debía a vitoria.
Está agora cobrándolla?”

presidente da cooperativa do Ribeiro, emocionábase ao recordar a Franqueira, en presenza de
Núñez Feixóo e de varios conselleiros, que escoitaron as loas a
Coalición Galega con patente
incomodidade. Ben é verdade
que se trataba dun acto de homenaxe ao propio Franqueira e
de que García Montero estivera
con el na creación desta forza
nacionalista de corte moderado,
pero os sinais eran excesivos para tratarse dun simple recordatorio histórico, como entenderon todos os presentes. Sobre todo, tendo en conta, que días antes, a asociación de estudos ourensáns, creada recentemente
por Baltar, dábase a coñecer
cunha conferencia de Xosé Ramón Barreiro, o ex presidente da
Real Academia Galega, tan crítico con Feixóo.

PAGÁNDOLLE AS ‘DÉBEDAS’ Á DEREITA
MEDIÁTICA? E, a todo isto, que fai o
presidente, semana si, semana
tamén, de “bolos” (xira) polas
emisoras madrileñas? Mentres
Fraga e Touriño creaban un
acontecemento político e institucional das súas espaciadas visitas á capital, Feixóo compórtase, segundo algúns analistas, como un “tertuliano” ou como

PEPE FERRÍN/ AGN

“un político común facendo
méritos”, degradando así o rango que debería ostentar sempre
o presidente da Xunta.
Hai, non obstante, quen ve
tamén nestas visitas a clave da
súa política galega. A razón sería
esta: o diario ABC non dubidou
en escribir, unha vez coñecido o
resultado das eleccións de marzo, que Feixóo lle debía a vitoria.
O xornal conservador aludía á
campaña sucia que desenvolvera en Galicia. A maiores, da
discutíbel incidencia que puidese ter esta acción –e outras semellantes levadas a cabo por
outros medios tamén da dereita
máis antinacionalista–, Feixóo
parece estar moi pendente deste discurso, até o punto de que
chegaría para condicionar a súa
política e para impedirlle, en
consecuencia, unha estratexia
máis apegada ao terreo, como a
que exhibiu Manuel Fraga durante os seus dezaseis anos de
mandato.
Pode ser que a prioridade de
Feixóo sexa, neste momento,
facerlle ben os labores a Raxoi,
quen se vingaría de paso dos
baróns galeguistas do seu partido que o enviaran “ao poleiro” naquel famoso congreso.
Feixóo estaría así tratando de
gañarse un lugar preferente no
futuro organigrama do PP que
aspira a vencer a Zapatero.
Pero o prezo, de ser certa esta estratexia, pode ser considerábel. Algúns, no seu partido,
sorpréndense da iniciativa perdida en Galicia desde marzo e
cren que, se a vitoria os colleu
por sorpresa, agora poden estar a darlle folgos a unha oposición que parecía noqueada.G

on malos tempos. Especialmente para os Concellos,
que comproban como as reducións orzamentarias
doutras administracións de máis grao como a estatal, que
non aplica a austeridade en gastos superfluos pero que si
fai uso da tesoira á hora de fixar o montante a transferir ás
administración locais, os obriga tamén a eles a minguar a
súa capacidade investidora.
O conxunto dos Concellos de Galicia perderán este
ano, en comparanza co 2009, algo máis de 27 millóns de
euros, un 9,7 por cento. Iso sen contar as reducións que
afectarán as sete grandes cidades galegas, as deputacións
provinciais e a propia administración autonómica. O goberno do Estado reduce este ano en dez mil millóns á súa
contribución aos gobernos autonómicos. As previsións do
propio executivo central cuantifican a rebaixa ás comunidades autónomas e ás entidades locais en máis dun 19%.
Sumando e sumando ou máis ben restando e restando,
augúranse malos tempos para a administración máis próxima aos cidadáns. Aquela que, precisamente por esa cercanía, ademais de asumir a prestación de servizos que ás
veces nin sequera lle son propios, é a primeira en recibir as
queixas pola carencia ou polas deficiencias que se produzan nesa atención e a que, dun xeito ou outro, debe dar
resposta, o máis inmediata posíbel ademais, aos problemas que xurdan.
Son de sobra coñecidos os problemas de liquidez que
están a ter os concellos para lle facer fronte incluso ao seu
propio funcionamento: o pagamento das nóminas dos
traballadores, sen ir máis lonxe. As alertas principiaron a
soar antes incluso de que houbese un recoñecemento
máis ou menos oficial do goberno de José Luis Rodríguez
Zapatero de que estabamos en crise, cando os ingresos
derivados da actividade inmobiliaria ían paulatinamente
esvaecendo e, polo tanto, a inquietude, con maior ou menor ímpeto, se facía patente ao longo e ancho de Galicia.
A esta situación xa de por si grave hai que sumarlle outro elemento negativo: o feito de que a Xunta de Galicia se
vexa obrigada –por unha mala planificación do executivo
que lidera Zapatero, que optou por facer unhas precisións económicas irreais nas que pesou máis o intento
por acadar un rédito electoral que por defender o interese
xeral– a devolver ás arcas estatais 1.900 millóns de euros
polas liquidacións negativas correspondentes ós anos
2008 e 2009.
A falta de rigor e de responsabilidade do goberno socialista e a súa incapacidade para atallar os efectos negativos
da crise traslándanse agora ás administracións locais. Os
Concellos terán que pagar os erros da administración central, o malgasto de Zapatero. Aveciñanse, polo tanto, malos tempos para todos cando a ferida do financiamento
autonómico aínda permanece aberta.G

’’

Son de sobra coñecidos
os problemas de liquidez
que están a ter
os concellos para lle facer
fronte incluso ao propio
funcionamento”
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Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

Q

ué Feixóo é un político hábil e con instinto é cousa
sabida e demostrada. Que o seu
goberno despacha todas as críticas cun remake permanente da
teoría da conspiración tamén, e
todo se despacha con que os
manifestantes, protestantes ou
asinantes son marionetas en
mans de nacionalistas e socialistas, que no Parlamento non ven
unha pero na rúa están en plena
forma. Que ao Presidente lle
preocupa máis o que se diga del
por Madrid que canto comenten en Viveiro é algo obvio. Que
os seus conselleiros se aproveitan diso para exibir a súa medianía e a súa falla de preparación
sen complexos tamén.
Con eses datos presentes,
non sorprende que a actual alineación do goberno da Xunta
teña máis lesionados que cracs
emerxentes. E aínda estamos
no principio da liga, indo cara o
primeiro ano da Restauración
Popular. A Rueda e Hernández,
xa tocados dende a súa designación pola súa afición a xogar no
limite das compatibilidades, hai
que sumar nestes meses o pouco cordial conselleiro de Educación, Vázquez, o algo acomplexado conselleiro de cultura, Varela, á hiperactiva pero algo desorientada conselleira Farjas, á
desconcertante conselleira social, Mato, que só acerta cando
rectifica, ou o agresivo Conselleiro de Industria, Guerra, ese
hábil comercial que nunca debeu meterse a xestor público.
O que sorprende realmente é
que Feixóo non teña reaccionado aínda, practicando a cirurxía
agresiva e contundente que o
seu innegábel instinto de supervivenvia política lle está ditando. El que é un político de acción ben sabe que na política
non hai nada máis letal que o
ensimesmamento, porque leva
á indiferenza e a indiferenza
sempre leva á desfeita.G

’’

Feixóoéunpolíticode
acción e sabe que
a indiferenza
leva
á desfeita”
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TRIBUNA I Alexandre Mínguez.
Xornalista. a.r.minguez@gmail.com

BALTAR, A ESPERANZA DO GALEGO
O sábado 30 de xaneiro non só
está en xogo a presidencia do
Partido Popular de Ourense no
congreso que enfronta a Xosé
Manuel Baltar Blanco con Xoán
Manuel Ximénez Morán, está
en xogo o futuro do galego.
Se Baltar Blanco gaña, cousa bastante posíbel, será presidente do PP de Ourense, e posibelmente en pouco tempo
presidente da Deputación
Provincial, sen máis. Seguirá
defendendo o galego nese
contexto polo marcado carácter galeguista que xa herda do
seu pai e polo contacto coa Galiza rural de Ourense, onde pese a quen lle pese, o galego está
vivo, pero pouco máis. Sería
moi difícil impoñer, incluso
suxerir, unha política nese senso en Santiago, onde outros
ourensáns, como son o presidente da Xunta e o conselleiro
de Educación, o teñen bastante claro. O futuro é o inglés. O

’’

Asúaactadeparlamentario
por Ourense
pode transformalo
no vicepresidente
dunha Xunta gobernada
polo PSOE e o BNG˝

galego é pasado. O castelán é o
presente, máis ou menos.
Moito tería que cambiar para
que Baltar Blanco fose moito
máis politicamente que titular
da Deputación, polo menos
mentres “o da gasosa” (como
lle chaman algúns) siga en Raxoi. O decreto do galego seguiría o camiño marcado por un
Feixóo cego, que o xoves 21 de
xaneiro só viu en Compostela
unha bandeira ardendo. Pois
había moita xente, incluso cas-

telán-falantes indignados pola
actitude da Xunta neste apartado. Pero o señor presidente
ten razón, a maioría da Cámara galega, 38 parlamentarios,
está do seu lado e por moita
xente que estivese no Obradoiro, ou que a suma de PSOE e
BNG en votos sexa maior ao
PP, non ten valor, non son argumentos, a súa maioría parlamentaria permítelle facer o
que el queira, de momento.
Pero que pasaría se Xosé
Manuel Baltar, O Neno, como
é coñecido cariñosamente no
galego de Ourense ou El Nene,
como pexorativamente din
outros en castelán das Burgas,
perde? O galego gañaría. Xosé
Manuel Baltar quedaría deslexitimado pola dirección de
Santiago que tantos esforzos
está poñendo agora para, cunha lista de grises liderada polo
rexedor de Verín e apoiada por
cabreados doutra época, estó-

magos agradecidos de mala
dixestión, xefes de chiringuitos e outros cargos, poida acceder á presidencia popular
ourensá. Pero Baltar está lexitimado nas urnas, ten votos.
Aínda que se presentase polo
CDS obtería votos e a súa acta
de parlamentario por Ourense
pode transformalo de vicepresidente do parlamento, que é
na actualidade, a vicepresidente dunha Xunta gobernada polo PSOE e o BNG. Pode
ser o Barreiro Rivas do século
XXI. O argumento está máis
que claro: a defensa do galego.
Eu non podo desexarlle
mal a ninguén, pero neste caso, pediríalle a Baltar Blanco
que non se lle ocorra chegar a
un acordo con Morán e unificar as listas ao congreso de
Ourense e que perda, si, amigo
Xosé Manuel, pídoche que
perdas, polo ben de Galiza e
do galego.G

CARTAS
A FUSIÓN
DAS CAIXAS GALEGAS
Quero facer mención do apuntado no recente libro de Guillermo De la Dehesa e a todo o
publicado por Xavier Vence recentemente.
No que respecta a De la Dehesa destaco a parte do seu recente libro titulado A primera
gran crise financeira do século
XXI onde apunta un dato moi
interesante en referencia a que
as caixas de aforro copaban
nas súas respectivas comunidades o 70% do mercado.
En canto a Vence destaco os
seus artigos nos que chega á
conclusión de que a concentración das caixas levará á
“bancanización” imposta dende Madrid polo gobernador do
Banco de España, Fernández
Ordóñez, cunha política financeira oposta á que se está a levar a cabo nos EE UU e na UE
consistente en evitar e fraccionar os sistemas bancarios como medida (entre outras) para
darlle saída á crise.
Quero comentar a postura
que o meu entender ten cada
un dos tres partidos con representación no parlamento galego en relación á fusión das cai-

xas e do que ao meu modesto
entender pasará.
En primeiro lugar, a postura
ideolóxica e de acción do BNG
que, seguindo o sempre defendido pola formación dunha soa
caixa galega forte presentou no
parlamento o Proxecto de Lei de
Fusión das Caixas, tendente á
consecución da caixa galega
única ao servizo da economía e
da sociedade galegas e en especial das nosas empresas, sen esquecer a importantísima obra
social. En resumo dos aforros e
negocios de todos os galegos.
En segundo lugar, a postura
do PPdeG de sumarse á proposta do BNG, alegando os mesmos
criterios de galeguidade, e aprobando de urxencia a lei e anunciando mesmo recorrer ante o
Constitucional o FROM
En terceiro lugar, as distintas
posturas do PSdeG que difiren
entre a Executiva galega que
aposta por unha SIP (manexando datos do goberno central e do
Banco de España),o alcalde vigués Caballero en contra da fusión e o PSdeG coruñés a favor.
Cómpre por último mencionar a auditoría encargada
polo Goberno Galego a KPMG
que baixo a miña apreciación
non deixa de ser un elemento

máis de parte cociñado a gusto
do consumidor.
Ao meu parecer o proceso de
fusión rematará en que a iniciativa do BNG será o mero papel
no que o PPdeG escribirá a fusión das dúas caixas galegas para entregarllas á Caja Madrid de
Rodrigo Rato seguindo o guión
previsto na rúa Génova da capital do reino, non tendo tampouco sentido a postura do PSdeG
coa SIP que segue os postulados
cociñados na rúa Ferraz polo
PSOE para evitar que caia en
mans do PP (ademais de facer

XOSÉ LOIS

6-7 galiza.qxd

demagoxia política localista en
Vigo e A Coruña) que tampouco
evitaría que as nosas dúas caixas
rematasen absorbidas por caixas foráneas.
En conclusión, coma sempre
Galiza perderá e neste caso un
dos bens máis prezados que é o
piar da súa economía. Súmome
e subscribo as teses do profesor
Vence de manter por separado
as dúas caixas galegas e evitar o
que sería unha debacle irreversíbel para Galiza.G
Suso Barreiro
Parga (Guitiriz)
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O decreto da lingua dificulta
’’
MALAS
INFLUENCIAS
a elaboración dos libros de texto
Ceferino Díaz

compensará ás editoriais de
Madrid sacar un libro específico; claro que tamén poden
vender aquí o mesmo texto
que en Castela e incluír un caderno adaptado a Galicia, iso
implica que o produto será
peor”, sinala.

PACO VILABARROS

A elección do idioma e a inclusión do inglés,
incompatíbel cos prazos para a produción
e distribución do material escolar

H. Vixande

A análise da Real Academia
Galega sobre as Bases para a
elaboración do decreto de
plurilingüismo atopou que
aplicar o borrador no referente aos libros de texto é de “dubidosa viabilidade” por cuestións de datas e debido á elección de idioma por parte dos
pais. As editoriais confirman
esta percepción.
“A escolla de lingua por
parte dos pais, que propoñen
as Bases, implicari?a que, para
setembro do 2010, deberi?a
haber no mercado todos eses
textos en galego e en castelán
(e dispoñibilidade en varias
linguas estranxeiras pero en
cantidades moi diferentes).
Non parece posíbel para o
vindeiro setembro dispoñer
de tamaña oferta editorial”, sinala o texto da RAG. Mais os
problemas non rematan aí.
Segundo explicou o director Edicións Xerais, Manuel
Bragado, o borrador é incompatíbel co calendario pactado
entre a Consellaría e as editoriais para a implantación da
chamada “gratuidade solidaria” dos libros de texto e a co-

rrespondente renovación dos
materiais educativos, que non
concluiría até o curso
2013/2014 nalgúns casos.
“Modificar ese calendario implicaría un esforzo financeiro
moi importante por parte da
Consellaría”, sinala Bragado.
Adiar até setembro a elección de idioma por parte dos
pais –só nese momento se sabería que rapaces estarían
matriculados en cada curso
tras os exames de recuperación–, representa outro inconveniente tanto na distribución
como na produción do material. “Non podemos calcular
tiraxes mentres non sabemos
que idioma escolleron os
pais”, explica Belén López
Vázquez, a directora editorial
Baía Edicións, que considera
que en consecuencia, “haberá
libros que non se poderán editar e reducirase a oferta”.
Mais non só se producirá
un descenso na oferta de títulos, tamén se reducirá a calidade dos textos, na opinión de
Belén López. “O material en
castelán tamén ten que adaptarse ao currículo de Galicia,
non sei até que punto lles

’’

A escolla de lingua
por parte dos pais
implicaría que, para
setembro do 2010, debería
haber no mercado todos
os textos en galego
e en castelán. Non parece
posíbel”
[Real Academia Galega]

’’

Modificar o calendario
da implantación
da 'gratuidade solidaria'
de libros de texto
implicaría un esforzo
financeiro moi importante
para a Consellaría”
[Manuel Bragado]
Director de Xerais.

’’

Non podemos calcular
tiraxes mentres non
sabemos que idioma
escolleron os pais”
[Belén López]
Directora de Baía Edicións.

INCERTEZA. Até o momento, era
a Consellaría quen decidía o
idioma no que se debía impartir cada materia. Iso permitía unha estabilidade e unha
programación na produción
por parte das editoriais. “Os libros promociónanse habitualmente na primavera, antes de coñecerse a lingua que
escollerán os pais”, explica a
directora de Baía Edicións.
Ante esta incerteza, as editoriais poderían elaborar o
mesmo libro en galego e a súa
tradución ao castelán e despois axustar a tiraxe ás preferencias dos pais, que se coñecen no mes de setembro. Isto
representaría unha revolución na industria editorial, pero moitas empresas só editan
nun idioma. Editarían as compañías madrileñas libros específicos para Galiza tanto en
galego como en castelán?
“Non digamos se incluímos o
inglés”, sinala Belén López.
En calquera caso, Manuel
Bragado, director de Xerais,
admite que “nós traballamos
desenvolvendo os proxectos
xa en marcha, entendemos
que o actual texto do Decreto
é un borrador”.
A Asociación Galega de
Editores, pola súa banda, propuxo que “para lograr a consecución de idéntica competencia lingüística nas dúas linguas oficiais, como quedou
establecido nos documentos
curriculares vixentes, se deberían respectar cinco condicións: a prevalencia dos criterios pedagóxicos sobre calquera outros; a elección da
lingua vehicular das materias
por parte das autoridades
educativas; a prioridade das
dúas linguas oficiais; a continuidade e mellora dos programas actuais de adquisición de inglés e do seu uso como lingua vehicular; e a recuperación do consenso político e social que promoveu o
propio PPdeG en lexislaturas
anteriores”.G

T

rinta anos de Autonomías
non foron suficientes para
evitar que exista un colectivo resistente –heteroxéneo ideoloxicamente– que, tomando como
desculpas anécdotas no acontecer autonómico, defende a volta
atrás neste progreso, como se isto fose posíbel! Falan de reparar
un erro histórico que debilita e
cuestiona os sinais de identidade do Estado, caso da lingua.
Elemento de unión do grupo
é que o Estado recupere as competencias educativas para xeneralizar o ensino en castelán, dándolles carácter optativo ás chamadas “lenguas regionales”.
A través dos seus medios pretenden dirixir a política do
PP–con Raxoi non simpatizan
por brando e pactista. Por sorte
non sempre o conseguen.
Na campaña electoral galega
estes nostálxicos, entre os que se
“coa” algún intelectual despistado, apoiaron claramente o actual presidente facéndolle o xogo sucio e achegándolle consignas e consellos. Seica verían en
Feixóo un político baleiro de
conviccións, sensíbel ás gabanzas e por iso influenciábel.
Eses –que non paran de vaticinar catastrofes nas pantallas e
ondas de radio– son un conxunto marxinal de nostálxicos resentidos, con pouco futuro nun país
democrático e plural que ten como desafío o seu desenvolvemento federal.
Son precisamente eles os únicos que entenden –aínda que
lles pareza excesivo o terzo do
galego– a proposta da Xunta sobre a lingua no ensino.
Seria moi grave que ao final o
noso presidente fose máis sensíbel ás loas destes medios contrarios á constitución que á obriga
de defender a identidade do país
que lle corresponde gobernar.
Roto o consenso, negóciese e
acórdese, e entérrese unha disputa que nunca debeu existir sobre a lingua do pobo.G

’’

Sería grave que Feixóo
fose máis sensíbel ás
loas dos medios
ultras que á obriga
de defender
a identidade
de Galiza”
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SERVIZOS SOCIAIS

Estatísticas confusas ocultan
o número de dependentes sen axuda
O 26 de xaneiro
constituíuse
en Santiago
a Plataforma
en Defensa do
Sistema Público
Galego
de Servizos Sociais
H. Vixande

Cantos grandes dependentes
dos que hai en Galiza están a
cobrar as axudas prometidas
por Feixóo durante a campaña
electoral? O número permanece oculto baixo unha montaña de datos que non se poden comparar coas cifras que
daba o Goberno bipartito e
que ofreceu a Consellaría tras
a vitoria do PP. A Xunta asegura que 19.600 están a recibir
unha subvención ou prestación de servizo.
O 22 de febreiro de 2009,
nun mitin celebrado en Vilagarcía, o daquela candidato á
presidencia da Xunta polo PP,
Alberte Núñez Feixóo prometía que “os máis de 16.000
grandes dependentes que residen en Galiza poderán percibir o 50% das prestacións que
lles outorga a Lei de Dependencia nos próximos 120 días
e a súa totalidade antes de que
finalice o ano 2009”.
No mesmo acto no que prometeu axudas para todos os dependentes, o agora presidente
insinuou que os cidadáns debían acudir aos tribunais para denunciar os impagamentos por
parte do Goberno bipartito.
“Non dou instrucións a ninguén”, matizou con ambigüidade Feixóo. Fronte a esas palabras, o actual portavoz parlamentario do BNG, Carlos Aymerich, e en vista dos incumprimentos nos que considera
incorre o Executivo do PP, afirmou que “nós non somos tan
irresponsábeis como para invitar a que denuncien, mais pedímoslles que incrementen os
cartos para os dependentes”.
Con todo, o novo Goberno
non puido evitar denuncias
diante da Xustiza nin acusacións de adiar os recoñece-

En Galiza hai 87.705 solicitudes por distintos graos de dependencia.

PACO VILABARROS

’’

19.600grandesdependentes
reciben unha subvención
ou unha prestación social”
[Consellaría de Traballo e
Benestar]

’’

A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato.

mentos de dependencia á espera do falecemento dos beneficiarios, xa que a norma indica que non teñen dereito a
percibir a axuda con carácter
retroactivo no caso de morrer
antes do recoñecemento como dependentes.

DISPARIDADE NAS CIFRAS. As cifras
que manexa a Administración
autónoma non se corresponden coas que exhibía o Partido

JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

Popular durante a campaña e
a precampaña electoral. Antes
do 1 de marzo de 2009, cando
Feixóo gañou as eleccións, o
agora presidente e a actual
conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, estimaban en 92.000 persoas o número de potenciais dependentes. Os datos ofrecidos pola Consellaría o 27 de novembro de 2009 sinalaban que en
Galiza houbo 87.705 solicitu-

Otrucoérecoñecer
a prestación pero
non comezar a pagala
até dentro de dous anos”
[Carlos Aymerich]
Portavoz parlamentario do BNG.

des por distintos graos de dependencia.
A Consellaría de Traballo e
Benestar indica que os datos
de grandes dependentes que
están a percibir as axudas da
Administración “non están ac-

tualizados” e que o único que
poden ofrecer é información
acerca do “número de persoas
atendidas”, aínda que avanzou que 19.600 grandes dependentes reciben unha subvención ou unha prestación
social. O número supera o
compromiso de 16.000 ao que
chegou o presidente da Xunta
durante a campaña electoral.
No entanto, Carlos Aymerich denunciou unha suposta
manipulación. “Agora xa non
falan de persoas atendidas, senón de persoas coa prestación
recoñecida, aí está o truco,
porque recoñecen unha prestación que non van comezar a
cobrar até dentro de dous
anos”, afirmou.
En calquera caso, os 230 millóns que a Consellaría de Traballo e Benestar estima que en
2010 destinará a Dependencia,
apenas abondan para cubrir os
pagamentos de axudas aos
máis 25.000 grandes dependentes que disque atopou o
novo Goberno ao acceder >>>
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’’

VICENTI ACTUAL

Sen novas
residencias
previstas

Os servizos aos dependentes tamén se consideran axudas. Na imaxe, microbus do Transporte Adaptado do Sevizo Galego de Benestar.

O sistema de cómputo tamén mudou
Durante a lexislatura anterior,
e a partir da aprobación por
parte do Congreso dos Deputados da Lei de Dependencia,
a Vicepresidencia de Igualdade e Benestar ofrecía datos sobre a dependencia cada dous
meses e publicaba as series
históricas deses datos. Eran,
de todos os xeitos, cifras que o
Partido Popular discutía desde
a oposición, pero que permitían unha comparación e unha
análise da súa evolución.
Tras o acceso do PP ao Goberno autónomo, os datos deixaron de coñecerse con periodicidade e unicamente se difundiron en tres ocasións: o 31
de agosto, o 30 de setembro e o
27 de novembro. Co novo Executivo deixaron de publicarse
as series históricas e o 27 de novembro mudou a metodoloxía
para pasar a simplificarse máis,
polo que as cifras xa non aparecen desglosadas do mesmo
xeito. A Consellaría sinalou que
“se está a unificar o sistema”,
mais Carlos Aymerich considera que “comeza a suceder o
mesmo que en Madrid”, en
alusión á enxeñería contábel
que emprega a Comunidade
que preside Esperanza Aguirre
na maquillaxe das listas de espera na sanidade.
As diferenzas no cómputo
de dependentes son significativas nos datos ofrecidos o 27
de novembro de 2009. Se o
BNG sinala que cando o Bipartito abandonou o Goberno
13.900 dependentes cobraban
unha axuda, e os datos da actual Administración indican
que o 31 de agosto había
18.367 persoas atendidas –pa-

>>> ao poder. Os dependentes
severos quedarían sen cobertura. Por outra banda, a Xunta
vén de anunciar que destinou

Manifestación en Santiago en protesta pola situación do Consorcio de Servizos de
Igualdade e Benestar e contra os despidimentos.
PEPE FERRÍN / A.G.N.

’’

Comezaasucederomesmo
que en Madrid
na maquillaxe das listas
de espera de Esperanza
Aguirre na sanidade”

na campaña electoral que todos os dependentes con dereito a cobrar faríano en 2010.G

O capítulo seis dos orzamentos do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar para 2010 non ten consignación, segundo denunciou o deputado do
BNG Carlos Aymerich. Isto implicaría que non hai
recursos destinados a
construír novas infraestruturas. “É dicir, as únicas residencias que se van abrir
son as que comezou a edificar o Bloque, porque non
hai prevista ningunha nova”, sinala o parlamentario.
Os nacionalistas denuncian que “hai catro
millóns para desmantelar
e privatizar os centros de
día” e que “os fondos de
dependencia soben 77 millóns, pero desa cantidade,
44 millóns correspóndenlle ao Estado, polo que o
incremento só é de 33 millóns, moi insuficientes
para aplicar o calendario
da Lei de Dependencia”.G

[Carlos Aymerich]
Portavoz parlamentario do BNG.

ra pasar a 18.878 o 30 de setembro–, o 27 de novembro a Xunta sinalaba que se resolveran
23.431, das que 18.956 eran
grandes dependentes e os restantes 4.475 dependentes severos. “Cinco mil máis nun
mes?”, pregúntase estrañado o
nacionalista Carlos Aymerich.
En calquera caso, o número de
grandes dependentes recoñecidos entre agosto e decembro
tería ascendido a 1.500 persoas, unha cativa redución da lista de espera que, de seguir a
mesma progresión, obrigaría a
agardar varios anos para alcanzar o total da poboación dependente. Neste sentido, o
presidente Feixóo prometeu

60 millóns euros doutras partidas correspondentes a 2009 a
abonar as débedas pendentes Os orzamentos de 2010 non inclúen cartos para novas residencias. Na foto, o Centro Socos grandes dependentes.G
cial de Cangas do Morrazo.
PACO VILABARROS

Xosé Ramón Pousa

‘C

ultivade a lingua galega,
mellorádea con tino e
empregádea con orgullo. Mentres a posuades non lograrán
acadar de transformarvos en
grea vosos políticos de terceira
clase. Nos seredes ninguén, senón obxecto de curiosidade ou
de explotación cando a teñades
perdido”. Era a testemuña de
Alfredo Vicenti , tan válida para
estes tempos,na homenaxe a
Curros Enríquez na Coruña.
Case cen anos despois da súa
morte e 150 do seu nacemento
en Compostela, o xornalismo
réndelle homenaxe estes días
como unha das figuras máis interesantes do periodismo galego e español de fins do século
XIX. Vicenti, unha figura esquecida pero que acadou cotas de
popularidade inimaxinábeis
para un oficio convertido en
profesión por intelectuais coma
el, fundador da primeira Asociación da Prensa.
Da man dunha investigación de Baldomero Cores podemos seguir a actividade deste
amigo de Curros, Murguía e Rosalía , fillo coma ela, dun cura,
que se formou profesionalmente no Diario de Santiago, no que
exerceu varios cargos até que
bateu coa poderosa igrexa compostelá. O cardeal Payá y Rico
forzou o peche do máis importante xornal da cidade, impoñéndolles a excomuñón a todos
os subscritores e lectores e forzando o exilio de Vicenti.
O xornalista comeza en Madrid unha intensa etapa, facéndose cargo da dirección da Ilustración Gallega y Asturiana,
máis tarde da Ilustración Cantábrica, até formar parte das redaccións de El Globo, onde tamén foi director, e El Liberal, o
que converte, como director, no
xornal de referencia de España.
Vicenti consagra a editorial como un novo xénero periodístico
e converte a profesión nun
compromiso coa liberdade. Un
exemplo. Unha figura que cómpre coñecer para seguila.G

’’

Vicenticonverteu
o oficio do xornalismo
nunha profesión”
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ENPOLEIROALLEO

A MODA
TRANSEXUAL

TRILINGÜISMO
HARMÓNICO
“Galicia trilingüe”, eis o titular
do artigo que José Luis Martín
Palacín publica en Xornal de
Galicia, no que sostén que o borrador do Decreto do galego incorre en tres ocorrencias. Primeira: “tirar a pedra e esconder
a man. Fas unha enquisa sen rigor científico, para que o resultado che dea argumentos para
facer o que querías. Como non
sabías ben o que querías, convértelo nun borrador para que
todo o mundo opine. Opinión
baixo a ameaza de que, como
tes maioría absoluta, vas terminar ignorando. Todo o mundo
considera (incluído ti) que o borrador xa é o Decreto. Cando
comezan as queixas e as opinións contrarias, ti dis que non
se alborote o persoal, porque
isto non é máis que un borrador...” Segunda: “equiparar, á
marxe da Constitución, do Estatuto e do propio sentido común, as dúas linguas oficiais co
inglés ou outras linguas estranxeiras. Descubrimos unha imposíbel Galicia trilingüe: non tes
profesorado preparado para facer o que propós. E practicas
unha forma de contrabando,
porque o problema que suscitaches non era o do ensino de linguas en xeral, senón o de equiparación das linguas oficiais. E
descobres (non sei en que
idioma, por certo) un sistema
matemático tan novo que converte a metade no 33%. Se a intención do autor do invento era
potenciar máis o galego ou potenciar máis o castelán, saíulle
que o que termina potenciando
é o inglés. Á conta de restar peso
ás linguas oficiais”. Terceira:
“que decidan os pais. Inventa o
movemento asembleario no
Ensino. E reparte todas as papeletas para a rifa do caos. E introduce o malestar nos centros de
ensino. Imaxinemos que nese
movemento asembleario hai
un 51% que pensa que hai que
dar Ciencias Sociais en Galego,
e un 49% que opina o contrario:
xa temos dividido o centro
practicamente á metade. E así
co resto das materias. E para
completar a larapotada, nun
centro daranse unhas materias
nun idioma, e no do lado daranse noutro distinto. E como
somos, polo menos, trilingües,
a falta de concordancia entre
centros complícase. E os pais
que se sentan en minoría, quererán trasladar aos seus fillos a

