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O Bipartito
O sector galeguista do PP reorganízase despois da súa vitoria en Ourense

Xosé Manuel Baltar,
novo Presidente
do PP de Ourense.

A.G.N.
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CONGRESO PROVINCIAL DO PP EN OURENSE

O avión Santiago-Madrid
estrélase en Ourense
A tensión e as presións do congreso do PP
ourensán duraron até última hora,
coma se dunhas eleccións municipais
se tratase. Pero a guerra aberta entre
os dous sectores foi, se cabe, máis intensa

Ramón Villares, presidente do Consello da Cultura.
A.R.

O Consello da Cultura dalle
outro pau
ao Decreto do Galego >7
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CULTURA.

A maioría dos compromisarios que acudiron ao congreso
provincial do PP en Ourense, o
pasado sábado 30, definiron o
acontecido como unha guerra
aberta. Mentres algúns falan
de “sucesión dinástica”, os
partidarios de Xosé Manuel
Baltar, electo presidente do PP
de Ourense, consideran que o
debate estivo entre “dúas maneiras diferentes de entender a
política”. Unha máis burocrática, a dos responsábeis do
partido na Xunta, e outra máis
apegada ao terreo, que sería a
encarnada polo entorno do
baltarismo. De feito, unha das
verbas que máis gustan de

usar os membros deste sector
é a de “Terra”.
A tensión que se viviu no Pazo Paco Paz, lugar do congreso,
dende primeira hora da mañá,
non foi nada comparada coa situación de presión a que se viron sometidos moitos dos compromisarios ao longo do venres
29. Chamadas telefónicas dende ambos bandos, recordatorios de favores prestados ou
promesas de atencións no futuro. Chamadas e visitas persoais,
que definía graficamente un
dos compromisarios cando accedía o congreso: “onte as navallas voaron a un metro de altura,
o mellor foi estar cara abaixo
deitado no chan ou desapareci-

Rafael Louzán, Xosé M. Barreiro, Alfonso Rueda eXosé Manuel Baltar.

do”. A semellanza das eleccións
municipais nos pequenos concellos, loitouse até última hora
voto a voto, casa a casa. Outro
dos compromisarios, procedente do concello de Barbadás,
recoñecía que non tivera máis
remedio que apagar o móbil,
“tras recibir a media tarde media ducia de chamadas, apagueino, foi tremendo”.

A.G.N.

INCERTEZA ATÉ O DERRADEIRO MOMENTO. Estas presións fixeron
que uns cincuenta, dos mil
douscentos compromisarios
con dereito a voto, decidiran
ficar na casa. Fontes do sector
próximo a Xosé Manuel Baltar
consideraron que a totalidade
destes abstencionistas eran
compromisarios que avalaran
a súa candidatura, pero >>>

¬LETRAS
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Roberto Varela >27
¬ENTREVISTA

Sarah Waters, escritora:
‘A vida no Londres en guerra
era máis libre’ >32-33
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Ourense, berce do galeguismo, segundo Baltar
Conxuntamente con “ourensanismo”, a palabra máis empregada polo novo presidente
do PP provincial foi a de “galeguismo”. Sen chiscadelas a Núñez Feixóo nin ao candidato
derrotado, Xosé Manuel Baltar
centrou todo o seu discurso en
reivindicar os ilustres escritores
ourensáns, Pedrayo e Risco entre eles, e incluso solicitou a
concesión a Ourense de futura
cidade europea da cultura.
Tamén reivindicou a provincia como berce do galeguismo, “polo cal debemos

sentirnos orgullos e pelexar
por seguilo sendo no futuro”.
Non houbo referencia, nin de
apoio nin de rexeitamento, ao
decreto do galego.
Os gañadores reivindicaron
tamén o seu ourensanismo
fronte a outra candidatura que
consideraban subordinada ás
decisións de Santiago. Este ourensanismo levou tamén a Xosé Manuel Baltar a asumir
“punto por punto o manifesto,
Ourensanía promovido por
Luís González Tosar no ano
2005. Nel reivindícase a Ou-

’’

SenchiscadelasaFeixóo
nin ao candidato derrotado,
X. M. Baltar centrou o seu
discurso en reivindicar
os escritores ourensáns,
Pedrayo e Risco”

rense, como provincia especialmente vencellada ao galeguismo, aínda que cun elemento diferenciador propio.

Dentro da nova executiva,
renovada en dous terzos, inclúese o ex parlamentario Maximino Rodríguez, encargado
agora de promover e darlle seguimento ao carácter galeguista da formación conservadora
na provincia ourensá. Este nomeamento era recriminado no
mesmo día por un dos diarios
dixitais conservadores da capital do Estado Español, ao lembrar que na súa estadía como
parlamentario fora un dos que
apoiara a Xosé Cuíña, fronte a
Manuel Fraga.G
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Houbochamadasdende
ambos bandos,
recordatorios de favores
prestados e promesas
de atencións no futuro”

’’

Atensióndosectorpróximo
a Baltar, transformouse en
festa desbordada
ao coñecer os resultados
das primeiras mesas”

’’

CandoNúñezFeixóoaccedía
ao congreso, os aplausos
ían dirixidos a Xosé Luís
Baltar que aupaba o seu fillo
nas bancadas do pavillón”

Xosé Manuel Baltar.

>>> que cederon ante a presión da maquinaria do partido
engraxada dende Santiago. A
estes abstencionistas habería
que engandirlles outros vinte e
seis compromisarios, que a última hora viraron o voto para
apoiar finalmente o alcalde de
Verín.
Estes cambios de última hora
levaron a incerteza ao congreso,
xusto antes do inicio do reconto.
A situación fixo albergar esperanzas a Xoán Manuel Ximénez

A.G.N.

Morán, unha esperanza de vitoria que non disimulaban e que
lle trasladaron ao staff do partido chegado de Madrid e a outros parlamentarios galegos.
A tensión do sector próximo
a Baltar, transformouse en festa desbordada ao coñecer os
resultados filtrados das primeiras mesas: na sete gañaba Xosé
Manuel Baltar 56 a 38, e na tres
conseguía duplicar á candidatura oficialista. Os resultados,
coñecidos polo propio candi-

dato no intre, conseguiron que
mudase a faciana de tensión
que até o momento mostrara.
Contrastaba coas caras longas
especialmente de Rodríguez
Miranda e Ximénez Morán.
A vitoria e a ostentación da
mesma fíxose sen contemplacións. Cando Núñez Feixóo accedía ao Paco Paz, os aplausos
ían dirixidos a Xosé Luís Baltar
que aupaba o seu fillo nas bancadas do pavillón. O propio
presidente da Deputación era

tamén manteado polo alcalde
de Melón, Alberte Pardellas.
Antes xa foran abouxados
Ximénez Morán e Rodríguez
Miranda. Xosé Luís Baltar, en
cambio, resultara vitoreado
cando o presidente da mesa
tratou de cortalo por entender
que o informe dos dezasete
anos de presidencia do partido
excedía as palabras que estaba
previsto pronunciase. Na mente e nas dedicatorias, voz en alto, dos gañadores, estaban os
sinalados como traidores: Poli,
Miranda ou os alcaldes de Santo Amaro ou Viana do Bolo,
Andrés Montesinos que, conxuntamente co seu irmán e deputado provincial Francisco
Montesinos, optaron pola candidatura de Ximénez Morán.
Un dos alcaldes aseguráballe
a un compromisario da opción
contraria: “isto agora non se cura
nin con toneladas de betadine.
Dixéronse, en público e en privado, cuestións moi gordas”.G

ai preocupación na sede da Xunta polo control que está a exercer a prensa e a oposición. “Sentímonos
espiados”, confesa un alto
cargo, “hai xornalistas facendo seguimento de certos temas”. Entre eses temas menciona o Xacobeo, algunhas
empresas e axencias de publicidade coas que o PP mantén
relación. Parece que o paso
polo poder fixo xermolar unha oposición máis experta,
que fía máis fino e se perde
menos en xeneralidades.
É positivo este control democrático do goberno pero
tampouco podemos ser demasiado optimistas. O PP
conta, por tradición, cunha
boa nómina de avogados e
xestores capaces de dificultar o acceso ao fácil e de habilitar o difícil.
Un bo exemplo disto último encóntrase a disposición
dos lectores na páxina 9 deste
mesmo periódico. O novo
decreto que determina o acceso á vivenda protexida permitirá unha execución máis
rápida, pero a cambio non
lles garante os mesmos dereitos a todos os solicitantes.
A estratexia da Xunta, trátese de vivenda protexida,
de listas de espera na sanidade ou de axudas á dependencia, baséase en parte na
opacidade administrativa,
no estabelecemento de requisitos escuros que disuaden ou imposibilitan boa
parte das solicitudes. O resultado? Menos peticións e
maiores posibilidades para
os “avisados”. Dado, ademais, que as solicitudes serán menos, a consellaría correspondente poderá falar
dunha porcentaxe de cobertura máis alta e, polo tanto,
de maior eficacia.
A guinda, polo de agora,
acaba de poñela Cultura nas
axudas ao cómic. A esixencia
de titulación universitaria
para ter acceso ás bolsas,
aínda que non existe ningunha titulación específica,
deixa fóra moitos dos nosos
principais debuxantes, algúns deles de sona internacional.G
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María Obelleiro

ASEMANA
GOBERNADO POLO PP

VILARIÑO DE CONSO VOTA
EN CONTRA DO DECRETO
DO GALEGO
O Concello de Vilariño de Conso, gobernado polo PP, converteuse no primeiro municipio en
posicionarse contra as bases do
decreto do galego. Así, aprobou
por unanimidade a moción impulsada polo BNG na que se demanda a retirada do decreto.
Tamén insta a Xunta a que
cumpra as súas obrigas estatutarias de normalización da lingua propia de Galiza e pídelle ao
Goberno galego que retorne ao
consenso político e social. Esta
iniciativa do BNG vaise debater
no conxunto dos concellos e
nela afírmase que “é unha agresión á dignidade da nosa cultura que haxa un goberno da Xunta que maltrate e desprece a lingua propia do noso país”.G

Manifestación en defensa dos servizos sociais públicos.

CONVOCADA POLA CIG

MANIFESTACIÓN CONTRA
A PRIVATIZACIÓN DOS SERVIZOS SOCIAIS
Convocados pola CIG, varios
milleiros de persoas manifestáronse en Santiago o pa-

sado 30 de xaneiro en defensa duns servizos sociais públicos e contra as políticas

privatizadoras do Goberno
de Alberto Núñez Feixóo. A
marcha, que comezou na
Praza do Toural e rematou
en Praterías, foi secundada
polo BNG e contou co apoio
da Plataforma en Defensa do

Por último, engadiu, “que unha zona sexa Rede Natura non
significa que nela non se poida facer nada”, engadiu.G

POLÉMICA DOS AUDIS

O PSDEG ACUSA A XUNTA
DE GASTAR MÁIS
DE SEIS MILLÓNS EN COCHES

E DO ASTURIANO NA SÚA TERRA

O deputado do PSdeG, Xosé
Manuel Laxe Tuñas, cifrou en
máis de seis millóns de euros o
gasto da Xunta na adquisición
de 347 vehículos, a maioría deles polo procedemento de renting e leasing. O parlamentario
socialista puxo de manifesto
que, dos vehículos adquiridos,
algúns son de alta gama, polo
que censurou a “dobre moral”
de Alberte Núñez Feixóo e de
Alfonso Rueda, que “criticaron” o bipartito por ter coches
dese tipo.
Neste sentido, tamén lamentou que, mentres compraron vehículos de alta gama e
“con tapicería de coiro”, 17 coches marca Audi cos que contaba o anterior goberno “seguen nos garaxes sen darlles
uso por un capricho electoral”.
Laxe Tuñas debullou algunhas das adquisicións realizadas
pola Xunta, como a compra de
cinco vehículos de Sogama
–un todoterreo de gran cilindrada e catro de alta gama– ou
o coche por valor de 40.000 euros para Portos de Galiza.G

FERRÍN PIDE A OFICIALIDADE
DO GALEGO NO EO-NAVIA

O conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, cos últimos vehículos adquiridos pola Xunta.
PEPE FERRÍN / A.G.N.

figuras de protección do Plan
de Ordenación do Litoral e a
autorización de plantas acuícolas como a de Touriñán.
Nunha entrevista concedida a
El Correo Gallego, Hernández
insistiu na necesidade de estabelecer algún tipo de activida-

de no litoral. “Está claro que a
costa non debe ser un museo,
debe ser un espazo vital”.
“Nós temos a ambición de
que a costa galega se converta
nunha oportunidade para actividades que non teñen outro
sitio no que desenvolverse”.

Varela e Xesús Vázquez. A asociación tamén lle reclama a
Feixóo “un cambio a fondo”
na política “nefasta” destes
departamentos. “Seguramente, somos o único país do
mundo no que o responsábel
de promocionar unha cultura
a descoñece, menospreza e
ataca”, apuntou o presidente
da Mesa, Carlos Callón, en relación a Varela. Sobre Vázquez, apuntou, “tampouco temos constancia doutro lugar
no planeta no que un Goberno democrático siga adiante
cunha reforma educativa a
pesar de contar cun rexeitamento tan unánime como o
decreto contra o galego”. Pola
outra banda, Callón sinalou
que os votantes do PP “son os
primeiros destinatarios” das
campañas da Mesa, “xa que
eles son os primeiros que teñen que revolverse contra as
políticas da Xunta”.G

A MESA RECLAMA A DIMISIÓN
DOS CONSELLEIROS
DE CULTURA E DE EDUCACIÓN

MÁIS OBRAS

A XUNTA REXEITA
UNHA COSTA “MUSEO”
O conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, declarou que “non existe ningunha contradición” entre as

O novo presidente da Real
Academia Galega, Xosé Luís
Méndez Ferrín, solicitou a oficialidade da lingua asturiana
no territorio desta autonomía,
exceptuando a zona entre os
ríos Navia e Eo, para a que pide a oficialidade do galego. O
escritor ve posíbel chegar a un
consenso normativo coa Academia da Llingua Asturiana
para o occidente de Asturias,
sempre e cando esta “deixe de
asturianizar”. O presidente da
RAG apuntou que “o asturiano forma parte dunha unidade lingüística venerábel, antiga, que sobrevive até Portugal,
e León, e que iso ten que ser
oficializado plenamente, non
de xeito vergoñento e insuficientemente como está agora;
o asturiano ten que ser lingua
oficial e o galego tamén ten
que ser lingua oficial de Asturias”.G

Sistema Público de Servizos
Sociais. “O público é servizo,
o privado, beneficio”, “conselleira, mentireira” e “queremos galescolas e non galiñeiros” foron as consignas
máis berradas. O secretario
nacional da CIG-Ensino, Anxo Louzao, subliñou que
cómpre defender a permanencia dos servizos sociais
públicos, a estabilidade dos
traballadores, a aplicación
do convenio que negociaron
o pasado mes de marzo e a
celebración das oposicións
“que no seu día foron convocadas”. O sindicalista tamén
protestou contra o despedimento de 61 empregados do
Consorcio de Igualdade e
Benestar.G

Presentación do Plan de Ordenación do Litoral.

PEPE FERRÍN / A.G.N.

A Mesa pola Normalización
Lingüística presentou unha
campaña de envío de correos
electrónicos ao presidente da
Xunta para pedirlle o cesamento dos conselleiros de
Cultura e Educación, Roberto

Carlos Callón, presidente da Mesa.

>>>
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Xosé Manuel Baltar, novo presidente do PP de Ourense

‘Nunca iría a unha manifestación de Galicia Bilingüe’
Manuel Vilas

Manuel Baltar está exultante. O
novo líder do PP de Ourense é
agora referente indiscutíbel do
chamado “sector da boina”, en
teoría o máis próximo ao galeguismo.
Ao final gañou o Congreso, pero só co 60% dos votos.
62,5 fronte a 37,5.
En todo caso, menos do que se
prevía ao principio.
Todo o que sexa gañar por máis
dun voto é gañar o congreso.
Nunhas circunstancias e nun
escenario realmente difícil, con
practicamente todo en contra.
Mesmo cunha campaña mediática sen precedentes; nun
proceso que se convocou no último día establecido pola directiva de Galicia. Contaba que algúns movementos de última
hora reducisen os meus votos;
pero evidentemente case 300
sufraxios máis que o rival é unha
maioría ‘super-absoluta’. Isto
proba que houbo unha aposta
clarísima pola miña campaña
ante máis de 7.000 asistentes en
70 actos, co apoio de 85 dos 92
responsábeis locais do partido
na provincia. Esa forza, que cataloguei como “Movemento Popular Imparábel”, realmente demostrou ao final ser imparábel.
Fala dunha campaña con todo
en contra. O aparato do PP en
Santiago foi tan imparcial como prometeu?
Na imparcialidade, unicamente
respecto a postura que mantivo
o presidente do PP en Galicia.
Unicamente Feixóo?
Mantivo esa independencia;
polo menos non se lle coñece
ningunha declaración que prexudicase as miñas opcións.
E o resto?
Basta ver os membros da candidatura de Ximénez [o alcalde de
Verín, derrotado no congreso
malia o apoio do chamado sector do birrete que goberna o PPdeG]. En toda a campaña fixeron dous actos de media hora;
fuxiron do debate malia que o
pedín insistentemente. Un número tres como Miranda [Antonio Rodríguez, voceiro do PPdeG, natural de Allariz], o delegado da Xunta [Roxelio Martínez, antagonista tradicional do
baltarismo]. Secretarios xerais
da Xunta, directores xerais... Ao
final dis, oes, aquí pasa algo.
Salva a Feixóo pero critica a outros.
Neste proceso sinalei a tres persoas que, para ser suave agora

>>>

que ostento un cargo institucional no partido...
Cales son?
En outubro reuninme con todos
os responsábeis locais da provincia e anuncieilles a miña intención de presentarme se Baltar Pumar [o seu pai, presidente
da Deputación] non optaba finalmente á reelección. O 10 de
outubro, o señor Ximénez díxome no seu despacho que contara con el, que apoiaba completamente a súa opción e que ía facer o que se dixera e que o vía
perfectamente. Di iso e logo preséntase o día que remata o prazo de presentación de candidaturas. Non sei como se pode catalogar iso. O segundo, Rodríguez Miranda, unha persoa que
eu apoiei sempre. Nos meses
anteriores, xa coa idea de presentar a miña candidatura, participou en xuntanzas cun reducidísimo grupos de persoas que
se supuña eran de confianza. E
despois, con que me atopo?
Participa na outra candidatura...
Non só iso, senón que semanas
antes di que Ximénez é máis de
confianza para Feixóo que Baltar. Esa é unha declaración ‘super-inconsciente’. Imaxino que
o presidente da Xunta cando
quere dicir algo pode dicilo el
mesmo, non ten ninguén que
interprete quen é máis da súa
confianza. Ademais, Miranda
xustificaba que Feixóo tíñalle
máis confianza a Ximénez que a
min no feito de que estaba no
Comité de Dirección de Galicia
e eu non. Imaxino que agora,
que son do Comité por dereito
propio, por gañar o Congreso de
Ourense, esa declaración xa
queda sen sentido. Supoño que
o que dixo Miranda non significa que Feixóo non confía nos
conselleiros, porque no Comité
creo que só está Rueda...
Miranda pode seguir sendo o
voceiro de todo o PPdeG?
A min no me molesta como voceiro, pero teño que apreciar,
como xa fixo moita xente, que o
seu comportamento non é o
máis exportábel en política. Eu,
se perdese, o Congreso non intentaría entrar na dirección de
Ximénez. Hai que ter honorabilidade e a xente que apostou por
min dende o principio pode andar pola rúa coa cabeza ben alta.
Poly Novoa está capacitado para ser outra vez candidato a alcalde de Ourense?
Poly foi alcalde de Ourense
uns meses...

eran pola outra opción; e perdemos en dous distritos de Ourense por menos de oito votos.
Daquela Nóvoa pode ser candidato?
Este proceso serviu para que
todo o mundo comprobase as
actitudes e os comportamentos de cadaquén. Así como eu
tiven que pasar por un proceso
coma este para gañar o liderado do partido, para gañar o
apoio das bases e dos compromisarios, non hai que descartar
que o mesmo procedemento
sexa empregado para asentar
liderados municipais. Iso si, cada vez queda menos para que
Ourense teña un alcalde ou unha alcaldesa do PP, porque a
parálise do Goberno Municipal
A.G.N.
é máis que patente, os escándalos, como o dos paneis publicitarios, están á orde do día.
O concello de Vilariño de ConVesaodelegadodaXunta,
so aproba unha moción que
ves directores xerais, ao final
cualifica de “agresión á dignidis, oes, aquí pasa algo”
dade da nosa cultura” o borrador do “Decreto do Plurilin güismo” da Xunta. Pódese repetir noutros municipios?
Iso
non forma parte do manual
Ocomportamentode
de
boas
prácticas do Partido PoRodríguez Miranda non é o
pular. De todos os xeitos, a orde
máis exportábel en política”
do día dese pleno estaba convocada con antelación á que fose
presidente do PP de Ourense. É
unha posición respecto a un dePolyNovoarepartiupapeletas creto que aínda non existe, o
que hai son unhas bases... Eu
dicindo que eran para Baltar conceptúo unhas bases como
cando eran para Ximénez”
unha forma de que a xente poida pronunciarse e poida apuntar as súas inquedanzas, é o momento para as achegas. Tampouco hai que dramatizar cun
OPPpodereformar
acordo que se tome nun conceo Estatuto só co apoio
llo como o de Vilariño, con todos
do BNG ou do PSOE”
os meus respectos para o alcalde Ventura Sierra e o resto de
concelleiros do PP que apoiaron
esa iniciativa do BNG. O que hai
que facer é esforzarse para atinar e que o texto do decreto sexa
o mellor para que poidamos reE perdeu as eleccións...
cuperar a pax lingüística dos goGañou as eleccións pero non bernos do PP.
conseguimos o Goberno. Poly Nunha entrevista en El País cuativo unha oportunidade. Nesta lificou de “insultante” a postura
campaña, o 15 de decembro dunha parte do PP galego sobre
–porque eu sinalo datas e podo o idioma. A que parte se refería?
achegar fotografías– asinou o Quede claro que non me refería
aval a miña candidatura. Des- a unha parte do PP. Referíame a
pois presenta ao outro candi- algunhas posturas de Galicia Bidato nun acto público e fai lingüe, que creo son insultantes.
campaña non a favor de Ximé- Que se me diga que mesmo se
nez senón en contra miña, por- pretende derrogar a Lei de Norque repartiu papeletas dicindo malización Lingüística, pois paque eran para que Baltar fose réceme unha cousa patética.
presidente, cando realmente Cal é a súa alternativa?

’’
’’
’’
’’

Actualizar a defensa do galego
no século XXI, o revisionismo é
malo sempre. Hai alicerces da
nosa posición institucional como país que ninguén debe discutir, porque se estamos a revisalos de seguido, iso aféctalle a
estabilidade institucional. Trátase de actualizar o respecto a
nosa lingua; para algo temos no
noso país unha lingua, unha
cultura e un territorio propios e
unha poboación identificada
coa súa pertenza a Galicia. Este
deseño de país é indiscutíbel.
Das súas palabras despréndese
que a participación de compañeiros nas protestas de Galicia
Bilingüe foi un erro.
E que eu nunca iría a esa manifestación, nunca iría a unha manifestación de Galicia Bilingüe.
Non coincido nas súas propostas, como tampouco coincido
cos da Mesa pola Normalización. Os radicalismos son malos. Cando houbo en Galicia un
presidente popular garantiuse a
pax lingüística. Con Albor na Lei
de Normalización, con Fraga no
Plan de Normalización. Estragouse esa unanimidade co bipartito, coa chegada do nacionalismo ao poder. Isto son feitos. Non hai que usar a lingua
como arma de confrontación
electoral. É a nosa maior riqueza
como pobo, a tarefa de calquera
que se adique ao servizo público
en Galicia é promovela.
O PP prometeu presentar unha
proposta de novo Estatuto nesta lexislatura, pero no ano que
leva no poder non fixo ren.
Galicia necesita unha modificación do seu estatuto. O Estatuto
permitiu que se puxesen en
marcha institucións que hoxe
todo o mundo recoñece como
propias, pero temos que facer
máis. En 1981 non estabamos
na UE. Xa que fomos unha das
tres primeiras comunidades
históricas que puxemos en marcha un texto estatutario, non deberiamos desaproveitar a oportunidade de modificalo. É certo
que Feixóo prometeu que un
proxecto de Lei sería remitido ao
Parlamento, algo que non logrou o bipartito. Agora é o intre
en que se pode acadar a reforma. Hai que ter 50 deputados
para aprobar a reforma estatutaria, o PP podería facer esa reforma unicamente co apoio do
BNG ou unicamente do PSOE. E
neste escenario non estamos
tan atados como o bipartito, no
que había unha dualidade.G
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Renfe apea o galego dos trens
O noso idioma desaparece dos carteis
informativos nos novos convois

Carlos Aymerich
M. Obelleiro

’’

PP e PSOE pactan
para mellor
repartiren
as caixas
galegas”

Os convois rexionais que atravesaban o país de norte a sur
deron paso nos últimos meses
a modernas máquinas de última xeración, os trens Media
Distancia (MD), que dispoñen
de 182 asentos, prazas para
persoas de mobilidade reducida e que acadan até 160 quilómetros por hora. A innovación
introduciuse nos vagóns á vez
que se reduciu a presenza do
galego. Malia que o español, o
galego e o inglés son os idiomas nos que Renfe emite os sinais acústicos, o español é a
única lingua na que fican escritos os cartaces informativos en
cada un dos vagóns.
O uso parcial do galego tamén se fai patente nas estacións, onde cada vez é máis habitual a súa exclusión, e na páxina web, onde se atopa relegado a un segundo plano da interface. Amais, o español segue
a impoñerse no servizo telefónico de atención ao cliente.
Nalgunhas ocasións, os teleoperadores chegan a solicitarlles
aos galegofalantes que empreguen o castelán “ao non comprendelos ben”. E iso que a
Carta Europea das Linguas Minoritarias recolle a obriga de
empregar o galego no sector
público. O propio Consello de
Europa advertiu nun informe
publicado no 2008 que “non se
realizaron actividades para

promover” o seu uso “no servizo de ferrocarrís (Renfe e
Adif)”. “Nestas compañías, o
galego utilízase nalgunhas ocasións en documentos oficiais.
Con todo, existe unha escasa
dotación de persoal galegofalante que poida prestar servizos nesta lingua”, conclúe.

‘SOMOS MOI EXQUISITOS’, DI RENFE.
Renfe nega a redución da presenza do galego e sinala que a
lexislación obriga a que “todo
tipo de información a bordo
dos trens estea en galego e español”. “No tema lingüístico
somos moi exquisitos”, aseguran fontes da compañía. “Pode
haber coches nos que os carteis sexan só en español, pero
no seguinte coche é seguro que
estarán redactados en galego,
xa que é de obrigado cumprimento”. Porén, todos os vagóns dos trens que vén de incorporar Renfe á rede ferroviaria da Galiza dispoñen só da
cartelaría informativa en español, agás no caso dos horarios.
O incumprimento da normativa lingüística en Renfe ten
chegado en varias ocasións ao
Congreso dos Deputados e ao
Parlamento galego da man do
BNG, que logrou o compromiso de José Luís R. Zapatero coa
normalización da lingua en
Renfe. “Defendemos en Madrid que se cumpran os dereitos dos galegos de ter a infor-

Rótulo en castelán nun dos novos coche da Renfe.

’’

Oincumprimento
da normativa lingüística
en Renfe ten chegado
ao Congreso”

’’

OConsellodeEuropa
advertiu que non se
realizaron actividades para
promover o uso do galego
no servizo de ferrocarrís”

mación no noso idioma”,
apunta a deputada Olaia Fernández Davila. O BNG ve na
nova redución do galego en
Renfe “a evidencia de que
cómpre estar enriba desta

E.A.

cuestión, xa que frecuentemente deturpan os topónimos
e esquecen a presenza do noso
idioma en xestións como a
compra de billetes na rede”.
Todos os adiantos en materia lingüística ao redor do servizo de ferrocarrís son froito da
presión social, das queixas dos
cidadáns a nivel individual e da
Mesa pola Normalización Lingüística, que ten emprendido
campañas para reclamar o incremento do galego na atención ao cliente, nas estacións e
nos trens. “Os galegofalantes
temos máis dereitos lingüísticos na Fnac que en Renfe”, ironiza o presidente da asociación, Carlos Callón, que denuncia que Renfe cumpre a lei
en función do territorio. “Emprega diferentes varas de medir en Catalunya que en Galiza,
onde non cumpre cos compromisos adquiridos”.G

CARTAS
O PARLAMENTO
EUROPEO RECOÑECE
A FIBROMIALXIA
No parlamento europeo, 393
deputados recadaron as firmas
necesarias para apoiar unha
declaración escrita sobre a fibromialxia. Este proceso foi
iniciado por cinco deputados
que foron capaces de recoller
as firmas dos máis. Esta declaración escrita leva o número
69/2008. Ten unha importancia fundamental pois recoñece
a fibromialxia en Europa como
enfermidade. Todo isto, que
agora deu os seus froitos, vénse
artellando dende as reunións
que se celebraron con motivo
do 1º Día Europeo de Concien-

ciación da Fibromialxia, no
que participaron activamente
os cinco deputados. Agora o
parlamento europeo pídelle á
Comisión Europea e ao Consello Europeo e este aos Estados
membros que se facilite a información, a concienciación, a
investigación, etc... sobre a fibromialxia; pero o máis importante é isto último, que se facilite a investigación.
Despois disto, transcorridos
uns meses, os deputados que
promoveron esta declaración
teñen dereito a volver debater
no parlamento sobre o tema e
pasar esa declaración ás institucións competentes.
Deste xeito, a fibromialxia
vai recibir o recoñecemento

como enfermidade en toda a
Unión Europea. É o comezo

XOSÉ LOIS

H

ai 27 anos o goberno de
Felipe González impugnou ante o Tribunal Constitucional a acabada de aprobar Lei
de Normalización Lingüística,
alentados polo delegado do Goberno e os dirixentes da sucursal galega do PSOE. Varias foron
as consecuencias daquela decisión: a máis grave, sen dúbida, o
veto á igualdade xurídica plena
entre a nosa lingua e o español,
ao anular o TC o deber de coñecemento do galego. O que valía
para Cataluña ou Euskadi non
podía ser tolerado en Galiza.
Mais houbo tamén outra que
algúns adoitan esquecer: a confirmación do PSdeG como mera sucursal do PSOE estatal carente do máis mínimo sentido
de país. Moitos socialistas galegos consecuentes, como Francisco González Amadiós, pasaron entón a militar no BNG.
Hoxe o goberno de Zapatero
ameaza con recorrer no Constitucional a nova lei galega de
Caixas. O mesmo que en 1983
Madrid non está disposta a tolerar que Galiza conte cun poder
financeiro propio comprometido coa economía produtiva e
a creación de emprego no noso
país. “Iso é intervencionismo!”
claman os socialistas. Xusto o
día a seguir da elección de Rodrigo Rato como presidente de
Cajamadrid –cos votos do
PSOE, IU, CCOO e UGT– e de a
Comisión ter indicado xuño como prazo límite para acceder
aos créditos do FROB, o Consello de Ministros dá os primeiros
pasos para impugnar a lei de
caixas. Trátase de impedir a súa
fusión para PP e PSOE mellor as
repartiren entre eles. E a Feixóo
acábaselle o tempo: se non quere aparecer como cómplice da
operación debe cumprir o
mandato do parlamento e presentar xa ante o Constitucional
o recurso contra o FROB.G

dun grande avance.G
Uxío García Lois (Ourense)
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O Consello da Cultura
defende a inmersión lingüística
e pide consenso no Parlamento

X.C.