María Xosé Queizán

U

O GLACIAR QUE NON DESAPARECERÁ. El País publica unha información revelando que,
contra o difundido polo Panel Intergobernamental sobre o Cambio Climático, os glaciares da cordilleira do Himalaia, non desaparecerán. “Cálculos pobremente corroborados” e “un lapso desafortunado dos niveis de revisión” levaron a realizar unha afirmación que non se sostén cientificamente.
Todo provén dunha entrevista a un experto da India en 1999, que en 2005 recolleu unha campaña
ecoloxista e da que se fixo eco o Panel Intergobernamental.G

’’

Algúnsbarbeiros
terán razón ao criticar
a SGAE, outros non”
[Ángeles González Sinde]
Ministra de Cultura.

un centro onde se fagan as cousas como eles queren. E non poderán. E incrementarase o malestar”.G

A ACADEMIA
VIVE DA ESMOLA
Xosé Luís Méndez Ferrín fala en
Faro de Vigo. O diario destaca
no titular que “A situación financeira da Academia é un escándalo, vive na beneficencia”.
O autor da conversa, Santiago
Romero, pregunta polo proceso
polo que chegou á súa elección
e o flamante novo presidente da

Real Academia Galega explícalle que “nesta casa [a Academia]
non houbo ningún movemento contra min, as cousas
que se insinuaron na prensa
penso que son falsas” e insiste
en que “non veño aquí a facer
política”, aínda que lembra que
“hai un aspecto da lingua que
afecta á política. Nas linguas oficiais, os programas educativos
promóvenos os políticos. O outro é un soño. Os políticos son
os que apoian finalmente as ortografías que promoven as academias. Estamos no mundo
moderno, non estamos na selva
primixenia nin na horda primitiva, nas que as linguas se producían espontaneamente e se
sobrevivían, se asimilaban. Estamos no século XXI, no que o
Estado inflúe na lingua”. Respecto á polémica sobre o
idioma, Ferrín afirma que “para
min era suficiente a lei que había antes, consensuada por
todo o Parlamento, o que non
estaba ben é que esas leis non se
puxeran en vigor no ensino me-

Ismail Haniyeh,primeiro ministro palestino de Gaza, de Hamas. M. SALEM / REUTERS

diante inspeccións e plans de
intervencións claros que fixeran
cumprir realmente o 50% do
galego no ensino, pero iso son
accións de goberno protectoras
do galego, que efectivamente
non se levaban á práctica. Pero
as leis desde o meu punto de
vista estaban aí. Agora sáese
desa situación legal cun decreto
radical e utópico”.G

OS AMIGOS ISLAMISTAS
O diario El País vén de atopar
nos islamistas un aliado de Occidente fronte a Al Qaeda.
“Desde o púlpito dunha mesquita, o clérigo Abdelatif Musa
declarou en agosto a fundación do Emirato Islámico de
Rafah. Durou horas. A policía
do Goberno de Gaza lanzou un
ataque furibundo, empregou
lanzagranadas a discreción, o
templo quedou destruído e o
relixioso e 20 dos seus fieis pereceron. A mesquita diríxea
agora un imán afín a Hamás.
Con menor virulencia, e esporadicamente, unha bomba estoupa nun café-internet, na celebración dunha voda que se
afaste dos costumes musulmáns ou nunha barbería de
mulleres. Son atentados executados por varios grupos salafistas asentados no territorio
palestino. Unha ameaza que o
movemento islamita que goberna a franxa propúxose erradicar, como acabou coa praga
de secuestros de cidadáns occidentais”. A este paso, calquera día o periódico congráciase con Hugo Chávez.G

nha moza de 16 anos foi
operada para cambiarlle
os órganos sexuais, co acordo
parental e xudicial. O sexo á
carta. Chega con que o rapaz
diga que se sente muller, ou, viceversa, e se diagnostica síndrome de disforia de xénero.
Nótanos “raros”. Mira que se
tivesen operado a todos os nenos que gustaban das bonecas
e as nenas que chutaban no
balón! Moitas, mesmo cunha
voz grave ou un bigote respectable, sen depilación, cumpren
felices co seu rol de nais e esposas e non quererían trocar os
órganos sexuais. Outr@s, de
maiores, viven como homosexuais. Milleiros de lesbianas
que tiveron relación heterosexuais e foron nais compracidas, nun determinado momento da súa vida prefiren relacionarse con mulleres. Os órganos sexuais non son un destino. Escribín a novela A Semellanza para demostrar que
cumprir os desexos sexuais depende da vontade e da honradez. Hoxe, a transexualidade é
unha moda que ten o santuario na Cátedra da Universidade
Libre de Amsterdam, e Unidades de Identidade de Xénero
polo mundo, apoiadas polo
Feminismo da Diferenza que
fundamenta a esencia de ser
muller no corpo. Unha avalancha de menores, adoutrinados
na internet, onde caen noutras
seducións, aborrecen os seus
órganos e din que o seu corpo é
un cárcere do que teñen que liberarse. Ao negocio dos tratamentos hormonais súmase a
cirurxía especializada, algo
irreversible. Mellor sería vivir
no xénero que decidan. Desde
o 2006, a Lei de Identidade de
Xénero, máis progresista que a
cidadanía, permite a Reasignación Sexual, cambiar o nome e
o xénero no Rexistro, sen demostrar caracteres físicos.G

’’

Miraquesetivesenoperado
a todos os nenos
que xogaban
con bonecas!”
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O entroido máis bravo
miu no escurecemento boa
parte dos entroidos. Algúns
aínda non conseguiron saír
desa cova, xa sexa pola desidia
dos concellos ou por falla de
persoas que poidan achegar
datos das celebracións antes
dos anos corenta.
En Bangueses de Abaixo,
no concello de Verea, e a semellanza dos peliqueiros,
pantallas ou choqueiros, existían uns personaxes chamados “os bonitos”. Eran a outra
cara dos fargalleiros, entroideiros do lugar de Calvos, que
sempre rivalizaban. Só existe,
que se saiba, un vestido gardado nunha arca deste lugar
arraiano. Encóntrase bastante
estragado, pero aínda se ve
que é de cor branca, con chapeu cheo de espellos e cuns
colgantes luminosos que facían dos “bonitos” os traxes
máis elegantes da raia seca. Os
máis mozos teñen intención
de recuperar o personaxe e
agardan que este ano –setenta
despois da súa desaparición–
os bonitos volvan visitar as zonas máis altas do Leboreiro.

O meco no carro en Teixugueiras (Cartelle).

Comezou co domingo fareleiro en Xinzo de Limia.
Ábrese a tempada da festa máis ancestral,
especialmente no campo. Pero, alén dos
coñecidos, hai outros máis bravos e arriscados
A.R. [TEXTO & FOTOS]

O entroido arrasa as Teixugueiras, no Concello de Cartelle, onde un carro, pexado e tirado por homes derrama as
fincas dos veciños máis insolidarios ao longo do ano. En
Oimbra, cerca de oitenta adegas abren as portas. Os que
queiran acudir ao entroido
pantagruélico por excelencia
deberán, o luns de entroido,
aparecer con ganas de festa á
hora do xantar, o demais póñeno os veciños deste concello
do val de Monterrei.
Pero algúns personaxes
desta festa do revés, aínda non
reapareceron dende que a guerra civil os prohibira. En Bangueses, no concello de Verea,
setenta anos despois, os bonitos adormecen en arcas e artesas á espera de que alguén
prenda a chispa de volver darlle vida. Mormentelos, Prado
Albar, Manzaneda, A Feira,
Castro Barreiro, Portocamba,
O Castro, son lugares que
aínda seguen entendendo o
entroido coma unha festa sen
límites, sen ataduras, como
unha transgresión necesaria e
espontánea.

TEIXUGUEIRAS, ONDE OS HOMES TIRAN DO CARRO. Fóra do triángulo,
denominado máxico, do entroido, celébrase nas Teixugueiras, no Concello de Cartelle, o máis bravo e arriscado ao

tempo. Na noite do luns ao
martes, os veciños elaboran un
meco, que ao día seguinte será
portado nun carro que transita
polos camiños desta aldea ourensá. Non son bois os que tirarán do carro, senón os homes
do lugar, que a modo de cinto
enrolan o sedeño a carón do
van, para, nun número non superior aos oito, arrastrar o carro de vacas. O que parecería
sinxelo a priori, conta cun inconveniente, xa que son os
propios veciños os encargados de ir pexando as rodas con
estadullos. Todos os anos,
máis dun participante acaba
no Complexo Hospitalario
ourensá, coas costelas rotas,
mazaduras e, nalgún caso, sinais no corpo aínda visíbeis
anos despois. O carro, no seu
camiñar, esnaquiza beiras,
muros de peche e plantacións
dos veciños que ao longo do
ano foran os máis insolidarios,
non contribuíndo, por exemplo, con cartos para a festa ou
non participando nas actividades do lugar.
Non sendo das Teixugueiras non se lle atopa sentindo a
este entroido, costa entender
unha celebración tan particular. Antonio Vázquez, un dos
participantes considera que é
un tipo de festa que a vives ou
non: “mira, eu estiven con catro costelas rotas hai anos, pero
sigo participando, é algo dife-

Leitura do testamento do meco no entroido de Teixugueiras (Cartelle)

’’

Euestivenconcatrocostelas
rotas hai anos,
pero sigo participando”
[Antonio Vázquez]
Veciño das Teixugueiras.

’’

EnOimbra,aíndaécostume
mexar na perna ou gabán
do visitante despistado”

rente, senón es de aquí non
volverías na vida, pero no
fondo é unha festa sa, contra os
veciños máis rabudos”.

A MEMORIA HISTÓRICA DUN TRAXE
NUNHA ARCA. A guerra civil, su-

EN OIMBRA, A ENCHER. Pantagruélico é o día das adegas en Oimbra. Abren as súas portas setenta e catro furanchos, adegas
ou simplemente baixos, onde
os veciños, e moitos deles colleiteiros de Monterrei, serven
de maneira gratuíta viño e comida a todos os que se acheguen ao lugar. Aínda que non é
obrigado ir de entroideiro, si é
aconsellábel. Pero tan fóra de
lugar está, un supermán ou
unha princesa, coma o que vai
vestido de rúa.
É o entroido máis comellón
de Galiza, pero sen dúbida tamén un dos máis porcos.
Aínda é costume, non abandonada, mexar na perna ou gabán do visitante despistado. O
aroma, a ouriños, é perceptíbel
en todas as adegas ou arredores desta celebración tan singular. A festa remata cando cadra e os máis mozos atopan
tempo para facer unha parada
e acudir á baixada da morena a
Laza, localidade distante uns
dezaoito km.
Se o entroido fai ferver o
sangue en boa parte do suroeste ourensán, queda máis de
un mes por diante de festa sen
ladras e especialmente da saída da espontaneidade dos veciños, lonxe do politicamente
correcto.G

’’

MÁIS
IMPOSTURAS
Xosé Manuel Sarille

N

as xornadas de Ecolingua,
Anxo Quintana dixo que
para a normalizar o idioma había que apostar pola sedución e
a información. Depende.
Diante do decretazo cómpre iso
e talvez sexa necesaria tamén a
desobediencia dos docentes,
por exemplo. Para a xestión dun
goberno é tal como el di: sensibilizando desde a TVG, propoñendo desde Industria a galeguización dos comercios con
axudas, con amabilidade, informando, para despois ampliar
medidas cordiais. Pero iso tiña
que facelo hai catro anos, cando
comezou a gobernar. No entanto a súa politica deu uns resultados algo peores que os dos
gobernos de Fraga.
En calquera país que exerza
como nación, Euskadi ou Cataluña por exemplo, un líder destas características, tendo en
conta que as linguas son columnas vertebrais, tería xa desaparecido definitivamente do escenario, avergoñado e para nunca
voltar. Mais aquí poucos se indignan. Quintana levou esa politica porque quixo facer migrar o
BNG cara ao rexionalismo boina
e ocupar ese espazo, situando o
galego na mesma posición que
Fraga e Cuíña. Para iso contou
co apoio da UPG, a organización
hexemónica, e do imprescindíbel visto e prace de Francisco
Rodríguez, o líder incontestado,
que nunca nada dixo da política
gobernamental do Bloque. Falta
a primeira valoración dese período, mais Rodríguez en troca de
retirarse avergoñado polo papelón rexionalista que fixeron no
goberno, ensaia unha nova
farsa, máis que impostura, consistente en falar de novo de racismos lingüísticos, exterminios
e antiquísimas hipérboles desas,
moi tráxicas e de moito sufrimento, que serven para agochar
o fracaso e seguir dicíndolles a
todos o que hai que facer. Quen
votará por estas xentes?G

’’

Quintanaquixofacermigrar
o BNG cara
ao rexionalismo
boina”
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O milagre de Dinahosting
En plena crise, as cifras desta empresa de tecnoloxía
da información son únicas. Factura 4,6 millóns,
o último ano gañou un 24 % máis e contratou 14
técnicos até sumar 62 asalariados. Todo logrado
con capital 100% galego, sen subvencións e sen
a axuda de ningún grande investidor

Manuel Vilas

A entrada á súa sede (decorada
ao estilo Google e con contedores de mercadorías acondicionados como oficinas) está presidida por unha enorme figura
do Apalpador, o Santa Claus
galego. E é que a atención ao
cliente, tamén en galego, é clave no seu éxito.
Se busca onde colgar a súa
web, Dinahosting non é a opción máis barata, pero si un dos
ISP máis fiábeis. Cando chame
cun problema non o atenderá
un contestador. En Santiago hai
técnicos as 24 horas que falan
galego, catalán, castelán, inglés,
portugués e, dende este inverno, vasco. “Falar a lingua do
cliente é o primeiro paso para
que se sinta próximo a nós, e iso
é fundamental”, explica Paulo
Rodríguez, responsábel de comunicación.
Ademais de espazo na rede,
Dinahosting vende dominios
para páxinas web. É o único rexistrador galego entre a ducia
que en todo o Estado acreditou
a ICANN, o ente que goberna internet e autoriza os dominios.
Isto fará de Dinahosting un
dos maiores beneficiados cando
a ICANN aprobe o “.gal”, o dominio da cultura galega. Porén,

a empresa marca distancias coa
Asociación Puntogal, que leva
catro anos preparándose para a
convocatoria da ICANN.
“Aínda que apoiamos a proposta de Puntogal e somos un
dos primeiros interesados en logralo” –explica Rodríguez– “este
é un tema que hai tratar con
pragmatismo; pois nin o ímpeto
identitario nin encomendarnos
á nosa señora da subvención garante lograr e manter un dominio para o espazo, social, cultural e económico de Galiza”.

SEN SUBVENCIÓNS. Dinahosting fai
bandeira de nunca ter tirado de
subvencións e gustaríalle que en
o futuro dominio galego fose
máis activo no mundo social e
dos negocios, que na súa opinión constitúen a única vía para
que o futuro dominio sexa rendíbel e, polo tanto, perdure.
O pragmatismo de Dinahosting está influenciado polo
seu mercado global. Di ter
47.000 clientes en 74 países.
Galiza representa unha parte
moi pequena da súa facturación, moito menos que, por
exemplo, Euskadi.
Non por iso a empresa se
desvincula do mercado galego.
Por exemplo, lanzou unha cam-

O local de Dinahosting emprega contedores a xeito de oficinas.

’’

Diter47.000clientes
en 74 países e dálle servizo
a 110.000 identificadores
e a 37.000 plans
de aloxamento”

’’

Osgrandesoperadores
mírana con cobiza, non só
pola súa rendibilidade
senón porque canto máis
clientes teña un ISP
máis barato pode vender
o aloxamento”

paña de Nadal baseada no Apalpador, insiste en que cómpre
que a banda larga chegue xa ao
rurubano para que todos poidan acceder a servizos básicos
mediante, por exemplo, o aproveitamento das radiofrecuencias libres, demanda que tamén
defende a operadora galega R.
O capital da firma está dividido dende 2004 entre tres dos
socios fundadores; Rubén
Bouso, Elisa Couto e Raúl Marinho. Súas son algunhas das
fotos que decoran unha grande area de lecer para empregados; butacóns, ping pong e scalextric incluídos.
Son bos tempos para Dinahosting. En 2009 tivo que duplicar case os servidores que
posúe en Madrid. En catro
anos case triplicou a facturación. Tampouco hai nuba-

rróns a medio prazo. A especulación segue a aumentar o rexistro de nomes de dominio en
internet, moitos dos cales mércanse pero non se explotan.
Dinahosting dá servizo a
110.000 identificadores e a
37.000 plans de aloxamento
nunha internet que florece con
novas formas de publicación.
Con todo, a empresa galega
ten un desafío moi complicado
a longo prazo. Os grandes operadores mírana con cobiza, non
só pola súa rendibilidade senón
porque canto máis clientes teña
un ISP máis barato pode vender
o aloxamento. Algúns incluso
venden por debaixo do custe
para ampliar a base de pagadores. Coa boca pequena Rodríguez admite que en Dinahosting xa se recibiron algunhas
ofertas de compra.G
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Ascó e Yebra optarán o almacén nuclear. Despois de tensos debates
nos seus respectivos consistorios, os concellos de Ascó, en Tarragona, e Yebra, en Guadalajara, optarán a albergar as instalacións do almacén nuclear,
malia unha forte oposición por unha parte das súas veciñanzas. O presidente da Generalitat, José Montilla [na foto], manifestou a súa negativa a
que Ascó acolla estas instalacións.G

’’

LICENZA
PARA MENTIR

DEBATE SOBRE TRANSFERENCIAS

Agnes Marquès

E

Un polémico ciclón
A Xunta reclama
as competencias
en meteoroloxía
despois dos últimos
erros. O Goberno
español discrepa
e di que son ‘exclusivas’
do Estado

M.O.

Galiza é a única autonomía do
Estado español –xunto con
Ceuta e Melilla– que non conta
con competencias en meteoroloxía, segundo o goberno galego. Malia dispoñer dun servizo de observación, predición e
estudo do clima e do tempo
que ofrece desde hai unha década MeteoGalicia, carece das
infraestruturas e das normas
para responder eficazmente
ante os fenómenos meteorolóxicos. Nesta materia, e a pesar
de contar cunha complexa
orografía e con diversos microclimas, depende directamente
de Madrid, en concreto, da
Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet).
A reivindicación das competencias en meteoroloxía non
é nova. Porén, volveu coller forza logo do temporal que azoutou Galiza o pasado 14 de xaneiro, día no que ficaron patentes os erros da Aemet e as
contradicións coas previsións
que fornece Compostela. A
axencia estatal non lles advertiu aos servizos autonómicos
de protección e prevención da
chegada do forte ciclón que varreu o noroeste peninsular con
ventos de máis de 150 quilómetros por hora. Este non foi o
último desacerto da Aemet nos
últimos meses. O 16 de decembro, a Consellaría de Educación obrigaba os centros de ensino non universitarios a suspender as clases tras a alarma
emitida –tamén desde Madrid– dun forte temporal de
neve, que tal e como prognos-

Unha muller espera no coche, nevado, nos arredores de Santiago.

’’

Madrid anunciou, o 16
de decembro, un temporal
de neve, que levou
a suspender as clases,
e que non existiu, pero
ignorou o ciclón do 14
de xaneiro, con ventos
de até 150 Km á hora”

ticaba MeteoGalicia non chegou a producirse.
“A idea é que a autonomía
conte coas súas propias ferramentas”, informan fontes do
Executivo de Núñez Feixóo.
Por iso a Xunta lle reclamará ao
Estado as competencias plenas en materia de meteoroloxía na reunión da Comisión Bilateral de Competencias que
manterá co Goberno de José
Luis Rodríguez Zapatero o vindeiro 2 de febreiro. Fontes do
PP engaden que con ese traspaso “desaparecerían as duplicidades e os fallos que chegan

ESPAÑA.13.

directamente da Administración central”. A Xunta é consciente de que a meteoroloxía
“non é exacta e sempre se producen erros de previsión”. Con
todo, asume que de contar co
seu propio organismo “reduciríanse as contradicións”. O
Executivo de Feixóo vese “preparado” para enfrontar só as
competencias da materia.
“Contamos co servizo, calidade e prestixio que nos fornece
MeteoGalicia, que ten demostrado ser máis que eficiente”,
sinala o Goberno galego.
OUTRA VISIÓN DESDE MADRID.A reputación de MeteoGalicia non
abonda, non embargantes, para
convencer a Administración estatal, que discrepa da interpretación da Xunta sobre competencias e insiste en dirixir a meteoroloxía desde Madrid. Segundo
o Ministerio de Medio Ambiente, “ningunha autonomía ten
transferidas completamente as
competencias” nesta materia,
“xa que isto vulneraría a Constitución, que impide delegar nas
comunidades o servizo”.
O departamento do que é

PEPE FERRÍN / AGN

responsábel a galega Helena Espinosa recoñece que existen Estatutos de Autonomía que recollen mención expresa á meteoroloxía. Non é o caso de Galiza,
cuxo Estatuto non inclúe ningunha referencia. “Catalunya
ten avanzado neste sentido e
asinou un convenio de colaboración polo que ambos os Executivos se comprometeron a intercambiar información e datos
sobre o tempo e a non duplicar
as súas infraestruturas”, sinalan
fontes do ministerio.
A pesar de que os cataláns
posúen as ferramentas para dar
os seus propios avisos e responder ante os fenómenos atmosféricos, Medio Ambiente asegura
que Aemet “non pode delegar
na Generalitat e continúa ofrecendo os seus servizos en Catalunya”. “Que se desenvolvese
este convenio, non significa que
os cataláns gocen das transferencias en meteoroloxía”, apunta o ministerio. Malia as explicacións do Goberno central, Feixóo reclamará en Madrid as
competencias na materia para
Galiza sen detrimento nin prexuízo para o Estado.G

u non sei que sensación
lles queda a vostedes pero
a min alíviame que a Universidade de Sevilla frease e reformule o dereito a copiar nos
exames, unha das medidas incluídas no cambio do regulamento interno que buscaba
democratizar as relacións entre alumnos e profesores. Do
contrario, o seguinte paso era
deixar de chamar os exames
polo nome porque deixarían
de servir como proba para demostrar que un alumno ou
candidato é apto ao que aspira. O máximo, a elevación e
sacralización da picaresca que
o ser humano leva no seu
ADN e do boísmo mal entendido sería aceptar por correcto que un alumno saiba copiar. Ollo que do espabilado
ao estafador hai un tramo, si,
pero moi curtiño para algúns.
Ouviron o nome de Jim McCormick? É o último expoñente do vivir do conto… e da vida
de moitas persoas. Isto é serio.
É un empresario británico,
agora detido, que na última
década se enriqueceu até as
orellas a costa do temor a ataques terroristas. Vendeu miles
e miles de detectores de bombas en 20 países, sobre todo,
atención, ao Irak e Afganistán.
Pois eran falsos, puro xoguete.
Iso si, a 30.000 euros o exemplar. O Irak recoñece ter investido 60 millóns de euros neles.
Tipo listo este McCormick! Eu
obrigábao a pasar un exame
pero de conciencia. E sen copiar! A ver se se retorce acertando cantas mortes podería
ter evitado cun pouco menos
de cobiza, xogando a falsificar
chapas, por exemplo.
De todas as maneiras, aférrome a Albert Einstein: “o
mundo non está ameazado
polas malas persoas senón
por aqueles que permiten a
maldade”.G

’’

Jim McCormick fíxose
millonario vendendo
detectores
de bombas falsos”
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A microeconomía,
a dor de cabeza de Chávez

’’
CAMUS

LATEXOS

E O PANTEÓN
X.L. Franco Grande

D

A hiperinflación, o racionamento de servizos
básicos e a crecente inseguranza cidadá nubran
as aspiracións electorais do presidente
de Venezuela, que ten garantida a maioría
parlamentaria nos comicios de setembro
Roberto Mansilla Blanco
Analista do IGADI (www.igadi.org)

Draconianas medidas de
axuste financeiro, impulso ás
nacionalizacións económicas,
descontento popular ante o
racionamento de servizos básicos, imparábel inseguridade
cidadá (case 15.000 asasinatos
no 2009) e peche temporal de
medios de comunicación, como é o caso de RCTV Internacional. O 2010 comezou con
fortes turbulencias para Venezuela, nun contexto enmarcado noutro ano de carácter
electoral, ante a celebración a
finais de setembro dos comicios lexislativos para renovar a
Asemblea Nacional por outros
cinco anos.
Confirmado o panorama de
recesión económica (estímase
un crecemento de -0,4% do
PIB no 2009), alta inflación
(25%) e caída na balanza comercial e nos investimentos
nacionais e foráneos, o goberno de Hugo Chávez viuse na
obriga de reforzar o control de
cambios cunha depreciación
do 50% da moeda venezolana,
o bolívar forte, e a activar un tipo de cambio dual (2,15 e 4,30
bolívares por dólar)
Non obstante, esta depreciación potenciaría maiores recursos financeiros para o gasto
público estatal, calculados en
100.000 millóns de dólares, especialmente sensíbeis en materia social nun ano electoral
pero que, parellamente, pode
complicar aínda máis un panorama económico que prevé
un 2010 de recesión con elevada inflación.
Deste modo, a economía
está configurándose como un
campo de batalla importante
para Chávez e o seu proceso
bolivariano. A vaga de nacionalizacións de empresas privadas, tales como a rede de supermercados Éxito (de capital
mixto franco-colombiano) e
no sector financeiro, con inter-

vencións estatais en once entidades bancarias desde outubro de 2009, os casos de racionamento eléctrico ante o déficit, así como a recente suspensión temporal do sinal por cable de RCTV Internacional,
son factores que estarían aumentando un descontento social pernicioso para Chávez de
cara aos próximos comicios lexislativos.

RETORNO DA OPOSICIÓN. Por contra, Chávez aínda aparece consolidado politicamente ante os
embates da súa oposición,
fragmentada nunha serie de liderados e partidos que tenta
regresar con forza na Asemblea
Nacional. Tras o boicot da oposición no 2005, aducindo presunta falta de garantías electorais, a Asemblea Nacional pasou absolutamente a control
do chavismo, fragmentándose
a partir de 2007 por parte de
pequenos partidos (PODEMOS, PPT), logo da creación
do Partido Socialista Unificado
de Venezuela (PSUV)
Se ben as enquisas amosan
un desgaste na popularidade
de Chávez, incluso nos sectores populares incómodos ante
a carestía de alimentos e os
breves racionamentos de servizos básicos, existen poucas
expectativas de que o chavismo perda as eleccións para a
Asemblea Nacional.
Un escenario probábel estaría nunha composición 6040% a favor do PSUV, o cal se
ben consolidaría a hexemonía
lexislativa chavista, pode
complicar a dinámica parlamentaria no período 20102015. O posíbel regreso da
oposición á Asemblea Nacional comportaría igualmente
un escenario complexo para
Chávez de cara ás eleccións
presidenciais de 2012, especialmente ante as súas pretensións de reelección.
Mentres as nacionalizacións avanzan, incluso con

Un soldado nun hipermercado Éxito, en Maracaibo, logo da orde de nacionalización
da cadea.
ISAAC URRUTIA / REUTERS

’’

Unescenarioprobábelé
o dunha composición
da Asemblea Nacional cun
60% para o partido de
Chávez”

’’

Ogastopúblicosuperará
os 100.000 millóns de
dólares e son
especialmente sensíbeis en
materia social”

ameazas manu militari, Chávez deberá igualmente sortear
os efectos que terá a depreciación cambiaria de cara aos be-

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

neficios de empresas estranxeiras, como son os casos das
españolas Telefónica e Mapfre, pendentes de repatriar millonarios beneficios monetarios.
En clave electoral, a oposición afondará nas críticas contra Chávez, tomando como
baluartes políticos as sombrías
perspectivas económicas venezolanas para 2010, os efectos “electoralistas” da depreciación cambiaria, a ineficacia
gobernamental en paliar o
problema da inseguridade cidadá, e o reforzamento de sancións e controis contra os medios de comunicación considerados “críticos”.
A enquisadora Hinterlaces
destacou recentemente que
un 65% dos venezolanos desexaría que Chávez traspase o
poder no 2012 “a un novo liderado”. Certo ou non, e tras
máis dunha década con Chávez no poder, a demanda de alternativas poden incrementarse na medida en que cobre nova forza a crise económica.G

espois de medio século
da morte de Albert Camus, o pululante Nicolas Sarkozy tomou a iniciativa de levalo ao Panteón de Homes Ilustres, aos que a patria lles está
agradecida. A iniciativa encaixa
moi ben no mellor estilo do
presidente francés, disposto ao
que sexa para o seu lucimento.
Por suposto que Camus ten
méritos abondo para repousar
para sempre entre os máis
grandes homes de Francia. Pero, para min, non é iso do que
se trata. Penso que non debería ser manipulada a súa significación por alguén tan afastado das rigorosas liñas éticas
que seguiu e defendeu con
tanta valentía.
Aquel home que dixo sentir
pavor da xustiza dos homes no
poder, que non podía distinguir
a barbarie nazi das demais barbaries porque todas eran barbarie, que foi un adiantado na
conceptuación do terrorismo
de Estado e o terror racional, paréceme que, por agora, está mellor lonxe dos actos de poder
que manipulado por este.
E aínda máis: que foi a súa
unha épica defensa da verdade, da xustiza, da liberdade e
do ser humano na que estivo
só, e na que, ademais, outros
que se tiñan por máis avanzados fixérono obxecto de escarnio porque se negou a aceptar
dogmas que embazaban a realidade e o xuízo.
O tempo deulle a el a razón
e negóullela aos seus viscerais
detractores. Pero, para iso, tivo
que vivir na máis arrepiante
soidade. A súa estatura intelectual e humana seguirá crecendo, á marxe do poder e da gloria. Doeríame que figura tan
luminosa e esclarecedora rematase sendo manipulada por
ninguén, e menos aínda pola
frivolidade do actual presidente francés.G

’’

Nondeberíaser
manipulado
por alguén
tan afastado
das súas
rigorosas
liñas éticas”
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Até o 31 de
xaneiro continúa o Foro
Económico
Mundial,
que se realiza en Davos
(Suíza). Aínda que o te- Klaus Schwabb.
ma central
se resume no lema “Repensar, redeseñar, reconstruír”, a
revisión do capitalismo actual vai máis ben pola busca
de novos mercados para os
investidores. É por iso que
África se converte nun continente moi atractivo mercé ás
súas excelentes previsións de
crecemento para o 2010.