A presentación deste ditame,
realizada polo presidente do
organismo e o secretario, Ramón Villares e Henrique Monteagudo, reforzan, desta volta
atendendo múltiples argumentos técnico-pedagóxicos,
a crítica xa coñecida de organismos como a Academia Galega e os da maioría dos consultados na rolda inicial de
contactos de Xesús Vázquez
(Conselleiro de Educación) e
Anxo Lorenzo (Secretario de
Política Lingüística). No seu
percorrido institucional desde
o pasado 30 de decembro, a
proposta de Núñez Feixóo
non acadou ningún comentario positivo.
O Consello advirte de entrada que “un decreto non parece
o marco normativo adecuado
para regular esta materia” e
lembra que xa en novembro
lanzara a proposta de que fose
o Parlamento quen tratase o
asunto partindo da unanimidade acadada en 2004, cando
todos os grupos aprobaron o
Plan Xeral de Normalización
Lingüística. Ao igual que xa fixo
a Academia considera fóra de
lugar a descualificación do modelo de inmersión, cando “é un
dos posíbeis para garantir o
mantemento de idiomas en situación de minorización. (...)
Nas situación de bilingüismo
social asimétrico, a inmersión
na lingua minorizada ofrece os
mellores resultados en termos
de capacitación nas dúas linguas en contacto para os falantes tanto da unha coma da outra. ? un procedemento educativo equilibrador que contribúe ao bilingüismo pleno”
NON REDUCIR O GALEGO COA DISCULPA
DA IGUALDADE. Para o Consello da
Cultura a lexislación lingüística
é “clara á hora de enunciar o
principio de progresividade na
introdución do galego no ensino” contemplado na Lei de

Normalización Lingüística. As
Bases propostas “veñen a contradicir por primeira vez este
principio”, sostido nas ordes
de diferentes gobernos na materia en 1983, 1988, 1995 e 2007.
Asegurando tamén que “nun
contexto de desigualdade global das dúas linguas, unha norma que, tal como se presenta,
ten como efecto inmediato reducir a presenza no sistema
educativo da lingua que se atopa en posición máis feble, o galego, non pode considerarse
nin equitativa nin equilibradora, máis ben o contrario”.
O Consello limita a influencia familiar nas decisións lingüísticas e curriculares baixo a
idea de que, máis alá doutras
accións, o ensino ten “un papel
central na promoción do galego”, e este papel “é congruente
cos obxectivos máis xerais que
as sociedades democráticas
asignan ao sistema educativo,
como son a creación dun marco común e integrador da cidadanía, que permita superar
canto sexa posíbel as desigualdades de partida das e dos estudantes e das súas familias.
Esta idea é incompatíbel coa
concepción do ámbito escolar
como unha pura continuación
do ámbito familiar”.
CONSENSO. Na liña do seu documento de novembro, previo a
darse a coñecer as Bases, o organismo presidido por Ramón
Villares insistiu en buscar consensos que dean estabilidade a
calquer norma en relación á lingua, “chamamos ás forzas políticas e sociais, así como ás institucións autonómicas, a realizaren un esforzo por consensuar
un modelo de bilingüismo educativo conforme no espírito e na
letra coa nosa lexislación, orientado cara á obtención dunha
competencia satisfactoria nas
dúas linguas oficiais, ao fomento do idioma galego, á mellora
das actitudes cara aos dous

PEPE FERRÍN / AGN

O plenario do Consello da Cultura adoptou
por unanimidade un texto moi crítico coas Bases
para o novo decreto do galego no ensino
propostas polo goberno

Rueda de prensa del Consello da Cultura Galega para presentar el dictamen sobre las
bases del decreto del pluriling¸ismo aprobado por el pleno del CCG.

idiomas oficiais, á integración
social e á convivencia, flexíbel e
adaptábel aos distintos contextos sociolingüísticos, e que nas

súas trabes mestras conte cun
horizonte de estabilidade, a resgardo das polémicas partidistas
e dos vaivéns electorais”.G

Nin consulta vinculante aos pais
nin terceiro idioma en igualdade
• A lingua da Administración edu- • As previsións das “Bases” cara ao
cativa, dos centros de ensino de- establecemento dun equilibrio
pendentes dela e do persoal ao horario no uso do galego e o casseu servizo debe continuar a ser, telán na Educación primaria, secon carácter xeral, a lingua galega. cundaria obrigatoria e Bachare• As previsións relativas á introdu- lato deben ser contempladas á
ción dunha lingua estranxeira luz do preceptuado no PXNLG,
como vehicular nun terzo do ho- cando sinala que “como mínimo,
rario lectivo resultan precipita- o alumnado reciba o 50% da súa
das, alén de extemporáneas docencia en galego”; por tanto,
nunha norma destinada a regu- deben ser formuladas como
lar o uso das linguas oficiais no marco de referencia xeral e flexísistema educativo. Deben ser bel. Ese marco xeral debe ser
obxecto de regulación separada adaptable aos distintos contexe específica.
tos sociolingüísticos, tendo en
• A utilización vehicular da lingua conta o principio de progresiviestranxeira debe ser introducida dade e o papel de reforzo do sisde xeito gradual e voluntario, na tema educativo para conseguir a
liña dos programas aplicados igualdade plena do galego e do
noutros países.
castelán.
• Debe contemplarse a oferta • As previsións referentes á consuleducativa en galego no primeiro ta vinculante ás familias para a deciclo da educación infantil (0-3 terminación do uso do galego ou
anos), tal como sinala o Plan Xe- do castelán como linguas vehicural de Normalización (PXNLG).
lares nunha serie de materias da
• No segundo ciclo de educación Educación primaria, secundaria
infantil (3-6 anos), debe seguirse obrigatoria e Bacharelato deben
como criterio xeral o uso na aula decaer, tanto por razóns de prinda lingua predominante entre o cipio como por cuestións práctialumnado, aínda que o Consello cas e de procedemento.
da Cultura Galega manifesta re- • As previsións atinxentes ao uso
servas canto ao procedemento libre, oral e escrito, do galego e
contemplado nas “Bases” para a do castelán por parte dos estudeterminación desta.
dantes deben ser rectificadas.G

’’

FEIXÓO E OS PAIS
Damián Villalaín

N

os réximes democráticos
os políticos están abocados a adular sen tregua a sociedade. As democracias réxense
polos votos e estará en mellor
disposición de conseguilos
quen adopte unha actitude
condescendente cara aos cidadáns e non quen teime en criticar mentalidades e condutas
sociais reprobables.
É neste marco forzosamente
equívoco onde hai que situar as
apelacións de Feixóo aos pais
no debate lingüístico. Mentres
sociólogos e profesores chaman a atención sobre a deixación de responsabilidades na
que vive un alto número de
proxenitores, tan incapaces de
atopar un termo medio entre o
autoritarismo e a anomia como
de transmitirlle á súa descendencia algún horizonte de vida
que vaia máis alá da obsesión
polos símbolos de estatus, Feixóo chama por papá e por mamá, eses sabios, para que lle expliquen como teñen que utilizarse as linguas cooficiais na
educación pública.
Na web de Galicia Bilingüe
saía unha señora que explicaba
que os seus fillos –“moi brillantes”, dicía ela, coitada– tiñan
graves problemas por causa do
galego. Poñía exemplos contundentes: ao río Duero chamábanlle agora río Douro e os
rapaces –tan brillantes– sufrían
o indicible con esa brutal alteración do acostumado. En Galicia Bilingüe –e en Galicia sen
máis– abundan os pais deste tipo, xentes que buscan no galego unha escusa para a mediocridade escolar dos seus fillos.
Feixóo aténdeos, apóiaos, dálles a razón. Despois, á hora de
poñer as cousas por escrito, veñen os matices e as decepcións.
As promesas incumpridas e as
escusas de trapalleiro. É un dos
custos da demagoxia, o medio
prazo da adulación, a cara B do
peloteo.G

’’

Feixóo chama por papá
e mamá, eses sabios,
para que lle expliquen
como usar as linguas
cooficiais
no ensino”
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ENPOLEIROALLEO
O ENSIMESMAMENTO
DE VARELA
O académico Salvador GarcíaBodaño está entre os que non
gustaron das palabras do conselleiro Roberto Varela, que lle
atribuía ensimesmamento á
cultura galega. Respondeu
desde El Correo Gallego: “A
cultura galega seica vive ensimesmada. Tan sutil observación se lle escoitou recentemente ao conselleiro (quizais
debería dicir consejero?) de
Cultura e Turismo. E veu dicirllo, en ton pexorativo, precisamente a un pobo sempre
aberto ao intercambio cultural
a traveso dos camiños da universalidade e da peregrinaxe
xacobea, que agora parece
querer deturparse na súa esencia compostelá, ou mesmo deixar esvaecer na inconcreción.
Un país de intercambios nos
campos da investigación, de
proxectos extragalegos, de viaxeiros por estudos, por docencia, por actividades artísticas
ou literarias, de proxectos exteriores, premios e recoñecementos internacionais, e vai e
resulta que un pobo de cruzadores de meridianos que sabe
ben –por desgraza e por graza–
do que é o espallamento global,
a emigración, o asentamento
noutros lares e unha quinta
provincia na América, non somos abondo viaxados para o
gusto raro do conselleiro (deberá dicirse consejero?) de Cultura e Turismo. Unha presunción inxusta posta en boca de
quen non coñece a cultura galega (que iguala ou supera á
doutros países equiparábeis da
Europa e de tantos outros países do mundo) máis alá dun lixeiro verniz obtido do frívolo
trato social con algún artista
galego ou nas vacacións na aldea. Se é que a cultura galega
parece ensimesmada e retraída
será como autodefensa a consecuencia das etapas de persecución sufridas e, despois, pola
marxinación e limitacións impostas polo poder. É dicir, unha
actitude de autoproteción e de
planificación reflexiva dende a
calma. Neste punto temos de
coincidir con Ortega en que “o
ensimesmamento non é senón
proxectar a acción futura. E a
acción non é andar aos golpes
coas cousas do arredor, ou coas
outras persoas, iso é o infrahumano, iso é a alteración”. A alteración coa que o poder trata á
cultura e á lingua galega”.G

’’

Ocastelánnonsedefende
atacando outras linguas”
[Ángel Gabilondo]
Ministro de Educación.

’’

Atelelixoéamaior
novidade narrativa
do século XXI”
[Enric González]
Xornalista.

Salvador García Bodaño.

MADRID AFÍA
OS COITELOS
CONTRA FEIXÓO
A lúa de mel entre o presidente
da Xunta e os medios de comunicación da dereita madrileña
dis que esmorece. De pouco
serven as atencións constantes
que lles presta nin as súas habituais comparecencias nas tertulias; parece que comezan a
cansar da súa presenza. E neste
cambio de ciclo mediático, xa
asoman algunhas das que lle
van mandar en canto decidan
prescindir del. En El Plural
(www.elplural.com), o xornalista Graciano Palomo asina un
artigo que titula: “Núñez Feixóo,
o merlo branco destínxese”.

Alberto Núñez Feixóo.

PACO VILABARROS

Contra o final da peza dille que
os cidadáns “son os que lle pagan a vostede os coches tuneados, a súa residencia oficial (con
Chiny ou sen Chiny)”. Todo
lembra aos comentarios que
tivo que soportar Raxoi mentres
non casou, unhas alusións das
que non se libra o noso presidente nunha entrevista no Magazine de El Mundo cun ton excesivamente coloquial e que
asina Elena Pita. Unha parte da
charla discorre así:
– Presidente, vai dar a badalada desde Monte Pío (residencia oficial)?
– Imos dar a badalada na catedral coa apertura da Porta
Santa que inaugura o Ano Xacobeo.

CHEMA CONESA / Magazine - El Mundo

– Non, referíame ás campás
de voda: cando pensa anunciar
a súa voda?
– Aaaaaaaah, foder. Pero o
Magazine non é prensa rosa,
non?
– Non, pero a pregunta si é
obrigada.
– Non, non, déixeme que
responda a esta pregunta na
prensa especializada.
– Vale, pois convertámola
nunha cuestión de Estado: Galicia é o lugar do mundo con menor índice de natalidade, e o envellecemento da poboación é xa
un serio problema, non se sente
motivado a dar un bo exemplo?
– Si, moitas veces, si.
– E?, a voda?
– Un non está completo na
súa vida e é difícil alcanzar a
perfección. Pero iso da voda é
unha cousa máis antiga...
– A súa solteiría era un defecto de cara o partido. Respiran máis tranquilos en Xénova
tendo en conta que se lle coñeceu muller?
– Empregou vostede o
tempo verbal acertado: «era»,
que é pasado. Aos cidadáns o
que lles interesa é que se xestionen ben os intereses xerais, e saben distinguir perfectamente
entre isto e as vidas privadas.
Por certo, nunha parte da
entrevista, Feixóo afirma que
Galiza, “desde que empezou a
construír a súa catedral (século
XI), é unha das rexións de Europa máis abertas ás culturas, as
identidades e a tolerancia”. Que
teña coidado non veña Varela a
chamarlle ensimesmado!G

AO LOMBO
María Reimóndez

U

n dos fenómenos máis
analizados nos estudos
sobre o desenvolvemento é
aquel polo cal as políticas de
axuste estrutural do Banco
Mundial e Fondo Monetario reducen a prestación de servizos
dos Estados e como isto repercute nas vidas das mulleres.
Cando o Estado non se fai cargo
das persoas enfermas, cando
non atende as necesidades daquelas persoas que quedan, por
algunha razón ou outra, en situación de necesidade, son as
mulleres as que teñen que cargar ao lombo con ese déficit
porque no fondo da sociedade
hai unha enfermidade máis
grande que é a nosa discriminación. Estes traballos invisibles
das mulleres son unha forma de
violencia estrutural, dado que
impiden dispoñer de tempo
para traballar, para descansar e
en moitos casos, malia o afecto
que pode mediar, unha tremenda carga emocional. As
mulleres asumimos precisamente por esta última razón a
responsabilidade, porque o temos moi ben aprendido dende
pequenas. Por iso non fai falla ir
lonxe. Ao noso arredor abonda
con botar unha ollada moi superficial para saber quen leva o
peso sobre os ombreiros. A explotación das mulleres fai que
certas cousas lles saian baratas
aos señores que gobernan e ao
resto da sociedade. Aquí tamén,
cando chega a hora de asignar
prioridades, o noso actual goberno autónomo decide que
atender as persoas que o precisan dun xeito profesional e
digno, a través dunha estrutura
sólida de servizos sociais como
a creada polo bipartito, cun
claro compromiso de xénero, é
algo prescindible. Como todas
as cousas que buscan manter os
privilexios dun grupo, o “aforro”
xa sabemos nos lombos de
quen vai caer. É, unha vez máis,
hora de moverse.G

’’

OGobernodecidequeuns
servizos sociais dignos
e profesionais
son prescindibles”
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O novo decreto de vivenda protexida
dificulta a demanda de pisos
As novas condicións
para figurar no rexistro
público levarán a que
moitas persoas
que o necesitan
renuncien a inscribirse

H. Vixande

O 21 de xaneiro o Diario Oficial
de Galicia publicou o Decreto
1/2010 da Consellaría de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas “polo que se regula o
Rexistro Único de Demandantes de Vivenda”, que substitúe o
Decreto 253/2007 elaborado
polo Goberno bipartito. En aras
de conseguir “eficacia e celeridade” e reducir os “enormes
atrasos” nos sorteos de vivenda
protexida, introdúcense unha
serie de modificacións que, na
práctica, dificultan a inscrición
no mesmo e conducen a que se
reduza o número de solicitudes.
O novo rexistro crea tres seccións distintas: unha de vivendas de protección oficial de promoción pública promovidas
polo Instituto Galego da Vivenda e o Solo; outra de vivendas de protección oficial en núcleos rurais e cascos históricos; e
outra para vivendas de promoción privada. Cada sección terá
tres subgrupos segundo o réxime: compra, aluguer e aluguer
con opción de compra. A pesar
destas posibilidades, as persoas
só se poderán inscribir nunha
soa sección e subgrupo no concello de residencia. Quen queira
unha vivenda de protección oficial terá que elixir se é para comprala ou alugala, pero non poderá optar polas dúas posibilidades ou escoller tamén unha
vivenda de promoción privada.
Complementariamente, poderá incluír outra anotación,
mais o punto 3 do artigo 9 non
define o procedemento. Esa
mesma persoa, se quere optar a
máis sorteos, deberá escoller
dous concellos limítrofes.
A inscrición non só estará limitada; ademais, os inscritos
deberán cumprir os requisitos
para optar ao tipo de vivenda
que desexan, aínda que o Decreto non informa directamente
acerca desas condicións, senón
que unicamente alude á norma-

Edificios de vivendas en Navia (Vigo).

’’

Oanteriorsistemapodía
demorar mesmo anos
a entrega das vivendas,
pero garantía a todo
o mundo os seus dereitos”

’’

Cadapersoasópoderá optar
a un tipo de vivenda”

’’

Ossolicitantesdeberán
incluír un certificado
do rexistro da propiedade
que custa 10,46 euros”

tiva que as regula. En calquera
caso, para acceder a unha vivenda de protección oficial non
se pode gañar máis de 2,5 veces
o Indicador Público de Renda de
Efectos Múltiples (IPREM)por
persoa que compón a unidade
familiar. O IPREM vén equivaler
ao salario mínimo interprofesional e defínese cada ano. O ac-

PACO VILABARROS

ceso a vivendas en núcleos rurais e cascos históricos está limitado a quen gañe menos de 3,5
veces o IPREM. Para adquirir
unha vivenda de promoción
privada de protección autonómica non se pode gañar máis de
6,5 veces o IPREM.
Coa normativa que definira o
Goberno bipartito, todas as persoas podían elixir todos os tipos
de vivenda que desexasen, así
como o seu réxime, compra ou
aluguer. O cumprimento dos requisitos verificábase unha vez
celebrado o sorteo, de forma
que os agraciados que non
cumprían as condicións non
podían acceder a esa vivenda e o
dereito pasaba á seguinte persoa da lista. Este proceso demoraba, mesmo anos, a entrega
das vivendas, pero garantía a
todo o mundo os seus dereitos,
xa que os requisitos poden variar dun ano para outro sen que
o afectado sexa consciente.

DISCRECIONALIDADE. A nova
norma introduce, ademais,
certo grao de arbitrariedade e
non se estabelece un procedemento obxectivo para atribuír a
quen se lle entrega cada piso
dun edificio. Será a Área Provincial do Instituto Galego da

Vivenda e o Solo quen determine a “vivenda que lle corresponde a cada adxudicatario,
tendo en conta a mellor adecuación das vivendas da composición da unidade familiar”.
Na normativa anterior sinalábase que os beneficiarios elixían por orde de lista do sorteo
a vivenda que desexaban.
Tras a publicación o 21 de xaneiro do novo Decreto, o 27 de
xaneiro a Comisión Provincial
de Vivenda de Pontevedra iniciaba o proceso de selección de
adxudicatarios de 47 vivendas
nas Roteas, Vigo, e 31 no Bosque
dos Desamparados, Vilagarcía,
as primeiras en réxime de propiedade e as segundas para alugueiro. As persoas que participen no concurso deberán figurar inscritas no rexistro de demandantes que resultou do Decreto 1/2010 e contar coa correspondente credencial antes
do 27 de xaneiro, só cinco días
despois de publicarse a devandita norma, o que limitará de
forma considerábel o número
de concursantes. O sorteo producirase o 15 de febreiro.
Por outra banda, para sumarse ao rexistro de demandantes incorpórase unha taxa
parafiscal. Todas as persoas que

presenten a solicitude deberán
incluír un certificado de ámbito
estatal emitido polo rexistro da
propiedade conforme carecen
de vivenda en propiedade. Esta
minuta ascende a 10,46 euros. A
pesar de todo, os propios rexistros de propiedade advirten que
“non todos as propiedades figuran nos rexistros”, polo que a
súa utilidade é relativa. En calquera caso, se no novo rexistro
de demandantes se repite o
mesmo número de inscricións
que o que figuraba no antigo, en
cidades como Vigo os seus seis
rexistros de propiedade estenderían máis de 30.000 certificados, o que lles reportaría un beneficio de 300.000 euros por un
documento que obteñen telematicamente.
Con todo, desbótase a posibilidade de que as novas inscricións sexan tan elevadas, aínda
que a razón non sexa a falta de
vivenda. Prevese que a burocracia, as condicións restritivas, as taxas parafiscais e a discrecionalidade da administración no proceso disuadan a
moitos eventuais solicitantes.
Así, a Consellaría poderá argumentar que non existe tanta
demanda e reducir o número
de promocións públicas.G

10-11 galiza.qxd

2/2/10

23:30

Página 2

GALIZA.10.

ANOSATERRA
4-10 DE FEBREIRO DE 2010

’’

UN MUNDO
DE MÁSCARAS
Xavier López Rodríguez

O

Tentativas de especulación coas
licenzas da TDT local
’’
Varias concesionarias tentan vender
os seus permisos mesmo antes
do apagamento analóxico
Manuel Vilas

Polo menos dúas televisións
galegas, Televigo e Canal 31 Ferrol, esquivarán o apagamento
analóxico. Estas emisoras confirman a A Nosa Terra que continuarán máis alá do 3 de abril,
malia non ter licencia fime.
O apagamento é máis que a
extinción do sinal aplicada xa
no 50% do país. A administración estableceuno para ordenar o caos de pequenas televisións que emitían sen permiso,
na alegalidade.
A Xunta repartiu 48 concesións de TDT en dous polémicos concursos, dos que se beneficiaron grandes operadoras
estatais e editoras dos diarios
galegos. Varias compañías do
país ficaron fóra, malia levar
décadas no aire.
“Somos a televisión local
máis antiga de Galicia, emitimos dende 1995”, argumenta
un directivo de Televigo. Este alto cargo confirma que “dentro
dun mes” emitirán en dixital.
Iso malia que, en teoría, a lei
condénaos a pechar o 3 de abril.
A clave é que Televigo recorreu o reparto de licencias –de-

cidido polo PSdeG, e do que o
BNG se descolgou–. A emisora
seguirá mentres chega unha
sentenza firme do Supremo.
Algo similar pásalle a Canal
31 Ferrol. O Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia anulou o
reparto nesa comarca porque
emitir en cadea é ilegal. Porén, o
bipartito deu a maioría de canais a grandes operadoras, que
se vestiron con diferentes nomes en cada comarca. Fraude
de lei para o TSXG, que en Ferrol
arrebata unha licencia a Prisa e
dálla ao denunciante, Canal 31.

A XUNTA RECORRE E GAÑA TEMPO. A
Xunta adianta a A Nosa Terra
que xa recorreu ao Supremo a
anulación de Ferrol. Tamén a
anulación de Pontevedra, reparto que o TSXG derrubou
tras o recurso de Canal Rías
Baixas. Mentres se enmarañan
os preitos, o Goberno semella
que tolerará emisoras TDTs locais sen licenza.
Así, para o caso de Canal 31 o
secretario xeral de Medios, Alfonso Cabaleiro, apunta que “a
sentencia do TSXG aínda que
non é firme, si lle recoñece unha

metidos polos grandes grupos.
Incluídos os 148 traballos de La
Mentresmoitosdosqueteñen Voz de Galicia e os 40 da COPE
comprometidos para as dúas
permiso non o explotarán
TDTs autonómicas.
en prazo, varias emisoras
“Os grandes medios que se
con bastantes traballadores e
apuntaron para ter grandes caaudiencia ficarán
deas están abocados a non
de novo nun limbo legal”
abrir”, augura o director de Canal 31 pois “non é só que non
haxa torta publicitaria abondo; é
concesión, polo que creo que o que algunha empresa promemáis axeitado sería adoptar, teu investir 6 millóns na Coruña,
cando menos transitoriamente, 6 millóns en Carballo, 6 millóns
medidas cautelares para evitar- en Ferrol, e ao final déronse conlle posíbeis prexuízos ao servizo ta que é imposíbel”.
público de televisión nesa deO paradoxo é que mentres
marcación, así como aqueles de moitos dos que teñen permiso
carácter económico que lle po- non o explotarán en prazo, vada causar un cese”.
rias emisoras con considerábel
Luís Guntiñas, director da cadro de persoal e audiencia ficanle ferrolá, negocia contrare- carán de novo nun limbo legal.
loxo un oco nas antenas públi- Televigo di ter ao redor de 30
cas. Canal 31 láiase que men- traballadores e unha audiencia
tres tanto as outras concesio- diaria próxima aos 200.000. Canarias (La Capital, Prisa e Pren- nal 31 fala de “máis de quince
sa Ibérica) non están investin- persoas” que realizan uns “indo. O mesmo denuncia Televi- formativos líderes de audiengo sobre as TDTs autorizadas cia a nivel local”.
na súa cidade (Prisa, Prensa
Ademais, varias fontes do
Ibérica e La Región).
sector coinciden en que conceSalvo contadas excepcións sionarias están tentando ven–por exemplo, Correo TV en der as licencias que aínda exSantiago ou Canal Rías Baixas plotan. Estes intentos de espeno Barbanza– ningunha das 46 culación con permisos de TDT
concesionarias locais explota- local están prohibidos pola Lei.
rá a concesión antes do apaga- Son só parte da gran lea que
mento. No aire fican os 1.675 debe resolver a Xunta nos próempregos e os 143 millóns pro- ximos meses.G

normal é que case nunca nos mostremos como
somos. Por pudor, tamén por
loitar contra o frío, logo demos
en vestirnos. Como medida de
autodefensa, poucas veces
amosamos claramente os nosos sentimentos. Quéresme? E
ti a min? Por razoable medida
de precaución ou por comprensible covardía, case nunca deixamos ver as nosas ideas. Se os outros saben moito
de nós, teñen vantaxe en contra nosa. Por iso dicimos en
cada foro aquilo que se supón
debemos dicir. Por iso empregamos en cada momento a
lingua que cremos máis conveniente; así, a miúdo facemos travestismo lingüístico,
non para garantir que nos entendan senón para que non se
use contra nós o feito de facer
uso do dereito a empregar unha lingua propia e oficial. Polo
xeral, andamos polo mundo
disimulando, agachados debaixo de expresións moi acaídas: sinceramente, en honor á
verdade, como cho digo, xúrocho. Andamos escoitando tamén esas manifestacións e sabendo, por suposto, que de todo iso, a metade da metade da
metade, ou aínda menos. Daquela, se todo é como o definía Larra. Se o mundo todo é
máscaras. Se todo o ano é carnaval. Se pasamos pola vida
simulando o que non somos,
sen dicir o que pensamos, por
que aparece todo bicho careto
revolucionado, cando chegan
as vésperas dun novo carnaval. Por comer abondo antes
da obrigada dieta da Coresma,
xa non. Porque agora don Carnal, mesmo no medio da crise,
reina todo o ano. Será que precisamos afacernos á ilusión de
que a máscara aínda pode
agachar algo. Ou para ilusionarnos coa absurda idea de
que non a levamos vestida o
resto do ano.G

’’

AgoraDon Carnal,
mesmo no medio da crise,
reina todo o ano”

10-11 galiza.qxd

2/2/10

22:40

Página 3

GALIZA.11.

ANOSATERRA
4-10 DE FEBREIRO DE 2010

Raúl Francés, ex alcalde relevado por unha moción de censura

‘A campaña electoral do Porriño
vaina pagar Louzán’
M. Obelleiro
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Durante seis anos e medio, Raúl Francés (BNG) gobernou un
dos concellos máis puxantes,
máis industrializados e cun
maior PIB de Galiza, O Porriño,
próximo aos 20.000 habitantes.
Tras a moción de censura promovida polo PP, Ciudadanos
por Porriño e Independientes
de Porriño, Nelson Santos relevou na Alcaldía o nacionalista
coa oposición de boa parte da
veciñanza, que se artellou nunha plataforma para impedir o
cambio de Goberno.
A que responde esta moción a
un ano das eleccións municipais? Puideron tela negociado
logo das eleccións do 2007, e
mesmo despois da moción de
confianza do 2008.
En primeiro lugar, porque o PP
precisa agrupar o voto no distrito electoral de Tui para que Rafael Louzán conserve o posto
de presidente da Deputación
de Pontevedra. E en segundo
lugar, porque o PP ve que o labor do BNG suma apoios. En
conversas privadas, os promotores da moción desvelaron inquéritos que apuntan á consolidación dos nacionalistas.
Fala de clave provincial. Que
papel xogou Louzán?
Desde que accedemos ao Goberno, a deputación pechounos
a billa e non nos achegou fondos ningúns. Un exemplo é a rede de estradas competencia da
deputación, que segue en obras
desde o 2004. Ademais, mentres
Louzán enviou máquinas para
limpar a maleza na meirande
parte dos concellos, no Porriño
tivemos que facelo co noso propio diñeiro. Tamén cómpre
lembrar as numerosas trabas na
construción do campo de fútbol
de céspede artificial.
Os promotores alegaron como
motivo o “desgoberno”. Porén,
a veciñanza parece que apoia
maioritariamente o BNG. Mesmo o PSOE e IU participaron
nas concentracións en contra
da moción.
Xurdiu unha plataforma veciñal importante que a rexeita,
porque non entende os motivos. Os porriñeses consideran
que o Goberno do BNG estaba

a xestionar o municipio como
o pobo quería e ven na manobra do PP un atropelo. A veciñanza decatouse de que a moción foi presentada en resposta á necesidade urxente de poder por parte do PP e, hoxe en
día, é consciente de que cos
cartos de todos se están a pagar prebendas. Nos últimos días, recibimos moitísimo afecto, mesmo de votantes do PP e
de Independientes, que ven
como os partidos aos que votaron comercializaron cos
seus votos.
Os tres grupos promotores da
moción anunciaron que se presentarán baixo unha mesma sigla nas próximas municipais.

’’

Nonvaihaberningunha
máquina da deputación
que faga esquecer o traballo
do BNG no Porriño”

Sumados teñen clara maioría.
Vano ter complicado, porque
todos sabemos das diferenzas
persoais que existen entre os
tres cabezas de lista. Chegaron a
un acordo coa moción, primando o interese persoal sobre o público, pero nin se falan, nin se
entenden nin se queren. O novo

Goberno fica xa completamente dividido e acabará por rachar
coa estabilidade que caracterizou O Porriño desde que o BNG
accedeu á Alcaldía.
Cal será o futuro da nova Corporación?
Complexo. Nos dous meses
nos que se viña falando da moción de censura, o único que fixeron os socios do novo Goberno foi negociar os cargos que
ostentaría cadaquén, pero esqueceron as súas tarefas. De
non ser polo BNG, O Porriño
perdería 1.850.000 euros dos
fondos estatais. O 4 de febreiro
remataba o prazo para a presentación das iniciativas e eles
non fixeron máis que pórlles
obstáculos. Non habería tempo material para que un alcalde
tomase posesión o día 1 e resolvese o proceso en tres días. Tivemos que deixarlles todo preparado para que os porriñeses
non quedasen sen os cartos.
Como afectará o cambio de
Goberno de cara ás municipais
do 2011?
En breve, as máquinas da Deputación de Pontevedra comezarán a campaña electoral, que
vai ser costeada con fondos
desa institución. De todos os
xeitos, coido que o BNG vai
volver pilotar o concello desde
o 2011 porque a veciñanza é
consciente de todo o labor e do
noso esforzo.
O BNG vaise deixando O Porriño mellor do que o colleu.
Deixamos o concello coa cabeza alta e os petos baleiros. E iso
que sufrimos unha oposición
obstrucionista que nos impediu iniciativas clave, como o investimento de seis millóns
–procedentes da venda dunhas parcelas– que tería repercutido no saneamento e acondicionamento das zonas próximas ao río Louro ou nas instalacións sociais básicas. Malia e
todo, houbo proxectos críbeis
e un desenvolvemento urbano
envexábel. Non vai haber ningunha máquina da deputación
que faga esquecer todo o noso
traballo no Porriño, desde a
distribución do poder entre os
veciños e veciñas até a recuperación dos nosos raizames, da
nosa memoria histórica e da
nosa identidade nacional.G

’’

VIOLENCIA
INTEGRISTA
María Xosé Queizán

N

os países islámicos as
mulleres sofren unha represión brutal, condenadas ao
encubrimento, o silencio e a
ignorancia. Os integristas rexeitan a escolarización das nenas e os talibáns atacan con
gases velenosos os colexios.
Non lles chega, senón que
queren estender a misoxinia
aos países occidentais onde
emigran, e crear en Europa sociedades paralelas. En París
acaba de ser agredida, primeiro verbal, e logo fisicamente,
unha autora dramática, Rayhana, de orixe alxeriana, a
quen, previamente regada
con gasolina, lle lanzaron un
cigarro aceso á cara. A agresión foi na Maison des Métallos, unha Casa da Cultura da
Ville de Paris, onde se representaba, con éxito, a súa obra,
onde nove figuras femininas,
obxectas de violencia, reunidas nunha tenda en Alxeria,
comentan os seus conflitos vitais. Outro exemplo, en Cunit
(Tarragona) o imán está acusado de coaccionar, calumniar e ameazar unha inmigrante, procedente de Marrocos, por negarse a pór o velo.
Mentres os homes visten coma nós e van á praia en bañador, as mulleres están obrigadas a iren cubertas, agachadas, submisas. Maiormente
por medo. Tamén por alienación ou “identidade nacional”
confundida coa vexación. Nos
últimos anos permitíronlle a
igualdade nunha actividade: o
terrorismo. Despois de engaiolalas, permítenlles suicidarse cometendo atentados
coma heroes. Cómpre liberar
as mulleres islámicas, comezando polas que viven no noso país. Teñen dereito aos dereitos que nós conseguimos,
pero non a impoñernos un
atraso e un fundamentalismo
relixioso que a nós custounos
anos de loita superar. Nin un
paso atrás.G

’’

Cómpreliberarasmulleres
islámicas, comezando
polas que viven
no noso país”
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A LEI DO CINEMA
Tais Bastida
Da Plataforma per la Llengua.
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Zapatero queda só na reforma da xubilación.O goberno central gañou
críticas de dereita a esquerda coa proposta de alongar a idade de xubilación
até os 67 anos de xeito escalonado. O anuncio do Ministerio de Traballo coincidiu no tempo coa suba das retencións do IRPF aos traballadores, o que se
podería concretar nunha meirande perda de popularidade de José Luis Rodríguez Zapatero. Os posíbeis apoios parlamentarios negaron que acepten
a reforma. O PP di que só a apoiaría se o traballo após os 65 é voluntario.G

ROI CAGIAO

INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO

É

mentira que non haxa
demanda de cinema en
catalán. É falso dicir que coa
nova lei se destruirán 1.786
empregos. As cifras de cálculo destes prexuízos foron orzamentadas intencionadamente para que semelle que
se desaparece unha porcentaxe de sesións en castelán tamén desaparecerá a respectiva porcentaxe de espectadores e traballadores.
Cando o catalán e o castelán compiten á mesma altura
(na mesma sala co mesmo filme), os resultados son equilibrados. Os datos que manexa
a patronal da distribución
son nesgados e baséanse en
experiencias de cinema en
catalán non comerciais.
O certo é que o consumo de
cinema en catalán está condicionado polo aumento da
oferta. Segundo os datos, o cinema en catalán é tan rendíbel coma o cinema en castelán, e probabelmente o é máis.
Os empresarios han actuar
con criterios empresariais e
non ideolóxicos, polo tanto, a
súa obriga é dotarse de análises obxectivas para mellorar o
negocio. Un empresario responsábel tería en conta, por
exemplo, a lingua de consumo na radio, na prensa e na
televisión e vería que o cinema
é a única excepción do consumo cultural que non se adaptou á realidade lingüística dos
cidadáns de Catalunya. Darlle
a escoller ao usuario a lingua
non significa perder oportunidades de negocio.
O gremio dos distribuidores rema en dirección contraria á igualdade de dereitos. O
catalán no cinema representa
unha excepción no mundo
democrático e unha excepción entre todos os sectores
culturais de Catalunya.G

’’

Darlle a escoller
ao usuario non significa
perder oportunidades
de negocio”

TRIBUNA I Xurxo Estévez

O PORTUGUÉS EN ESTREMADURA
Imaxinemos que cada curso, e
grazas á intervención institucional do goberno galego, dez
mil persoas se matriculasen
nun cento de cursos de portugués ao longo de toda a xeografía galega. Supoñamos que as
diversas consellarías organizasen, cada ano, 60 proxectos culturais e máis de 100 actividades
educativas conxuntas, alén de
impulsar cursos radiofónicos
das respectivas linguas. Pensemos por un momento que un
servizo especializado se adicase
a editar sistematicamente, a cada lado da fronteira, unha serie
de libros e revistas para difundir
mutuamente a literatura, a historia, a arte, a cartografía, a xestión ambiental, os recursos rurais, o comercio e os negocios
en xeral, a artesanía, a música,
as ciencias humanas e sociais, a
gastronomía, a política hídrica,
a produción ovina e caprina, os
cultivos, os incendios forestais,
as cuestións de xénero, a produción de tabaco, a administración electrónica, a eficiencia
das institucións financeiras, as
formas propias de pensamento, as políticas urbanas e territoriais e un longuísimo etc. de temas, coa mirada posta en facilitar o coñecemento mutuo.
Figurémonos que a Xunta
convocase periodicamente un
concurso internacional para
premiar os mellores proxectos
de vencello entre os dous países, ou que se programasen festivais de cine, de música, danza,
congresos e encontros transfronteirizos para fomentar, por
exemplo, as producións agrarias extensivas, os contactos entre criadores de cabalos, entre
as sociedades de ovinotecnia e
caprinotecnia, o desenvolvemento local, sustentábel, rural e
comunitario, a arqueoloxía, o
intercambio de experiencias
sobre a eliminación de residuos, sobre o porco ibérico, sobre a recuperación das vías pecuarias transfronteirizas, sobre
o aceite, o tabaco, o touro, o viño, encontros de ateneos, intercambios culturais entre cidades
concretas a ambos lados, entre

Juan Carlos Rodríguez Ibarra,ex prresidente de Estremadura.