DOMINIC BUETTNER

ÁFRICA CENTRA O FORO
DE DAVOS

ALTERNATIVA / BRASIL
SOPHIA PARIS / REUTERS

Haití precisa cambios
estruturais para saír da miseria
O tremor de Port-Au-Prince colocou nos titulares un
dos países máis pobres do mundo. Do terremoto
pódese saír mais o problema complicado é recuperar
a autoestima do pobo que se liberou da escravitude
pola propia man hai máis de 200 anos
Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

Se Haití carga coa pesada lousa
de ser considerado o país máis
pobre do hemisferio non é porque os negros teñan unha tendencia inherente á vida salvaxe e
unha incapacidade física de civilización, tal como argumentaba o secretario de Estado norteamericano Robert Lansing durante a ocupacións estadounidense a comezos do século XX.
Haití pagou a penitencia do
colonialismo, do intervencionismo crónico por ter protagonizado a primeira gran revolución social hemisférica. Impulsada en 1791 por 400. 000 por
escravos africanos contra os
seus patróns nas lucrativas
plantacións de café e azucre na
xoia das colonias francesas, a
máis rica do mundo: “A perla
do Caribe”.
Se o superpoboado Haití é o
máis semellante a un Estado fa-

’’

A ditadura dos Duvalier
acabou coa clase ilustrada
e desfixo os alicerces
do Estado”

’’

Haití precisa esperanza
para acabar co terror das
bandas armadas e a única
alternativa do narcotráfico
para sobrevivir”

lido é, tamén, porque durante
ditaduras de Papa e Baby Doc,
da estirpe dos Duvalier, máis de
100.000 persoas, moitas delas
cadros e persoal cualificado, desapareceron ou foron asasinadas, sen contar as ducias de miles que foron empurradas ao
exilio. Porque o Estado foise polos sumidoiros, levando por

diante as liberdades colectivas,
as individuais e as económicas.
O castigo do bloqueo comercial, pola insurrección,
asentou os alicerces sobre os
que hoxe en día se constrúe a
que foi primeira república negra: Esperanza de vida raquítica, ao redor dos 50 anos, 82%
por baixo do limiar da pobreza,
superboboación, desestructuración social, ausencia do Estado de dereito, negocios ilegais,
bandas armadas incrustadas
nas barriadas máis populares,
desemprego do 53%...
Dos tres presidentes do hemisferio, que foron sacados,
tras cadansúa carta de pseudorenuncia, polos aeroportos na
última década (Hugo Chávez,
Manuel Zelaya e Jean-Bertrand
Aristide) o único que non conseguiu retornar nunca foi o haitiano. Durante fase crítica do
2004, cando a oposición escollera o camiño da insurrección
armada e o oficialismo optara
por entrar no combate, as potencias (EE UU e Francia) escolleron o atallo da socavar máis o
Estado de dereito, expatriando
un presidente electo.
ESPERANZA NO 2020? Reconstruír
Haití do terremoto é unha tarefa conxuntural, inxente pero

posíbel, na que ningún recurso sobra.
Reconstruír Haití da postración histórica é imposíbel sen
abordar cambios estruturais.
Cómpre pensar nun novo Haití
onde as bandas armadas non
marquen axenda política, onde
os recursos non proveñan fundamentalmente do exterior (remesas e cooperación). As remesas escapan ao control do Estado e van directamente ás familias e os ingresos da cooperación son administrados nun
70% por ONGs, descoordenadas e dispersas.
Edificar un novo Haití onde
o turismo, a agricultura, medio
ambiente o comercio e a pesca
xeren recursos para que o Estado poida deseñar políticas públicas endóxenas. Onde o desenvolvemento cree postos de
traballo para os que hoxe non
teñen máis horizonte que envolverse no narcotráfico, contrabando e outras actividades.
Onde a democracia e o Estado
de dereito sexan fortes e respectados dentro e fóra.
Esta é a reconstrución que
aínda hoxe non se albisca dende a Conferencia de Doantes
de Montreal, aínda que miremos ao lonxe, ao 2020, tal como nos propoñen.G

PREPARANDO OSDEZ ANOS
DO FORO SOCIAL MUNDIAL
Porto Alegre (Brasil) acolleu
un seminario sobre os dez
anos do Foro Social Mundial
(FSM), dentro do amplo calendario de eventos desta iniciativa de análise económica
e política. Os organizadores
do FSM optaron por converter este ano nun período de
preparación para o décimo
aniversario da gran xuntanza
de Porto Alegre no ano 2001.
Haberá diferentes foros cidadáns en todos os continentes,
coa novidade do FSM África.
GOLPE DE ESTADO / HONDURAS

ZELAYA ADMITE
A DERROTA E EXILIARASE
Logo
do
pacto entre
o presidente
elixido nas
eleccións
convocadas
por Roberto
Micheletti, Manuel Zelaya.
Porfirio Lobo, e o presidente da República Dominicana, Leonel
Fernández, o ex presidente
hondureño Manuel Zelaya,
sairá da embaixada brasileira en Tegucigalpa camiño de
Santo Domingo. Lobo comprométese a buscar unha saída “de unidade e reconciliación” que posibilite a volta
de Zelaya a Honduras pero
na práctica supón a derrota
das teses do ex presidente,
que afirmara que nunca recoñecería un goberno froito
dos comicios promovidos
polos golpistas que o botaran do poder.G

GUILLERMO LEGARíA

Haitianas agardan por donativos en Cite Soleil o 24 de xaneiro do 2010.
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O presidente da Cámara de Comercio de Pontevedra pecha a súa
construtora. Ricardo Mirón presentou un ERE que afecta aos 51 traballadores que quedaban no cadro de persoal de Casas Novas. Os sindicatos
están molestos con que a compañía se declare insolvente, porque implica que os traballadores cobrarán a indemnización mínima, 20 días por
ano traballado.G
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A FUSIÓN DAS CAIXAS

O Goberno central redobra a campaña
contra a fusión das caixas galegas
A pesar da aposta de Feixóo, insisten en que
o Banco de España ve con bos ollos unha fusión
de Caixa Galicia, CAM e Caja Madrid
Xurxo González

Xavier Vence, catedrático de
Economía Aplicada da USC,
advertía semanas atrás da ofensiva contra o sistema autonómico que ía implícita na estratexia do Banco de España de fomentar fusións interrexionais
das caixas de aforro. Nos últimos días os defensores da chamada “despolitización” das
caixas comezaron a expresar
sen ambaxes a súa posición. O
albo das súas iras é Alberte Núñez Feixóo, presidente da
Xunta, quen, “traizoou” a estratexia do PP estatal.
Así, o articulista Miguel Ángel Noceda afirmaba nas páxinas salmón de El País que
“está claro que a Alberte Núñez Feixóo non lle importa poñelo todo patas arriba”. Tamén sentenza que “a sensatez
indica que o lóxico é que sexa o
regulador o que teña a autoridade total sobre as caixas”.
Noceda insinúa a ansia de
control político do mandatario
conservador ao considerar
que “o máis rechamante é que
se pode aprobar a fusión [entre as caixas galegas] sen maioría cualificada”.
As argumentacións a favor
da concentración entre entidades de distintas comunidades redondéanse co obxectivo
final: a desaparición do actual
sistema de caixas e a súa privatización. Noceda opina que
“o sistema resulta cada vez
máis raro no panorama europeo, onde as esixencias obrigan a contar con entidades
máis grandes e fortes”. Os
analistas que, como Noceda,
avogan por esta vía evitan
contradicir aos que, como
Vence, defenden que o tamaño non é un valor en si
mesmo. Grandes bancos
americanos e europeos quebraron ou tiveron que ser ob-

xecto de multimillonarios rescates desde que a crise financeira comezou en 2008, mentres que en Alemaña segue vixente o sistema de pequenas
caixas.

XUNTA E GOBERNO CENTRAL PODERÍAN DEMANDARSE ANTE O CONSTITUCIONAL. Xosé Blanco, ministro de Fomento, vén sendo o
portavoz do Goberno central
no que respecta ás caixas galegas. Polo momento móstrase
cauto, aínda que o 23 de xaneiro nunha visita a Santiago
afirmou que “non sería a primeira vez que o Estado recorre
unha normativa autonómica”.
Así, lembrou que o Executivo
de Zapatero xa se enfrontou
coa Comunidade de Madrid
en 2008 pola Lei de Caixas. Esperanza Aguirre promoveu esa
reforma para desarticular o
poder de Gallardón en Caja
Madrid.
Se finalmente a Avogacía
do Estado descubrise incompatibilidades entre a nova
norma galega e a Lei Orgánica
das Caixas de Aforro (LORCA)
ou a Constitución Española,
poderíase dar a circunstancia
de que Xunta e Goberno central se denunciasen mutuamente ante os altos tribunais
do Estado. O equipo de Feixóo
está negociando co ministerio
de Economía algúns puntos
do Fondo de Reestruturación
Ordenada Bancaria (FROB)
que poden colidir coas competencias autonómicas. De
momento non transcendeu o
estado das negociacións, pero
o prazo para que a Xunta presente o recurso non se estende
máis aló do próximo marzo.

DIFICULTADES DO PP PARA EXPLICAR
EN VIGO A FUSIÓN. Marta Fernández Currás, conselleira de Facenda, non tardou moito en

O ministro de Fomento, Xosé Blanco[á dereita] dalle a man a Xulio Fernández Gaioso, presidente de Caixanova.

’’

EstáclaroqueaNúñezFeixóo
non lle importa
poñelo todo patas arriba”
[Miguel Ángel Noceda]
Analista de El País.

’’

Nonseríaaprimeiravezque
o Estado recorre unha Lei
de Caixas autonómica”
[Xosé Blanco]
Ministro de Fomento.

’’

UnhafusiónconCaixa
Galicia e CAM non é unha
solución automática,
xa que estas entidades virán
cos seus propios problemas
financeiros”
[Rodrigo Rato]
Presidente de Caja Madrid.

responderlle a Xosé Blanco, e
asegurou que a Lei galega
conta co aval da Avogacía da
Xunta e que é respectuosa coa
LORCA. Aínda así, o PP terá dificultades para defender en
Vigo a súa proposta de fusión.
Polo momento, Corina Porro
mantívose máis afastada da
polémica do normal. A pouco
máis dun ano das municipais,
o seu silencio é significativo.
Foi Xavier Guerra, o único
representante da cidade no
Consello da Xunta, quen saíu a
defender a opción da Xunta
nunha entrevista en Faro de
Vigo, xornal aliñado coas teses
de Caixanova. O Conselleiro
de Economía e Industria insistiu en que “o mercado está
cambiando”, como explicación á reordenación do sector
financeiro galego que pretende o Goberno. Guerra insiste en que o obxectivo da
Xunta é “que se manteñan
aquí os investimentos e a
maior parte do negocio”.

A OPCIÓN DE ‘CAJA MADRID’ SEGUE
ABERTA NA CAPITAL. Pese a que
Feixóo xa asegurou que non

PEPE FERRÍN /A.G.N.

entregará as caixas galegas a
entidades foráneas e a nova
Lei contempla o veto autonómico sobre este tipo de operacións, xornais tradicionalmente próximos aos socialistas insisten en que “O Banco
de España ve con bos ollos
unha fusión de Caja Madrid
coa Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) e Caixa Galicia”. Rodrigo Rato, que accede
á presidencia da entidade madrileña o 28 de xaneiro, afirmou que “as fusións entre entidades son boas se están ben
feitas, con independencia de
que se produzan entre caixas
da mesma comunidade ou
doutros territorios”.
Neste sentido, recoñeceu
que na actual conxuntura de
debilidade que atravesa a entidade madrileña unha fusión
sería boa polos recursos do
FROB que se poderían recibir. Con todo, precisou que
non significaría unha solución automática aos problemas, xa que “estas entidades
[Caixa Galicia e CAM] virán
cos seus propios problemas
financeiros”.G
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CAMBIOS NA
ECONOMIA GLOBAL
Manuel Cao

Fernández Ordóñez non deixa
conforme a ninguén en Vigo
O gobernador
do Banco de España
advírtelle á consellaría
de Facenda
que el ten a última
palabra na fusión
das caixas e a Gaioso
que Caixanova
non pode continuar
por separado
Xurxo González

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador do Banco de
España, non impón pola súa
presenza física. Baixo e delgado,
nun primeiro momento semella tímido entre os cámaras e as
fotógrafas que o perseguen á entrada do Club Financeiro de
Vigo. Durante a concorrida conferencia, e sobre todo no coloquio, o seu xesto transformouse
no do seguro e veterano mandatario estatal acostumado a impoñer os intereses da súa institución. E para iso non tivo reparos en deixarlle claro á Xunta de
Galicia (estaban presentes os titulares de Economía e Facenda)
que o Banco de España ten a última palabra na fusión entre
Caixa Galicia e Caixanova.
“Buscar unha fusión porque
gusta non ten ningún sentido”,
afirmou. Ordóñez repetiu varias veces que “o obxectivo é
crear entidades sólidas, e só se
aceptan as conclusións do
Banco de España fronte ás que
poidan expresar os propios xestores das caixas, as autoridades,
as asociacións, os consultores
ou os institutos económicos”.
Restaba valor así á auditoría encargada pola Xunta presentada
a semana pasada.
CABALLERO E BAHÍLLO FLANQUEARON A
ORDÓÑEZ.A presenza de Ordóñez
levantou no Club Financeiro
máis expectación “que cando
veu o Príncipe de Asturias”, segundo os responsábeis da entidade, e non decepcionou aos
douscentos asistentes ao xantarcoloquio. Durante a comida, Ordóñez estivo sentado entre Xesús Bahíllo, presidente do Club

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, o 26 de xaneiro en Vigo.

’’

Ordóñez insistiu
de novo na súa polémica
esixencia de reforma
laboral”

Financeiro de Vigo e Abel Caballero, alcalde da cidade olívica,
defensores da postura de Caixanova. Aínda así, non tivo contemplacións tampouco á hora
de criticar puntos fundamentais
da postura desta última.
A principal carga de profundidade neste sentido consistiu
en afirmar que a aplicación do
Sistema Institucional de Protección (SIP) interrexional que parece preferir Caixanova é irreversíbel. Ordóñez afirmou que
“un SIP normal sí que é reversíbel, pero nós esiximos que, se se
reciben recursos do FROB, se
manteña durante dez anos,
polo que logo sería moi difícil
volver á situación orixinal”.

PACO VILABARROS

O gobernador do Banco de
España deixou moi claro que
non lle importa a galeguidade
das entidades resultantes, e que
o importante é que sexan solventes. Non quixo desvelar se
Caixanova e Caixa Galicia poderían continuar por separado,
pero deu por feito que as entidades deberán concentrarse. “É
preciso reestruturar o sistema,
non podemos manter todo o
que tiñamos”
CONTRA A NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
Durante a conferencia, Ordóñez insistiu de novo na súa polémica esixencia de reforma laboral. Nesta ocasión centrouse
na negociación colectiva, que
definiu como “pouco flexíbel”.
En concreto, pediu que non
sexa obrigatoria a aplicación
dos convenios sectoriais e rexionais. “Habería que conseguir
que, sen maiores complicacións, os traballadores de calquera empresa puideran acordar cos seus empresarios o que
mellor lles conveña”.G

E

nfrascados na loita electoral a curto prazo, os partidos
adican menos enerxías a reflexionar sobre a natureza
e consecuencias dos cambios acontecidos na economía
global visualizados na crise que padecen, sobre todo, algúns países occidentais e do terceiro mundo. Novos axentes emerxeron con forza e podemos dicir que a globalización está a producir un troco na correlación de forzas no
eido económico cun desprazamento da dinámica de crecemento cara á zona asiática liderada pola China pero
acompañada dunha ou doutra forma polos países da súa
área de influencia.
A taxa de crecemento da China no 2009 chegou ao 8,7%
mentres as economías desenvolvidas continuaron en crise
superando a duras penas a debacle ocasionada pola influencia perniciosa do capital financeiro na asignación de
recursos. O poder chinés estase a propagar con rapidez ao
continente africano con gran receo dos antiguos países colonizadores que só demandan man de obra barata e a explotación de materias primas. O modelo de negociación,
as contrapartidas ofrecidas e o respecto polas institucións
deses países converteu a China nun interlocutor fiábel e
seguro e nun competidor formidábel. Quizais o poder demográfico e o desenvolvemento acadado no ámbito produtivo, comercial e tecnolóxico sexa a clave do seu atractivo como socio pois ese país pode proporcionar con dilixencia medios humanos, equipamentos materiais, know
how e garantías talvez máis sólidas que os socios europeos
ou os EE UU, asociados á época do imperialismo e alérxicos aos costumes, sentimentos e pautas de comportamento vital dos cidadáns africanos.
A globalización xera oportunidades para as economías
sendo a flexibilidade e capacidade de goberno os elementos principais que permitirán adoptar as decisións axeitadas en cada momento. Na economía global, o capital financeiro está a constituír un problema nos países seguidores do modelo desregulador de Reagan-Thatcher pero os
que seguiron o chamado capitalismo renano están a recuperarse, pois as bases da súa economía e as decisións públicas apenas se guiaron pola lóxica especulativa. En Europa, Alemaña recupera o papel de motor ben orientado á
demanda externa e cunha boa calidade das súas institucións, produtos e servizos que compiten razoabelmente
pese á apreciación do euro. Pola contra, os países que se
lanzaron á especulación financeira e inmobiliaria proseguen no doroso axuste e, por certo, agora xa sabemos que
o tigre celta non medraba porque se falase ben o inglés.
A cruzada de Barack Obama contra a banca de investimento ilustra ben as dificultades do capitalismo anglosaxón para rexenerarse despois de anos e anos de vivir por
riba das súas posibilidades creando burbullas e demanda
interna artificial. Paseniñamente, a China e os países que
optaron pola economía real foron gañando espazo e sérvenlles de exemplo ás economías emerxentes que cada
vez teñen máis claro onde están os referentes para o seu
desenvolvemento.G

’’

Os países que non se
deixaron levar pola
especulación financeira
e inmobiliaria están a saír
antes da crise”
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Cellerino, o dianteiro que facía falta no Celta.O arxentino Gastón Cellerino chega cedido ao Celta até final de tempada procedente do Livorno, da
primeira división italiana. O ariete, que ten pasaporte italiano, naceu no 1986
e non tivo demasiada sorte en Europa. No 2008 un dos seus goles foi considerado o mellor da liga chilena. Daquela xogaba no Rangers de Talca.G

FÚTBOL

A crise dos clubs modestos
A media de afeccionados nos campos
de Segunda B e Terceira División
non supera os 300 espectadores
Antonio Cendán

A última hora do pasado venres,
os xogadores da SD Compostela
decidían saltar ao terreo de xogo
despois de que ameazasen con
ir á folga se non se lles pagaban
as mensualidades que o club
lles debe dende hai tres meses.
Pero a situación non só é difícil
no conxunto compostelán, esténdese aos restantes equipos
da Segunda B, incluso de fóra da
comunidade galega, xa que todos os anos se producen descensos de categorías por non
pagar as nóminas aos futbolistas. Atrás queda xa a triste historia do Cidade de Santiago, que
remataría desaparecendo, pero
a crise afecta a todas as esferas
do fútbol non profesional.

O PROBLEMA DA SEGUNDA B. Practicamente, xa dende a creación,
todas as directivas coincidían en
sinalar que a Segunda B era inviábel economicamente, pero
dende aquela non se albiscou
ningunha solución. Os grandes

’’

EnSegundaBosequipos
carecen de ingresos
por dereitos de televisión”

prexudicados sempre foron os
futbolistas que, un ano tras outro, víanse obrigados a reducir
unha parte importante dos seus
compromisos económicos co
club. Así lle sucedeu aos xogadores do Pontevedra CF, que en
2007-08 cobraron un 20% menos do previsto. A temporada
pasada, o equipo da cidade do
Lérez tamén estivo na “lista negra” dos morosos, aínda que, finalmente, conseguiría facerlle
fronte ás débedas cos futbolistas.
Dos clubs galegos que militan na terceira categoría do fútbol estatal, tan só un deles tiña
unha situación económica solvente, o CD Lugo, un dos pou-

Imaxe do Rácing de Ferrol-Izarra, da 2ª B, desta tempada nunha Malata con moi
A.G.N.
pouca afluencia.

cos que se salvaría no hipotético caso de que non se producise a amnistía económica que
fixo a RFEF a última hora.
No grupo primeiro da Segunda B constitúe un caso
aparte o cadro do Montañeiros
da Coruña, xa que é un equipo

que se converteu na revelación
da presente campaña, malia
contar cun escaso número de
seguidores, xa que ao campo
que utiliza para os seus partidos, “Elviña Grande” apenas
van máis de 300 ou 400 afeccionados, en tanto que a Pasarón,

O minifundismo

Na Terceira, a bancada baleira
Se os problemas son graves na
Segunda B, tampouco corren
bos tempos para a Terceira. O
principal problema ao que se
enfronta a categoría é o baixo
número de afeccionados que
cada domingo vai aos estadios,
moitas veces incluso inferior á
cifra de socios de cada equipo.
Sirva de exemplo o caso do Rácing Vilalbés. O cadro chairego
ten unha media de 300 seguidores en cada partido que xoga
no seu campo, A Magdalena,
recinto no que caben 3.000 per-

’’

Amaiorpartedosasistentes
supera os cincuenta anos”

e a meirande deles por compromiso. Ademais, outra das
características que une os
afeccionados que van aos
campos de fútbol máis moPlantel do Santa Comba.

soas, en tanto que o de socios
ascende a algo máis de 400, o
que vén dar a idea de que moitos dos membros da sociedade
inscríbense por motivos alleos
á afección futbolística.
O resto dos casos son semellantes. Poucos seguidores

o campo do Pontevedra, acoden máis de 3.000. Será posíbel
a supervivencia na categoría de
bronce do combinado herculino a vindeira campaña con estes números?
Na presentación dos irmáns
Veiga para facerse cargo do banco do Rácing de Ferrol, o presidente, Isidro Silveira, recoñecía
as dificultades económicas que
se lle presentaban ao equipo para a presente tempada. Non
embargante, o conxunto departamental renovou gran parte do
plantel, ademais de cesar ao
tándem de adestradores para
ser substituídos por Luisito.
A diferenza do que ocorre coas dúas grandes categorías, en
Segunda B os equipos carecen
de ingresos por dereitos de televisión. A publicidade tamén fraquea, principalmente en épocas
de crise económica, e encontrar
un patrocinador de certa entidade é toda unha proeza para os
dirixentes. A todo iso engádense
os baixos ingresos por entradas
en cada partido. As campañas
de captación de socios tampouco funcionan. Ula a solución
cando os sistemas de financiamento deportivo seguen a ser
do máis tradicional?G

destos é a idade. A meirande
parte deles supera os 50 anos,
polo que o “deporte rei” podería ver afectado o seu porvir
nun futuro non tan afastado.G

Ademais dos problemas da
publicidade, patrocinadores e
un sen fin de dificultades ás
que lle teñen que facer fronte,
encóntrase tamén o localismo
deportivo. Así, recorrendo de
novo ao caso da capital chairega, a menos de cinco quilómetros de Vilalba xoga o Santaballés, equipo de Preferente
e do mesmo termo municipal, en tanto que noutras categorías inferiores xogan os
equipos do Goiriz e Catro Roldas, o que resta afluencia de
xente aos campos e tamén inflúe no reparto de axudas institucionais.G
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Miguel Romero, campión de España absoluto de judo. O judoka
vigués Miguel Romero vén de proclamarse campión de España absoluto de judo na categoría de menos
de 73 quilos tras vencer na final ao
valenciano David Paco. Con este
triunfo, o deportista galego ábrese
camiño para a clasificación dos Xogos Olímpicos de Londres, en 2012.G

CONDICIÓNS LABORAIS

O 1 de febreiro non faga deporte
Cen mil usuarios e 200 instalacións poderían
verse paralizadas a partir do 1 de febreiro
debido á folga dos traballadores
das instalacións deportivas
Antonio Cendán

Sen eles non é posíbel o espectáculo aínda que non sexan
xogadores. Tampouco é posíbel que unhas instalacións alberguen unha competición,
pero poucos se acordan do
seu traballo, por iso agora
queren facerse visíbeis. Os traballadores das instalacións
deportivas principiaran o vindeiro primeiro de febreiro unha folga indefinida para reclamar melloras salariais e laborais, malia que a patronal non
lles ofertase ningunha solución. A súa intención segundo
a responsábel de servizos da
CIG en Ferrol, Rocío Doce, “é
paralizar os eventos deportivos galegos a partir desa data
coa finalidade de facernos
ver”.

MILEURISTAS. Segundo a sindicalista da CIG as súas pretensións, no aspecto retributivo,
“son chegar a ser mileuristas
en 2013, pero a patronal está a
negociar á baixa coma tamén
o está a facer a propia Xunta
quen tamén negocia á baixa o
prezo dos servizos”. No ano
en curso un empregado cobra
14 pagas de 740 euros brutos
mensuais e traballan 40 horas.
Logo, tamén se queixan dos
recortes salariais que sofren
no hipotético caso de que se
lles fagan contratos de media
xornada ou menos horas das
previstas. Neste sentido, Rocío Doce apunta que o obxectivo é chegar á diminución da
xornada laboral en catro horas, pasando das 40 as 36 horas. O malestar dos representantes dos traballadores agudizouse como consecuencia

da negociación á baixa que está a facer a patronal, malia que
eles chegaron a mesa con propostas que rebaixaban as súas
pretensións iniciais.

CONDICIÓNS LABORAIS. A representante da CIG quéixase tamén da “precariedade laboral” polas que pasan os traballadores de pavillóns, ximnasios, piscinas e demais instalacións de titularidade pública.
“As condicións laborais son
tan penosas –comenta– que
lles resulta imposíbel conciliar
a vida laboral coa familiar, xa
que algúns vense na obriga de
facer o horario partido de tal
xeito que teñen que traballar a
distintas horas pola mañá e
pola tarde”. Sinala tamén que
nestas condicións “impídeselles tamén ter un traballo suplementario co que compensar o baixo salario neste sector”. Rocío Doce sinala tamén
que este persoal “carece de
horarios concretos e deben estar a disposición dos clubs para os adestramentos ou cando
llo requiran”.
Outro tema polémico son
as horas extras. “Ninguén falou nunca de retribuírllas, aínda que é moi habitual que esta
xente supere o límite do horario estabelecido por convenio.
Ademais –apunta Doce– é moi
común que moitos destes tra-

PACO VILABARROS

Se hai un accidente
nunha piscina, o socorrista
debe pagar unha parte
da indemnización
e non é xusto”

sabilidade civil que se deriva
da lexislación vixente”. “Se
hai un accidente nunha piscina –lembra– o socorrista debe pagar unha parte e consideramos que non é xusto
porque iso forma parte do
seu traballo”.

balladores pase semanas enteiras sen librar un só día porque aquí tamén son días de
actividade os sábados e domingos”.
Nalgunhas especialidades
coma os socorristas “pedimos que carezan da respon-

PREXUDICADOS. A CIG insta aos
socios de instalacións deportivas públicas a que non abonen as súas cotas para o vindeiro mes, “xa que se logo no
se cumpren os servizos –argumenta Rocío Doce– ninguén
lles vai devolver os cartos que
pagaron por unha prestación
que non recibiron”. Tamén lle
piden aos usuarios que non

’’

acudan aos pavillóns e demais instalacións deportivas
públicas a partir do 1 de febreiro “porque non van ter
atención”.
Segundo cálculos feitos polo propio sindicato, “unhas
100.000 persoas quedarán sen
servizo e arredor de 200 instalacións deportivas” a partir da
data de folga. O sindicato culpa tamén os concellos por
“enviar traballadores do Padroado de Deportes, coma é o
caso de Ferrol, para que non
quedase sen atender unha
piscina”. Apunta que esta situación “non é legal, xa que
non se pode suplir a un traballador que está en folga”.G
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NOVIDADES LITERARIAS

Cid Cabido, escritor

‘A memoria
sempre se transforma en ficción’
Manuel Xestoso
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

X

osé Cid Cabido
(Xunqueira de Ambía, 1959) réxese
pola teoría de que o
eco mediático dos artistas
acaba por volverse en contra
da súa obra. Aínda que nesta
ocasión fixo unha excepción,
apenas dá entrevistas, non
intervén en actos promocionais, rexeita difundir a súa
imaxe… e, non obstante, é un
dos novelistas máis esperados. Un dos poucos que se
atreve a interrogar o literario
con cada novo título. A última
novela, Unha historia que
non vou contar (Edicións Xerais), parte dunha historia real –o asasinato dun coñecido
conserveiro no Vigo nos primeiros anos da década de
1970– para ofrecer un fresco
da sociedade galega do franquismo ao tempo que obriga
o lector a reconsiderar a natureza do xénero novela. O título xa incorpora o que semella
a idea última que o autor lle
lanza aos lectores: a imposibilidade de contar nada.
“Esa é unha idea atractiva.
Contar si que se poden contar
cousas e, de feito, é unha das
actividades máis recorrentes
do ser humano, talvez unha
das principais entre as que
nos caracterizan como especie. Construímos a nosa personalidade baseándonos nas
palabras: no que dicimos, no
que escoitamos, no que lemos… Podemos dicir que o
discurso constrúe identidade. Ou unha das capas fundamentais da identidade. Pero
esa capa é de supervivencia,
de mantemento. A que nos
serve para proxectar unha
imaxe ao mundo exterior e
para sosternos diante de nós
mesmos. O que ocorre é que
entre o que dicimos e o que

facemos existen enormes
contradicións”.
Para afondar nesas contradicións, Cid Cabido explora a
oralidade, os rexistros coloquiais, aínda que nun sentido
mais complexo do que habitualmente se acepta. O tópico
que o asocia ás digresións reflicte, en realidade, o agudo
exame que leva a cabo da forma en que contamos historias. “Non sei se noutras culturas sucede o mesmo, pero
aquí temos moita tendencia a
desviarnos. Empezamos a falar e acabamos nun ramal dun
ramal dun ramal. E, ás veces,
non somos quen de volver á
vía principal. Todo o que se di
polo medio, todo o que parece
que non é o argumento principal, na práctica é interesantísimo. Esas desviacións revelan o que se asocia inconscientemente á tese que tratamos, o que non se quere dicir
pero se di, o que non se consegue dicir de todo…”
“Ademais, resúltame interesante observar a ruptura do
artificio. Dende que son lector, sempre me atraeron máis
os autores que escriben de tal
maneira que o que din pode
ser expresado en voz alta e
non resultar ridículo, os que
están máis próximos ao rexistro oral. Detesto as metáforas
(sabía que ía acabar dicindo
esta frase), aínda que estudo e
admiro a moitos autores que
as empregan sabiamente: aos
que as empregan dunha forma intelixente. Na fala xa empregamos sentidos desprazados, comparacións das que
non somos conscientes…, en
resumo, elementos de estilo
que teñen un sentido na lóxica
do que se está contando. Ese
uso do artificio si me interesa.
O que non aturo é a metáfora
excesivamente elaborada porque é ineficaz, pouco produtiva, e acaba volvéndose contra

’’

Procuroquealinguaque
utilizo non empregue máis
recursos estilísticos dos que
empregamos na fala real”

’’

Anovelanonofrece
a verdade última do crime,
mais si un retrato
da burguesía viguesa
do franquismo”

’’

Queremospoñernos
ao nivel doutras literaturas
e para iso intentamos que
a nosa sexa solemne;
e así fuximos do humor”

o texto. Persoalmente, procuro que a lingua que utilizo non
empregue máis recursos estilísticos dos que empregamos
na fala real.”

UNHA NOVELA POLIFÓNICA. O rexistro coloquial adquire un
protagonismo de grande envergadura neste último título.
Durante a conversa, sae a relucir a última novela de Pierre
Michon, Os once, e Cid Cabido concorda coa intención do
autor francés de rebelarse
contra a novela como totali-

dade. O protagonista de Unha
historia que non vou contar
realiza unha investigación
que o leva a entrevistar a varias persoas directamente relacionadas co crime que funciona como eixo do relato. As
entrevistas, reflexo das que el
mesmo efectuou, reprodúcense no libro, creando unha
polifonía a través da cal o lector coñece tantas perspectivas
sobre o suceso como informantes aparecen ao longo da
pescuda.
“Como sabemos, a organización de datos para crear un
relato é sempre unha construción artificial, por moito que
eses datos procedan dunha
experiencia real. Sempre hai
versións. E nesas versións hai
un grao de distorsión da realidade, ou polo menos, sempre
se detectan diferenzas de percepción. O que comprobas
nunha investigación como esta é que as versións adoitan
ser moi nebulosas en aspectos
esenciais e moi precisas en
cuestións completamente secundarias. Así confirmamos
que a memoria posúe uns
mecanismos que contribúen
a construír o relato, a deformar os feitos de tal xeito que,
claro, rematan por transformarse en ficción. A que a cada
quen lle convén contar.”
A memoria é, en última
instancia, a responsábel da
existencia desta novela. Cando era un adolescente, Cid
Cabido ía ao club de remo de
Bouzas e pasaba pola factoría
de Alfageme. “Eu reparaba
nesa fábrica; chamábame a
atención porque era un edificio singular, tiña unha arquitectura diferente, un xardín
que agora ten outro aspecto e
ese mural dos gatos que aínda
se conserva bastante ben.
Non sei por que, fascinábame. Cando comezou a circular a noticia do asasinato, ti-

ven a intuición de que a vítima era o propietario daquela
fábrica. Eu, obviamente, non
coñecía de nada a aquel señor, nin sabía nada da súa vida, pero supoño que me traía
á mente unha época da que
xa falei en Panificadora. Unha
época na que as fábricas aínda non adquiriran ese aspecto tan feroz e duro que teñen
agora. Un pasado que eu non
puiden experimentar como
adulto pero da que aínda quedaban restos cando era un
neno.”
Con técnicas próximas ás
da nonfiction novel de Truman Capote, Cid Cabido
móstranos a natureza ambigua da palabra e o cruzamento do discurso cos sistemas
ideolóxicos. A novela non
ofrece –nin o pretende– a verdade última do crime do que
se ocupa mais, en troques,
xorde dela un retrato estarrecedor da burguesía viguesa
do franquismo. E o lector pregúntase canto cambiaron as
cousas dende aquela. “Hai un
informante que di algo así como: se coñeces a composición social da cidade actual
ves que non ten nada que ver
coa de hai tres ou catro décadas. Vigo evolucionou noutras múltiples direccións –nomeadamente na do desenvolvemento da industria do metal. Pero penso que non é tan
certo que todo mudase. Hai
familias que eran moi influentes no franquismo e que
seguen séndoo. A industria
que manexaban entón era un
dos motores da cidade e agora xa non o é, pero seguen
tendo peso e influencia. Obtiven algunhas informacións
neste sentido referentes a
herdeiros de boas familias, a
como se mantiñan as fortunas, a negocios non demasiado claros… Non me atrevín a
reproducilas por razóns >>>
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>>> narrativas: supuña abrir
demasiadas frontes e perder
de vista o asunto principal.”

HUMOR E RESISTENCIA. Malia que
todo o dito pareza un tanto especulativo, hai que advertir
que unha das singularidades
máis reputadas da obra de Cid
Cabido é o humor: as súas novelas son sempre divertidas.
Que ocorreu para que a maioría da literatura galega perdese ese humor que, teoricamente, era un dos seus sinais
de identidade máis característicos? “O do humor galego é
un tópico moi desgastado pero ten o seu fundamento.
Existe a retranca e existe humor na literatura dos nosos
clásicos, aínda que adoita ser
humor negro ou moi impreg-

nado de tristeza. Somos un
pobo melancólico e con certa
tendencia depresiva. Chove
demasiado. Ocorre que cando
a literatura galega se fai máis
visíbel e variada, consciente
de que foi historicamente desposuída de todos os elementos de instalación social, trata
de adquirir unha dignidade
que non se lle concede polas
canles naturais de calquera
outra cultura normalizada.
Queremos poñernos ao nivel
doutras literaturas e para iso
intentamos que a nosa sexa
solemne; vinculamos a consistencia coa seriedade. Inevitabelmente envarámonos un
pouco porque, se non, parece
que non imos construír un
edificio sólido. E así fuximos
do humor.”

Esta actitude, segundo o
autor, afecta ao propio concepto de literatura. “Pola situación excepcional que vivimos de persecución do idioma, a parte con máis centímetros cúbicos de cerebro do
mundo académico dedicouse
á lingüística, sempre dende
unha perspectiva de recuperación da lingua. E iso ten como resultado a vella idea de
que temos que escribir en todos os xéneros para demostrar que o galego ten versatilidade e potencia suficientes
para crear todos os elementos
que configuran un sistema literario normal. Pensemos en
Otero Pedrayo, por exemplo,
que era un excelente ensaísta
pero que de literatura non tiña
nin idea, e que escribía nove-

las por unha cuestión de supervivencia do idioma. Xa nos
anos oitenta esa idea comeza
a crebarse e a xente comeza a
escribir en galego simplemente porque quere escribir. O
asunto da lingua xa se dá por
sentado, o cal é indicativo
dunha certa situación de normalidade que, dadas as circunstancias, é moi rechamante. É magoa que ese comportamento tan natural non se
estenda ao resto da sociedade,
pero nos escritores novos é
evidente.”
A permanencia desa situación de persecución –insiste
en que debe ser chamada así–
preocupa, e moito, ao escritor.
“Os que están dirixindo a política lingüística neste goberno
actúan coma pailáns, incluí-

dos os especialistas que foron
chamados para esa tarefa. Teñen unha actitude que se pode interpretar coma un sobreesforzo por parecer modernos
–ou sexa, parten dunha situación acomplexada– aínda
que, en realidade, utilizan o
pretexto do inglés para dispararlle un canonazo ao proceso
de normalización. O que non
reflicte máis ca eses complexos dos que son vítimas. Neste
contexto, algúns escritores como Xosé Carlos Caneiro compórtanse como iso que se chamou sempre un pesebrista.
Demostra que ten unha mentalidade rexionalista e debería
retirar a máscara de todo e falar do gallego e da región gallega. Sentiríase moito máis
cómodo.” G
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ECOS LUSÓFONOS

A MORNA
CABOVERDIANA
Xosé Lois García

N

Sandra G. Rey

Xosé Abad

‘O segredo
da Frouxeira
é unha crónica
de actualidade’
M.B.

Vén de presentarse en Ferrol e na
Coruña O segredo da Frouxeira,
un documental de Xosé Abad e
Sandra G. Rey que repasa a historia de catro familias relacionadas
entre si por un feito dramático silenciado durante décadas.
Como nace?
A historia chega ás miñas mans
cando a Asociación da Memoria Histórica Democrática me
encarga facer unha peza documental en homenaxe a Alexandre Porto Leis, último alcalde
republicano de Serantes, actual
Ferrol. Pero ao comezar coa investigación descubrimos elementos novidosos que lle daban outra dimensión aos feitos
e decidimos embarcarnos en
algo con máis percorrido.
Cales son esas novidades?
A película é unha crónica de actualidade porque partimos dun
feito actual. Un familiar atopa
por casualidade documentos
que o levan a iniciar unha investigación familiar coa que reconstrúe toda a biografía deste home
até que o executan en 1938 na
Frouxeira. Esa actualidade é o
primeiro feito novidoso. Como
se sabe, o alcalde tiña un irmán
falanxista. A medida que avanzamos topamos tamén un conflito
interno entre as propias vítimas.
Que persegue con este documental?
Cómpre destacar máis ben o
que se logra. Parecíanos que
achegaba un punto novidoso na
revisión da historia pola súa conexión coa actualidade pero tamén pola súa universalidade. O
documental consegue que, dalgún xeito, as familias se reconcilien e se recupere tanto a súa
memoria como unha memoria
colectiva, na que todos estamos
un pouco representados. G

Adeus a Morgan,
o home das mil cantigas
G.Vilas

Días atrás deixounos Xosé Lois
Mendes, por todos coñecido
como Morgan. Gran pandereteiro e percusionista, voz poderosa, home das mil cantigas
na súa memoria, ben coñecido
e querido en Compostela, en
especial na zona vella e no seu
barrio de San Pedro.
Nel fundara a murga Os Estalotes, xunto a compañeiros da
coral Cantigas e Agarimos, da
que formou parte dende mozo.
O grupo, do que foi principal
ideólogo musical e alma mater,
respostaba a unha filosofía de
recuperación do acerbo musical galego, que axudaron a difundir con éxito na cidade e por
todo o país. A paixón pola música popular, polos temas cantados onde o público puidera sumarse, a procura da festa participativa antes que da fría excelencia musical, foron puntos
fortes da labor sobranceira de
Morgan, gran propagador do
cancioneiro en galego, lingua
na que viviu integramente.
Unha especial empatía persoal servíalle para transmitir e
comprometer nesta paixón
musical a moita xente, ben na
súa labor de profesor de pandeireta, ben desde a súa rica vida social como hostaleiro (taberneiro, diría el).

Rexentaba o popular local O
Xachegou, cunha filosofia de
vella taberna onde as presas ou
a procura de máis clientela
non eran as preferencias, e si
un trato achegado, apoiado
nunha característica e entrañable retranca que Morgan
dominaba coma ninguén.
Non era infrecuente velo trocar a bandexa de servir pola
súa pandeireta, aínda que as
labores da cociña tiveran que
esperar, para acompañar algunha peza nas foliadas que alí
tiñan lugar.
O maior éxito profesional
chegoulle nos últimos anos como membro do grupo Treixadura e o seu Orfeón, cos discos
e actuacións da formación,
aparicións en programas televisivos ou colaboracións noutros proxectos discográficos.
Todo isto deulle unha popularidade da que procuraba escapar, mais que sen dúbida supuxo unha merecida satisfacción persoal para este corredor
de fondo da música galega.
Os seus compañeiros de
Treixadura e o seu Orfeón,
xunto aos Estalotes, ofrecéronlle unha emocionante despedida musical no cemiterio da
súa parroquia natal de Lardeiros, n’O Pino, nunha multitudinaria cerimonia.G

o arquipélago de Cabo Verde, a morna é esa cantiga
triste que está presente en todos os lares e convivios,
unha especie de himno memorial que todos confraternizan. A morna é o cántico das ausencias co que os que fican
lembran os emigrantes que deixan as illas, collendo rumbos diversos. A morna é ese laio, sempre presente, onde a
saudade máis íntima se refuxia e manifesta nese ritmo e
son cadencioso cargado de melancolía. O grito emitido
polo que parte en rumbo incerto ten na palabra crioula:
“Hora di vai” (Na hora de partida) unha connotación sentimental que se manifestou durante séculos nos peiraos,
onde as familias e os amigos se despedían dos que emigraban. Non podía ser doutro xeito que nunha terra cercada
polo mar, onde a saudade é soberana do que se contempla
e do que se valora do ser ausente, todas aquelas emigracións conmovían os caboverdianos.
A morna recolle ese sentimento convertido en verbo espléndido e renacido para unir os que ficaron cos que partiron. Por iso se di que hai dous tipos de morna, a dos emigrantes caboverdianos no Brasil e a dos insulares. O saudosismo conceptuado desde dúas versións dun cántico de
ausencia, unha especie de salmodia sapiencial que ritualiza esas manifestación cívicas, tan severo como rigoroso,
entronizado na conciencia colectiva dos caboverdianos.
O fado creárono no Brasil aqueles portugueses apreixados pola saudade. Nas súas incursións coloniais compuxeron ese cántico tremendo e cargado de soidade e tristeza
que aínda os portugueses cantan con enorme solemnidade. Mais as saudades manifestadas no fado e na morna
son ben diferentes aínda que expresen un sentimento de
desterro e, tamén, de apego á terra nativa.
A morna caboverdiana connota esas continxencias do
home insular apegado a esa terra dura e negra que os volcáns vomitaron. As benquerencias que os naturais teñen
con esas illas míticas onde os poetas, os músicos e os cantautores recolleron as esencias populares da saudade e as
entronizaron na morna. Os grandes intérpretes da morna,
creadores como B. Leza, tío de Cesária Évora –Dona Cesária, como din os caboverdianos. Sería moi longa a nómina
de persoas implicadas na evolución da morna, que lle deron vida e a normalizaron como o cántico intemporal da
saudade.
En Praia, capital de Cabo Verde, naquel enorme cantil
sobre a baía, ao lado da Asemblea Nacional, o restaurante
O Poeta ábrese cara ao mar, e naquel brillo nocturno brincan as luces resplandecendo aquel salón onde nas teclas
do piano e a voz sosegada dun cantante, as mornas lembran as “horas di vai”. O Poeta é unha especie de cumial
onde o sentimento atende a memoria insinuada nesas
ondas marítimas que empurran os adeuses na cimeira dos
barcos saudosos.G

’’

A morna é o cántico
co que se lembra
os emigrantes ausentes”
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Retomamos esta serie de
cómics, onde un pouco en
broma e outro pouco en serio
imos dando repaso a diversas
figuras da historia galega.
En anteriores entregas xa viramos a vida e miragres de Breogán e de Décimo Xuño Bruto.
Agora avanzamos algo no
tempo, e poñémonos no século IV.
Na Gallaecia baixo administración romana, poucos anos
antes de colapsar o Imperio
baixo o empuxe dos pobos
bárbaros, o cristianismo está xa
comunmente extendido.
A Igrexa atópase xa acomodada co poder, de xeito que case
se identifican ambas institucións.
Neste contexto xurde nalgún
lugar daquela Gallaecia un personaxe que predica outro xeito
de vivir a relixión cristiana.
Gaña moitos adeptos, pero
deseguida gaña tamén a enemistade da xerarquía eclesiástica.
Estamos a falar hoxe de.....
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A súa vida
O lugar de nacemento de Prisciliano non está
claro nen nunca o estará. É reivindicado por distintas localidades, como acontece con Colón,
por exemplo. Sánchez Dragó sitúa o seu berce
en Iria Flavia. En calquera caso, a súa orixe propiamente galega é probábel, ao ser na Galiza
propiamente dita (Gallaecia era máis ampla)
donde máis se seguiu a súa doutrina.
A práctica de Prisciliano baséabase no gnosticismo, unha interpretación diferente da Biblia e
doutros escritos apócrifos. É difícil saber exactamente as prácticas e teorías deste predicador, ao
mesturarse escritos de discípulos seus coas acusacións falseadas que lle fixeron seus enimigos.
En calquera caso, a doutrina priscilianista entroncaba coas crenzas pagáns pre-cristiáns. Proclamaba a sinxeleza fronte a opulencia do clero
do momento, facía cerimonias en bosques, promovían a danza e o goce do corpo fronte á mortificación do cristianismo que se impuxo. As mulleres podían participar activamentena liturxia.
O xuizo e execución
Todas estas ideas e outras máis chocaban de

fronte cunha Igrexa xa acomodada ao poder.
As prédicas de Prisciliano tiñan prendido entre
probes e ricos, e contaban con cregos e bispos
afins, que de feito o nomearon bispo de Ávila.
Os seus inimigos relixiosos tentaron encausalo
por herexía en varias ocasións. Prisciliano acudeu a un tribunal civil presidido polo recentemente proclamado emperador Clemente Máximo (un golpista da época). Este, necesitado de
aliados na Igrexa, cedeu ás presións e condenouno a ser decapitado na cidade alemá de
Tréveris, xunto a outros compañeiros.
As persecucións posteriores non impediron a exNon hai imaxes de Prisciliano, sometido ao
ostracismo pola Igrexa
durante séculos. Esta é
unha representación
de San Martiño de
Tours, que tamén predicou na Galiza, e foi
un dos poucos que
defenderon a Prisciliano no xuizo de Tréveris, de donde el
mesmo tivo que escapar, por si acaso era
tamén axustizado.

pansión do priscilianismo, especialmente en Galiza, onde perdurou na Igrexa galega por varios séculos. Os seguidores desta especie de secta movéronse no segredo, e os misterios das súas prácticas
e filosofía mantéñense até os nosos días.
O mito
Prisciliano converteuse nun mito en toda a regra. O seu legado permanece entre o que se
sabe por investigacións serias, e certo ocultismo
e misterio case esotérico. A propia Igrexa aínda
oculta no que pode a súa figura, e nunca revisou
o proceso do seu martirio, como sí fixo, presionada, con outras figuras históricas.
O priscilianismo é hoxe sinónimo para moitos
dun cristianismo máis auténtico e moderno.
Certos historiadores propuxeron nos inicios do
século XX, a teoría de que Prisciliano é quen está
soterrado na catedral de Santiago, e que a
Igrexa determinou como o corpo do Apóstolo
Santiago.
A teoría fúndase en conxeturas, tendo en conta
a realidade do traslado do seu corpo a Galiza, e a
gran devoción que tivo no seu tempo. Algo tan
discutíbel como o propio mito do apóstolo.
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IGNORANCIA
E NECIDADE
An Alfaya

N

a peza teatral Shakespeare para ignorantes,
protagonizada por Quico
Cadaval e polo dúo Mofa e
Befa, dise que a diferenza
entre un ignorante e un necio estriba en que, o primeiro non é quen de disimular a
súa falta de coñecementos,
mentres que o segundo busca estratexias para convencer a terceiros da súa suposta sabedoría. O ignorante sería un torpe, mais disposto a
aprender, en cambio no necio atoparíamos a un tipo
pagado de se mesmo e cegado pola soberbia. A peza está
chea de argumentacións
marcadas polo humor fino,
a ironía e o sarcasmo. Durante as case dúas horas que
durou o espectáculo, as risas
do público foron unha constante, máis aínda cando era
aludido dende o escenario
de xeito incisivo polo personaxe que interpretaba Quico
no seu rol de erudito orador.
Mentres fitaba a evolución
da obra, púxenme na situación de que os espectadores
fosen rapaces de secundaria
asistindo á representación, e
sospeitando que, para a
maioría deles, o nome do
dramaturgo sóalles a castigo
do inferno, xoguei coa posibilidade imaxinaria de que
se sentisen provocados polo
que alí se lles revelaba, xermolando unha corrente de
empatía, desa que moi poucas veces se produce entre
profesores e alumnos, e que
de súpeto sentisen a dramaturxia dun xeito próximo, actual e crítico. Logo acordei,
mais seguín cavilando que a
peza ben podería serlles útil
para amosarlles que a ignorancia non é per se algo negativo se un está disposto a
escoitar con intención de
aprehender; no entanto, o
contrario é unha necidade.G

Averigua o camiño axeitado para poder chegar até o
peixe e darlle a súa ración de comida, que xa lle tarda.

Desta vez tes que atopar no cadro sete nomes
propios de homes ou mulleres, coa particularidade de que todos eles comezan coa letra “A”.

Imaxinación e creatividade
Libro das M’Alicias.
Autores: Miquel Obiols (texto)
e Miguel Calatayud (ilustracións)
Editorial: Kalandraka. Col. Maremar

A editora Kalandraka vén de recuperar este libro cuxa primeira edición
tivo lugar en 1990 e que, dez anos
máis tarde, foi seleccionado pola
Fundación Germán Sánchez Ruipérez coma un dos mellores cen libros
infantís do século XX en España. Trátase dun álbum ilustrado nada convencional tanto pola súa concepción
formal, onde destacan as ilustracións

con trazos vangardistas do actual
Premio Nacional de Ilustración 2009,
Miguel Calatayud, coma pola temática ou estrutural pois os doce contos
curtos que o integran non responden aos esquemas fixos tradicionais.
A través destas doce historias que se
desenvolven nun mundo surrealista
no que o absurdo forma parte do cotián e o simbolismo dos elementos
cobra vida da man da fantasía e o humor, Miquel Obiols faille unha homenaxe a Lewis Carroll e á súa famosa
Alicia. Os seus autores, en cada un
dos relatos, verten unha gran dose

de imaxinación e
creatividade, que
culmina
nos seus finais abertos coma
unha invitación para compartir diferentes posibilidades interpretativas con todo
aquel lector que se deixe apreixar
pola figura irreverente, á vez que
tenra, da súa protagonista Alicia.G
Alba Piñeiro

’’

A ignorancia

non é per se
algo negativo
se un está
disposto a
escoitar”

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

bulebule@anosaterra.com e, na
medida do posible, irémolos
publicando aquí. Mira que non
sexan escritos moi longos. E
manda o teu nome, e o lugar
donde vives ou a escola donde
estudas, se queres. Anímate!
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Ferrín garante unha etapa continuísta na Academia
X.C.

Cumpríronse as previsións e a
chegada de Méndez Ferrín á
presidencia da Real Academia
Galega culmina a normalización da institución encetada en
2002, coa elección de Francisco
Fernández del Riego, tras o periodo de letarxia de Domingos
García Sabell. Daquela Del
Riego, con Barreiro como secretario, propúxose normalizar a
institución, paralizada nos últimos anos, e darlle entrada aos
membros pendentes de ler o
seu discurso e fomentar a renovación das diferentes cadeiras
vacantes (Manuel María, Euloxio Ruibal, Neira Vilas, Xohana
Torres, Darío Xohán Cabana,
Fernández Rei, Manuel Rivas ou
Margarita Ledo entre outros entraron nestes oito últimos anos)
Nese periodo intenso de Del
Riego tamén se acadou un consenso normativo relevante. Na
etapa de Xosé Ramón Barreiro a
institución seguiu unha liña de
continuidade, reforzando o
peso social e a presenza da Aca-

O anterior presidente, Xosé Ramón Barreiro,e o agora eleito, Xosé Luís Méndez Ferrín.

demia na vida pública. Culminou cun sonado discurso, en
Celanova, no outono pasado, en
defensa do galego.
Ferrín foi eleito co voto de 20
dos 23 académicos presentes na
sesión do 21 de xaneiro, estando
ausentes numerarios como X.L.
Franco Grande ou X. Alonso

Montero que manteñen por diversos motivos o seu distanciamento da institución. Os outros
tres votos foron en branco.
Ademais do propio Ferrín,
conformarán a executiva Xosé
Luís Axeitos, até o de agora co
cargo de arquiveiro-bibliotecario e que pasa a ser secretario e

AMADOR LORENZO

Manuel González antes secretario a agora tesoureiro. Francisco Fernández Rei e Euloxio
Ruibal completan o grupo directivo, como vicesecretario e
arquiveiro respectivamente.
Nunha intervención ante a
prensa logo da elección, Ferrín
sostivo que a súa presidencia

“garante unha etapa continuísta” na traxectoria da RAG e
o respecto no estilo e maneira
de traballar da entidade. Marcouse o obxectivos de “apoiar a
presenza da institución académica en actos públicos e apostar
por reforzar e facer máis efectivos os traballos internos” como
a lexicografía ou a gramática.
Tamén manifestou o seu desexo de que a institución sexa “o
menos mediática posíbel” e
apuntou que espera que situacións como as xeradas polo borrador do decreto do galego “sexan raras e que non volva a haber
ningunha de tal calibre”, antes
de adiantar que a RAG será “inflexíbel” na defensa do galego.
O novo presidente sinalou tamén que dende a Xunta recibiu
un trato amábel cara a súa persoa e cara a Academia, aproveitou a ocasión para reclamar a
asignación dunha partida de 1,2
millóns de euros para que a institución “teña un orzamento estábel e poida facer unha planificación independente”.G

As axudas ao cómic deixan fóra os principais autores
Miguelanxo Prado, Carlos Portela, David Rubín, Kike
Benlloch e Emma Ríos, entre outros debuxantes, quedan
fóra da convocatoria por non contar cunha das titulacións
universitarias esixidas nas bases

M.B.

Miguelanxo Prado, punta de
lanza do cómic galego e autor
dunha ampla bibliografía entre
a que figuran Trazo de xiz ou
Quotidianiadelirante, non poderá concorrer ás primeiras
axudas á banda deseñada (BD)
postas en marcha pola Consellaría de Cultura. A convocatoria,
publicada no DOG o pasado 19
de xaneiro, esixe que os beneficiarios sexan titulados en carreiras como Belas Artes, Teoría da
Literatura e Literatura Comparada, Filoloxía, Tradución e Interpretación, Deseño Téxtil e
Moda ou que teñan titulacións
de formación profesional en Artes Gráficas, Deseño e Ilustración ou Patronaxe e Moda.
Este requisito, que tamén limita a autores como David Rubín, Emma Ríos, Carlos Portela
ou Kike Benlloch, é un dos puntos que xeraron malestar entre o
sector. O director xeral de Promoción e Difusión Cultural,
Francisco López Rodríguez, asegura que a redacción das axudas

adecúase “escrupulosamente”
aos requisitos legais esixidos e
non considera “contraditoria a
esixencia de titulación co espírito da convocatoria”, que persegue que “os autores galegos
aborden proxectos creativos
ambiciosos que na actualidade
o mercado non consegue promover” e favorecer “a edición de
historias longas en galego”.
O pasado martes o colectivo
Polaqia denunciaba, nunha
carta aberta á Xunta de Galicia, a
convocatoria destas axudas. “Se
ben esta convocatoria supón un
significativo paso adiante”, sinalaba o texto “coidamos que as
bases incorren en graves erros de
formulación que desvirtúan o
obxectivo das axudas, que é a
creación de BD en galego”. Na
súa opinión as bases estabelecidas “arrédana do que sería unha
axuda á creación para convertela máis ben nunha subvención
á produción dunha BD”.
Estas axudas ao cómic son
unha vella reivindicación dos
debuxantes. Empezáronse a

perfilar na anterior lexislatura
dentro da Mesa da Banda Deseñada, integrada por asociacións
e colectivos de creadores, en
diálogo coa administración.
Tras o cambio de goberno, o actual departamento de Cultura
retomou o proxecto pero con
cambios substanciais a respecto
da filosofía inicial e sen consenso coa totalidade do sector.
“Non entendo como unha
persoa con título de patronaxe
que nunca fixese un cómic pode
presentarse a estas axudas e os
autores con varios libros ás costas quedemos excluídos”, comenta David Rubín. O autor de
O circo do desalento pregúntase
“por que nunha subvención ao
desenrolo dun guión audiovisual non require titulación académica e estas si”. “É a primeira
vez que se esixe” engade “e para
un medio como é o cómic, resulta aínda máis sangrante”.

ONDE SE ESTUDA CÓMIC? Kiko da
Silva, director da revista Retranca e voceiro do colectivo BdBanda, valora como “un logro
para o sector” conseguir que a
consellaría “destine unha partida orzamentaria á BD” pero
recoñece “erros” nas bases,
“tanto no referido aos destinatarios como á finalidade”. Ao seu

Miguelanxo Prado.
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Nonentendocomounha
persoa con título en
patronaxe que nunca fixese
unha historieta pode
presentarse e os autores de
cómic quedemos excluídos”
[David Rubín]

ver é “un absurdo” esixir titulacións, máxime cando ningunha
delas contempla o cómic dentro
dos plans de estudo. Por outra
parte, critica que “non están
pensadas para crear, só para
editar ou autoeditar”. “As axudas contemplan que existen
problemas para a edición pero
esixen que se faga unha xustifi-

cación de facturas a terceiros
nas que é difícil reflectir o traballo do autor” sinala.
Emma Ríos, a autora de Hedex, que traballa na actualidade
para a industria estadounidense, cualifica as axudas de
“frustrantes”. Como ela mesma
sinala “a proposta inicial, sobre
a que se estivo traballado durante tres anos, buscaba darlle a
posibilidade a un autor de desenrolar un proxecto durante
varios meses sen necesidade
doutros ingresos paralelos.
Agora, ao ter que presentar facturas desbarátase todo”. Ao seu
ver “a única saída digna deses
cartos pasa pola autoedición”,
que o que fomentan é “a tendencia minifundista onde cada
un vai ao seu”. A autora considera “unha mágoa que as primeiras axudas non permitan
empezar nada con seriedade”.
En palabra de David Rubín
“non se pode animar á autoedición porque non é unha solución. Agora existen outras plataformas que potenciar”. Nesta
liña apunta que se deberían
convocar tamén subvencións
aos editores destinadas á publicación de bd galega e á adquisición dos dereitos das obras que
os autores galegos teñen publicado noutros idiomas.G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Invisible. Paul Auster. Galaxia.
 O símbolo perdido. Dan Brown. El Aleph.
 Sete palabras. Suso de Toro. Xerais.
 Dime algo sucio. Diego Ameixeiras. Xerais.
 Un tipo listo. Xosé Monteagudo. Galaxia.

’’

CLÁSICOS

Rexina Vega

crítica

NON FICCIÓN ¬
 Episodios galegos. Manuel Rivas. Xerais.
 A cociña de Larpeiros. Benigno Campos. Galaxia
 Curuxás. Carlos Parrado. A Nosa Terra.
 No país das vacas. Xurxo Lobato. Xerais.
 Cartas de republicanos... X. Alonso Montero. Xerais.