’’

Seaquísepromocionase
o portugués, como se fai
en Estremadura, que dirían
os Rodríguez Ibarra,
Paco Vázquez e
Galicia Bilingüe?
Chamaríannos separatistas”

empresarios, entre filósofos, estudantes, avogados...
Se iso todo acontecese, e se
ademais a Xunta de Galiza estivese aínda gobernada polo
bipartito PSOE-BNG, que diría “Galiza Bilingüe” dese balance? Como o cualificaría
Mariano Raxoi?
Con certeza que Juan Carlos
Rodríguez Ibarra, ex-presidente socialista da Junta de Extremadura, sempre presto a denunciar calquera sombra de
“separatismo independentista”, xunto ao seu amigo Paco
Vázquez, cualificaría ese achegamento galaico-lusitano como estratexia perversa para
fortalecer as tendencias centrífugas das “rexións periféricas”
a carón da ruptura de España.
Mais, señores e señoras, resulta que esa lista é real! Ese
impresionante caudal de acti-

vidades e intercambios existe:
trátase do balance entre 2003 e
2007 publicado polo Gabinete
de iniciativas transfronteirizas
da Junta de Extremadura!
Políticos expertos, eles si que
o teñen claro: Portugal é a conexión lóxica e natural de Estremadura para expandir a súa
economía, para obter unha saída ao mar, para incrementar
postos de traballo, etc. E nesta
tarefa de expansión, é fundamentalaumentar o dominio do
idioma portugués por parte dos
estremeños. Soa ben, non-si?
Nese caso, non hai impedimentos ideolóxicos nin patrioterismos: imos todos a aprender
portugués, afirman, con Ibarra á
cabeza, el que foi o estratego do
extremo-lusitanismo.
Vense de aprobar o Memorando para o ensino do español
e portugués en ambos estados,
onde se poñen os medios para a
introdución das linguas nos
dous sistemas educativos. Saben onde se deu o acto protocolario da sinatura e quen estaba
presente? Pois asistiron os ministros de Educación de España
e Portugal, Ángel Gabilondo e
Maria Lurdes Rodrigues, respectivamente... e o presidente
da Junta estremeña, Guillermo
Fernández Vara! O acto desenvolveuse en Mérida, pois os estremeños foron os primeiros en

adherirse ao protocolo de intercambio, e mesmo comezaron
xa unha forte campaña mediática para captar matrículas de
portugués nos centros de ensino ao principio do curso.
E na Galiza? Será que nada
temos a ver co idioma lusitano? Como é posíbel que a sinatura de un tal protocolo nos
pasase por diante do nariz sen
que Núñez Feixóo fose parte
activa, sen que os medios de
comunicación se destacasen,
sen que houbese unha iniciativa parlamentaria, unha proclama política, unha moción
partidista, un acto das organizacións normalizadoras, da
RAG, unha manifestación dos
sindicatos do ensino?
Namentres, o principal
mentor dos espectaculares
avances estremeñistas na materia, Juan Carlos Rodríguez
Ibarra, recolle os froitos lusófonos cunha man e nos azouta
aos que queremos fomentar
relacións con Portugal coa outra, insinuando que somos
uns tolos-terro-separatistas.
Sería moi fácil rematar aquí
con algunhas frases dos nosos
pensadores máis ilustres sobre a importancia do engate
galaico-luso. Sería moi fácil e
moi triste, á vista dos magros
resultados que, entre uns e outros, imos recollendo.G
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REUTERS

España, envolvida nun acto de guerra en Afganistán. O Ministerio de Defensa español admitiu a responsabilidade na morte de tres
persoas durante un ataque en Afganistán. O exército afirma que os
tres mortos eran talibáns e relaciona este ataque coa morte dun soldado español, o colombiano John Felipe Romero, nas horas previas.
Até agora, as autoridades españolas afirmaran que os soldados españois non participaban en accións bélicas.G

MUNDO.13.

ACHEGAMENTO
AOS TALIBÁNS

PROCESO DE PAZ

X.L. Franco Grande

Un maior autogoberno podería
desestabilizar Irlanda do Norte
de competencias, nun congreso celebrado en Dublín e por

negociación unha oportunidade para recuperar terreo perdi-

Belfast negocia
con Londres o traspaso
das competencias
en xustiza e policía
ao gabinete autónomo
que codirixen
unionistas
e republicanos
Ánxelo González Vicente
Vicedirector do IGADI(www.igadi.org)

Nos últimos días de xaneiro intensificáronse os contactos e
negociacións arredor da devolución das competencias en
materia de xustiza e policía de
Westminster, sede das institucións políticas centrais do Reino Unido, para Stormont, localidade de Belfast que acolle o
executivo e parlamento norirlandeses. O asunto, que puidese parecer a primeira vista importante mais non transcendental, estase a converter, no
momento da escrita destas liñas, nunha seria ameaza á estabilidade institucional de Irlanda do Norte, cuxas posíbeis
consecuencias no medio prazo
haberán de medir con moita
cautela todas as partes, pero
moi especificamente os dous
partidos maioritarios, o Sinn
Féin e mais o Democratic
Unionist Party (DUP), que como é sabido gobernan conxuntamente desde maio do 2007.
A devolución das competencias de xustiza e policía, aprobada polas dúas cámaras lexislativas de Londres en marzo de
2009, implica dúas institucións
fundamentais para calquera país democrático, pero aínda máis
nun contexto de conflito ou posconflito. No caso norirlandés,
ningunha das dúas é percibida
como neutral polos nacionalistas, que ven nelas prolongacións
do adversario/inimigo político,
con demasiada frecuencia e
descaro cómplice da causa
unionista, mesmo nas súas

Desde a esquerda, o primeiro ministro británico, Gordon Brown, o primeiro ministro norirlandés, Peter Robinson, e o seu
REUTERS
viceprimeiro ministro, Martin McGuinness.

’’

Se os conservadores gañan
as eleccións británicas,
a transferencia
de competencias podería
quedar parada”

máis crueis expresións. A devolución da xestión destas dúas
institucións a Stormont abriría
novas posibilidades para superar a súa falta de lexitimidade e,
deste modo, contribuiría de
modo inestimábel á consolidación da paz.
OS UNIONISTAS, COS DEBERES POR FACER. O Sinn Féin ten os deberes
feitos, e ben. En xaneiro do
2007, pouco despois de asinado
o Acordo de Santo Andrés, en
que se incluía esta transferencia

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

ampla maioría, aprobaba recoñecer, por vez primeira na súa
historia, a autoridade da policía
e xustiza norirlandesas. Como
se pode imaxinar, a decisión
non resultaba fácil e terá sido
vista por boa parte da súa base
en Irlanda do Norte como unha
concesión de calado e, en moitos casos, dificilmente comprensíbel. Espérase agora unha
reciprocidade da parte unionista que, ademais, parece máis difícil conforme as eleccións de
Londres se achegan. Unha vitoria, máis que probábel, dos conservadores en Westminster aumentará os problemas ou mesmo podería imposibilitar a concreción da transferencia.
O DUP, debilitado polo escándalo que rodea o xefe do
Executivo de Stormont, Peter
Robinson, e máis a súa muller, e
por un goberno de coalición no
que o seu socio parece ser quen
está a tirar maior rédito, mesmo
comezando a gañar algunha
simpatía entre parte dos unionistas votantes do DUP, ve na

do. Introduce un elemento que
ten pouco ou nada que ver coa
transferencia de competencias
en materia policial e xudicial: a
supresión da Comisión de Desfiles, cuxa función é controlar os
percorridos das marchas oranxistas, a fin de evitar conflito nas
rúas e exacerbación de inimizades entre católicos nacionalistas e protestantes unionistas.
Neste escenario, o Sinn Féin
ameazou a finais de xaneiro con
deixar o goberno de coalición se
non se chega a un acordo para a
transferencia. De isto ocorrer,
unha consecuencia probábel
sería unha convocatoria electoral anticipada. Parecera que polo menos unha parte do DUP
ten pouco interese en chegar a
un acordo, na medida en que o
partido iniciou contactos para
preparar unha alianza electoral
con outros partidos unionistas.
Sería profundamente irresponsábel antepor os cálculos electorais á consolidación das institucións autónomas e a paz norirlandesas.G

E

stase debuxando un novo
plan para achegamento e
colaboración cos talibáns, ou
con algúns deles. Sábese que
ten habido contactos coa ONU
por máis que se neguen por razóns de seguridade, e na conferencia de Londres do 28 de xaneiro aprobouse un plan de
reintegración para aqueles.
O plan, tamén coñecido por
plan de reconciliación na proposta de Karzai, ofrécelles aos
“insurxentes” postos de traballo
e diñeiro para que deixen a loita
armada. Ademais de devolverlles, nun prazo de cinco anos, ás
autoridades do país o control da
seguridade. Unha boa maneira,
por outra banda, de recoñecer
que os ocupantes están perdendo a guerra despois de oito anos
de terror e morte.
Como dixo a analista Lyse
Doucet, “sexan ou non certas
estas informacións sobre contactos e conversas coa ONU, está claro que calquera que participe no proceso quere mantelo
en secreto. Os que tendan a
man estarán en grave perigo. En
calquera caso estarase nunha
etapa inicial e delicada”
Outros pensan que os talibáns non queren negociacións
porque saben que están gañando a guerra. Se ben tamén é certo que os talibáns distan moito
de ser un grupo homoxéneo e
ben definido. Algúns seguro que
queren as negociacións, pero tamén hai moitos –Paquistán non
o consentiría, porque os armou
e equipou co pensamento posto
na Indi– que non aceptarían de
ningunha maneira.
En calquera caso, o continuo
deterioro da situación no terreo
e cos talibáns facéndose donos
dunha boa parte do país, a estratexia negociadora –sinala outro analista– ao mellor terá chegado demasiado tarde.G

’’

Oplanofrécelles
aos insurxentes que
abandonen a loita
armada diñeiro
e traballo”
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Cumios do Himalaia; Wolgag Wodarg, da Comisión de Saúde do Consello de Europa e [á dereita] sanitarios chineses retirando uns polos mortos nun mercado de Hong Kong, supostamente afectados pola gripe aviar.

Climas, epidemias e
verdades a medias
Datos oficiais corrixen os informes públicos
referidos a andazos como a Gripe A ou aos efectos
do cambio climático
H.V.

Trátase do enésimo desmentido oficial dun anuncio
gobernamental dunha catástrofe. Hai máis, algúns deles en
datas moi próximas. En xaneiro de 2010, o Consello de Europa, a través do presidente da
súa comisión de saúde, Wolfgag Wodarg, tiroulle das orellas
ás grandes farmacéuticas, á
Organización Mundial da Saúde e aos gobernos occidentais
por causar a psicose social en
torno á gripe A. O alemán lembrou que, na súa querenza pola prevención, en maio de 2009
a OMS modificou a definición
de pandemia para considerar
como tal o virus da nova influenza.
Unha das consecuencias do
pánico que provocou a gripe A
foi a adquisición, por parte dos
Estados desenvolvidos, de millóns de doses de antivirus e vacinas para inmunizar a poboación. Hoxe, os almacéns están
cheos e as farmacéuticas demandan que se lles abone a
compra.
Boa parte das doses de medicinas
que apodrecen
nos depósitos oficiais proceden das
compras
masivas realizadas con
Un dos fármacos empregados contra a Gripe A.
vistas a apro-

En abril de 2007, o Panel Intergobernamental sobre o Cambio Climático, dependente da
ONU, alertou de que os glaciares da cordilleira do Himalaia
desaparecerían en 2035. Tratábase dunha previsión “cun alto
nivel de certeza”. A mediados
de xaneiro de 2010, o organismo corrixía a estimación e admitía que o dato era “erróneo”.
En realidade, nin sequera se
comprobara. En 1999, o científico hindú Syed Hasnain botara a lingua a pacer nunha entrevista na revista New Scientist. O investigador referíase a
un estudo que si se realizara,
en 1996, pero que adiaba até
2350 a data de desxeo deses
glaciares. Aínda que errada, a
afirmación de que desaparecería o xeo do Himalaia en 2035
gustou no Fundo Mundial para a Natureza e fixo seu o argumento en 2005. Dous anos
máis tarde a idea seduciu ao
Panel Intergobernamental.

Burato da capa de ozono na Antártida.

visionarse de defensas contra a
gripe aviaria, a ameaza de pandemia de dous anos atrás. Este
mal, que prometía causar millóns de mortes, non chegou a
propagarse. De feito, a pandemia nunca existiu e non se deron casos de contaxios entre
persoas, aínda que algúns animais traspasáronlle o mal aos
seus propietarios en Asia debido ás condicións sanitarias das
explotación avícolas. As autoridades, aínda que entoaron o
mea culpa tras os erros na xestión da gripe aviaria, non
aprenderon a lección e dous
anos despois tropezaron na
mesma pedra.