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

D

icía Italo Calvino que un
clásico é aquel que nunca
remata de dicir o que ten que dicir, aquel que se agocha entre os
pregues da memoria, aquel que
canto máis se cre coñecer de ouvidas, tanto máis novo e inesperado resulta ao lelo de verdade,
aquel, en suma, que persiste como ruído de fondo fronte a todas
as urxencias.
No panorama avolto no que
nos atopamos, sería bo ter presente os nosos clásicos, porque
adensar as súas lecturas, salvalos
da erosión, é, sen dúbida ningunha, un dos mellores camiños
para afianzármonos como pobo. Nas súas páxinas, nas súa vidas, aparece destilada a pulsión
que alimenta o noso músculo civil. Son prodixios obxectivos, alfaias que resisten o tránsito por
calquera fronteira, camiños onde o un e o diverso conflúen.
A divulgación de calidade, a
planificación de recursos para
fundacións nas que se manteña
con regularidade a investigación
ao máis alto nivel, a presenza
dun xeito moito máis amplo e
complexo nos currículos do ensino oficial, nos manuais escolares –nos que tantas veces aparecen arrumbados entre figuras de
entidade francamente menor–
aparéceseme como un labor
aínda por acabar de facer con
plena consciencia. Tamén, para
poder entendelos sen mutilalos,
cumpriría que fósemos quen de
liderar un modelo que contemplase as zonas de confluencia
das literaturas ibéricas. Dubido
que esa vía eliminase a autosuficiencia da nosa literatura fronte
a castelá, a portuguesa ou a catalá; ao contrario, coido que esa
ollada non faría máis que pór en
relevo a súa importancia matizando ou contradicindo determinadas visións de subordinación que nacen da simplificación e o descoñecemento.
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Son prodixios obxectivos,
alfaias que resisten
o tránsito por calquera
fronteira”

NARRATIVA.

Dous militares
que se
encontran
Branco
Autor: Manuel Darriba.
Edita: Galaxia (96 pp.).

No incesante proceso de modernización en que está, sempre,
mergullada a literatura, concretamente a narrativa, sobre todo desde as dúas décadas finais do século
pasado, foi tomando corpo
cunha intensidade doadamente distinguíbel
iso de que a historia que se conta
con palabras debe asemellarse,
canto máis mellor, á historia que
se conta no cinema. O que chamamos cinema da mente. E hoxe ben se poden dicir polo menos un par de cousas sobre o tal.
Primeiro que nas relacións de influencia entre o cinema e a literatura, esta, a literatura, non debe
ir coa cabeza gacha, pois o empréstimo da literatura ao cinema
é moito máis elevado que o do
cinema á literatura. E, segundo, e
ten moito que ver co anterior,
que este non é precisamente o
camiño da, chamémoslle, máxima modernización ou modernización máis vangardista. Nin
moito menos. Ese vieiro, hoxe
por hoxe, segue decorrendo polos eidos da Literatura Mínima
ou Hiperbreve. Porque a fórmula seguidista da estratexia narrativa no cinema certamente adoita pecar de restritiva en canto fía
todo no traballo relativo á dosificación da información e adláteres, sendo e tendo que ser a literatura, a arte da palabra, unha
cousa moito máis complexa. A
historia que imos comentar resulta un exemplo moi acaído de
todo canto dicimos.
Branco, ultima novela de Ma-

Manuel Darriba.

XOSÉ MARRA

nuel Darriba, autor que coa súa interesante é a natureza da relaprimeira achega, Paf Xarope, ción entre vixiante e vixiado.
trouxera un ar de frescura salienBranco é título explicábel
tábel, preséntase como unha pola concepción do vixiado coobra breve. Son 96 páxinas nas mo obxectivo, e, sobre todo títuque se conta o reencontro de lo que hai que ter moi en conta
dous militares que gardan vellos cando se remate de ler o discurrancores, en capítulos que van so porque prolonga a acción e
desde a brevidade á extrema aclara e certifica a intención da
brevidade, e por extrema brevi- visita que o vixiante fai ao vixiadade entendemos aqueles que do. Merece ser salientado este
teñen como extensión unha pá- uso do título porque crea imaxe
xina ou aínda algo menos. Tem- dun falso círculo, falso porque
porariamente ese enconvida a imaxinar o
contro prodúcese duque non se conta. E, o
rante dúas semanas e
que se conta, cóntase
Asensación
media, que son as que
cunha estratexia narraque queda
se nos contan. Isto, esta
tiva que beirea funambrevidade, avisa xa non é a dun
bulescamente sobre iso
do tratamento que se experimento que se deu en chamar
lles vai dar ás persona- narrativo
minimalismo narrativo
xes mais si do número no ar”
ou economía de recurdelas que imos atopar,
sos. Denominacións
así como de que o máis
que serven para entenprobábel é que as relacións esta- dernos, aínda que sexan bastanblecidas entre elas non sexan te mentireiras, porque o obxecnumerosas, porque, sinxela- tivo do escritor non debe ser
mente, non hai lugar para máis. (nunca) despregar inxente canComo así será. Desde que o vi- tidade de recursos senón saber
xiante atopa ao vixiado, poucas seleccionar os máis interesantes
personaxe se suman a esa rela- en cada caso. Nesta novela, Mación. Agás a compañeira do vi- nuel Darriba opta por unha esxiado na actualidade, e a muller tratexia narrativa fortemente insecuestrada antano, o resto que fluída pola linguaxe cinematoapareza serán personaxes figu- gráfica. Falar de secuencias en
rantes, ocasionais. O cal resulta lugar de capítulos non é nada
tremendamente lóxico porque o aventurado. A secuencia, mes-

’’

mo o fotograma, son o eixo sobre o cal se vertebra a estratexia
narrativa de Branco.Para ben e
para mal.
Na banda do positivo que esta estratexia narrativa achega, o
primeiro que se debe dicir é que
axiliza moito a lectura, lectura á
que nin as analepses lle van destruír o dinamismo e que dosifica
ben a trama. Deste xeito, o lector,
cando menos se decata, está xa
preso no remuíño duns acontecementos aos que chegou como
entrando pola boca dun funil invertido. Porén, como dicimos,
tamén ten a súa parte negativa.
Fica un aspecto que o autor
xestionou deficientemente, as
personaxes. As personaxes, nesa
vertixinosidade, e, sobre todo a
causa da perspectiva de ollo de
cámara coa que o narrador focaliza o que conta, fican moi baldeiras. Lógrase que as vexamos
coma se as estivésemos vendo
no cinema, si. Mais tamén as vemos case exentas de sentimentos, fíase demasiado en que o
lector extraia do texto os sentimentos cos que as personaxes
actúan; e, desa maneira fican
desposuídas da carga sentimental que sobredimensionaría, e
explicaría mellor, os seus actos.
Alén de que o discurso se volve en exceso frío. O lector entra
na historia pola boca pequena
do funil, si, inclusive pode non
abandonala, mais nada diso evita esa sensación de frialdade narrativa que se xunta á escasa
atención á sentimentalidade
das personaxes, co perigo que
isto representa. Curiosamente a
sensación que queda é a dun experimento narrativo no ar. Ao
que tamén contribúe o feito de
que a acción da trama non se insira decididamente en ningún
contexto histórico. Sensación
que se verá acrecentada porque
Branco ten significativos puntos
de contacto con As rulas de Bakunin, unha novela, a de Antón
Riveiro Coello, que precisamente salienta polo elevado grao de
carga sentimental que esperta
no lector, e que e un referente do
que, a quen o lera, lle resultará
certamente complicado non ter
presente.
X.M. Eyré
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ProLingua presenta 55 mentiras
sobre a lingua galega. O profesor
da Universidade de Vigo Xosé Henrique Costas coordina esta primeira
publicación coa que a plataforma a
prol da defensa e promoción da lingua pretende achegar argumentos
rigorosos que desbotan as interpretacións subxectivas e partidistas
que se están lanzando á sociedade.
Trátase do primeiro libro de ProLingua, que se presentará o próximo 5
de febreiro de xeito simultáneo en
diferentes localidades do mundo.
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Xosé Henrique Costas.

Directo
e contundente
Pan con xamón
Autor: Charles Bukowski.
Tradución: Eva Almazán).
Edita: Factoría K (347 pp.).

O peor inimigo da obra de
Charles Bukowski é o mito de
Charles Bukowski. Resulta
francamente tedioso ter que se
enfrontar, cada
vez que se fala
dalgúns dos
seus libros, coa
lenda do perpetuo borracho, impenitente camorrista e promiscuo perseguidor de damas de incerta reputación. Sen dúbida, o protagonismo de todos eses ingredientes está xustificado pola

CULTURA.29.

Charles Bukoswski.

importancia que o propio Bukowski lles concede, mais non
deixan de ser elementos tanxenciais que eclipsan os inne-

gábeis valores da súa escritura.
Por iso sempre é mellor lelo que
prestar ouvidos ás múltiples
anécdotas tabernarias que,

presumiblemente, condensan
a filosofía vital do autor.
Pan con xamón é un magnífico exemplo de como facía as
cousas cando as facía ben. Nela
narra a infancia e primeira xuventude de Henry Chinaski, o alter ego do escritor que protagoniza case todas as súas novelas.
Fillo dunha familia de emigrantes alemáns estabelecidos en Los
Ángeles, Henry medra no ambiente degradado da América da
Gran Depresión. O pai queda
sen emprego pero unha idea
confusa do orgullo obrígao a saír
todas as mañás cara a un traballo
inexistente, para que os veciños
non se decaten de que é un parado coma eles. A nai acepta pequenos choios mal pagados. A
frustración de ambos resólvese
nun comportamento brutal cara
ao pequeno Henry, que recibe
continuas malleiras sen motivo.
Por se iso fose pouco, o carácter
introvertido e as súas nulas aptitudes para a socialización transfórmano nunha especie de
apestado no colexio e no >>>

CONTADELIBROS.
Sobre o piñeirismo
Ramón Piñeiro e a revisión do
nacionalismo, de Miguel
Barros, é un ensaio en dous volumes. O
primeiro
adicado ao
pensamento
do galeguista e o segundo á súa acción
política. O
autor actualiza a figura
do
intelectual e no papel de transmisor da obra galeguista. Edita
Galaxia.

Intelectuais portugueses
TresCtres publica Achegas do
Alén Miño:
Pascoães,
Coimbra e
Machado na
Galiza, de
Humberto
Busto Abella. O volume analiza
a influencia de Teixeira de Pascoães, Leonardo Coimbra e
Bernardino Machado na Galiza da época. O libro tamén
analiza o papel do proceso
chamado Renascença
portuguesa na renovación
educativa do país veciño.

Homenaxe ao pintor
Xosé Neira Vilas homenaxea
un dos seus amigos, xa morto,
no libro Encontros con
Laxeiro, que agora publica Ir
Indo na súa
sección de
crónica. Nunha primeira
parte, o autor
de Memorias
dun neno
labrego recorda as moitas conversas e anécdotas vividas canda o seu amigo e conveciño. Na segunda
parte diferentes voces, anónimas e máis coñecidas, van deixando a súa lembranza sobre o
artista plástico.
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CONTADELIBROS.
Poeta clásico
Ramón Cabanillas ve a súa Poesía galega completa publicada
por Xerais, nunha edición de
Xosé María
Dobarro e Xosé
Ramón Pena.
O volume
inclúe, actualizados e revisados, os poemas
dos libros Do
desterro, as dúas versións de Da
terra asoballada, Na noite estrelecida e A rosa de cen follas, entre outras obras..

Do outro lado do mar
El otro medio siglo. Antología
incompleta de poesía
iberoamericana é un traballo
literario editado por
Antonio
Domínguez
Rey. 111
poetas dos países sudamericanos e tamén
da península. Os texts están en
galego, brasileiro, castelán,
vasco e catalán e quere ser “unha esixente mostra” da poesía
da segunda metade do século
XX. Edita Espiral Maior.

Dombate
Galaxia publica dous novos títulos da colección de poesía
‘Dombate’. Conversa. Antoloxía 1951-1996, de
Roberto Fernández Retamar
–con prólogo e
tradución de Xosé María Álvarez
Cáccamo– trae á
nosa lingua un dos
principais poetas
cubanos contemporáneos. A súa poesía mestura o
intimismo co interese social. A
edición é bilingüe. Acusación,
de Xiana Arias Rego. Poemas
directos, que van máis alá dos
sentimentos eafondan tamén
na vontade, no desexo moitas
veces oculto 
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O Salón do Libro de Pontevedra homenaxea a Agustín Fernández Paz.
Do 7 ao 14 de febreiro desenvolverase en Pontevedra a nova edición do Salón do Libro Infantil e Xuvenil, que lle renderá homenaxe ao escritor vilalbés
Agustín Fernández Paz. No acto, que terá lugar o 13 de marzo no Auditorio
do Pazo, intervirá Xabier P. Docampo e actuarán os músicos Mini e Mero.
Dentro da programación do salón sucederanse durante a semana espectáculos de monicreques a cargo de Galitoon, Papaventos, Caramuxo Teatro e
Katarsis, a lectura colectiva en homenaxe a Anisia Miranda e as conferencias
de Xurxo Souto, Inma López Silva e Marcos Calveiro.

Pero ademais, esa denuncia
>>> barrio, de xeito que o mozo
se vai refuxiando no escepticis- vén servida nun envoltorio que,
mo e no sarcasmo, o que non lle no plano expresivo, posúe a rara
resolve ningún problema pero, a virtude de facer doado o difícil. O
cambio, o converte nun sagaz estilo directo e conciso, a engaobservador dos que o arrodean. nosa facilidade con que narra
O interesante de Bukowski é Bukowski pode ser confundida
precisamente esa mirada des- coa simpleza. Pero unha análise
prendida que o coloca nunha máis atenta descobre un autor
posición narradora extremada- cun gusto exquisito na elección
da anécdota e no manemente marxinal: destexo das elipses, un escrirrado de si mesmo e
tor que traballa o texto
dos demais. O estatispara despoxalo de todo
mo e a preguiza que de- Bukowski
ornamento até dotalo
finen a Chinaski –insis- lanza
te constantemente en unha certeira de complexión simbólica. Hai pasaxes triviais e
que o único que quere acusación:
minucias nas que se reé un sitio onde o deixen intimidadas
crea máis do debido –as
en paz– funcionan copola
descricións de xogadas
ma unha peneira que
fraxilidade
de béisbol e fútbol amefiltra as súas experienricano, cheas de carreicias, clarificándoas e das
ras e primeiras bases e
mostrándoas feroz- condicións
mente espidas de cal- económicas, placaxes son un tanto
desalentadoras– mais,
quera intención moral. as persoas
en conxunto, a súa proTratando de entender aceptan
sa é dunha eficiencia exas razóns polas que se calquera
sente un estraño en to- humillación” traordinaria. Sen abundar no obvio, Bukowski
das partes, describe
consegue transmitir os
cunha exactitude desdatos suficientes para
carnada os móbiles
que animan as vidas dos demais. que o lector capte as as regras imEsa capacidade de observa- placábeis da supervivencia nun
ción revélase unha das princi- mundo envolvido na desilusión,
pais bazas para crear un univer- no alcoholismo, na violencia…
so narrativo cuxos dubidosos Non en van foi considerado
heroes son os rexeitados, aque- –nunha liña que procedía do Céles aos que ninguén se quere pa- line de Morte a crédito e Henry
recer: os pobres, os feos, os tolos, Miller– o pai do realismo sucio.
Estamos ante unha literatura
os perdedores… O severo e rigoroso retrato que Bukowski cons- que renuncia á fatuidade intetrúe do capitalismo en crise per- lectual en favor dun naturalismo
mítelle lanzar unha certeira acu- transgresor. A vida que nos
sación contra a súa esencia: inti- amosa Bukowski é dura, sórdida
midadas pola fraxilidade das e vulgar, mais tamén é cómica e
condicións económicas, as per- ridícula. A súa beleza reside en
soas aceptan calquera caste de fuxir da autocompaixón para
humillación. “O problema era atopar poesía e grandeza tráxica
que sempre che tocaba escoller no destino mediocre de persoentre dous males e que, escolle- naxes ínfimos. Por detrás da asses o que escolleses, o que facían pereza con que describe esas paera arrincarche outro cacho do téticas existencias adivíñase unteu ser, ata que xa non quedaba ha rabia cuxa orixe é a absoluta
nada de ti. Aos vinte e cinco anos carencia de afecto, albíscase uncase todo o mundo estaba aca- ha tenrura que nos fala do desbado. Toda unha condenada valemento ante a crueldade
nación de pailáns a conducir au- dunha sociedade que só aprecia
tomóbiles, a comer, a ter nenos, os supostos triunfadores. Un
a facelo todo da peor maneira mal ao que Bukowski apón o
posíbel, coma cando nas elec- humor corrosivo e a subversión
cións presidenciais votaban po- máis ácida. Un revulsivo directo
lo candidato que lles recordaba e contundente.
Manuel Xestoso
máis a si mesmos”.

Agustín Fernández Paz visto por Calros Silvar.
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Emilio Xosé Ínsua.

LIBROSDEFONDO.

A ferida
luminosa
de Emilio Xosé
Ínsua

Devalar das esperas
Autor: Emilio Xosé Ínsua.
Edita: Espiral Maior,1995 (52 pp.).

Emilio Xosé Ínsua, coñecido e
recoñecido como un dos nosos
máis sólidos investigadores, sabio esculcador
dos segredos
todos de Villar
Ponte e outros
clásicos de noso, coido non
foi suficientemente valorado na súa angueira como poeta.
E cómpre recordar, pois é de

Arquivo A.N.T.

xustiza, que xa en 1995, na memorable colección A Illa Verde
de Espiral Maior, veu luz Devalar das esperas, o primeiro dos
dous únicos volumes que ata o
de hoxe publicou o seu autor,
quen non se prodiga en exceso,
tendo no xa distanciado Acontece ás veces a ternura (2005) o
seu último contributo.
Devalar das esperas é un florilexio, unha nasa na que se recolle captura de moi diverso
xorne, de ben dispar tempo e
lugar de composición. Un percibe rapidamente a desigual
nacenza das case tres ducias de
poemas que compoñen o conxunto, que se presenta estruturado en catro seccións que abalan dende a poética do íntimo
ata a da afirmación patriótica.
A meu ver, o bloque co que o
libro arrinca, “Coa luz que dá a
ferida”, ofrece os máis logrados
froitos dunha escrita aquí alicerzada no verso religacional, que
reflexiona con abraiante lucidez
e serenidade sobre o sentido da
existencia, da vida, a morte, o
pasar do tempo, a memoria e o
amor á palabra, grandes e eter-
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A produción musical galega finalista nos Premios da Música. Galiza
compite en catro categorías dos premios que anualmente convoca a SGAE e
a Fundación de Autor para recoñecer as mellores producións do Estado. Na
categoría de mellor canción galega compiten Juan Carlos Fasero, actual director de AGADIC, con A nosa estrela,Guadi Galego con Madamae Bau con
Nada. No apartado de mellor álbum tradicional foron seleccionados Alborada de Brasil, de Carlos Núñez, que tamén está seleccionado como mellor
arranxista, e Ao vivo, de Luar na Lubre. Ademais opta a premio a Real Filharmónica de Galicia, dentro da categoría de mellor interpretación clásica.

>>> nos temas que Ínsua sabe
revisitar con acuidade e capacidade para o tremor da revelación epifánica.
Seguen logo un yin yang lírico
de amor/desamor escindido
nos apartados, “Co sabor da cinza en min” e mais “Co incéndio
do amor no corazón”, negro sobre branco
dun camiñar
sentimental
Opasar
dende a dedo tempo,
rrota, a tristua memoria
ra e amargor
e o amor
da separación
á palabra,
ata a plenitugrandes e
de extática do
eternos temas reencontro e
a unión das
que Ínsua
sabe revisitar” almas e os
corpos.
Por remate,
os oito textos
de “Coa calor
da pátria no canto” adensan a
voz na raíz da Nación, da Historia de noso, da Quintana mítica,
cunha mensaxe humilde pero
rexa para o Pobo, sabedora de
que os nosos mortos son semente que dá sempre derradeira lección de mestres e que “cada entrega e cada esforzo que facemos/ en nome desta pátria
entrañábel nosa,/ asentan no
humus fértil dos seus ósos”.
A música nocturna dos versos
de Neruda, a inflamable nitroglicerina de Celso Emilio e o lirismo
maturo do derradeiro Cunqueiro asoman por estes poemas que
se alongan versicularmente, creando unha cadencia de rítmica
salmodiada, en ocasións case
que de oratoria sacra.
Nestes tempos tan secaños,
onde máis que nunca debemos
crer que a forza do noso amor
non pode ser inútil (Novoneyra
dixit), deixarnos anegar por este
Devalar das esperas pode ser un
eficaz bálsamo contra a ferida
da cinza, para aprendermos con
Ínsua o poder da verba na lingua
nosa: “Porque o que son non
sempre morre comigo/ nen
acho intelixíbel tan fondo esquecimento/ tantas palabras
como veño mexendo, deitando,/ non son en vao. Con amor e
por el vo-lo digo”.

’’

Armando Requeixo

Carlos Núñez.

ENSAIO.

A importancia
da guerrilla
contra
os franceses

Historia Social da Guerra
da Independencia en Galicia
Autor: Xosé Ramón Barreiro Fernández.
Edita: Xerais (335 pp.).

Interrógase Xosé Ramón Barreiro no seu último libro se é posíbel un estudo “rexional” da
Guerra da Independencia en
Galiza. E contesta por volta
da mesma folla
cunha afirmación contundente: “... só dende unha perspectiva “rexional” é posíbel explicala (a guerra) no seu primeiro e decisivo tramo”. E isto, tan
só isto, xa lle outorga ao volume
do profesor Barreiro un carácter
verdadeiramente distintivo.
Non é que a extensa e pormenorizada viaxe que realiza o
autor polos avatares da guerra
contra o francés (e polas concomitancias ideolóxicas e sociais) careza de interese. Teno e
moito, por certo. Pero o que, ao
meu ver, lle outorga verdadeira
substancia ao seu traballo é ese
énfase polo desabrochamento
dunha visión esencialista, española e españolizante, que
non deu procurado tan sequera un oco para acoller unha visión máis aberta e plural daquela contenda.
Di Barreiro que este é un libro de divulgación e eu non teño por que desmentilo. En realidade, esta obra vén ser unha
síntese escrupulosa de traballos parciais e de conferencias
que Barreiro ten desenvolvido
nos últimos tempos. E hai que
gabar esa vontade pola popularización de feitos que teñen

CULTURA.31.

Xosé Ramón Barreiro Fernández.

PACO VILABARROS

máis impacto do que se adoita Reino de Galiza, configurada
crer na construción dunha como unha sorte de represenidentidade galega diferencia- tación da vontade popular e,
da. Pero sería inxusto pechar o polo demais, ben afastada daquela imaxe deturpavolume nese curral.
Porque nel abrollan fída de cascallo residual
do Antigo Réxime. E,
os argumentais que Voltou
como xa pode intuír
aínda cómpre encanar
Barreiro
calquera que faga une que cuestionan alha aproximación desgúns estereotipos inte- cunha obra
resados sobre o confli- á altura dos
prexuizada á xénese da
to entre liberalismo e seus traballos “revolución liberal española”, a moi diferenabsolutismo ou, poña- sobre o
mos por caso, sobre a carlismo ou o te consideración a restranslación mimética provincialismo pecto de Galiza, da súa
ao caso galego dese e a revolución especificidade histórica e cultural, que tivemodelo historiográfi- de 1846”
co que bebe nas fontes
ron absolutistas e liberais. Ou, cando menos,
da Revolución francealgúns deles. Porque
sa. E velaí van dúas indicacións: o descoñecemento, moito máis suxestiva e orixinal
ou adulteración, do papel fun- é a proposta de organización
damental que xogou (na con- federal do Estado, que atopa
dución e xestión da guerra) un- Barreiro na obra do moi conha institución como a Xunta do servador Freire Castrillón, que

’’

a retórica homoxeneizadora e
simplista que destilan moitos
pensadores liberais daquela
época. Contradicións que, polo
que se ve, tan só unha ollada
“periférica” está en condicións
de albiscar.
Polo demais, Barreiro mantén algunhas das súas liñas fortes no discurso historiográfico.
Agrádanlle o ton coloquial e,
moito, o emprego da ironía. Recursos que non merman nin
empecen o rigor nin a erudición
propias dun historiador recoñecido. Porque ironía, moi sutil todo hai que dicilo, é despachar a
toda a ringleira de historiadores
españois, ou achegados, que lle
teñen negado virtualidade militar á guerrilla, mesmo infravalorando de xeito escandaloso os
seus efectivos, coa evidencia do
seu “descoñecemento”. Bota
man da sutileza, Barreiro, pero o
certo é que aquela teima enfraquecedora ten pouco de inocente e agacha no transfondo a
vontade de enaltecer supostas
glorias dun ignoto exército español e de desvalorizar a actividade despregada polas guerrillas.
O que pasa, como apunta o autor, é que cando se opera con
anteollos deformados, a historia
aparécenos como un monstro
patético. E liquida a cuestión,
con escrupulosa cirurxía: en Galiza houbo, durante a guerra,
262 alarmas, que contabilizaban máis de 200 mil efectivos e
que padeceron 2146 mortes. E
“só así se pode explicar que os
franceses fosen derrotados en
seis meses e tendo en conta a
moi escasa axuda do exército regular”. Nin máis.
Voltou Barreiro cunha obra
á altura dos seus traballos sobre o carlismo ou o provincialismo e a revolución de 1846.
Logo de anos troupeleando no
enleado institucional (que algo
se bota de ver nas inconcrecións e ambigüidades que tamén peneiran o libro), Barreiro
tira do prelo unha obra absolutamente recomendábel e que
dará alimento a quen procure
unha interpretación da nosa
historia contemporánea máis
equilibrada e suxestiva.
Bieito Alonso
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Nova Orleans
despois
da desfeita
Tenente corrupto
Director: Werner Herzog (remake da película de Abel Ferrara do mesmo título).
Música: Mark Isham.
Elenco: Nicolas Cage, Eva Mendes, Val
Kilmer, Brad Dourif, Xzibit, She Wigham.

Disque o importante desta película é que se trata dun director “de culto”, Werner Herzog,
de vida máis interesante que de
obra, facendo un “remake”
doutro director “de culto”, Abel
Ferrara, e que o xogo consiste
en comparar as dúas películas
e poñerlle pros e contras ás dúas. Ben; debo confesar que sinto pouca admiración por Fe-

Eva Mendes.
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Sunn O))) e Bill Callahan na Estación Inverno do Sinsal.A nova edición
do Festival Sinsal xa ten cabeza de cartel. Trátase de Sunn O))) e de Bill Callahan [na foto] que actuarán en Vigo e Ferrol respectivamente. A banda formada por Stephen O'Malley e Greg Anderson fará parada no Marco o 1 de
febreiro dentro da xira de presentación do seu último traballo Monoliths &
Dimensions.Pola súa banda, Callaghan achegará ao teatro Xofre de Ferrol o
repertorio do seu disco Sometimes I wish we were an eagle.

rrara, e, en xeral, polos raros
“de culto”. E, xa postos a confesar, debo dicir que Herzog foi
un produto que se consumiu
no seu tempo, cando os mozos
aguantabamos mecha e soportabamos ver algún perpiaño
que outro bendicido pola crítica internacional. Herzog era un
deses, no tempo en que o cinema alemá facturaba películas
importantes, con directores
importantes e que o mundo
enteiro dicía amén a todo aquilo. Se fan a proba –aqueles que
foron admiradores daqueles
tempos– de volver ver, poñamos por caso, “Aguirre” ou
“Fitzcarraldo”, verán que non
hai deus que aguante esa dose
de chucrut con lacón.
Realmente serían “de culto”,
pero o seu cine visto agora xa,
sen paixón, resulta aburrido,
pretensioso, pesado e falsamente artístico. De cando en
vez convén desmitificar eses
grandes budas europeos (agora
mesmo poderíamos falar de
Von Trier, con seus recoñecidos
méritos) que fan un cine con euros de sobra para mostrarnos
unha obra que se podería facer con menos
poderío (e, en casos,
non facelo e adicar
os cartos a outras
cousas).
Ben, ao que vamos. Herzog é un
tipo raro, xa
non como cineasta, senón como
persoa, é
un residuo
dun tempo
no que se
líaban ioguis con
chamáns,
músicas de
Tangerine
Dream con
doble-cero

ARTE.

Paseo pola
imaxe erótica
universal
Lágrimas de Eros
Comisario: Guillermo Solana.
Lugar: Museo Thyssen-Bornemisza e
Fundación Caja Madrid, Madrid.
Datas: Até o 31 de xaneiro de 2010.

Nicolas Cagee Eva Mendesen Tenente corrupto.

de Ketama; e alí Werner Herzog filmar case con cámara de
era aínda máis raro: foi andan- afeccionado crocodilos e iguado dende Alemaña a Cannes nas. E, de repente, cando todo
para recoller un premio. A estas se fai espeso, todo se lía, todo é
alturas, a súa rendición diante unha enorme corrupción, chega a solución de súpedo cinema americano,
to, chim pum, e xa espuro americano, é un
tá, todo se amaña, os
misterio; e máis se se
malos pagan e os bos
trata dunha versión
comen perdices, a virdoutra película de cul- Realmente
tude trunfa, o mal peto, santificada e relati- serían de
rece. Se toda a película
vamente nova. Por culto, pero o
que o fai? Aaaa, vai sa- seu cine visto é falsa (e penso que
Herzog podería facelo
ber!
agora xa,
a propósito, quen saO caso e que, vendo sen paixón,
be?) o final remata xa a
a película parece coresulta
caricatura do cine de
mo se o alemán levase
aburrido,
policías. Os actores
a historia a un terreo
onde todo se distor- pretensioso, parecen facer a imitación dun personaxe,
siona, todo se carica- pesado e
en vez de ser o persoturiza, todo é o que falsamente
naxe (Eva Mendes,
non parece e parece o artístico”
unha vez máis, condeque non é. Así, realnada a ser puta hispamente, o corrupto non
na, gran desperdicio; a
é só o tenente, que
non pasa de ser un zumbado rapaza vale máis, en todos os
ionqui desfasado (Nicolas Cage sentidos, que a sobreactuación
é unha caricatura do que debe- de Cage, por exemplo). Non
ría ser un policía corrupto: ho- consigo apispar a razón pola
me de deus, a quen se lle ocorre que Herzog se meteu nestes
ir por aí cunha magnum que traballos, pero como é raro...!
PROPOSTA: Aposta: todo
pesa quilo e pico metida polo
pantalón, xusto por diante!), o aquel que aguante unha de
mundo enteiro está corrompi- Herzog (excluida o Nosferatu e
do, posibelmente despois do un par delas máis), por exemfuracán Katrina, que deixou a plo “Aguirre” (banda sonora de
Luisiana podre de humidade. Popol Vuh, música de chumbo
Herzog móstranos una so- alemán) sen bocexar, ten preciedade corrupta e distorsiona- mio: Medalla de Cartón ao Méda, ás veces a caricatura case rito Cinematográfico, categochega ao esperpento chabaca- ría De Culto.
J.A. Xesteira
no (aproveita momentos para

’’

Referenciouse en toda a prensa e publicitouse como unha
mostra de temática pioneira
nos museos españois –aínda
que iso non é de todo exacto
porque, entre outros precedentes, non trataba logo da sexualidade a recente mostra En
todas partes do CGAC?–.
Guillermo Solana, o seu director, recoñeceu que a idea
alumeóuselle como medicina
coa que recuperarse o museo e
máis el da caída de visitantes
que tiveran as mostras temporais erguidas polo Thyssen a
tempada anterior. E á vista da
cobertura mediática e aos visitantes que, o día da miña visita,
facíamos cola para entrar na
exposición semella que o obxectivo pretendido estase a
cumprir. Daquela a Thyssen
rexurde das súas cinzas (por
utilizar un símil mitolóxico acaído co espírito da exposición)
no que a número de visitantes
se refire. E certamente hai na
mostra un enorme e incríbel
acopio de obras de diferentes
museos do mundo (de Taiwan
a Otawa pasando por Camberra, Copenhague ou Minnéapolis) e hai tamén marabillosas
obras da historia da arte occidental (poñamos por caso o
San Sebastián de Bernini).
O proxecto teceuse en torno
a diferentes mitos e relatos que
vertebran a cultura occidental
e que resultan ben coñecidos e
que lle serven ao comisario para falarnos de cuestións referi>>>
das ás sexualidades.
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David Barro deixa a dirección artística de Espazo Atlántico.O crítico e
comisario vén de dimitir do seu cargo na feira de arte contemporánea de Vigo, unha semana despois do peche dunha edición de éxito, por razóns profesionais, en favor dunha renovación no equipo e un mellor reparto de responsabilidades. Barro, que manifestou o seu convencemento do éxito da
feira, alegou ademais que o seu cargo como director do evento é “incompatíbel” co seu labor como crítico e galerista.

tamén femia revirándose nesa deusa Selen e o espectador
serpe-falo xigante. “Andróme- contemplan a beleza do pastor
da encadeada” é outro dos te- seminú que doce e pasivamenmas, aquí xorde a muller sub- te dorme en metade da naturemisa e escrava, e se un preten- za. Por certo, unha das versións
de unha lectura máis positiva modernas do mito débese á fodo mito e as súas representa- tógrafa inglesa Sam Taylorcións haberá de virar
Wood que grava o socara cuestións referino de Beckham.
das á bondage e o SM.
A xornalista do diario
Xunto as teas clási- Compilar
Público queixábase na
cas acae ben aquí a obras da
reportaxe que asinaba
con motivo da inaupresenza de Hans historia da
Bellmer cunha escul- arte que fagan guración da expositura e dúas fotografías
ción, da ausencia, por
alusión ao
de 1935-36 dos seus
contra, de representaerotismo e a cións de homosexualicorpos-bonecas embridados. O mito eró- sexualidade é dade feminina. Iso é
tico da muller prosti- tarefa ben
así, de certo, se ben
tuta, pecadora e licen- doada”
podemos esforzarnos
ciosa agroma, en fin,
en ver algo de homoeno capítulo sobre
rotismo feminino nos
“Magdalena penitencadros do suicidio de
Cleopatra que xace
te” moito máis muller
libidinosa e carnal que santa voluptuosa e poderosa no leito
arrepentida a teor da fasquía acompañada das súas damas.
da meirande parte das visións
Noutras seccións caben
dos artistas. Con todo, as con- homes e mulleres e titúlanse
temporáneas Marina Abramo- “O bico” ou “Cazadores de cavic e Kiki Smith amosan tamén bezas”, e aí están tanto mitos
esa outra faciana de dor e homoeróticos masculinos comonstro, de muller peluda mo o de David e Goliath ou
portando unha caveira.
mulleres poderosas e castraPola súa parte a homose- doras coma Judith coa testa de
xualidade masculina aparece Holofernes e Salomé coa do
en varias salas: na dedicada ao Bautista.
“Martirio de San Sebastián”, o
En fin, xa poden imaxinar
heroe e apolo cristián asaetea- que compilar obras da historia
do-penetrado polas frechas, e da arte que fagan alusión ao
logo tamén no espazo onde se erotismo e a sexualidade é taamosa a “Apolo e Xacinto”, e refa ben doada á vista do moivelaí Apolo chorando o copo to que os artistas teñen recorrimorto do seu fermoso e amado do a carnalizar o desexo e a
Xacinto ao que vén de ferir paixón amorosa e sexual escuerradamente cun disco. Ta- sándose nos máis variados remén o desexo e o pracer latos e mitos.
Unha visita a unha mostra
que expresa o corpo do
home novo xorde na baixo a advocación de Eros
sección intitulada non deixa de seren sempre
“ E n d i m i ó n unha andaina ben gorentosa e
durmido”, pracenteira se ademais se
onde a apoia coma esta na gran historia da arte e da cultura. Por
contra, no que atinxe a arte
contemporánea percibín pudor dabondo para atreverse
tamén a amosar outras representacións menos “comedidas” deses mitos e faltan algúns outros exemplos contemporáneos nalgunhas das
seccións.

’’

David Robert Joseph Beckham (David), 2004, de Sam Taylor-Wood (vídeo dixital).
NATIONAL PORTRAIT GALLERY.

O corpo sexuado da muller
lévase quizais a maior parte do
proxecto. Nunha sala relátase
o “Nacemento de Venus” e o
comisario escribe que “a cabaleira é coma o corpo da deusa,

un suplemento fetichista, onde o sex-appeal de Venus asimílase as ondas que aparecen
aos seus pés, rompendo en escuma”. Unha Afrodita Venus
onde “afros” designa, lémbranos Solana, ao seme e a escuma de mar.
Noutra estancia óllanse as
representacións de “Eva e a
serpe”, a muller fermosa,
maligna e tentadora, máis

Endimione dormiente, ca. 1822,
de Antonio Canova
(xiz 85x183x35 cm).
MUSEO E GIPSOTECA ANTONIO CANOVA,
PASSAGNO.

Xosé M. Buxán Bran

A TDT E
A FALACIA
PROGRESISTA
Xavier López López

E

n certa medida, cando mellor se definiu en qué consiste iso da “falacia progresista”
foi no momento en que Rosseau
se atreveu a contestarlle á Academia de Dijon que non, que do
progreso das artes e das ciencias
non se deriva necesariamente o
progreso da humanidade. E se
vos propoño que paredes un
anaquiño con tan apaixonante
asunto, é porque –así de raro
son– foi precisamente isto o que
se me veu á cabeza escoitando a
lea esa dos moitos beneficios
que nos vai traer a televisión dixital terrestre, agora que a analóxica está para morrer. “Mellor
calidade de imaxe, interactividade, variedade de contidos…”
No da imaxe e a interactividade
–hai anos que furrula por aí un
teletexto con prestacións ben
parecidas ás que nos ofrecen–
non vou a entrar porque me temo que en boa medida han depender dos televisores cos que
contemos. Pero no da “variedade de contidos”… O visto ata
agora – e dicídime, por favor,
que non só pasa no meu equipo!– ben pode resumirse nunha
continua repetición de programas do corazón, teletendas,
concursos estafa, e, iso si, unha
numerosa oferta de canles con
tan escaso rigor informativo –e
numerosas visitas do presi Feixóo, por certo– como ganas de
esmagarnos de vez coa “una,
grande y libre…y católica, apostólica y romana”. Todo o día e a
todas horas dando o “coñazo”
co mesmo e o de sempre. Alguén dixo unha vez que temos a
televisión que nos merecemos.
E xa non sei se estaba ou non no
certo. O máis raro do asunto
–progreso!– é que sexa o PSOE
dende o goberno do Estado
quen teña que bendicir, publicitar e pór en marcha o invento.
De atendermos aos contidos, tamén os outros deberían rascar o
peto, non vos parece?

’’

Benpoderesumirseen:
repeticións de programas
do corazón,
concursos-estafa
e canles sen rigor
informativo”
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ARQUITECTURA

A historia a través das súas pontes
Os antigos pasos sobre os ríos que unían
localidades supuxeron un alto nivel de
progreso e son un gran testemuño da
arquitectura civil de antano
Antonio Cendán

D

entro da arquitectura civil galega,
ademais dos pazos, as edificacións
que máis salientaron foron as
pontes, construcións que desempeñaron unha importante
función na vida económica.
Son tamén, aínda nos tempos
actuais, un sinal de identidade
tanto toponímica coma xeográfica. Moitos lugares de Galicia reciben a súa denominación destas antigas edificacións: Ponte Sampaio, Ponte
Nafonso, Ponte do Porto, A
Pontenova ou as Pontes de
García Rodríguez.

PONTES ROMANAS. Foi na época
romana cando maior relevo
adquiriron estas edificacións
civís. Na nosa terra existen
dous grandes exemplos que salientan pola enxeñería e a utilidade que recibiu ao longo de
vinte séculos. Trátase das pontes romanas de Lugo e Ourense, respectivamente. A primeira delas está sinalada co número XIX do itinerario de Antonino, que comunicaba Lucus Augusti con Bracara (actual Braga). Na Baixa Idade Media a
ponte experimentaría restauracións de certo relevo, pero as
máis importantes foron as reparacións feitas en 1893, na
que sería ancheada e modificada. A súa calzada baixa dende a
Porta Miñá até a mesma ponte,
formando parte do Camiño
Primitivo a Compostela.
A outra gran ponte legada
polos colonizadores romanos
é a chamada Ponte Vella de
Ourense, construída en época
de Traxano, aínda que desta
etapa tan só quedan os seus
alicerces. Ao igual que no caso
de Lugo tamén sufriría transformacións ao longo dos tempos. Foi reconstruída no século XIII e, recentemente, en

1995, acabou destinada exclusivamente a uso peonil.
Desta época tamén se dataría
a chamada Ponte de Xuño ou
Ponte do Río Sieira, en Porto do
Son. Encóntrase agochada nunha fraga e nos tempos actuais
carece de utilidade. Algúns historiadores sinalan que é do século II da nosa era, pero outros
apuntan que é da Idade Media.

A IDADE MEDIA. Entre os séculos
XI ao XIV construíronse pontes, en ben de casos menos sofisticadas que as da época romana. Representa un bo
exemplo a de San Alberte, no
concello de Guitiriz. Salienta
pola súa estreitura, pouco máis
collería nela que un carro de
vacas. Susténtase sobre o río
Parga e tiña coma finalidade a
de unir a veciñanza de San
Breixo e as parroquias próximas coas de San Xiao da Roca e
Baamonde, importante centro
relixioso e comercial do Medievo. Recentemente foi restaurada e segue a ser utilizada
polos habitantes da zona, así
coma tamén por vehículos.
Desta mesma época é tamén a ponte medieval que comunica o casco vello da localidade das Pontes coa súa zona
nova, sendo o que lle deu o topónimo a esta localidade, anterior a denominación composta que lle foi outorgada ao
señorío de García Rodríguez.
Entre as pontes galegas desta época salienta, máis pola
súa lenda, a Ponte do Pasatempo, que se alza no popular barrio dos Muíños, en pleno corazón de Mondoñedo. Aínda
que forma parte dunha vía romana, esta edificación era un
dos accesos principais á cidade
do Masma, río sobre o que se
sustenta. Aquí se lembra a historia do Mariscal Pardo de Cela, no momento de ser axustizado. Nesta ponte, ao parecer,
uns frades retiveron a súa dona

Ponte Nafonso.

Equipo XEA

’’

As pontes son un sinal
de identidade toponímica
e xeográfica
cun importante papel
na vida económica”

Ponte de Lugo sobre o Miño.

Ponte Vella de Ourense.

que chegaba procedente de
Castela co indulto para o home, inimigo acérrimo do, entón, bispo mindoniense, quen
apurou o máximo a súa execución xunto coa do seu fillo.
Outra das máis grandes pontes galegas da Idade Media é a
popular Pontenafonso, que se

alza sobre o río Tambre, na Serra de Outes. Dela sábense moi
poucas cousas agás que o seu
nome esta vinculado a Afonso
IX, o rei que ordenou a súa construción. Salienta polas súas arquerías –de feito conserva 20
dos 27 arcos iniciais–, e tamén
pola lonxitude, uns 270 metros.

No concello de Camariñas
encóntrase a Ponte do Porto, levantada no século XIV sobre o
río Grande. Tivo unha importante función económica, xa que
dunha beira a outra trasladábase
madeira para logo embarcala.
Na comarca de Betanzos encóntrase a Ponte sobre o río
Lambre que comunicaba os veciños de Ponte do Porco cos de
Miño, concello ao que pertence,
e que foi edificada no século XIV.
Avanzada xa esta etapa histórica, no século XV encontramos
algunhas edificacións destas características coma a Pontevella
de Andón, no Concello de Forcarei, sobre o río Lérez. Salienta
polo arco de oito metros e conserva aínda o lousado do firme
da estrada que discorre sobre
esta ponte. A mesma foi atribuída a San Gonzalo de Penas, cando era abade do Mosteiro de
Santa María de Aciveiro.

A ÉPOCA MODERNA. A partir >>>
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>>> dos séculos XVII e XVIII
cambia a filosofía coa que se
constrúen estas infratestruturas
civís. Agora búscase máis decididamente, e con máis medios,
a utilidade comercial e unificar
antigos camiños coa finalidade
de facer os traxectos máis curtos evitando a dificultade orográfica dos ríos. Do século XVII
é a famosa Ponte de Aranga que
coma tantas outras dálle nome
á capitalidade dun concello,
aínda que é segura a existencia
dunha ponte anterior a esta.
Augas arriba da actual ponte,
no lugar de Congostro, existe a
referencia á Pontevella, na que
algúns investigadores sitúan un
antigo paso do Mandeo, anterior ao actual. Ponte Aranga, é
un dos eixos fundamentais nas
comunicación do concello con
outros lugares.
Tamén na parroquia de Corbelle, en Vilalba, edificase en
pleno século XVII a Pontevella
de Martiñán sobre o río que lle
dá nome. Serve aínda na actualidade para unir os veciños da
zona da montaña cos da Chaira. Esta obra foi danada en 1990
tras pasar por ela un vehículo de
grandes dimensións que forzou
as lastras laterais.
A partir do século XVIII intensifícase a arquitectura civil. O
levantamento de novas pontes
é sinónimo de progreso, xa que
moitas localidades corrían o risco de quedar illadas tanto xeográfica coma socialmente. Así,
na Terra Chá érguese a Ponte
Trimaz, sobre o río do mesmo
nome, e que dá lugar tamén a
un famoso couto troiteiro. A finais do século XIX levántase a
ponte que une a comarca chairega coa de Lugo en Rábade,
convertendo a esta localidade
nun dos grandes centros comerciais da zona.

O FERROCARRIL. Tampouco as
novas vías de ferro son alleas a
modificación que experimenta
a paisaxe nalgunhas zonas. Tamén na comarca chairega, á altura de Rábade álzase a Ponte
de Ferro, de finais do século
XIX, que era o primeiro intento
de atravesar o Miño cos novos
transportes daquel entón. De
semellantes características,
aínda que xa de mediados do
século XX, é a Ponte do Ferrocarril, emprazada en Vedra e
que salienta polos grandes arcos emprazados nunha zona
abrupta e escarpada.G

Ponte do camiño de ferro en Rábade..

Ponte de García Rodríguez.

Ponte sobre o río Sieira no Porto do Son.

Ponte do ferrocarril en Ponte Ulla (Vedra).

Ponte Aranga.

A Ponte do Pasatempo en Mondoñedo.

Ponte de San Alberte, en Guitiriz.

Ponte Sampaio.

Ponte Vella de Andón, en Forcarei.

Ponte da Barxa, na Pobra do Brollón.

36-37 magazine.qxd

26/1/10

23:09

MA G A Z INE.36.

Página 2

ANOSATERRA
28 DE XANEIRO - 3 DE FEBREIRO DE 2010

BANDA DESEÑADA

Galimatías, un novo xeito de facer revist
Vampiros detectives, loitadores da neve a lombos
dos seus bisontes, mediadoras de espíritos, orfanatos
misterios, robótica futurista e asasinos a soldo
compoñen a nómina de protagonistas coa que
a revista Galimatías vén de encetar un novo xeito
de facer revistas de cómic para adolescentes en galego

M.B.

A

mor inmortal, a historia de vampiros e
policías que Fran
Bueno preparou
xunto ao guionista Jay Faerber
para o mercado norteamericano, iniciou de xeito ambicioso as
series da revista xuvenil Galimatías, dirixida por Gemma Sesar e
Fausto Isorna, que agora vén de
reunir os seus primeiros vinte
número no volume recompilatorio Galimatías Ano Cero.
A obra saíu nos Estados Unidos da man da editora Image,
pero antes da súa publicación,
as aventuras do detective e a súa
moza transmutados en vampiros presentouse nas páxinas de
Galimatías. Nese primeiro número arrancou ademais Terragótica, con guión de Fausto e
debuxos de Macaco, na que se
narra a historia de dous adolescentes que intercambian as súas vidas en mundos paralelos.
Cando El Patito Editorial
decidiu publicar esta revista
para mozos detectou importantes carencias na industria
galega do cómic, segundo explica Gemma Sesar, coordinadora do proxecto, moitas delas

? UERE SABER MÁIS?

Xunto á revista púxose en marcha
a páxina web o pasado mes de
abril www.ouniversodegalimatias.com, que vén de recibir o premio Eganet á mellor web de comunicación. Trátase dun espazo
complementario da revista no
que as series e todo o universo
Galimatías está reflectidos e ampliados. Na web pode accederse
a contidos diversos relacionados
coa banda deseñada feita en Galiza, dende entrevistas e información complementaria referida aos
autores que asinan as series, a
fondos de pantalla, animacións e
música. A composición de parte
dos contidos musicais correu a
cargo do músico compostelá
Fran Pérez.

aínda non resoltas, pero considerou fundamental a existencia dunha revista que achegase
aos rapaces historias de aventuras, amenas e informais, que
non tratasen de educar senón
de cubrir o seu tempo de lecer.
Apostaron por historias universais, de acción trepidante ao
xeito holliwoodiano, antiheroes que loitan pola xustiza e por
recompoñer os seus corazóns,
loitas de espadas, aventuras
nas estepas nevadas do norte
ou encontros con espíritos malignos do máis alá. Series para o
público adolescente que poderían ter saído da mesma Marvel
ou de calquera editora europea
de renome, pero asinadas por
autores galegos. Esta marca
singulariza a Galimatías no
mercado galego do cómic e fai
que a revista conte cunha audiencia fiel que se consolida
número a número.
As páxinas de Galimatías fixéronse eco de Hedex, a serie
coa que Emma Ríos estaba a
dar que falar nos Estados Unidos, e Vento do norte, de Alex
Cal, tamén producida para o
mercado norteamericano pero
sen tradución naquel momento no Estado español. De corte
europeo, publicáronse Silvana,
a filla do explorador, que supuxo o retorno de Ramón Marcos
á banda deseñada, unha nova
historia dos Fernández, de Primitivo Marcos e as colaboracións de Miguel Calatayud,
premio nacional de ilustración
2009, que presentou a súa obra
Peter Petrake. A revista tamén
lle rendeu homenaxe a Alfons
Figueras, falecido o pasado
ano, de quen se publicou Novas historias extraordinarias na
contraportada.
O balance de Gemma Sesar
destes dez meses de existencia é
“moi positivo”. A pesar de que o
principio é sempre “difícil”, por

Amor inmortal,de Fran Bueno.

tratarse dun ano de proba, de
busca de público e de adaptación ás súas demandas, a revista conta xa cun público fiel integrado por adolescentes e por
adultos. Ademais de ter unha
distribución paralela en bibliotecas e feiras do cómic, a revista
conseguiu chamar a atención
dalgúns docentes que a están a
empregar como material com-

plementario nas aulas de galego e de debuxo.

NOVIDADES EN FEBREIRO. A coordinadora do proxecto, Gemma
Sesar, anunciou que haberá
novidades de cara a nova etapa
que a revista enceta en febreiro. A máis destacada é a publicación da serie La manoir des
murmures, que Tirso Cons

lanzou en Francia con Humanoïds Associés, da que Planeta
adquiriu os dereitos para editar os tres volumes en castelán
e en italiano. “Tivemos que loitar moito polos dereitos en galego destes tres álbums” explica a coordinadora, “pero as
obras sairán publicadas antes
en galego que en castelán”.
A nova serie de Tirso Cons xi-
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r revistas de cómic
Historietas actuais para a mocidade
Os irmáns Gal e Matías, adolescentes namorados do cómic e da música, preocupados
polas novas tecnoloxías e polo
que sucede no mundo, son os
protagonistas da única revista
profesionalizada de cómic xuvenil que se publica en Galiza.
As rutinas cotiás destes dous
rapaces e as súas inquietudes
artellan o fío condutor de Galimatías, a publicación elaborada por El Patito Editorial, que
distribúe gratuitamente cada
quincena El Correo Gallego.

Agora, baixo a dirección de
Gemma Sesar e Fausto Isorna,
a publicación vén de reunir os
seus primeiros vinte números
no volume recompilatorio Galimatías, Ano Cero. Nas máis
de 200 páxinas que o compoñen preséntanse algunhas das
series de autores galegos que
están a despuntar máis alá das
nosas fronteiras como Emma
Ríos ou Fran Bueno, e tamén
dentro delas.
Galimatías naceu en abril
de 2009 co obxectivo de ache-

gar historietas en galego ao público xuvenil e de satisfacer a
crecente demanda dos autores
de publicar de xeito profesional en Galiza. Cunha tirada de
30.000 exemplares e co apoio
da Secretaría Xeral de Política
Lingüística a través do seu programa Boca aberta, a revista
conseguiu abrir unha canle de
comunicación que se consolidou neste tempo como plataforma do cómic galego e como
campo de experimentación
dos creadores.G

Hedex, de Emma Ríos.

Terragótica, con guión de Faustoe debuxos de Macaco.

Os Fernández, de Primitivo Marcos.

ra ao redor dos misterios que
agacha un estraño orfanato, no
que un virus transforma en
monstros aos nenos, provocando situacións inquietantes. Na
obra publicada en Francia, o
autor contou coa colaboración

de Javi Montes, que se encargou de darlle color ás páxinas.
Como a propia Gemma Sesar explica, a dinámica habitual de mercar fóra historias de
autores galegos para traducilos
aquí é “bastante ilóxica”. “Os

autores demandan publicar
aquí e nós temos que mercar
os dereitos a outros países.
Pensamos que esta era unha
das vías para empezar a traballar con coherencia”, engade.
Precisamente un dos acertos
da publicación pasa por achegar cómic galego a un sector
que ten máis facilidades para
acceder ás historias europeas,
americanas e xaponesas. Para

Sesar ten moita importancia
conectar con este tipo de público que “empeza a tomar o
rumbo nas súas preferencias”.

CÓMIC, PRODUTO ‘VÁLIDO’. Ao preguntarlle a Sesar se considera a
iniciativa como unha plataforma de banda deseñada galega
responde que El Patito Editorial
é a única editora dedicada completamente ao cómic, pero rés-

talle importancia porque, ao seu
ver, “estamos aquí como outra
editorial calquera”. O que singulariza a empresa que ela dirixe
dentro do panorama editorial é
que “realmente pensamos que
o cómic é un produto válido,
con saída e demanda”, aínda
que recoñece que polo de agora
“non é moi rendíbel e require
pelexar moito con autores, librarías e distribución”.G
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Ruínas dun dos antigos muíños.

VIAXAR.

VISITAR.

A ruta dos
Sete Muíños

A Ría
do Barqueiro,
un porto
de película

Nunha viaxe a Guitiriz non pode pasar desapercibida a Ruta
de sendeirismo dos Sete Muíños, emprazada na capital do
termo municipal a carón do río
Forxa. Ao longo duns catro quilómetros distribuídos á ambos
lados da estrada pola que se
empraza esta área natural, fai
as delicias de calquera viaxeiro
que queira escapar das presas
da vida cotiá.
Esta breve, pero intensa ruta, comeza na ponte emprazada sobre a estrada que comu-

nica Guitiriz coa súa zona rural.
Nos primeiros pasos do itinerario contémplanse os vellos
lavadoiros de pedra nos que
até non hai tantos anos as mulleres desta localidade lavaban
e clarexaban a roupa mentres
entoaban as notas de cancións
populares. Ao longo do carreiro érguese unha abondosa e
extensa fraga na que abundan
os carballos mentres se escoita
o ruxir das augas. Unhas pequenas costas, que serven para estirar as pernas, forman
parte desta ruta e logo unha
baixada para cruzar o río ao
xeito máis tradicional, polos
seus antigos pasos coma se facía antano, iso si sempre que o
nivel das augas o permita.
Continúase logo ao longo
duns 200 metros nos que unha
ponte nova de madeira serve
para atravesar o Forxa e alí
contémplanse as ruínas dun
dos antigos muíños que lle dan
nome á zona. O camiñante
continúa o seu traxecto até a
vella ponte que se alza sobre a
antiga estrada nacional. Nesta
saída, se segue uns metros cara
arriba, poderá observar un antigo indicador quilométrico de
pedra.
Ao retorno do primeiro treito desta excursión, de novo ao
carón da ponte nova do Forxa,
principia o outro treito da ruta.
A diferenza da anterior, faise
case de xeito exclusivo por un
camiño chairo polo que se pode contemplar unha fermosa
posta de sol. Tan só hai que salvar unha pequena dificultade
orográfica que é a de atravesar
un regato para o que se dispón
doutra ponte de madeira. Á
beira do río gozarase tamén
dun terreo no que abondan
moitas das especies autóctonas de arborado que lle dan
sombra ao viandante. A viaxe
remata nunha fermosa paraxe
na que salientan unhas fervenzas emprazadas a carón do último muíño, no que xa principia unha zona escarpada, pero
que salienta pola beleza e espectacularidade. Quen dispoña de tempo, pode levar tamén
a merenda e rematar a súa viaxe como se merece.G
Antonio Cendán

No recanto onde se xuntan a
Mariña luguesa co Ortegal, encóntrase a Ría do Barqueiro,
considerada talvez a máis fermosa do Cantábrico. O Barqueiro é ademais a capital do
concello de Mañón. A luminosidade de calquera día entronca perfectamente coa chegada
dos primeiros mariñeiros a
porto que, con artes tradicionais, veñen cargados de peixe
a un pequeno peirao que mesmo podería servir de decorado
natural para un fermoso filme.
Como pequeno porto que
é, esta localidade resulta un lugar ideal para gozar da profundidade da ría que desaparece
ao fondo, no medio dunha nube de gaivotas que se aproximan a algunha outra pequena
embarcación que arriba.
Ademais da medida humana e natural da ría, o Barqueiro
salienta por ser unha localidade peculiar. Todos os días, os
vellos mariñeiros achéganse a
degustar o viño nos antigos ba-

Ría do Barqueiro.
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O Pago de Bemil
res, constituíndo un compoñente básico da paisaxe e loxicamente da súa paisanaxe.
O Barqueiro, con moitos
menos servizos que unha vila
turística ao uso, é o lugar ideal
para escaparse do mundo,
mentres se contempla un emprazamento que mesmo parece idealizado, sacado desa película que nunca se rodou. O seu
porto e as súas escasas rúas,
que todas van dar o centro da
vila, son boas para pasear sen
perder a perspectiva da beleza
que ofrece esa ría que tamén é
un engado para un pintor.
A gastronomía ten as peculiaridades propias de calquera
pequeno porto de mar, aínda
que nos quedaríamos con
esas tapas de peixe, especialmente de calquera cefalópodo, que preparan nas cociñas
dos bares tradicionais, mentres se contemplan os arredores ou se observa a posta de
sol, no lugar onde, teoricamente, se cruzan as dúas fermosas comarcas xa mencionados, a Mariña e Ortegal.G
Antonio Cendán

O Pago de Bemil é un pequeno
viñedo dunha hectárea recoñecido coma ecolóxico polo Consello Regulador da Agricultura
Ecolóxica. Este dato é moi importante nos tempos que andamos, tan importante coma que
se faga un viño co froito dun só
viñedo, respectando así a súa
esencia, aínda que só dea para
4.000 botellas, e non remate
mesturado con outros de características ou calidades diferentes
incluso inferiores. Tamén é significativo elaborar un viño branco en Galiza con vocación de durar no tempo, pero o que remata
por dar outra dimensión, un outro máis alá, é ter o privilexio de
estar ao carón ou protexido pola
igrexa románica do século XII de
Santa María de Bemil, no concello de Caldas de Reis, porque sabemos que estas edificacións están situadas en lugares especiais.
A adega Sucesores de Benito
Santos, situada a 500 metros do
mar en Vilanova da Arousa,
practica e defende o cultivo en
harmonía coa natureza e a elaboración por separado dos viños de cada leira, con este Pago
de Bemil ademais un viño branco que sae ao mercado tres anos

despois da súa anada, podendo
ser mercado cinco anos despois
sen que pase nada ou pase que
nos atopemos cun viño branco
máis complexo pero que mantén o frescor.
Pago de Bemil 2005
Sucesores de Benito Santos.
Vilanova da Arousa.
Albariño. D.O. Rías Baixas

Mineral granítico de transfondo
salino, un cardo mariño nas dunas, co tempo, a froita escarchada co seu punto goloso e un recordo a ortigas. Equilibrado en
boca, entra seco pero o seu paso
resulta fresco deixando no final
unha sensación salina que marca a identidade da súa orixe.G
Antonio Portela
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1.391 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

Os Bolechas, na súa versión teatral pola compañía Teatro Caramuxo, continúan unha exitosa
xeira de representacións por
toda Galiza.
Coordenado por Gonzalo Vilas
AMES
¬TEATRO. Atra Bile. Ao redor dun
velorio sairán á luz as eternas querelas entre tres irmás xa vellas e eses
segredos ocultos que permanecen
alí , latexantes, durante cincuenta
anos. Polo grupo Teatro de Ningures, o venres 29, ás 21:00, na Casa da
Cultura de Bertamiráns.
¬TEATRO. Violeta Coletas contra as salchichas Gulp!. Unha
obra para nenos que trae o grupoTíteres Trompicallo, o domingo 31,
ás 17:00, na Casa da Cultura do Milladoiro.

Sen novas
(culturais)
do Xacobeo.
Mentres o Ano Xacobeo vai xerando bastantes novas no planoda
polémica política, do protagonismo
escaso da cidade santiaguesa ou
mesmo a preferencia por unha
imaxe de Cantabria para a súa promoción estatal. E mentres o conselleiro de cultura se perde en declaracións que deixan ás meteduras de
zoco de Pérez Varela en inxenuas
anécdotas, no eido cultural si que
non semella haber novas xacobeas
que levar á boca, ou a un guieiro
cultural coma o que están a ler.
Si se nos anuncia, para meses vindeiros, unha programación de musica clásica chamada Xacobeo
Classics, que semella un pouco refrito doutros habituais ciclos de música culta xa presentes.
Mais se un percura na web oficial
do evento, non atopará acto cultural algún que se esté a dar, xa a un
mes vista do comezo do comezo de
ano xubilar. Problema da crise económica ou da falla de planificación,
a situación non deixa de ser sorprendente.
Ou os artistas non se “poñen a
tiro” (en celebrada expresión perezvaleriana), ou ningunha Carmiña
Burana se ofrece a animar culturalmente o cotarro xacobeo.
A este paso, aínda imos quedar
sen comprobar os límites da ensemesmada cultura galega, por pura
falla de programación de actos
desta ou doutra calquera latitude
menos acomplexada.
Esperaremos a que os motores
dean arrincado en febreiro, para poderlles informar da actividade cultural xacobea que, polo momento,
só é unha incógnita.