CAPA DE DE OZONO. Salvando as
distancias, os casos evocan o
acontecido coa desaparición
da capa de ozono que se sitúa

’’

Enabrilde2007oPanel
Intergobernamental sobre
o Cambio Climático alertou
de que os glaciares
da cordilleira do Himalaia
desaparecerían en 2035.
O organismo,
dependente da ONU, vén
de desmentir a previsión”
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Enmaiode2009aOMS
modificou a definición de
pandemia para considerar
como tal o virus da gripe A”
[Wolgag Wodarg]
Presidente da Comisión de Saúde do
Consello de Europa.

na atmosfera sobre a Antártida
e sobre o Ártico e que, segundo
informes oficiais, ía implicar o
aumento exponencial de cancros de pel así como cuantiosos danos económicos. Foron
as autoridades as que proclamaron que se producirían danos irreversíbeis no planeta se
non se reducían as emisións de
determinados gases. A alarma
procedía da Academia Nacional de Ciencias dos Estados
Unidos que, en 1976, fíxose
eco duns estudos científicos
preliminares que agoiraban
unha catástrofe. O 16 de setembro de 1987, a Asemblea
Xeral das Nacións Unidas asinaba o Protocolo de Montreal
e en 1994 a declaraba o 16 de
setembro como Día Internacional para a Preservación da
Capa de Ozono.
A capa de ozono da Antártida atendeu o requirimento da
declaración das Nacións Unidas e recuperou o seu grosor
durante o seguinte verán, como todos os anos. Desde 1960
sábese que, debido ás temperaturas extremas, durante a
primavera prodúcese unha redución do 70% desta capa no
continente antártico e do 30%
no ártico, pero que volve ao tamaño habitual no estío.
Con todo, as maiores implicacións do caso da capa de ozono foron industriais. Algúns
científicos, entre eles un premio Nobel de 1995, achacaban
a diminución do seu grosor aos
compostos clorofluorocarbonados, populares polas siglas
CFC. Empregábanse como refrixerantes nas instalacións frigoríficas e, efectivamente, como a maioría dos compostos
derivados dos hidrocarburos,
resultan prexudiciais para a saúde e o medio ambiente. Desde
2000 están prohibidos en Europa, foron substituídos por outras substancias, sobre todo por
HFC (hidrofluorocarbonados)
e HCFC (hidroclorofluorocarbonados).G
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FRAUDE FISCAL / ALEMAÑA

MERKEL FAI NEGOCIOS CUN
PIRATA INFORMÁTICO

Barack Obama nun acto en Tampa, o 28 de xaneiro do 2010

LARRY DOWNING / REUTERS

O primeiro ano de Obama
Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

Por se non había suficientes
nubes ensombrecendo o radiante primeiro aniversario da
toma de posesión de Barack
Obama, esta semana unha
profunda borrasca nas relacións coa China, por mor da
venda de armas a Taiwan,
abriu unha fenda nas prioritarias relacións con Asia.
Quizais Obama errou ao
pensar que a sociedade norteamericana votaba nel, convencida da necesidade dun cambio de modelo e non por estar
farta de guerras inconclusas,
de illamento internacional, por
castigar un presidente impopular, por procurar unha saída
desesperada á crise...
Axiña tropezou cunha oposición radical, que amparada
en belixerantes medios conservadores como a cadea Fox
ou Newsmax, e o lobby dos laborarorios e aseguradoras médicas, nunca deu opción para

que Obama exercese o Bipartisanship (Medidas que contan
co apoio dos dous grandes partidos). Na necesaria reforma
sanitaria, dun sistema ás portas do colapso final, atopouse
cun muro que non deu tregua,
co argumento de que incumprira a promesa de que a reforma non tería custo para o peto
dos contribuíntes. O falso espantallo da socialización da sanidade norteamericana esgrimido polos republicanos,
pronto contaminou o propio
presidente que acabaría sendo
sinalado polos conservadores
como un perigoso socialista.
Na guerra contra o cambio
climático planetario pouco queda daquel Obama que o situara
no eixo central do seu programa, aínda que internamente ten
mudado substancialmente o
corpo legal para favorecer fontes
enerxéticas máis eficientes e
menos contaminantes.
O indicador retardado do
pulso á economía como adoita
ser o mercado de traballo, tampouco axudou na celebración

’’

No tema da reforma
sanitaria, Obama acabou
caricaturizado como un
perigoso socialista”

’’

Hillary Clinton dixo que
o tema dos dereitos
humanos na China non
era atranco para chegar a
acordos comerciais”

do aniversario. A crise levou
por diante sete millóns de postos de traballo nos EE UU. En
sectores como a construción, a
taxa de desemprego é do 17%,
superior á media do 10%.
Do Iraq ou Afganistán tampouco chegan noticias como
para sentirse orgulloso da superpotencia. En América Latina, a raiola de esperanza, que
se abriu tras a marcha de George Bush, pechouse co golpe de
Estado de Honduras, onde por
acción ou por inacción, uns EE
UU próximos aos gobernos

FRONTEIRAS / INDIA-PAKISTÁN

MANIFESTACIÓNS
VIOLENTAS NA CAXEMIRA

conservadores do hemisferio,
ollando cara a Oriente, quebraron moitas esperanzas.
DEPENDENCIA ASIÁTICA. Precisamente de Oriente chega o ultimo disgusto. O “poder intelixente” da administración Obama ten virado cara a este centro emerxente de gravidade da
política e a economía mundial
situado no Pacífico. Os seis países que maior volume de reservas en dólares atesouran están
en Asia: China, Xapón, Rusia,
Taiwan, India e Corea. China é
o maior acredor mundial dos
EE UU, até o punto de que Hillary Clinton declarase que a situación dos dereitos humanos
non poden bloquear a cooperación económica.
Vender armas a Taiwan é un
xesto hostil que atranca o Cumio do Diálogo Estratéxico e
Económico EE UU-China programado para xullo.
A medida que as cifras económicas melloren, Obama poderá recuperar os niveis de
confianza perdidos, pero xa sen
lugar para o Bipartisanship. As
batallas políticas que aborde
no futuro deberá afrontalas tan
só coa forza dos demócratas. E
para temas como a reforma sanitaria..., non todos.G

DANISH ISHMAIL / REUTERS

A difícil reforma sanitaria, as relacións comerciais
coa China e o continuísmo na axenda internacional
marcan os claroescuros do primeiro aniversario
do presidente estadounidense

O goberno
alemán
aprobou a
compra dun
cd con información de
1.500 dos
seus contribuíntes que
terían defraudado a Facenda
levando diñeiro procedente
de actividades no país xermano a contas suízas. Estes datos
conseguiunos un pirata informático que esixe 2,5 millóns
de euros para entregar a información. A chanceler alemá,
Angela Merkel, afirmou que
sae barato pagar esa cantidade xa que o tesouro público
podería ingresar máis de 20
millóns de euros en sancións
aos defraudadores. A compra
do cd non lle gustou a Suíza,
que criticou que un país “da
altura de Alemaña” negocie
con delincuentes. No pasado,
Alemaña xa descubrira unha
rede de desfalco fiscal con base en Liechtenstein.

Enterro de Wamik Farooq en Srinagar (Caxemira).

Manifestantes de relixión
musulmá enfróntanse á policía india en Caxemira desde o
domingo, 31 de xaneiro. Os
incidentes comezaron após a
morte dun adolescente islámico supostamente a mans
do exército. Na cidade de Srinagar resultaron feridos unha
vintena de manifestantes e
unha ducia de policías pero o
conflito estendeuse a outras
localidades. Os independentistas da Caxemira comezaron no 2008 unha serie de manifestacións, duramente reprimidas polo exército indio.
Os líderes secesionistas quéixanse de que o goberno de
Nova Delhi incumpre acotío
os dereitos humanos. Na
morte de Wamiq Farooq hai
lagoas. A súa familia afirma
que saíra para xogar ao críquet. A policía considera que
participou nunha manifestación opositora.G

16-17 economía.qxd

2/2/10

22:42

Página 2

ECONOMÍA.16.
ANOSATERRA
4-10 DE FEBREIRO DE 2010

Os parados do naval mobilízanse para que se cumpra a Bolsa de Contratación. Membros dunha Asemblea que agrupa este colectivo pecháronse o 1 de febreiro na enfermería do estaleiro Barreras, pero foron desaloxados ao día seguinte. Os operarios critican que as empresas contraten persoas
alleas ao sector, a maioría estranxeiros, para aforrar custes. En moitos casos os
salarios redúcense á metade. G

A FUSIÓN DAS CAIXAS

A visita de Ordóñez abre un novo período
de confrontación entre Xunta e Estado
Catro días despois da viaxe do gobernador
do Banco de España a Galiza, o Goberno central
inicia o recurso de inconstitucionalidade
contra a Lei de Caixas galega
Xurxo González
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

O anuncio do Goberno central
de que comeza o proceso para
recorrer por inconstitucional a
Lei de Caixas galega abre unha
nova etapa na pugna política
pola reorganización das caixas.
Neste marco, a visita a Galiza
de Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, gobernador do
Banco de España, o 26 de xaneiro cobra unha especial significación. Un dos analistas
máis críticos coas declaracións
do mandatario español é Xavier Vence, catedrático de Economía da USC. “En Vigo fixo
un discurso esclarecedor sobre
o FROB e a reestruturación do
sistema financeiro. Parte dun
diagnóstico equivocado das
orixes da crise e, polo tanto,
formula como solución a prolongación do modelo, que eu
considero errado”, afirma.
Vence xulga que “o FROB
non é a solución, é o problema.
Moitas entidades non poderán
devolver os fondos públicos en
cinco anos, como está estipulado, e, pasado ese período, o
Banco de España interviraas
para impulsar unha segunda
rolda de fusións”. O catedrático insiste en que “Ordóñez é
o brazo executor, pero o deseño do FROB é responsabilidade do Ministerio de Economía e Facenda, coa conivencia
da patronal da banca e a sanción dos partidos estatais”.
Polo tanto, Vence considera
que “se debería abrir unha batalla até as últimas consecuencias contra a política do Banco
de España. Neste sentido habería que impulsar e apoiar un
recurso de inconstitucionalidade do FROB promovido pola
Xunta”. A pesar de que algúns
medios publicaron filtracións
que apuntan nesta dirección,

’’

OFROBnonéasolución,
é o problema”
[Xavier Vence]
Catedrático de Economía da USC.

’’

Estamosesgotandooprazo
de diálogo sobre o FROB,
así que polo momento
imos esperar a ver
como discorren
os acontecementos”
[Pedro Puy]
Portavoz de Economía do PP.

’’

Sehaiachegadefondos
públicos provintes
do FROB, o Banco
de España debe asegurar
a viabilidade da operación”
[Xaquín Fernández Leiceaga]
Portavoz do PSdeG.

Miguel Ángel Fernández Ordóñeze [diante] a conselleira de Economía Marta Fernández Currása pasada semana en Vigo.

Pedro Puy, portavoz de Economía do PP no Parlamento galego, móstrase cauto: “Estamos esgotando o prazo de diálogo, así que polo momento
imos esperar a ver como discorren os acontecementos”.

O PP INSISTE NA IRREVERSIBILIDADE
DO SIP. Puy salienta que Ordóñez “aclarou que os procesos
de reordenación bancaria teñen que ser áxiles, máxime
agora que coñecemos o prazo
máximo [30 de xuño, fixado
pola Comisión Europea]. Ademais os SIP non son reversíbeis, polo que supoñen unha

perda importante de capacidade de decisión e dos servizos
centrais. É moi útil que teña
dito isto”. Esta é unha das bazas do PP contra as reticencias
de Caixanova á fusión, xa que a
entidade con sede en Vigo propón como alternativa a aplicación dun SIP interrexional.
Non todas as declaracións
do gobernador foron favorábeis a estas teses do PP. Ordóñez insistiu en que a última capacidade de decisión sobre as
fusións tíñaa a súa institución,
e que se tomaría en función da
solvencia das entidades resultantes. Puy argumenta que

“nunca se discutiu que o
Banco de España tivese a decisión última. De feito, na lei nós
enfatizamos o tema da solvencia máis que o BNG, que prefería incidir na galeguidade”.
Neste sentido, Vence indica
“Ordóñez veu defender o discurso do FROB, pero non deixa
de ser un discurso de parte. O
Banco de España pode decidir a
quen lle dá as axudas, pero a Comisión Europea xa lles deu un
toque de atención: Bruxelas
obriga a evitar discriminacións”.
Xaquín Fernández Leiceaga,
portavoz do PSdeG no Parlamento, destaca que Ordóñez es-

tivo “moi no seu papel de gobernador do Banco de España, sen
saírse do guión. Limitouse a especificar as competencias que
ten cada actor: os órganos de goberno das caixas deben impulsar, ou non, a fusión, a Xunta de
Galicia debe supervisar e, se hai
achega de fondos públicos provintes do FROB, o Banco de España debe asegurar a viabilidade da operación”. O portavoz
socialista considera que deste
xeito “a posibilidade da fusión
non depende dos partidos, senón dos criterios técnicos que
empregará para comprobar a
solvencia das operacións”. >>>

16-17 economía.qxd

2/2/10

22:42

Página 3

ECONOMÍA.17.
ANOSATERRA
4-10 DE FEBREIRO DE 2010

’’

ENTRE O LÓXICO
E O PSICOLÓXICO
Manuel Cao

do

E

Xavier Vence,catedrático da USC.

Xaquín F. Leiceaga,portavoz do PSdeG.

Pedro Puy,portavoz de Economía do PP.

>>> SEN OUTRO CAMIÑO QUE A FUSIÓN? A Xavier Vence preocúpa-

fondos nos seus competidores,
o que lle causa dificultades para
manterse en solitario”.
A dirección do BNG opina
en cambio que “é necesario
poñer a sociedade galega en
pé” contra os movementos do
Goberno central que pretenden atrasar a fusión das caixas
galegas. Guillerme Vázquez,

portavoz nacional do BNG,
afirmou que “o autogoberno e
o aforro dos galegos non se negocian. Algúns falan do reparto
das caixas entre PP e PSOE no
Estado, nós estamos falando
de conservar unhas institucións financeiras tan importantes como as caixas ao servizo da economía deste país”.G

lle que “non quede ningún
axente social que defenda o
mantemento de dúas caixas en
Galiza. O problema é que a argumentación de Caixanova
cara o público non está moi elaborada. Deberían explicar que
é o propio FROB, ao inxectar

‘É moi fácil bloquear
a reestruturación do sistema financeiro’
A principal nova da semana no ámbito da política financeira española
foi o inicio do recurso de inconstitucionalidade da Lei de Caixas galega
impulsado polo Goberno central.
Leiceaga, que participou activamente nas negociacións desta
norma, opina que “este proceso enmárcase na normalidade dos conflitos entre administracións dos últimos anos. Trátase dunha garantía
que haxa un recurso previo ao Consello de Estado. Hai que lembrar
que polo procedemento acelerado
que se empregou para confeccionar esta lei obviáronse asesoramentos legais preceptivos en Galiza”.
Pedro Puy resalta que “é destacábel que o Goberno non concrete
desde o principio que artigos considera que poden ser inconstitucionais. Tamén é revelador que o procedemento iniciado polo Goberno
é o que pode paralizar a aplicación
da lei, en vez de optar pola vía do
diálogo como fixo o goberno galego en relación ao FROB”.
Vence considera que “o obxectivo do recurso de inconstitucionalidade é abrir un proceso de negociación entre PSOE e PP. O que pretenden é negociar un reparto dos intereses”. Leiceaga apunta, máis comedido, que “é moi fácil bloquear a reestruturación do sistema financeiro,
tanto por parte da Xunta como por
parte do Estado, o difícil é construír.

’’

Aposibilidadequedeixou
aberta a dirección de Caixa
Galicia a unha integración
con Caja Madrid é unha
mostra de sensatez”
[Xaquín Fernández Leiceaga]
Portavoz do PSdeG.

’’

OsdocumentosdeBlesa
poñen de manifesto
unha estratexia desleal
co país por parte dos
directivos de Caixa Galicia”
[Xavier Vence]
Catedrático da USC.

É necesario que haxa un gran
acordo, que non necesariamente
pasa polo consenso total”.

ESTRATEXIA DESLEAL. O 28 de febreiro certificouse a saída de Miguel Blesa da cúpula de Caja Madrid, substituído por Rodrigo Rato.
En entrevistas nos días seguintes,
Blesa desvelou que a entidade da
capital do Estado tiña moi adiantados os plans e os estudos necesarios para fusionarse con Caixa Gali-

cia e coa Caixa de Aforros do Mediterráneo. A operación implicaría a
tres comunidades gobernadas actualmente polo PP, pero Puy
afirma que non lle “preocupan
eses rumores, xa que non teño escoitado a ninguén da dirección estatal comentar algo semellante”.
Feixóo apuntou nunha visita a
Madrid o 1 de febreiro que “se as decisións non se toman en Galiza
pode suceder que cando haxa que
optar entre o financiamento de varios proxectos, a economía galega
perda por unha falta de sensibilidade duns directivos non radicados
nesta comunidade”. O presidente
indicou tamén que se aceptara a fusión con Caja Madrid“habería unha
gran manifestación con razón. Non
podo ir contra os intereses galegos”.
Xavier Vence incide en que “os
documentos de Blesa poñen de
manifesto unha estratexia desleal
co país por parte dos directivos de
Caixa Galicia. Iniciaron este tipo de
negociacións sin ningún debate
coa sociedade galega nin cos organismos que a representan”. Leiceaga
opina pola contra que “a posibilidade que deixou aberta a dirección
de Caixa Galicia a unha integración
con Caja Madridé unha mostra de
sensatez, supón unha formulación
estratéxica. En cambio, non coñecemos as formulacións estratéxicas
das que dispón Caixanova”.G

n situacións de crise tómanse decisións que condicionan o futuro político, económico e social dun país.
Galicia está nunha encrucillada e ten que optar por vías alternativas que influirán no seu status como territorio diferenciado e con capacidade de autogoberno sendo os axentes políticos os decisores clave.
Quizais a máis determinante a curto prazo sexa a aposta
pola fusión das caixas. A creación dun polo financeiro importante en Galicia estase a ver afectada polo recurso ao
poder central por parte do PSOE. É habitual que os partidos utilicen o goberno central e as súas institucións para
combater os gobernos autónomos non afectos e viceversa
pero non debe esquecerse que na historia do PSdeG-PSOE
case sempre houbo unha preferencia pola política municipal fronte á autonómica. Este partido litigou con dureza
polo tema da capitalidade, apenas apoiou o tripartito de
Fernando González Laxe, permitiu que Manuel Fraga gobernase sen oposición, mantivo a Francisco Vázquez á
fronte do partido até chegar a ser superado polo BNG e
mantén o receo diante do nacionalismo pese a súa moderación en relación ao vasco ou catalán. En todo caso, o
máis que dubidoso beneficio electoral nun Concello non
compensa a perda de poder financeiro galego.
Outra decisión chave é o conflito da lingua, onde o PP
opta pola descapitalización cultural do país cunha aposta
exclusiva polo español na sociedade global onde a diversidade é un valor en alza. Por riba, o galego ten tanta ou máis
potencialidade en países como o Brasil, Angola ou Mozambique tendo en conta que o idioma propio é o que
debe proxectarnos ao mundo. A razón pola que Feij009
aborda con tanto ímpeto a desgaleguización procede do
discurso de Génova aceptado sen máis por parte da cúpula
do PP pero con xorda contestación na base tendo en conta,
ademais, que o PSdeG ten unha posición morna e modulada por Concellos.
Galicia é unha sociedade na que a dicotomía rural/urbano, galego/castelán ou boina/birrete pode ter capacidade explicativa para entender os comportamentos da
elite político-social. A xeración que está a detentar o poder
foi curtida no desprezo a todo o que puidese semellar galego, xa fose o idioma, a casa de pedra, as nabizas ou a
gaita. A presión social e a escola aguilloou o autoodio e xerou un problema sicolóxico de identidade.
Non ten lóxica abandonar un idioma que nos achega ao
mundo ou promover o Camiño nun Madrid endebedado
pero pode entenderse en clave psicolóxica polo complexo
herdado e pola forza do oligopolio mediático; tampouco
ten lóxica que as caixas asuman os furados de Madrid e Valencia pero psicoloxicamente algúns poden ver razoábel
adicar a iso os aforros dos vellos e emigrantes galegos en
vez de xestionalos directamente dende aquí. Quizais a inquina contra Baltar Pumar teña menos que ver co caciquismo que coa súa aparencia de galego e, por riba, o seu
herdeiro semella tanto ou máis ilustrado que os “desertores da boina”.G