ARTEIXO
¬TEATRO. Os Bolechas. A compañía Caramuxo Teatro recrea nuns
convincentes bonecos tipo muppets, aos coñecidos personaxes de
Pepe Carreiro, aos que vemos nun
día da súa vida cotiá. Poderemos velos este venres 29, ás20:30, no Centro Civico Cultural.
O BARCO
¬TEATRO. O segredo dos Hoffman. Última produción da compañía Lagarta, Lagarta, que poderemos ver este venres 29, ás 21:00,
no Teatro Municipal Lauro Olmo.
BOIRO
¬TEATRO. Violeta Coletas contra as salchichas Gulp!. Unha
obra para nenos que representará a
compañíaTíteres Trompicallo,
este venres 29, ás 20:00, na Casa da
Cultura Ramón Martínez López.
BUEU
¬MÚSICA. Presentación FICBueu 2010. O vindeiro venres 29
presentarase a terceira edición do
Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu, que como nas
pasadas edicións celebrarase a segunda semana de setembro.A presentación terá lugar no salón de plenos do Concello de Bueu, ás 13:00.
¬MÚSICA. Aló Django. O grupo
galego ofrece un concerto de
gyspy swing, un estilo lírico, alegre e
acústico cuio máximo representante é o mítico guitarrista Django
Reinhardt. O domingo 31, ás 21:00,
entradas a 6 euros,na Sala Aturuxo.
BURELA
¬EXPO. Inquedanzas. Mostra fotográfica do artista Hixinio Flores,
organizada polo Museo Provincial
de Lugo, que estará aberta até o 11
de febreiro, na Sala de Exposicións
do Centro Cultural.
CAMBADOS
¬TEATRO. Paxaro de lume. Un
espectáculo infantil a partir do
conto ruso O paxaro de lume e da
música de Stravinsky,a cargo do

¬ ARTE
Fábulas
Amabel Míguez
A Fundación Gonzalo Torrente Ballester de Santiago acolle na súa
sede unha exposición da artista
compostelá Amabel Míguez,
unha mostra que ofrece obras
gráficas baseadas nas fábulas
máis tradicionais, interpretadas
desde un orixinal punto de vista.
A artista compostelán Amabel Míguez de la Sierra interpreta estas
fábulas clásicas cun protagonismo gráfico orixinal e unha chamativa técnica persoal.
A mostra comeza cunha relectura evocadora da torrentiana
Fragmentos de Apocalipsis, onde a
figuración da ilustradora se acomoda magnificamente ás descricións do escritor ferrolán. Esta obra
convértese na homenaxe que a artista ofrece a Torrente na conmemoración do seu centenario.
O resto das obras son reescrituras de fábulas coas que se dialoga
directamente. Os textos que as
acompañan permiten comparar e

comprobar o procedemento de
relectura da artista. As vías de
achegamento poden ir desde a figuración próxima ao texto como
en As moscas e o mel, até unha sublimación do narrado que dá
nunha expresión non figurativa,
como en A viúva e a súa ovella.
A brillantez técnica de Amabel
Míguez refórzase en contacto coa
literatura. O diálogo establecido

grupo Viravolta Títeres. O domingo MACUF. Este sábado, Tintín e o Tem31, ás 18:00, no Auditorio Municipal plo do Sol, dondeTintín e o capitán
Haddock viaxan ao Perú en busca de
da Xuventude.
Tornasol, que foi raptado despois de
pór unha pulseira dunha momia inca.
CANGAS
¬EXPO. Carmen Touza. Mostra ¬CINE. Blowup. Primeiro filme de
de pintura desta artista, que perma- Michelangelo Antonionirodado na
necerá aberta até este sábado 30, no cidade do Támesis, sobre a realidade
Auditorio Municipal.
e a apariencia, a través dunha foto e
¬MÚSICA. Foliada. Foliada tradi- un presunto asasinato. O luns 1, ás
cional que vai ter lugar este venres 29 18:00 e 20:30, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
pola noite, naSala Son.
¬TEATRO. Saltimbanquis. Espec- ¬CINE. Persépolis. Filme francés
táculo musical infantil polo grupo Te- (2007) de Marjane Satrapi eVicento
atro do Morcego. O protagonista é
un burro, que, cansado da explotación e dos malos tratos do patrón,
decide abandonar a facenda. O venres 29, ás 20:00, e sábado 30 e domingo 31, ás 18:00, no Auditorio Municipal de Cangas.

entre as fábulas clásicas e a visión
ás veces onírica da artista dá como
resultado un conxunto coherente
de técnicas mixtas que ilustra imaxinativamente a relación entre narración e imaxe que é, en definitiva, un dos obxectivos da Fundación que acolle a mostra.
Fundación Torrente Ballester, Santiago, até o 12 de marzo.

Paronnaud. Proxéctase o xoves 28
e venres 29, ás 20:30, sábado 30, ás
17:30h e 20:30, entradas de 3 a 1’50
euros, no Forum Metropolitano.
Tamén se proxecta El otro, de
Ariel Rotter (Arxentina, 2007), nos
mesmos días e lugar que o anterior,
sendo as sesións 15 minutos antes e
despois que as anteriores.
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 28
Fóra de serie: Xosé Manuel Bazarra
“Sepi”. 20.30 h. Os días do caos
(2001) Berberecho (2001) Los re-

O CARBALLIÑO
¬TEATRO. Bicharada. Unha araña
e unha formiga viven tranquilas na
paz do seu recuncho, até que un día
aparece un misteriorso animal... un
escaravello!. Polo grupo Berrobambán, este venres 29, ás 18:00, no Auditorio Municipal.
A CORUÑA
¬CINE. Cine para os nenos. Todos os sábados de xaneiro a abril , ás
18:00, no Museo Unión Fenosa -

Unha obra do pintor Fernando Pereira, que expón na Coruña.
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A veterana e incombustíbel María Dolores Pradera dará unha
satisfacción aos seus seguidores,
cun concerto na Coruña.

¬ MÚSICA

Ian Paice
O Clube de Adictos a Deep
Purple, asociación radicada en
Vigo, foi fundado en 1994 e está
recoñecido como o clube de
fans oficial en España de Deep
Purplee a súa saga, polo propio
grupo e a súa manager, Ritchie
Blackmore e o D.P.A.S. (Deep Purple Appreciation Society).
Compre o dato, pois esta
asociación é a que organiza a
visita e actuación de Ian Paice,
lendario batería do citado
grupo, que será a única desta
vez no estado español. Virá
acompañado da banda italiana Hush, un grupo de tributo, especializado en versionear aos Purple.
O venres 29, Paice estará en
Vigo, impartindo unha masterclass de batería ás 23:00, na sala
Alma (avenida de Beiramar),
para media hora despois comezar a súa actuación.

Ao día seguinte, o sábado 30,
será Coruña a que acollerá o
concerto do batería, cunha actuación na sala Playa Club, que
dará comezo ás 00:00.
Ambas actuacións teñen un
prezo anticipado de 20 euros, ou
de 25 adquiridas na billeteira
dos locais.
Ian, nado en Notthingam en
1948, formou parte de bandas
como Deep Purple (da que foi
fundador), Whitesnake ou
The Maze.
Foi un dos mellores baterías
dos anos 70, situado segundo
Rolling Stoneno nº 9 dos cen mellores baterías da historia. Un dos
poucos baterías zurdos da elite,
conta cunha avanzada técnica,
destacando por exemplo, o redobre a unha soa man. Son habituais nel ritmos atresillados
tipo shuffle.
É, por outra banda, o único
membro fundador que aínda
toca con Deep Purple.

yes del columpio (2004-2009) Berberecho II (2009) 74´. Cine / Vídeo.
Presentación a cargo do seu autor.
Entrada gratuíta.
Venres 29
Novos Thrillers18.00 h. Axungla humana. Don Siegel, 1968 93´. Subtítulos en castelán.
20.30 h. Fóra de serie. El sobrino de
don Búfalo Bill. Ramón Barreiro, 1944
87´. Presentación da publicación do
CGAI Ramón Barreiro. Humor, parodia e modernidade, coa presenza
dun dos seus editores, José Luis Castro de Paz. Entrada gratuíta.
Sábado 30
Novos Thrillers18:00 h. A xungla humana.Don Siegel, 1968 93´. Subtítulos en castelán. Juan Villegas e Celina
Murga20:30 h. Una tarde feliz (Juan
Villegas e Celina Murga, 2002) Ana y
los otros(Celina Murga, 2003) 87´. Vídeo / Cine..
Na Rúa Durán Loriga, 10-baixo.
¬EXPO. Anduriña. A moza francesa François Vanneraud,unha das
gañadoras da Bolsa Fundación Caixa
Galicia para Primeira Obra expón un
proxecto presentado ao apartado de
artes plásticas que amosa a perspectiva da súa autora sobre os fluxos migratorios humanos do último século.
Até o 6 de febreiro, no Centro Sociocultural Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Tan perto, tan lonxe. A
exposición reúne nun mesmo espazo unha selección de obras de seis
artistas plásticos galegos (Alfonso
Abelenda, Jesús Caulonga, Felipe
Criado, Deside, José Luis Penadoe
Pedro Solveira) que tendo desenvolvido estilos moi diferentes, pertencen todos eles a unha mesma xeración. Até o 31 de xaneiro, no Museo
de Arte Contemporánea Unión Fenosa
(MACUF) .

Recuperados en 2008 os premios literarios que desde os anos sesenta convocou O FACHO, a Xunta Directiva da Agrupación acordou convocar para
2010 os Concursos Literarios:

Contos de Nenos para Nenos ‘Carlos Casares’
Poderán participar rapaces e rapazas que presenten as súas obras en lingua galega.
Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos en toda a súa extensión.
CATEGORÍA A NENOS E NENAS DE 6 A 12 ANOS.
CATEGORÍA B RAPACES E RAPAZAS DE 13 A 16 ANOS.

Concurso de Teatro Infantil
Asumindo como propio que “Teatro infantil é aquel que tamén lle gusta aos nenos”.
Poderán optar ao devandito premio todas as persoas que presenten obras inéditas
non representadas, nin premiadas noutros certames e que estean escritas en lingua galega.
AS BASES DE AMBOS OS DOUS CONCURSOS ATÓPANSE EN:
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

¬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. Unterwegs, ao paso de
Walter Benjamin .Fotografías de
Chema de Luelmo. Até o21 de
marzo, na Fundación Luís Seoane.

¬EXPO. Ruth Mathilda Anderson. Unha mirada de antano.
Mostra das fotos desta fotógrafa
americana, retratando a Galicia dos
anos 1924 e 26 para a Hispanic Society
de Nova York. Até o 28 de febreiro, na
sede de Caixa Galicia.
¬EXPO. Discurso Abstracto.
Obras de Fernando Pereira,un dos
autores coruñeses que máis investigou dentro da abstracción pictórica.
Até o 21 de febreiro, na Casa Cultura
Salvador de Madariaga.
¬MÚSICA. Iberojazz. O certame coruñés de jazz remata esta semana
con estas actuacións:
O xoves 28, Roberto Somoza Jazz Orquestraco espectáculo The vanguard,
ás 21:00, no Forum Metropolitano.
O venres 29, a Baldo Martínez
Grand Ensemble co seu Projecto
Minho, ás 21:00, no Teatro Rosalía de
Castro.
¬MÚSICA. Orquestra Sinfónica
de Galicia. A OSG ofrece un concerto sobre temas de Bela Bartok, Guridi e Debussy, coa dirección de
Juanjo Mena e o concurso dos nenos do coro da OSG. O venres 29, ás
20:30, entradas de 27 a 9 euros, no
Pazo da Ópera.
¬MÚSICA. María Dolores Pradera. Unha homenaxe de María
Dolores ao seu público, e deste a ela
mesma, na xira por España e América desta gran dama da canción. O
venres 29 , ás 20:30, no Teatro Colón
Caixa Galicia.

¬MÚSICA. Ian Paice + Hush. O
lendario batería de Deep Purpleactúa acompañado do grupo italiano
de tributo Hush, este venres 29, ás
23:00, entradas a 20/25 euros,no
Playa Club.
¬MÚSICA. Vente vindo que eu
vou andando. Primeiro proxecto
do Colectivo Didáctico de Música e
Baile Tradicional Xurde. Dirixido especialmente a rapaces en idade escolar, no concerto mistúrase teatro,
baile e música tradicional co obxectivo de ensinar diferentes facetas do
folclore de Galiza. O domingo 31, ás
18:00, no Forum Metropolitano.
¬ TEATRO . E ti quen vés
sendo?. Que pasaría se, de súpeto, alguén ocupase o teu lugar
na vida? Unha copia exacta de ti
mesmo, que coñece ata os máis íntimos detalles da túa vida. Cóntanolo Talía Teatro o xoves 28, ás
11:30, e sábado 30, ás20:30, no Teatro Rosalía de Castro.
¬TEATRO. El faldón de la locura.
Un espectáculo para os máis pequenos, a cargo de La Pícara Locuela Títeres. O sábado 30, ás 18:00, e domingo 31, ás 12:30 e18:00, no Teatro
del Andamio.
A ESTRADA
¬EXPO. Fauna alada de Galicia.
Con esta exposición, Caixa Galicia
promove o coñecemento e interese
pola fauna silvestre galega a través
dun percorrido por 30 fotografías
nas que se presentan aves, insectos e
morcegos que habitan na Comunidade autónoma. Na sede da Obra
Social de Caixa Galicia.
GONDOMAR
¬EXPO. Construcción e variacións . Exposición do pintor Manuel Izquierdo, que podemos ver
na na Aula de Cultura Ponte de Rosas.
FERROL
¬ACTOS. Contacontos infantil .
A Biblioteca Central acolle todos os
mércores, entre as 18.00 e as 18.50
horas, unha sesión de contacontos
para nenos e nenas no marco do
programa "A hora do conto". A actividade está dirixida a rapaces de catro
a dez anos, gratuíta (retirando invitación na mesma biblioteca).
¬ACTOS. Marcha ciclista popular. Ás 11:00 do domingo 31 parte
da praza de Armas unha nova marcha ciclista popular, de 12,5 kilómetros (o percorrido inclúe San Pablo e
Mandiá).
¬CINE. Closer.Historia de drama e
romancedirixida por Mike Nichols
(USA, 2004), baseada na obra teatral
de Patrick Marber , e interpretada por
Natalie Portman, Jude Law eJulia
Roberts. O luns 1, ás 18:00 e 20:30,
na Sede Fundación Caixa Galicia.
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Rafael Álvarez El Brujo, o
gran actor e dramaturgo español, estará presente en Lugo,
participando cunha obra da
súa autoría no Festival de Teatro Clásico.

¬ EXPO . Aventura no Camiño de Santiago. A exposición consta de máis de sesenta
orixinais do debuxante lucense
Primitivo Marcos, entre bosquexos, páxinas a lapis, a tinta e
cor, e trata de ser un percorrido
polo Camiño pero tamén polo
complexo traballo do debuxante
nunha obra que recrea o medievo galego.Estará aberta até o
15 de marzo, na Fundación Gonzalo Torrente Ballester.
¬EXPO. Auga, o sangue da terra. Exposición de fotos sobre o
papel da auga no mundo, que permanecerá aberta até o 28 de febreiro de 2010. Na Sede Fundación
Caixa Galicia .
¬EXPO. Manuel Azaña e a II
República. Exposición sobre o
presidente da II República e o seu
tempo, aberta até o 6 de febreiro.
No Centro Cultural Carbalho Calero.
¬EXPO. Ferrol da Ilustración.
Un resumo dos traballos realizados
polo Concello para preparar a candidatura de Ferrol ao título de Patrimonio da Humanidade. No Exponav, Edificio de Herrerías.
¬MÚSICA. Ciclo Novas Noites.
Música swing-bossa a cargo de Julie Guravich&Petit Swing. O xoves
28, ás 22:00, na Capela do Centro Torrente Ballester.
¬TEATRO. Domingos a escena.
Función por un grupo amador, de
entrada libre e gratuíta, coa participación do GT Valverde e a Asociación Cultural Garola, de Cedeira. A
obra que se representará é Hoy es un
día especial. O domingo 31, ás 19:00,
no Centro Cívico de Caranza.

LUGO
¬CINE. Secrets and Lies.Dentro
do ciclo Londres no Cine, programado por Caixa Galicia, proxéctase
esta comedia anglofrancesa dirixida
por Mike Leigh, Segredos e mentiras (1996). O martes 2, ás 20:00, no
Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬CINE. Ciclo José Luis López
Vázquez. Dentro deste ciclo, este
xoves 28 proxéctase Cómo está el
servicio, ás 18:00, no Centro de convivencia Maruja Mallo. O ciclo continúa en vindeiros xoves.
¬EXPO. Os pintores de Artal.
Pintura española do Museo
da Habana. Poderemos ollar de
preto un total de vinte e sete paletas
e vinte óleos de artistas que deron
testemuña do movemento da pintura española de entreséculos en
Hispanoamérica. Até o 21 de marzo,
no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Arqueoloxía 19902005. A exposición reúne 440 pezas arqueolóxicas, unha selección
ampla e representativa dos fondos
arqueolóxicos depositados no MPL
entre o 1990 e o 2005, unha interesantísima escolma do quefacer arqueolóxico destes quince anos na
provincia de Lugo. Até o 28 de
marzo, no Museo Provincial.
¬EXPO. Só luz. Exposición colectiva de pintura. Até este domingo
31, no Espazo Alternativo Cultural,
Rúa Cruz.
¬MÚSICA. Recambios Tucho .
Un grupo formado polo ex-Herdeiros da Crus, Tucho. O venres 29, ás
23:55, na sala Doble Moral.
¬MÚSICA. Jam Session Rock &
Blues. Jazz con entrada de balde

para este xoves28, ás 23:00, no Club
Clavicémbalo.
E o sábado 30, no mesmo horario,
actuación dos grupos de rock El
Congreso + The Undressed.
¬MÚSICA. Concerto da banda.
A banda municipal dará un concerto o vindeiro martes 26, ás 18:00,
na Praza Maior.
¬MÚSICA. O turista madrileño.
Composición cómica sobre esta necia figura, en propias palabras do actor e autor Evaristo Calvo, membro
de Mofa&Befa, entre outros grupos. Estará este venres 29, ás 23:00,
no Club Clavicémbalo.
¬TEATRO. X Mostra de Teatro
Clásico. Arrinca esta nova edición
donde poderemos ver clásicos do
teatro a cargo de recoñecidos grupos. A primeira obra será De
cuando acá nos vino, de Lope de
Vega, a cargo da Compañía Nacional de Teatro Clásico. O domingo
31, ás 20:30, no Auditorio Municipal
Gustavo Freire.
O luns 1, no mesmo escenario e horario, poderemos ver O evanxeo de
San Xoan, escrita e interpretada por
Rafael Álvarez "El Brujo".
E o mércores 3, tamén no mesmo
local e hora, veremos El caballero
de Olmedo, de Lope de Vega, representado pola compañía Teatro
Corsario.
A mostra continúa até o vindeiro
domingo 7.
MONFORTE DE LEMOS
¬TEATRO. O xogo de Yalta. Afterplay. Comedia ambientada na
belle epoquede inicios do século XX,
a cargo da compañía Teatro do

Atlántico, e que poderemos ver o
domingo 31, ás 19:00, no Edificio
Multiúsos.
NARÓN
¬TEATRO. Só. Un espectáculo da
compañía Abada Teatro, que non
é outro que Carlos Blanco, que
ofrecerá os seus celebrados monólogos. O sábado 30, ás ás 20:00 , no
Pazo da Cultura.
ORTIGUEIRA
¬TEATRO. Un condón por si
ligo. EÚltimo espectáculo do cómico e monologuista Rober Bodegas. O sábado 30, ás 20:00, no Pazo
da Cultura.
OURENSE
¬ACTOS. Presentación de Gramática da Afirmación.Presentación deste libro de poesía de Paulino Peña. Durante o acto haberá un
recital poético con acompañamento
musical. Este xoves 28, ás 20:00, na Libraría Torga.
¬CINE. Match Point. Dentro do
ciclo Londres no Cine, programado por Caixa Galicia, este filme
de Woody Allen, quen escolleu a
capital británica como escenario de
Match Point (2005), unha amarga
historia que catapultou á popularidade a Scarlett Johansson. O martes 2, ás 20:00, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Alfonso Costa Beiro.
Mostra antolóxica do artista galego,
no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Xavier Costa. Esculturas
que poderemos ver até o 7 de febreiro, no Ateneo.

¬EXPO. Amigo lobo. Fotografías
de Carlos Sanz, expostas até o 26 de
febreiro, no Centro Sociocultural Caixa
Galicia.
¬EXPO. A arte da semellanza.
Unha exposición patrocinada por
Caixanova, un percorrido comisariado por Mercedes Rozas que trata
de poñer en valor as propostas máis
actuais da arte figurativa. Até este
domingo 31, no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Domus Omnia & Fai
frio no lume.Exposición de pinturas de Antón Llamazares, que estarán expostas até finais de xaneiro, no
Centro Cultural da Deputación.
¬EXPO. Testemuñas do Holocausto. Con motivo do día Internacional das vítimas do Holocausto, mostra sobre o tema que se
poderá ver atéeste venres 29, no Liceo de Ourense.
¬MÚSICA. Capitán Furilo . Unha
divertida banda de músicos de rock
galegos que se formou en Dublín, e
que canta en galego. Actúan este
venres 29, ás 21:30, entradas a 3 euros, no Café Cultural Auriense.
¬MÚSICA/DANZA. Mano a mano.
Un espectáculo musical e de
danza,con dous recoñecidos “monstros” do flamenco enriba do escenario: Antonio Canales e José Maya.
Experiencia e contemporaneidade
xúntanse nesta mestura de xeracións
do baile. O sábado 30, ás 20:30, entradas a 15/12 euros, no Teatro Principal.
PONTEVEDRA
¬CINE. Alphie. Dentro do ciclo Londres no Cine, programado por Caixa
Galicia,Michael Caine dá vida a Alfie

FACHO DE OURO
Entrega do Facho de Ouro a

D. Xesús Alonso Montero

A

Directiva da Agrupación acordou outorgar O Facho de Ouro ao profesor e
home de ben, D. Xesús Alonso Montero, como testemuña e recoñecemento
a súa longa traxectoria na defensa da dignidade e da cultura do País.
O acto cívico será acompañado dunha CEIA HOMENAXE que se celebrará
o sábado, día 30 de Xaneiro, ás 21 horas no Hotel Riazor d’A Coruña.
Prezo por persoa: 30 euros. Para reservar lugar chamardes a Rafael
981 269 663 (tardes) ou no e-mail lobezan@yahoo.es

O bailarín Antonio Canales actúa en Ourense xunto a José Maya.
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Imaxe promocional de Frenesí,
de Alfred Hitchcock, unha das
obras do ciclo de Caixa Galicia
Londres no Cine. Poderá verse
este martes na sede cultural da
caixa en Santiago.

(1966), un gigoló provinte da working-class londinense, no filme de
Lewis Gilbert . O martes 2,ás 20:00,
naSede da Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Biblioteca de libros
fantásticos. Acompañados dun
texto que narra o que lles sucedeu,
os libros desta exposición están tratados plásticamente de modo que
contan historias e estimulan a imaxinación de quen os mira. Na Biblioteca Antonio Odriozola.
¬EXPO. Os Granell de Bretón.A
galería madrileña Guillermo de
Osma colabora co Museo de Pontevedra nesta viaxe polo surrealismo
xurdido da amizade entre Eugenio
Granelle André Bretón. Até o 31 de
xaneiro, noMuseo de Pontevedra.
¬EXPO. Exprofeso. Mostra colectiva de profesoras da Facultade de
Balas Artes. Até este venres 29 , na
Facultade de Belas Artes,Sala X.
¬EXPO. Galicia até 1975. Un repaso aos fondos pictóricos da entidade Caixa Galicia, con pezas de Lugrís, Granell, Soutomaiore outros
autores galegos, até a data referida.
Aberta até o 10 de marzo, na Sede da
Fundación Caixa Galicia.
¬TEATRO. O encontro de Descartes con Pascal novo. Obra
escrita polo dramaturgo JeanClaude Brisville, na versión dirixida
e protagonizada por Josep María
Flotats, que fala das conversas entre

estes dous filósofos senlleiros. O veterano actor catalán comparte escenario con outros artistas de renome,
como Albert Tripla. O sábado 30, ás
21:00, no Centro Social Caixanova.
¬TEATRO. La Isla de Pandora.Os
Domingos do Principalreciben na
segunda xornada a Teatro Mutis
con esta obra para rapaces. O espectáculo aborda o tema dos danos que
a actividade humana ocasiona ao
medio ambiente, achegándoo aos
espectadores dun modo divertido e
lúdico. O domingo 31, ás 12:00 e
18:00, no Teatro Principal.
O PORRIÑO
¬MÚSICA. Bruno T. Ford. coñecido na escena galega como cantante, guitarrista e líder da banda
alemá Río Bravo, e establecido de
hai anos en Pontevedra, vai actuar
este venres 29, ás 23:00, entradas de
4 a 2 euros, no Café Liceum.
No mesmo local, o sábado 30, á
mesma hora, concerto de Retroblues, grupo redondelán que leva
dende o ano 2003 tocando todos os
clásicos do blues e rock. Entradas de
3 a 1’5 euros.
RIBADAVIA
¬TEATRO. O segredo dos Hoffman. Última producción da compañía Lagarta, Lagarta. O sábado
30, ás 20:00, na Casa da Cultura.

SADA
¬TEATRO. Un morto moi vivo!.
Unha comedia da compañía Produccións Acontrabutaca. Poderemos vela o domingo 31, ás 20.00, na
Casa da Cultura Pintor Lloréns.
SANTIAGO
¬ACTOS. Choiva de contos.Cada
sábado pola mañá, a biblioteca compostelá acolle unha actividade de
contos dirixida aos nenos e nenas. Ás
12:00, na Biblioteca Ánxel Casal.
¬CINE. Frenesí.Un dos últimos filmes de Alfred Hitchcock, donde un
serial-killer londinense fai un impropio uso das súas garabatas. O martes
2, ás 20:30, no Centro Sociocultural
Caixa Galicia.
¬EXPO. Sobre o dandismo
hoxe en día. Un proxecto de RMS
La Asociación en colaboración co
Centro Duarte, a mostra reflicte conceptos e estratexias herdadas do
dandismo que se atopan no traballo
e na actitude de artistas contemporáneos. Até o 21 de marzo, no Centro
Galego de Arte Contemporánea
(CGAC).
¬EXPO. A historieta galega.
Mostra adicada á historieta feita en
Galiza cunha mostra dos autores
máis representativos deste xénero.
Até este domingo 31, na Biblioteca
da Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Ohomeeassúascrenzas.

O segredo dos Hoffman, do grupo Lagarta, Lagarta, estará presente nos escenarios de Ribadavia e O Barco.
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As actas escuras, a obra de Vidal
Bolañoque representa pola primeira vez o CDG, segue unha
semana máis en cartel en Santiago, onde estará aé o 7 de febreiro.

Mostra de fotografías da artista
franco-suiza Sabine Weiss, primeira
realizada no estado. Até o 21 de febreiro, no Museo das Peregrinacións.
¬EXPO. Olladas dunha época,
fotografías Fondo BlancoCicerón. Exposición da colección
fotográfica de finais do século XIX e
comezos do XX, comisariada por
María Reis Camiña e Belén Sáenz, e
en colaboración co Centro Galego
de Artes da Imaxe. Até o 31 de xaneiro, no Museo do Pobo Galego.
¬EXPO. Microvoyages. A novísima artísta Esther Ruíz de Pablos
presenta este proxecto expositivo
no que domina o espírito audiovisual. Até o 31 de xaneiro, na Zona C
de San Domingos de Bonaval.
¬EXPO. In Itinere. O asturiano
Luis Fega achega algunhas das súas
pezas máis recentes, de marcado carácter construtivo debido ao seu formato próximo ao escultórico. Até

este venres 29, na sala Espacio 48.
¬EXPO. A arte do engano. Mostra
colectiva de artistas españois e latinoamericanos/as, que estrea espazo
expositivo. Até o 28 de febreiro, na
Galería Factoría Compostela (Rúa da
Conga, 9).
¬MÚSICA. Real Filharmonía de
Galicia. Chrisph König dirixe a
RFG nun concerto que terá como solista ao violoncellista Alban Gerhardt. No programa, obras de Rossini, Shostakovich e Dvorák. Este xoves 28, ás 21:00, entradas a 10 euros,
no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA. Daddy-O-Grande. É o
guitarrista dos Straitjackets, e ven
acompañado polos Twin Tones,
unha banda procedente do DF mexicano que toca música western instrumental O xoves 28, ás 21,30, na
Sala NASA.
¬MÚSICA. Miguel Costas. O fundador de grupos como Aerolíneas

ou Siniestro Total, presenta o seu
traballo en solitario Condenados a
Costas. Este venres 29, ás ás 22:00,
entradas a 5 euros, na Sala Capitol.
E o sábado 30, ás 21:30, entradas a
15/18 euros, a banda de David Lowery e Johnny Hickman, os incombustibeis Cracker, chegan para
presentar Sunrise In The Land Of The
Milk And Honey, o seu último CD.
¬TEATRO. Rewind, fantasías en
1987. Versión completa do novo
traballo de Borja Fernándeze Uxia
Vaello. Un actor e 200 kg. de cartón
son os elementos utilizados para forzas os límites da memoria e transformar os recordos da infancia. O venres 29 e sábado 30 , ás 21:30, e domingo 31, ás 20:00, na Sala NASA.
¬TEATRO. Cerrado por aburrimiento. A compañía Matarile Teatro volve á escena en Santiago coa
súa última produción, na que se coloca de novo no terreo da experi-

mentación e a mestura de linguaxes
escénicas. O venres 29 e sábado 30,
ás 21:00 , no Teatro Principal.
¬TEATRO. As actas escuras. Un
premiado texto de Vidal Bolañosobre averdade ou non dos restos do
apóstolo, unha obra que ve a luz despóis de case 20 anos, da man do
CDG e dirixida por Xulio Lago. O
venres 29 e sábado 30, ás 20:30, entrada a 10 euros, domingo 31, ás
18:00, entrada a 5 euros, e mércores
3, ás 10:30. A obra seguirá en cartel
até o 7 de febreiro, no Salón Teatro .
TOMIÑO
¬MÚSICA. Tino Baz. O cantautor
da Garda actúa o sábado 30, ás
21:00, no Auditorio Municipal de
Goián .
VIGO
¬CINE. Wonderland. Esta película do ano 1999, realizada por Mi-

chael Winterbottom, é unha historia sobre un matrimonio londinense
de anodinas vidas. O martes 2, ás
18:00 e 20:30, no Centro Sociocultural
Caixa Galicia.
¬EXPO. A Historia de Galicia.
Exposición de paneis e textos realizados por Pepe Carreiro, dirixida
aos máis novos e que poderá visitarse até este domingo 31, en horario de martes a domingo de 10 a
19 horas. No museo Verbum - Casa
das Palabras.
¬EXPO. Jorge Barbi. A mostra
41º 52’ 59” latitude N / 8º 51’ 12” lonxitude O expresa as cordenadas
donde o artista realiza o seu traballo diario, fotografías e outros medios de expresión, co itinerario
como base temática. Até o 14 de
febreiro do 2010, no MARCO.
¬EXPO. Latitud 20º N - Longitud
37º W. Unha mostra de 38 fotografías feitas polo fotoxornalistado xor-

¬ CONVOCATORIAS
VI Mostra de Teatro Concello de Sadapremios Lugrís Freire
O Concello de Sada convoca a VI Mostra de Teatro Concello de Sada-premios Lugrís Freire.
Poderán concursar todos os grupos afeccionados da Comunidade Autónoma de Galicia e do
Norte de Portugal. Cada grupo presentará a
concurso o número de obras que desexe, das
cales só poderá ser seleccionada unha.
As obras poderán ser representadas tanto en
Galego como en Castelán
Non se poderá presentar a concurso obras seleccionadas en edicións anteriores deste certame. Pola contra, sí poderán participar compañías que teñan participado en anos anteriores.
Será imprescindible presentar, xunto coa inscrición, un vídeo do espectáculo completo, en formato DVD (copia, nunca orixinal) que será devolto pola organización ós participantes. Por
parte do grupo ou compañía acéptase a difusión de imaxes ou a difusión da totalidade das
obras presentadas.
Xunto coa inscrición deberase presentar toda a
documentación posible sobre o grupo ou
compañía:
· Historia da Compañía ou Grupo.
· Críticas de prensa.
· Certames ós que concorreu.
· Fotografía en cor do espectáculo.
Será por conta dos grupos participantes a autorización do autor e os dereitos de representación das obras presentadas.
A inscrición das obras presentadas ó certame
serán realizadas polo director ou directora da
compañía. A inscrición farase mediante escrito
no que deberá constar:
Título do espectáculo/autor.
Sinopse.
Duración.

Reparto.
Características técnicas (medidas da escenografía, plano de luces, etc.
Coa inscrición deberán sinalarse os datos postais da persoa responsable, así como o domicilio fiscal da compañía ou grupo:
Nome e apelidos.
Dirección.
Teléfonos.
Correo electrónico.
Domicilio fiscal da compañía ou grupo.
Establécense os seguintes premios:
Outorgarase un premio de 1000 € ó mellor espectáculo do xurado.
Haberá un premio de300 €á mellor actriz.
Outro premio de 300 €ao mellor actor.
Un premio de500 €ó mellor espectáculo para
o público, por votación.
Os premios á mellor actriz/actor serán entregados á propia actriz/actor
O prazo límite de inscrición e entrega da documentación conclúe o 15 de febreiro de 2010.
Máis inforamción no BOP da Coruña do 4 de
decembro de 2009 e na Omix de Sada, teléfono
981 620 331.www.concellodesada.com.
XXVII Premio Xerais de Novela
A editorial Xerais convoca a 27ª edición do seu
premio de novela, dotado con 25.000 euros, e
rexido por estas bases:
1ª. Poderán concorrer ao premio todos aqueles
autores/as de calquera nacionalidade que presenten os seus orixinais en lingua galega, conforme á normativa vixente. Os textos presentados han ser inéditos e totalmente orixinais, non
podendo ter sido comunicados, nin na súa totalidade, nin por partes, por ningún tipo de procedemento.
2ª. De cada orixinal presentaranse seis copias

en papel, mecanografadas a dobre espazo e
debidamente encadernadas, antes do día 12
abril de 2010nos locais sociais de Edicións Xerais de Galicia, S.A., rúa Doutor Marañón, 12.
36211 Vigo.
3ª. Co orixinal, que deberá ser presentado baixo
lema e sen ningún tipo de dato que identifique
ao seu autor/a, achegarase, en sobre pechado,
o nome completo, enderezo e teléfono do autor/a, así como o título da obra, indicando no
sobre: para o Premio Xerais de Novela.
4ª. O xurado estará composto por cinco membros, escollidos entre lectores e lectoras e un secretario con voz e sen voto en representación
de Edicións Xerais de Galicia, S.A. O premio outorgarase por maioría de votos.
5ª. A composición do xurado darase a coñecer
no mes de maio.
6ª. O xurado emitirá o seu fallo no curso da
Festa Xerais que se celebrará o día 12 de xuño.

7ª. O premio poderá ser declarado deserto no
caso de que o xurado así o estime e a decisión
será inapelable.
8ª. Edicións Xerais de Galicia, S.A., que reserva
os dereitos de edición sobre a novela premiada
en todas as linguas, coa posibilidade de ceder
tales dereitos a terceiros, poderá publicar esta
sen limitación do número de exemplares nin
de edicións. Os dez mil primeiros exemplares
vendidos estarán libres do pagamento de dereitos de autor/a.
O beneficiario/a do premio, que se compromete a renunciar expresamente a calquera pretensión sobre os devanditos dereitos, recibirá
gratuitamente cincuenta exemplares da obra
publicada.
9ª. Os orixinais non premiados poderán retirarse nos dous meses seguintes ao fallo. Os que
non se retiren serán destruídos.
A participación nesta convocatoria requirirá a
aceptación das normas contidas nas presentes
bases e as decisións do xurado que se teña designado.
XXV Premio Merlín
de Literatura Infantil
Edicións Xerais de Galicia convoca a vixésimo
quinta edición do Premio Merlín de Literatura
Infantil en lingua galega, dotado con 10.000
euros, que se rexerá por unhas bases básicamente semellantes ás do premio anterior.
A data de presentación é tamén antes do día
12 de abril, e as obras haberán de se mandar
ao mesmo enderezo, indicando no sobre: para
o Premio Merlín de Literatura Infantil.
O resto das bases é igual ao premio anterior de
novela, agás no caso dos exemplares exentos
de direitos de autor, que neste caso serán os primeiros 5.000 vendidos.

Guieiro 1390.qxd

26/1/10

Queres saber máis?

23:25

Página 7

anosaterra.com

GUIEIRO.45.

ANOSATERRA

28 DE XANEIRO - 3 DE FEBREIRO DE 2010

Anuncios de balde.
Poden facelos chegar a:
Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com .
Poden adxuntar unha foto.
Prégase avisar da desactualización dos anuncios.

No Teatro Arte Livre de Vigo séguese a programar, unha semana
máis, a obra A comédia da vida privada, da compañía Teatro Novo
do Brasil.

nal El Mundo Fernando Quintela,
embarcado a bordo dun cayuco,
unha viaxe de 18 horas no pasado
xuño, que acabou a mans da Garda
Civil. Até o 14 de marzo, no Centro
Cultural Caixanova.
¬EXPO. Transit. A exposición estará formada por 22 obras realizadas
en técnica mixta, dunha gran forza
expresionista, obra do vigués Ramón Trigo. Aberta até o 14 de febreiro, na Sala de Exposicións I do Centro Social Caixanova.
¬EXPO. No grande azul. Obras
do gañador Bolsa de Creación Fotográfica José Romay. Até o 14 de
marzo., no Museo do Mar de Galicia.
¬MÚSICA. Ian Paice + Hush. O
lendario batería de Deep Purpleactúa acompañado do grupo italiano
de tributo Hush, este venres 29, ás
23:00, entradas a 20/25 euros, na sala
Alma(avda. Beiramar).
¬ MÚSICA . Le Cûl. Unha banda

que experimenta co ruidismo, a
electrónica e o punk a traves da
deconstrucción. O venres 29, ás
00:00 , entradas a 4 euros, na sala
La Iguana Club.
O sábado 30 actúan The Soul
Jacket, rockde raices clásicas, influenciado polo blues, soul e
southern rock americanos da década de 1970. Ás 00:00, entrada a
5 euros.
¬MÚSICA. Los Chavales. Grupo
compostelán que fan versións de
clásicos do rock, no Aniversario da
Casa de Arriba, este xoves 28, ás
22:30, entrada a 5 euros, na sala La
Fábrica de Chocolate.
O venres 29, á mesma hora, estará
Volador, un grupo de Zaragoza.
O sábado 30, á mesma hora, van tocar L’Avalanche, cunha traxectoria avaliada por sete anos de concertos pola xeografía española e
francesa deste trío.

Foto de Fernando Quintela.

¬MÚSICA. Sandro Norton Jazz
Quartet. Aínda que nado en
Porto, Sandro desenvolveu a maior
parte da súa carreira musical en Inglaterra, país no que completou os
seus estudos musicais no afamado
London College of Music. Este venres 29 , ás 23:00, entrada a 5 euros,
na sala Contrabajo.
E o día seguinte, sábado 30, á
mesma hora e con entrada a 6 euros, MBM, (Lucía Martínez,Antonio Bravo, Baldo Martínez), un poderoso trío de tres soberbios jazzistas galegos.
¬TEATRO. A comédia da vida
privada . U nha adaptación baseada na obra do brasileiro Luis
Fernando Verissimo , de grande
éxito no teatro e na televisión daquel país. Representada pola compañía Teatro Novo Brasil/Portugal, estará en cartel o venres 29 e
sábado 30, ás 21:30, e domingo 31,

ás 20:00, no Teatro Arte Livre.
¬TEATRO. Festival de humor solidario a beneficio de Haití.
Cómicos como Candido Pazó, pallasos e moitos magos da cidade xúntanse a beneficio de UNICEF nunha
gran gala. O domingo 31, ás 18:00, no
Centro Cultural Caixanova.
VILAGARCÍA
¬TEATRO. Colgados - Logomonos. En épocas de crise hai moito
colgado. Homesoga é un colgado
profesional. O concello convíadao a
facer unha demo nun teatro. Polo
grupo Ancora Produccións, este
venres 29, ás 21:00, no Auditorio Municipal.
VIVEIRO
¬TEATRO. Cachai. Unha producción
para adultos da compañía Miroscopio Perdicións. O sábado 30, ás
20:30, no Teatro Pastor Díaz.

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Casa para aluguer de fin de semana ou vacacions, situada á beira
do rio Miño en Seixas (Caminha). Tel:
690 64 50 63
Ofrécese rapaza para coidar anciáns e nenos. Experiencia e título.
Mañás e fins de semana. Santiago e
comarca. Tel: 617 407 697.
 Home das Rias Baixas en Compostela, busca muller 30/40 anos,
sensible, con inquedanzas culturais,
galeguista, boa persoa, con ganas
de amizade ou o que poida xurdir.
Correo: riasbaixas2007@yahoo.es
 Vendo sillón e dúas butacas
(tresillo), coa armazón de madeira.
En Moi bó estado e económico. Tel:
986 290219, preguntar por Conchi.
 Licenciada en Filosofíadá aulas
de letras (lingua, filosofía, francés) a
tódolos niveis en Compostela. Ampla experiencia e flexibilidade horaria, seriedade. Tel: 600 370886.
 Véndese Vespa azul, modelo
ET2 do 99, 50cc, bo estado (durme
en garaxe, cubertas novas e ITV),
con papeis. 600 €. Entrégase en Vigo
a mediados de agosto. Contactar
con Iago/Julia: 636404719.
 Aula de música moderna. Pop Rock -Jazz. Canto, Flauta traveseira,
Guitarra eléctrica, Baixo, Piano, Batería, Composición de cancións. Tel:
658 824 262 • 986 298 530 • Vigo

 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).

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

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

 Merco libros, fotos, discos, revistas e todo tipo de documentos relacionados con Galicia. Chamar ao Tel:
678 911 804

 Véndense limóns caseiros bos.
Zona de Teis-Vigo. Prezo económico. Tel: 670504404, mail a_roda @
hotmail.com.
 Alúgase casa en Vegadeo (Asturias) en tempada escolar. Amoblada,
con garaxe e calefacción. Tel: 985 63
55 02.
 Particular vende áticono centro
de Tomiño, amoblado con calefacción, duplo ventanal, terraza con
toldo, adega e garaxe. Impecábel.
Mellor ver. Prezo: 90.000 euros. Tel:
690719480
 Busco rapaza entre 30/40 anos
que viva en Galiza e fale galego para
relación de parella ou amizade. Prometo honestidade e sinceridade.
Correo : pedrolopez_35@yahoo.es
 Con experiencia e responsabilidade, coido do teu meniño ou meniños. Zona de Vigo e Valmiñor. Chamar ao Tel: 660183231.

 Vendo colecciónsde cen pins, oitenta películas VHS, más de 150 revistas de coches de anos 80-90.
Prezo: 90 euros cada colección. Tel:
650793685.
 Ofrécese moza para coidar nenos e anciás e para limpeza de calquera tipo, por horas, as tardes dos
luns, mércores, venres e fins de semana, en Santiago e comarca. Tel:
617407697.
 Vendo Ford Escort, 1800 diésel,
en perfecto estado por 1.300 euros.
Urxe vender. Tel: 606 066 705
 Fanse cubertas de piscina e
bombas de calor. Amplia variedade
de prezos. Preguntar por Carlos, Tel:
637472399
 Véndense mobeis de cociña,
con fregadeiro, campana extractora,
grifo e pedra de encimeira, perfecto
estado, ideal para segunda cociña
en casa rural. Moi económica. Anxo,
Tel:636 495 923 ou 609 416 204

 Compro fotos, documentos,
executorias, postais, libros e discos
antigos. Teléfono 678 911 804. Correo: sanader150@gmail.com
 Grupo Folk profesional busca
músico en Vigo. Preferiblemente
violinista, zanfonista, bouzoukista....
valórase versatilidade. Traballo serio
e remunerado, zona Vigo ou arredores. Tel: 670504404, mail: a_roda @
hotmail.com
 Vendo balconada e portas do
século XIX, por reforma, en Bergondo. En perfecto estado. Tel:
628901393.
 Véndese porta de garaxede 315
x 215 metros. Vigo. Bo estado. Barato. Tel: 617486436
 Vendo ovos da casa(ecolóxicos.)
Entre Padron e A Estrada. Galinhas
de crista pinheira e Mos, ceivas sen
polución, auga limpa, alimentadas
de millo e erva. Venda de pitas, coellos e años criados á maneira tradicional. E-mail a: ovosdacasa.padrom@gmail.com , e envio-che telf.
 Alugo pisono centro de Pontevedra, rua Benito Corbal. Dous dormitorios, amueblado, con terraza, patio
de cociña, garaxe e trasteiro. Aluguer: 575 Euros coa comunidade e o
garaxe incluidos.Tel: 689 585 767.
 Vendo móbeis de oficina e computadores. Móbeis practicamente

novos, en moi bo estado (mesas, cadeiras e estanterías), e computadores de todo tipo: portátiles e pcs clónicos con Windows e Linux. +info:
mobeisecomputadores@gmail.com
 Véndese áticoen Salceda de Caselas.3dormitorios, 2baños, cociña,
salón, garaxe e bodega. 90 m. 27 millóns ptas. Teléfono 691495571
 Ofrecese asistenta por horas,
limpeza e prancha. Zona vigo e arredores. Teléfono. 691495571.
 Alúgase piso en A Coruña, rúa
Belen, perto da estación do tren e a 5
minutos do Pazo da Opera, dous
dormitorios, con mobles, 70m2, coa
comunidade incluido, reformado.475€ . Tel: 609372341
 Véndese colección do Faro de
Vigo do centenario (1952). Preguntar
por Carlos. Teléfono 986490688

 Poña aquí GRATIS o seu
anuncio, facendoo chegar a:
Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com
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Xosé Valiñas

Milla Jovovichen A cuarta fase.

Morgan Freeman encarna a Mandela na película Invictus, dirixida por Clint Eastwoood.

EN CARTEL.
Invictus
Dirixe: Clint Eastwood.
Intérpretes: Morgan Freeman,
Matt Damon.
Biopic. EE UU, 2009

Próximo a cumprir os 80, o
grande Eastwood está a atravesar un dos periodos máis prolíficos da súa carreira como cineasta. Anda o home metido xa na
filmación da súa nova fita, seica
un thriller sobrenatural con libreto do guionista británico de
moda Peter “Frost/Nixon, The
Queen, The Damned United”
Morgan e agora toca falar do seu
agardado biopic sobre Nelson
Mandela. A base é o libro-reportaxe de John Carlin The human
factor, centrado na época posterior á saída do cárcere de Mandela e, concretamente, nos seus
esforzos para acabar coa distinción de cor no campionato
mundial de rugbi, organizado
xa como presidente, coa axuda

do astro local deste deporte,
François Pienaar, interpretado
por Matt Damon. Épica deportiva e política da emoción.

En terra hostil
Dirixe: Kathryn Bigelow.
Intérpretes: Jeremy Renner,
Anthony Mackie.
Bélica. EE UU, 2008

Marchou lixeira de equipaxe
dos recentes globos de ouropero a que fora esposa de James
Cameron segue a soar forte nas
quinielas dos Oscar por este
tenso drama bélico de ambiente iraquí que supuxo a súa
resurrección creativa tras anos
de discreto ostracismo na zona
fría de Hollywood. Hai que lembrar que nos 80 e 90 era unha
das grandes realizadoras emerxentes chamadas a renovar o
cine norteamericano comercial
con filmes de culto como Near
dark ou Chámano Bodhi. Con
guión do argumentista de No
val de Elah, outra das grandes

KEITH BERNSTEIN

referencias da pegada iraquí no
Hollywood recente, Bigelow
tece un áspero relato do día a día
dunha brigada de artificeiros no
Irak do caos post invasión, unha
historia sen convencionalismos
moralistas e con todo o nervio
da vella Bigelow.

Chéri
Dirixe: Stephen Frears.
Intérpretes: Michelle Pfeiffer,
Kathy Bates.
Drama. Gran Bretaña, 2009

Regresa por fin a anhelada Pfeiffer nun papel digno da súa presenza,vestida de novo de época
–albores do séculoXX– para a
nova proposta
cinemato-

gráfica do británico Frears. Un
drama romántico ambientado
no París bohemio da Belle Epoque. Pfeiffer encarna unha veterana meretriz que vive unha cínica historia de amor e paixón
co imberbe fillo dunha compañeira de oficio. Frears recorre a
un novoguión de Christopher
Hampton dúas décadas despois doéxito da súa versión d’As
amizades perigosas.

A cuarta fase
Dirixe: Olatunde Osunsanmi.
Intérpretes: Milla Jovovich, Elias
Koteas.
Intriga. EE UU, 2009

Steven Spielberg someteu nos
70 a Richard Dreyfuss e a Teri
Garr aos encontros na terceira
fase, 30 anos de abducións e
expedientes X dan para que Jovovich e Elias Koteas entren
agora nunha intrigante cuarta

Michelle Pfeiffer
en Chéri.

Evangeline Lillyen En terra hostil.

ED ARAQUEL

fase na que a xélida Alaska
serve como pano de fondo
para unha rutinaria intriga paranormal sobre desaparecidos.

Catalina Saavedra en A nana.

A nana
Dirixe: Sebastián Silva.
Intérpretes: Catalina Saavedra,
Claudia Celedón.
Drama. Chile, 2009

A gran revelación do cinema
chileno, triunfadora en Sundance e no Festival Iberoamericano de Huelva e aspirante –fallida– a dar a sorpresa nos últimos globos de ouro fronte á Fita
branca de Haneke. O filme de
Silva é un sinxelo drama de personaxes enfocado nas tribulacións dunha veterana nana que
vai vendo como declina a súa
posición no servizo doméstico
dunha familia da clasista alta
burguesía de Santiago. No seu
país foi protagonista dunha
inopinada polémica que medrou de xeito parello á recente
campaña electoral que lle deu a
vitoria ao dereitista Piñera. Medios e opinadores afíns á opción
vencedora fixeron bandeira da
súa defensa nunha surrealista
campaña de política-cultura
fronte á allendista Dawson, illa
10, do veterano Miguel Littín.
Todo polo suposto desaire que
lle fixo o goberno Bachelet ao
escoller a fita de Littín como aspirante chilena aos Oscar.G
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XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

León 2010.
Xa hai moitos anos que o Concello de León se comprometeu co xadrez na organización de torneos de elevada categoría, froito do cal son o Maxistral Cidade de León, no
que se deron cita algúns dos mellores xogadores do mundo como Anand, Ivanchuk
ou Magnus Carlsen, e o Open Mundial Cidade de León, aberto que pese a celebrarse
nos primeiros días do ano congrega un gran número de xogadores de diversas categorías, idades e países, nun difícil equilibrio que harmoniza a gran cantidade de aficionados coa gran calidade dos profesionais asistentes. Do 1 ao 3 de xaneiro participaron neste popular torneo máis de 200 xogadores. O vencedor final foi Michal Krasenkow, seguido de Mikhail Gurevich e Kiril Georgiev. Os mellores galegos foron
respectivamente David Lariño, Aleksa Strikovic e Ivan Salgado nuns excelentes noveno, undécimo e duodécimo postos.
Krasenkow, Michal 2656
Open mundial de xadrez - León
Rapid (9.1). E92: Defensa India de Rei.
Krasenkow gañou os 5.000 euros do
primeiro premio, e os seus 84 quilos de
peso en botellas de viño cedidas polas
Bodegas Pardevalles das súas mellores
colleitas e das que o campión regalou
unha parte ós xogadores afeccionados.

1.d4 d6 2.Cf3 Cf6 3.c4 g6 4.Cc3 Ag7
5.e4 0-0 6.h3 e5 7.d5 a5 8.Ag5 Ca6
9.Ae2 c6 10.Cd2 Ad7 11.h4 h6 12.Ae3
h5 13.f3 Dc7 14.Ca4 c5 15.Cc3 Dd8
16.Cb5 Ce8 17.g4 f5 18.gxf5 gxf5
19.Ag5 Af6 [19...Db6!?±] 20.Tg1+Rh8 21.f4 [21.exf5!? Axg5 22.hxg5 Axf5
23.Ce4+-] 21…exf4± 22.Axh5 [22.Ad3
Cg7 23.a3 De7=] 22…Cg7?
[22...Axb5!?] 23.Df3 Cb4 24.0-0-0

Axb5 25.cxb5 c4 26.Rb1 Tc8
27.Ag6+- Cd3 28.Cxc4! fxe4 29.Axe4
Txc4 30.Axd3 Td4 31.Axf6 Dxf6
32.Tg6 De5 33.Tdg1 Tf7 34.T6g5 De7
a vantaxe das pezas brancas xa é notable dada a súa harmónica situación
para o ataque fronte á mala colocación
das negras que tamén adoecen dun
monarca máis exposto Diagrama
35.Dh5+! 1-0.

SUDOKU
Horizontais:
1- Arco que polo extremo superior soporta o empuxe dalgún
arco ou bóveda, e polo inferior apóiase nun botarel ou contraforte. 2- Na política actual, os que defenden un total libre mercado. 3-Símbolo do Indio. Crustáceo isópodo (xénero Asellus) de
auga doce. Batracio común das charcas e regatos. 4- “Por .... de”,
por causa de. Segundo sexa a primeira vogal aberta ou pecha, é
un plantígrado ou parte do esquelete. Sistema de transmisión
de textos ou imaxes polo teléfono. 5- Despacho quie popularizou Bill Clinton. Osíxeno. Concello de Ferrolterra. 6- Cor negra
nos brasóns heráldicos. Ouvear o can ou outro animal cando os
maltratan. 7- Prefixo grego que expresa a idea de propio, peculiar. Símbolo do Fluor. Período prolongado de falta de chuvias e
auga. 8- Cada unha das contas ensartadas nun rosario ou colar.
Siglas de Agricultural Land Commission. Voz latina usada para
indicar que unha palabra ou texto se transcribiu textualmente.
9- Elemento aéreo. Querer moi mal a alguén. Manifesta. 10Refugallo, residuo do que non se aproveita nin se utiliza nada.
11- Regra ou padrón que serve para fixar as dimensións das
pezas que se queren labrar en diversos oficios mecánicos.
Verticais:
1- Afouteza, audacia, resolución. 2- Que queren reformular algo
e volvelo ao seu estado novo ou correcto. 3- Símbolo do Cobalto. Enfermidade infecciosa dalgúns animais como o can ou o
gato, transmitida ao home pola mordedura. Símbolo do Escandio. 4- Envase para líquidos de 16 litros de capacidade. Contracción de lle e o. Oferta de compra de accións entre empresas. 5Peza de roupa feminina, de tea fina, que se pon por baixo da saia
ou do vestido. Existe. Adebeda. 6- Con exceso de peso. Neoloxismo inglés que indica un amorío ou ligue pasaxeiro. 7- Posúelo. Consoante. Xuíz musulmán. 8- Circunferencia de metal. Realizas. Órgao humano, do que hai dous. 9- Símbolo do Sodio.
Natural de Fene. Símbolo do Cloro. 10- Asasinato dun déspota
ou ditador. 11- Desmesurada e ampliada descripción ou explicación dun feito.
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César Lorenzo Gil

A

lberte Núñez Feixóo e os
seus estrategos seguro
que nunca pensaron
que a cortina de fume do galego
para que non se mirase para a
crise ía saír tan rebelde. O presidente tivo grandes problemas

CORTINA
DE FUME
para montar o seu equipo cultural e lingüístico; Roberto Varela e
Anxo Lorenzo non eran as súas
primeiras opcións e meses des-

pois de tomaren posesión xa teñen escrito o epitafio político.
Cando o PP gañou as eleccións,
a principal promesa recollida
naquel “contrato cos galegos”
era avanzar un plano anticrise
en 15 días, non rematar co ensino en galego en 15 meses. A

belixerancia contra a lingua foi,
quizais, un “teatro” para distraer
a imposibilidade de reducir o
paro. Talvez pensou o Goberno
que era mellor sulfurar profesores e literatos que obreiros do
metal. Mais ás veces é peor o remedio que a enfermidade.G

Raúl Asegurado preside o Proxecto Fiare, unha entidade que pretende constituír un banco baixo a fórmula
de cooperativa de crédito para prestar cartos a compañías con responsabilidade social. Trátase dunha empresa
vinculada a iniciativas estatais e europeas. Para contactar con ela: fiaregz@proyectofiare.com

‘Imos fundar un banco democrático’

PACO VILABARROS

H. Vixande

IRENE MOLINA / A.G.N.

transparente, na que os que poñen o diñeiro sexan socios e participen na toma de decisións.
Non son procedementos moi
burocráticos?
Máis que burocrático, é responsábel e democrático. Di o subcomandante Marcos que se entre todos tardamos máis en tomar as decisións, non sucede
nada malo. Ademais, os bancos
ás veces tamén tardan moito en
aprobar un crédito. Nós non
imos facer unha asemblea para
cada decisión que tomemos.
E hai clientela para iso?
Agora no Estado precisas captar
un capital social para constituír

un banco: dous millóns de euros
depositados no Banco de España e dezasete en depósitos. Xa
superamos os dezasete millóns
en depósitos e levamos un e pico
do que lle temos que dar ao
Banco de España.
E cando estará en funciona mento?
Esta é unha construción social e
territorial; non vou dar un prazo
como o AVE, porque podemos
non cumprir e somos responsábeis. Se me pregunta cando veremos unha oficina en Galiza?,
non antes de cinco anos.
E que máis planos teñen?
A idea é crear un banco baixo a

anosaterra
OVOS PODRES
Bieito Iglesias

E

Raúl Asegurado,presidentedeFiare
Preguntábase Bertolt Brecht
‘Que é o roubo dun banco en
comparación con fundar un?’
Pois nós pretendemos fundar
un. Tamén dicía Antonio Gramsciiso de ‘fronte o pesimismo da
razón, optimismo da vontade’.
As cousas están tan mal que hai
que buscar alternativas.
Eu fíome máis do carpín.
Por moito carpín que teñas, aí
non te van domiciliar a nómina. Por desgraza, precisas
dun banco para pagar os recibos e cobrar o salario.
Vostedes de momento só pretenden emprestar cartos, a calquera que asome o fociño?
Non é a única pretensión. Queremos ofertar o mesmo que un
banco en canto a bens e servizos
financeiros. Menos actividade
na bolsa todo o demais: pagamentos, domiciliacións, préstamos, banca electrónica... Ollo,
non somos unha ONG, queremos garantía de devolución dos
cartos. Non lle imos prestar a
quen queira comprar un coche,
senón a quen teña proxectos
con responsabilidade social porque queremos que teña unha
repercusión, como crear postos
de traballo, atender colectivos
desfavorecidos ou implicar un
impacto ambiental positivo.
Como van impedir que os cartos
rematen nas mans dun crápula?
Non se trata de delimitar a propiedade privada. Consiste en
xuntar cartos que xa existen e
xestionalos de forma plural e
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fórmula de cooperativa de crédito e necesitamos músculo
asociativo. De momento somos
13 asociacións pero pronto seremos 20 ou 25 en Galiza.
Con caixeiros automáticos e
todo?
E tarxetas de crédito.
Xa me tarda en que estea a funcionar e ter unha Visa Ouro en
galego, que glamour!
Non é cuestión de Visas Ouro,
senón de liberdade. Quen determina hoxe o acceso aos materiais? Os bancos. Sen un banco,
os partidos políticos non poderían existir, quen lles prestaría o
diñeiro para as campañas?G

mprestaríalle de boa
gana a Roberto Varela,
ex cónsul en Nova Iorque, a
edición de Kaputt que a min
me deixou Joám Trillo, un
amigo italianizante. Citarei
un anaco do prosador Curzio
Malaparte: “Avete letto New
York di Cecil Beaton? ” , mi
domandò William. “Peccato”, disse Jane, “che l´Italia
non abbia uno scrittore
come Cecil. Gli scrittori italiani sono provinciali”. “Perché no?”, disse Dorothy, “in
quanto a pettegolezzi, Roma
non ha nulla da invidiare a
New York. Quel che manca
non sono i pettegolezzi, ma
un gossip writer”. “La stessa
New York , in fondo”, disse
Dora, “è una città di provincia”. Na Galiza tamén circulan murmuraciós (pettegolezzi ) sobre a vida privada
dos conselleiros pero o sistema literario galego carece
dun escritor mexeriqueiro
(gossip writer) que as publique. Eu escribín, en Pan e
coitelo, sobre un conselleiro
de cultura que ten como programa político saquear os orzamentos pra fuxir ao Brasil e
vivir alá como un rei nunha
cesta. Infelizmente, os políticos de carne e óso carecen
dese esprit e son provincianos de raio. Varela, por caso,
presume de universalista e
ponlle defecto de ensimesmamento á cultura galaica,
como se el soubese máis que
Otero Pedrayo de Chateaubriand, Goethe, Rousseau,
Hugo, Villiers de L’Isle-Adam
ou Joyce. O orgullo dos medíocres é satánico, cheira a
xofre e ovos chocos. G

’’

Comoseelsoubesemáis
que Otero Pedrayo
de Chateaubriand,
Goethe, Rousseau...”