’’

Axeraciónqueestáa
detentar o poder foi curtida
no desprezo a todo o que
puidese semellar galego”
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DEPORTE RURAL

O deporte, esquecido
nos pequenos concellos
Na maioría das zonas agrarias só se practica
o fútbol a pesar de que existen outras moitas
potencialidades
Antonio Cendán

Un día calquera na localidade
de Muimenta, no concello de
Cospeito, ou se cadra algo máis
dun quilómetro ao norte, na
Ponte de Outeiro, en Castro de
Rei, uns rapaces xogan ao baloncesto nunhas escangalladas
canastras que mesmo parecen
ser un adorno máis de ambas
localidades. Tanto as instalacións das que dispoñen estes
mozos coma eles mesmos son
tan só un exemplo de como se
vive o deporte no ámbito rural
galego, que ao igual que a mocidade, pasa por momentos
críticos. Os lugares para practicalo son escasos, pero ademais
diso encóntranse en moi mal
estado. Moitas veces os recintos deportivos redúcense ás dependencias das que dispoñen
os centros educativos ou a material instalado hai xa máis de
dúas décadas e que non conta
con máis mantemento.
DESAPROVEITAMENTO.Aínda que os
lugares por onde pasa o Miño,
no seu primeiro treito, nos concellos de Meira, A Pastoriza,
Cospeito e Castro de Rei, poderían ser idóneos para a práctica
do piragüismo ou de calquera
outro deporte fluvial, esta é unha posibilidade desaproveitada. Nos restantes puntos de
Galicia por onde atravesa este
río sucede outro tanto, agás
áreas moi concretas como pode ser a capital luguesa ou Tui.
Bótase a perder así unha potencial canteira de campións,
nun deporte que, ben organizado, coma ocorre en Tui, podería dar os seus froitos.

’’

Nalgúns lugares créanse
torneos para vellas glorias,
un fenómeno en
aumento, mentres a xente
nova estuda ou emigra”

SÓ FÚTBOL.Aínda que nalgunhas
localidades, entre elas Ferreira
do Valadouro, inauguráronse
hai anos eventos tan espectaculares para os máis pequenos
coma unhas impresionantes piscinas, de

Atlético Melide feminino

dimensións olímpicas, o deporte que acapara en exclusiva as
oportunidades é o fútbol ou os
seus derivados como o fútbol
sala. De feito, na tempada 200405 un equipo de Láncara, o Móbeis Caloto, acadou o ascenso a
División de Honra, aínda que
remataría sucumbindo ante o
elevado custo da competición.
Os triunfos deportivos, agás
no fútbol, son moi contados.
No deporte do balón pesa a falta de proxección que teñen
moitos dos seus practicantes, o
que provoca abandonos en idades prematuras. Outra excepción constitúea o equipo feminino de fútbol de Friol, que xoga
no grupo I Primeira Nacional,
equivalente a segunda categoría. Este equipo subsiste grazas
ao apoio do Concello friolense e
a unha empresa local.
Nas áreas rurais onde xa
non queda xente nova, xorden os equipos de fútbol de veteranos, maiores de 40

anos, que acaparan unha gran
parte das subvencións locais.
Nalgúns lugares creanse torneos para vellas glorias, un fenómeno que vai en aumento,
mentres a xente nova estuda
ou emigra.
Respecto ao deporte de
competición, agás algúns casos concretos, como os de localidades costeiras nas que se
prodigan traiñeiras ou a vela, o
resto redúcese ao fútbol, tanto
no campo coma en pavillóns.
Nalgunhas localidades nin sequera queda o “deporte rei”. A
súa única lembranza constitúena as vellas porterías inzadas
de maleza.
EVENTOS. En casos singulares os
concellos esfórzanse para que
o deporte non decaia promocionando eventos deportivos
que duran como moito un día.
Este tipo de espectáculos faise,
por regra xeral, con deportistas
de fora ou aproveitando que

ÁN
ANTONIO CEND

na localidade existe algún deportista destacado. Así, o Concello de Guitiriz organiza todos
os anos o seu tradicional duatlon, incluído dentro do circuíto galego da especialidade. O
seu pavillón de deportes acolle
ademais partidos da selección
feminina de fútbol sala.
Outra das excepcións encóntrase no concello das Neves, onde grazas a Federación
Galega de Bádminton, este deporte está a acadar unha gran
popularidade. Esta institución,
que preside Rodrigo Sanxurxo,
trata de introducir esta modalidade deportiva nos centros
educativos de Galicia.
Outros eventos que acollen
moitos concellos, normalmente por unha cita festeira,
son as probas ciclistas ou tamén as concentracións de motociclismo, estas últimas non
sempre ben vistas por todos os
veciños.G
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Mohamed Nagui, de Exipto,
celebra o gol da final diante de Ghana.
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MIKE HUTCHINGS / REUTERS

Exipto gaña a Copa África por terceira vez consecutiva. A selección exipcia gañou a final da Copa de África de Angola logo de impoñerse a Ghana (10). O equipo norteafricano suma o terceiro triunfo consecutivo nesta competición continental. Os analistas de fútbol internacional consideran que as datas de celebración do torneo, coas ligas europeas en xogo, condicionan o rendemento de poderosos países como Ghana ou Costa de Marfil.G

FÚTBOL

O Montañeiros, equipo revelación
da Segunda B
De ser un descoñecido para gran parte
da afección, pasou a coquetear cos que loitan
polo ascenso á categoría de prata
Antonio Cendán

Case ninguén apostaría polo
cadro do Montañeiros ao inicio
da actual campaña. Tras un ascenso administrativo, debido
ao polémico descenso do Cidade de Santiago, o equipo era un
gran descoñecido non só para
os outros da categoría senón tamén en Galicia. Logo de máis
de 30 anos promovendo o fútbol nas categorías inferiores e
xuvenís, o cadro herculino deu
o gran salto ao profesionalismo.
Nel xogan futbolistas procedentes de todos os recantos da
nosa comunidade. Tamén hai
unha nutrida representación
da propia canteira do Montañeiros, que conta con 22 equipos en categorías inferiores.
O club herculino xorde en
1977 coma un equipo afeccionado procedente dunha asociación de “boys scouts” chamada
Asociación Xuvenil Montañeiros, que principiou a xogar en
categorías inferiores do fútbol
autonómico. Na actualidade o
equipo está vinculado ao Banco
Gallego e mantén un convenio
co Deportivo da Coruña.
REVELACIÓN.Na presente campaña de Liga, o cadro herculino
está a ser a gran revelación do
grupo I da Segunda División B
onde, tras a última vitoria ante
outro galego que está a callar
unha extraordinaria campaña,
o CD Lugo, ocupa a quinta praza. Ademais, este último triunfo
conseguiuno en campo lugués,
o que dá unha idea tamén de
que o Montañeiros e unha especie de mata xigantes da categoría de bronce. O seu bloque

caracterízase por ser eficaz en
campo alleo e así o amosan os
resultados.
A vitoria en terras luguesas
non foi a única de certo nivel no
terreo do adversario. Foi o único
capaz de gañar no campo do
Toralín, onde xoga a Deportiva
Ponferradina, actual líder do
grupo. Os coruñeses amargáronlle a festa os bercianos impoñéndose por 1-2. Do mesmo
xeito, venceron nun dos derbis
galegos. A súa vítima nesa ocasión foi o Pontevedra que caeu
en Pasarón por un rotundo 0-2.
Pero a maior vitoria en campo
alleo foi ante un dos clásicos da
categoría que se encontra en
horas baixas, a Cultural Leonesa, á que venceu por 0-3.
Esta serie de vitorias estase a
conseguir da man dun adestrador que era un vello coñecido
da afección galega, o ex deportivista e tamén ex compostelanista, Xosé Ramón González Pérez,
que até agora non tiña unha
gran experiencia nos bancos.
A TEMPADA. O equipo que adestra
o ribeirense comezou cos lóxicos
titubeos do principiante na categoría. O Montañeiros era un descoñecido e ninguén sabía o que
podía dar de si un dos conxuntos
considerados “rebotados”. Nos
primeiros partidos, a falta de experiencia, unida a incerteza, levou a que o equipo perdese algúns encontros no seu estadio,
Agrela, o que o abocou antes de
mediar a primeira volta aos postos de descenso, pero a partir da
décima xornada de liga as cousas cambiaron radicalmente. A
partir de aí, o conxunto comezou

O Montañeiros nun partido frente ao Compostela no estadio de San Lázaro e [abaixo] o seu plantel.

’’

O seu adestrador
é Xosé Ramón,
ex xogador do Deportivo
e do Compostela”

’’

Máis da metade
dos seus xogadores ten
menos de 25 anos
e só un pasa dos 30”

unha xeira ascendente que, polo
que se ve, aínda non tocou teito.
Despois de eludir a zona fría da
táboa pasou á intermedia e a coquetear cos grandes da categoría. Incluso, antes de rematar a
primeira volta tivo o mérito de
colarse nos postos da fase de ascenso á División de prata, aínda
que logo perdería algo de pulo
pero sen baixar nunca dos oito
primeiros postos.
Aínda que é un equipo potente nas súas saídas, tamén go-

za de bastante fortaleza en campo propio, onde tan só dúas veces se lle escaparon os tres puntos, mentres que en media ducia conseguiu derrotar os seus
adversarios. Os outros catro
partidos remataron en táboas.
PLANTEL NOVO. Outra das súas características é a mocidade dos
xogadores. Máis da metade non
superan os 25 anos e tan só un
pasa dos 30. Así que aos Manuel,
Rubén Pardo, Álex Canedo, César, Huelves, Adrián, Paulo Fernández, Rodri e Pesca, entre outros, agárdalles un gran porvir.
Non se sabe se no equipo que
lles proporcionou os éxitos ou

noutros da mesma ou superior
categoría, xa que aínda que o ascenso sexa unha posibilidade, se
cadra non é factíbel economicamente, a menos que se involucre
de modo máis activo o Deportivo da Coruña, co que mantén un
convenio de colaboración.
Pola contra, o principal inimigo do Montañeiros é a súa
escasa masa social, o que dificilmente lle pode axudar a progresar e menos aínda nunha cidade coma a herculina, na que o
deporte do balón ten un consolidado representante. Ao estadio de Elviña Grande acode unha media de 300 seareiros. G
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NOVIDADES LITERARIAS

Suso de Toro, escritor

‘Non se conseguiu o proxecto
da nosa xeración ,de pasar da resistencia á normal
Xan Carballa
Paco Vilabarros [FOTO]

C

onsidera Sete palabras un punto de inflexión na súa obra literaria. Este tour de
force á procura da identidade
familiar, que o leva ao torno
dun hospicio de Toro, é dunha
trama de realismo e maxia que
Suso de Toro (Compostela,
1956) empezou a escribir o día
que cumpría os 52 anos, “e ten
que ver coa idade e coa fraxilidade da miña identidade. Meu
irmán maior díxomo: sabía que
algún día escribirías ese libro,
porque sempre preguntabas
pola familia de papá. Se este libro non desperta emocións que
o lector teña dentro fracasa”
Como nace Sete palabras?
Sae da experiencia persoal. Entendo a literatura dun xeito activo e algúns libros meus pretendían funcionar como granadas
de man. Caixón desastre era un
ensaio para demostrar que se
podían escribir outras cousas
en galego pero con Polaroid xa
pretendín modificar a literatura
galega. Home sen nome falaba
da memoria colectiva e, ademais da pretensión estética,
quixen romper o tabú de dicir o
nome dos asasinos. Sete palabras é a literatura como terapia
e vía de coñecemento de min
mesmo. A grandeza da literatura reside na individualidade e
ese é o seu valor universal, porque afondando nun mesmo os
demais recoñécense.
Buscaba para si e tamén para o
seu pai que estaba doente.
Non sei se o fixen por encargo
da miña abuela Valentina ou
de meu pai, ao que lle quedou
sen facer esa tarefa ou se é estritamente unha necesidade
miña. Pero sentinme un medium doutros. Na procura dese
pasado vivín unha experiencia
autenticamente literaria, de
sentirme dentro dun conto.
Aínda que o personaxe non
ten nome, vostede é moi duro
con el e, daquela, co propio
Suso de Toro.

Son moi crítico co meu entorno pero tamén practico esa dureza comigo mesmo. Non o
reivindico e téñoo máis por defecto que por virtude, pero é a
miña forma de ser. Entendo a
literatura para intervir na vida.
Que sexa experiencia, non algo
superficial, que actúe e te modifique. Falar de Sete palabras
resúltame difícil porque tiven
que exprimirme e a tarefa era
buscar cunha honradez extrema, sen saber se o que podía
atopar sería ou non agradábel.
Era o lado escuro ou incómodo
da historia familiar que tocaba
tamén no centro de min mesmo. Por iso me desdobrei dunha maneira extravagante.
Probei a ler algunhas páxinas
poñéndoas en primeira persoa
e cambia o ton do relato.
É un experimento curioso, porque eu necesitei saír de min
para verme e dicirme as cousas. Non soportaría a confesión en primeira persoa.
Seu pai quería lembrar e non
podía?
Non podía. No fondo as historias redúcense a motivos poéticos. A provincia de Zamora era
moi pobre e el tivo unha historia emigratoria semellante á
nosa. Quería redimir a súa vida
e a pobreza. De broma teño dito que meu pai era dunha terra
tan probe que emigrou a Galicia, cando os galegos marchamos do noso país. E agora que
falamos da lingua lembro que
para el foi un plus ser de fóra
cando chegou, porque era admirado. Teño moi claras as falacias e a demagoxia da lingua
porque a vivín na familia, e sei
o que significaba.
A pescuda familiar leva a primeira plano o hospicio como trasunto da procura da identidade.
Agora que estou facendo para
El País estampas de figuras da
cultura de Galicia, atópome que
a estrutura familiar tópica de fillos/pais/nais/avós apenas
existe na biografía de ninguén e
atópome moita xente que saiu
dos hospicios. De sempre tiven
unha teima en buscar a orixe,

en rastrear polos apelidos. Digo
que son como os xudeus que se
recoñecen e eu fágoo de continuo con galegos e hospicianos.
Moitas persoas temos apelidos
con esa orixe de orfandade e hai
reflexo en moita novelística
francesa, española ou na de
Dickens. É un tema duro e radical e cando chego á orixe de
meu avó estou no nivel cero da
identidade. Era o corpiño dun
meniño de días, que non tiña
nome, nin apelidos, nin pai, nin
nai, nin nada. Aí empezou: puxéronlle un nome, o do santo
do día, inventáronlle un apelido, o do lugar no que apareceu
(o hospicio zamorano de Toro)
e constrúe a súa vida sen antecedentes, até casar coa miña
avoa Valentina, ter fillos e empezar daquela a ser alguén: marido e pai con lugar e casa. Meu

avó veu da nada e desapareceu
na nada, porque se perdeu no
mar do Caribe, quizais por iso a
identidade persoal é a teima de
toda a miña obra de ficción,
pouco frecuente nunha literatura galega, que cultiva e estima
máis a identidade colectiva. Pode que o meu individualismo
veña de ser neto de hospiciano,
por iso trato de darlle á miña
lingua obras literarias dignas
pero non reforzamento dos signos de identidade colectiva.
Chaman a atención as referencias á maxia, como se alguén
conducise os seus pasos.
Sentín que non estaba só. O
que escribo é literario pero vivino como un conto de fadas.
Sentín que tiña unha axuda externa. Experimentei o que
moitas veces teorizas, que a vida só se comprende literaria-

mente, que na vida hai unha
trama oculta que é máxica. Teño dito que son un escritor relixioso, en canto que a vida é algo transcendente e para captala hai que contala como un relato, e iso pasoume en todo o
traballo de Sete palabras.
Confesa tamén unha certa envexa da poesía.
O poeta que máis admiro é César Vallejo, nado en Santiago del
Cuzco, no Perú. Envéxolle na
primeira obra a inocencia, unha
linguaxe que transmite a pureza
dos ollos do rapaz. Admírame
que unha persoa adulta e con
oficio literario sexa quen a ter esa
visión do mundo transcendente
e sagrada. A poesía enténdoa de
maneira tan radical que non me
atrevo porque carezo desa inocencia, son demasiado metalingüístico e reflexivo. Son de- >>>
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’’

normalidade’

>>> masiado autoirónico.
O libro fornece moitas claves
de quen é vostede.
Penso que si. É unha reivindicación do poder da literatura e a
súa transcendencia. E axudoume a vivir, porque tes que vivir
sabendo que estás facendo a
túa propia historia. É o contrario do que falou Sartre ou do
que formulou Beckett, ao que
tanto admiro. É o máis achegado que puiden facer da poesía.
Nun artigo seu recente falaba de
que a literatura galega non aproveitou para a súa proxección estes 30 anos de autonomía.
O meu primeiro libro publícoo
no 1984 e Polaroid no 1986. Naquel tempo formulaba a idea
de que a literatura galega tiña
que pasar de vivir na resistencia
ou a supervivencia a instalarse
na existencia, na normalidade.

Tiñamos que conseguir que o
pacto do escritor coa súa sociedade non fose repetir as consignas galeguistas senón fornecerlle literatura aos lectores e facelo en lingua galega. En paralelo
sinalaba que as editoriais debían deixar de ser fundacións e
pensar en proxectos empresariais e os escritores aspirarmos
a exercer o oficio de escribir. As
experiencias de Polaroid e
Land Rover confirmáronme
que había un público, limitado
pero que se podía vender nun
ano unha edición de 3.000
exemplares. Por iso desde entón falei de números e diñeiro.
Era incómodo para min pero
había que facelo. Recriminóuseme e non se entendeu. Cantos escritores demos atravesado as barreiras para poder chegar ao público lector? Non me
atrevo a dicir a cifra. E ademais
estamos estancados e constato
que non houbo novos escritores que acadasen ese público
cunha certa normalidade.
Ademais doutras circunstancias temos un país de apenas 3
millóns de habitantes.
Pero hai que relacionar o papel
que teñen os escritores nos países normalizados, social e numericamente. E iso non aconteceu nos anos do nacer e medrar a nosa autonomía, que
agora está en crise de existencia.
O goberno de Núñez Feixóo
practica a revancha de Mariano
Raxoi, e amosa os fracasos de
Fraga e Cuíña. En Galicia execútase, en moitos sentidos, o
plano de Aznar e Raxoi. Raxoi
foi o único político que sentou
no noso parlamento que se negou a falar en galego. O seu programa é o vaciamento político
da autonomía, e neses anos pasados foi cando a literatura galega tiña que ter desembarcado
na sociedade. Non o fixemos e
seguimos na marxe. Cando
apareceron os escritores galegos na TVG? Tamén co bipartito. Non apareceron.
En Sete palabras relata o paso
seu pola Feira do Libro da Habana, e xa vimos que cando se lles
quixo dar paso e proxectalos a
reacción do PP foi desmesurada.
Nas poucas cousas que se fixeron para proxectala fóra atopámonos co castigo. Pero o resto
do ano vivimos censura descarada ou afogamento. Son tres
décadas dun período histórico
frustrante, e o proxecto que eu
entendía para a nosa xeración
de pasar da resistencia á existencia non se conseguiu.

’’

Zamoraeratanpobreque
meu pai emigrou a Galicia,
pero era admirado
porque falaba castelán”

’’

Meuavóveudanada,
do hospicio, e desapareceu
na nada, porque se perdeu
no mar do Caribe”

’’

Anosaautonomíanonten
pais e coas súas limitacións
foi unha experiencia de
autogoberno. Foron nosas,
as dos galeguistas, as
apreciacións equivocadas”

’’

Anosacultura
da autodestrución, a falta
de madureza, foi a que nos
condenou ao fracaso”

’’

OgobernodeNúñezFeixóo
practica a revancha de
Mariano Raxoi, e amosa os
fracasos de Fraga e Cuíña”

Pero igual que di que a Suso de
Toro escritor lle gorentan os mitos, nesta materia e na política
Sísifo sería a referencia adecuada, porque vostede non reivindica retirarse desas obrigas.
Porque acredito na rabia como
enerxía histórica. Hai cousas
que se fan por amor e outras por
raiba, e as que saen ben, e non
sempre, son as que unen ambas
cousas. Na Praza do Obradoiro
estivemos o 21 da xaneiro por
rabia, pero tamén por amor a
nós mesmos e ás nosas palabras. Iso mantennos vivos, pero
son moi crítico e autocrítico e
non nos abonda con botarlle a
culpa a Raxoi e a Feixóo. Na nosa memoria non figuran as loitas pola autonomía, quedaron
sen pai aquelas manifestacións
de Nadal de 1977 e 1979. Sectores da dereita e a UCD defenderon a autonomía pero no seu si-

tio quedou Alianza Popular; o
Partido Socialista abdicou e foi
obxectivamente inimigo da autonomía desde o conflito da capitalidade con Paco Vázquez; e
o Bloque non estivo nunca a favor da autonomía e agora reivindica o Estatuto e as leis de
normalización lingüística, pero
faino con vergoña porque, no
seu día, non as defendeu e nunca recoñeceu ese erro. Somos
unha autonomía sen pais e temos que asumir con humildade
que, coas súas limitacións, foi
unha experiencia de autogoberno. Foron nosas, as dos galeguistas, as apreciacións equivocadas. E foi a nosa cultura da autodestrución, a falta de madureza, a que nos condenou ao fracaso. Así me sinto eu.
No libro ten unha referencia ao
tempo da clandestinidade no
final do franquismo, na que
cristalizaría o mellor daquela
mocidade súa.
Síntome un supervivente dentro
dunha xeración fusilada. O compromiso daquel momento era
moi radical e está aínda sen contar porque se precisa tempo para contalo. Houbo xente da nosa
xeración que, por non participaren na clandestinidade, para
xustificar a súa posición, cousa
que ninguén ten por que facer,
desacreditou o antifranquismo
todo e a loita clandestina, como
se fose cousa de “fillos de papá e
progres”. Non foi así. Tomáronse decisións profundamente
morais que implicaban a vida
enteira. O día que fusilaron aos
cinco do 27 de setembro de
1975, abrín ás 7 da mañá o bar
dos meus pais. Lembro o silencio que había e como un cliente
meu, fascista, sinaloume co dedo espetándome “aos comunistas había que fusilarvos a todos”.
E sempre me sentín fusilado,
porque foron uns e podíamos
ser nós. Se Franco tarda tres meses máis en morrer.... Non todo
se pode contar, porque a clandestinidade baseábase no delito,
e non fixemos máis porque non
cadrou. Teño claro que ía haber
máis sangue porque aqueles
anos eran sinistros. Fomos unha
xeración disposta a todo e houbo unha intensidade existencial,
a vida ou morte, que nunca máis
volvemos a vivir. Vivimos a mocidade nunhas circunstancias
de gran dramatismo e de dilemas. Nunca volveremos ter unha mirada inxenua sobre a realidade, e hoxe penso que só se pode afrontar a realidade, desde a
utopía da democracia.G

O TEMA
DA SEMANA
Marta Dacosta

E

u tamén quero falar do tema da semana. E quero comezar dicindo que, se mo permiten, quero unirme á demanda dos 11 escritores que tan ben
nos representan e que tanto recoñecemento teñen aquén e
alén das nosas fronteiras. Parecéronlle poucos ao presidente,
mais atrás deles estamos todos
os demais, como declarou a
AELG. E quero volver dicir que,
contra o que dixo algún comentarista, o problema non está só
nas valoracións pexorativas da
nosa cultura, senón tamén en
quen as fai, pois parten, precisamente, de quen ten como misión oficial e cometido único defender, promover, apoiar e publicitar a cultura galega.
Alguén que chega ao cargo de
conselleiro debería medir as súas palabras en asuntos que son,
ademais, da súa competencia,
por dignidade, para non declarar
deste xeito espantoso que non
está capacitado para o cargo e
ademais deixar claro que ten unha moi ampla ignorancia cultural. Si porque, no ámbito literario, o cosmopolita conselleiro
non sabe moito, non só da nosa
literatura, senón da do resto do
mundo, xa que daquela tería claro que tan ensimesmada como
di el que está a nosa cultura está a
alemá que vén de ser recoñecida
co premio nóbel para Hertha
Müller que non deixa de falar das
súas orixes suabas, condicionada ante o peso da súa infancia
romanesa. E que dicir de Anna
Gavalda, Bruno Schulz, Nadine
Gordimer, Pepetela, Jorge Amado, Arundhati Roy, Orhan Pamuk... todos eles recluídos e
cohibidos no reducido mundo
das rúas das súas vilas natais, ensimesmados no relato dos infortunios do seu pobo, incapaces
de se abrir ao mundo e recoller
“outras experiencias”, “tocar un
repertorio internacional”.G

’’

Noámbitoliterario,
o cosmopolita conselleiro
non sabe nada ”
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TRIBUNA I Bieito Alonso.
Historiador.

DE COMPLEXOS E ENSIMISMAMENTOS
Un respectábel número de obras anglosaxonas
téñense fixado en Galiza, precisamente
polo carácter orixinal da nosa cultura

Xurxo Morais

‘Facer películas
comerciais
apaga o creador’
M.B.

Xurxo Morais (Vigo, 1981) foi
unha das sorpresas de 2008
dentro da animación galega coa
curtametraxe O pintor de ceos,
unha historia protagonizada
por un mariñeiro, que tras perder a súa familia se refuxia na
pintura. Agora, o director e realizador vigués está a preparar
Na metade, un traballo no que
crea un mundo propio e reflexiona sobre a identidade. A película rematarase en 2011.
En que consiste Na metade?
É un reto. Está concibida como
unha viaxe interior na que o protagonista reflexiona sobre as decisións, imposicións externas,
os acertos e os fracasos da súa vida. Debate ademais sobre a homosexualidade, a igrexa, o deber cristián, e todo enfrascado
nun mundo totalmente creado.
Asume todo o proceso?
Encárgome da produción, a realización e a dirección. Pero
para os diálogos contarei coa
colaboración de Silvia Pazos.
Cales son as principais diferenzas con respecto ao primeiro
traballo?
Radican principalmente na calidade da imaxe, a madurez
dos personaxes e o mundo creado. Trátase dun segundo paso. Probabelmente se non fixese O pintor de ceos, este traballo non existiría.
Ter éxito cunha primeira obra
permite afrontar o segundo
proxecto coa cabeza fría?
O que crea son metas. A primeira curta fíxena con moito medo,
tratando de evitar determinados
temas para gustarlle a un número maior de público. Agora non
teño esa presión. Xa me presentei. Non pretendo facer un traballo máis senón arriscar nunha
liña diferente. Non quero facer
películas moi comerciais, porque esa liña acaba apagando o
creador. Convérteste nun máis,
sen personalidade propia.G

Pasan os anos, pasan os tempos, pero o tópico e o estereotipo seguen a ser recursos habituais na comunicación.
Agora está de moda, no mundo do deporte, referirse ás remontadas esforzadas que rematan sen premio como “nadar para morrer na beira da
praia”. Pero máis alá dos eufemismos, a expresión tamén
podería valer para caracterizar
o que está a pasar coa nosa
cultura. Remar durante anos a
contravento, afirmando unha
teimuda vontade por existir,
procurar un oco na cada vez
máis esquiva diversidade para
virmos caer na conta de que
ademais de sermos un saco de
complexos adoitamos envilecernos co onanismo cultural.
Pero sempre hai excepcións. Entre os que se distancian dos vicios colectivos loce
con fulgor o conselleiro Varela. E ben pode. Logo de ter
ollado para a provincia dende
a atalaia da modernidade e do
cosmopolitismo que se asenta
en New York non admira que
sexa tan despectivo coa teimosía por ensimismarnos. Porén,
algo non cadra. Como é que o
conselleiro Varela, tan mirado
no seu eclecticismo cultural,
non teña reparado na produción dalgúns dos máis notábeis historiadores norteamericanos dos últimos tempos? Se
así o fixera, habería descubrir,
imaxino que con sorpresa,
que parte desas obras tocan,
de cheo ou de xeito tanxencial,
aspectos moi relevantes da
nosa historia. E que a razón
fundamental desa achega non
é outra que o “ensimismamento”, a orixinalidade, a especificidade, que aportan ao
ensarillado da cultura universal. Por que, empoleirado no
cume do mundo, non foi quen
o conselleiro Varela de reparar
en tanta colleita? Só me acae
unha resposta: el propio tamén andaba ensimismado.
Só así podo entender que
un devoto tan apaixonado do
“universalismo” non reparase
no extraordinario volume que
publicou, vai para cinco anos,
a historiadora Allyson Poska(1),

no que, dende unha perspectiva a medio camiño entre o histórico e o antropolóxico, analiza a especificidade que caracteriza ás mulleres galegas dos
séculos XVII e XVIII. Quizais a
obra, premiada daquela como
un dos mellores ensaios nos
EEUU, non mereceu a atención dos deconstrutores porque alí o protagonismo perténcelle ás mulleres e semella
que nos tempos que andamos
(de crise, por suposto) todo o
superfluo é prescindíbel.
Pero aínda no ano 2007 un
dos xoves historiadores do social, Peter Cole, adicoulle un
espléndido volume(2) á actividade singular que despregou a
coñecida como Local 8 da
IWW no porto de Filadelfia.
Polas páxinas do seu libro, Cole non deixa de salientar a importancia do labor sindical desenvolvido entre os seus compañeiros do mar por líderes
galegos como Genaro Pazos
ou Manuel Rey. Anarquistas
de aquí que viaxaron polo océano da solidariedade e da conciencia e que sempre acobillaron, na voráxine daquela diáspora proletaria, un sentimento de galeguidade e de pertenza. Pero aínda o ano pasado,
unha moi recoñecida investigadora como é Julie Greene tirou do prelo un volume capital sobre a historia da construción do Canal de Panamá e a
súa relación coa xénese do imperialismo norteamericano(3).
E alí, no berce do novo imperio tamén aparecen as facianas dos miles de traballadores
galegos que amasaron con
sangue os cementos daquela
obra, o papel determinante
que xogaron na organización
da grande folga de 1907 ou as
terríbeis condicións que padeceron nos anos que alí botaron. Direille ao conselleiro Varela que no libro de Greene,
eses traballadores aparecen
especificamente sinalados como galegos, como galician people se prefire. E direille máis.
Que para ler o moi recomendábel libro de John Thompson
sobre as novelas da memoria
nin sequera lle fai falta que

Fotomontaxe a partir
de O Pensador de Rodin.

’’

Direilleaoconselleiro
Varela que no libro
de Greene, eses
traballadores aparecen
especificamente sinalados
como galegos, como
galician people se prefire”

abandone o seu galego materno/paterno e que para saber
algo máis de Risco e do nacionalismo galego pode botar
man dalgún artigo do investigador bostoniano, de orixe irlandesa, Tom Harrington. Algún dos que, por suposto, ten
publicado en varias das revistas de estudos sociais máis recoñecidas deste Estado.
Pero, en realidade, nin sequera precisa de facer ningún
esforzo excepcional. Que lle
fagan chegar o catálogo das fotografías coas que a norteamericana Ruth Matilda Anderson afirmou a nosa singularidade, alá polos primeiros
do século pasado, ou, se quer,
lea os traballos da súa compatriota Katheleen March a pro-

pósito de Rosalía. Abóndalle
para superar complexos.
Mágoa foi que, con tanto
ensimismamento, non lle resultase máis proveitosa a xeira
neoiorquina. Tería escoitado a
verba quente de Castelao na
vella Casa de Galicia; tería paseado con Xan da Graña polos
peiraos de Brooklyn para saber das vidas negras dos fogoneiros e de anarquistas que se
sentían galegos; tería escoitado de Emilio González López
que, por veces, hai que venderlle a alma ao demo se se
quer vivir sen sobresaltos. Tería entendido, o conselleiro
Varela, que sen o ensimismamento non somos ninguén.G

(1) Women and Authority in Early
Modern Spain: The Peasants of Galicia,
ALLYSON M. POSKA, Oxford University
Press, 2005
(2) Wobblies on the Waterfront.Interracial Unionism in Progressive-Era Philadelphia, PETER COLE, University of Illinois
Press, 2007
(3) The Canal Builders: Making
America’s Empire at the Panama Canal,
JULIE GREENE, Penguin Press HC, New
York, 2009
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Este 2 de febreiro celebrouse en todo o mundo,
nunha data establecida en
1971, o Día Mundial dos
Humidais.
Este ano este tipo de celebracións adquire unha importancia redobrada, ao ser
tamén este 2010 o Ano Internacional da Biodiversidade.
A importancia destes ecosistemas húmidos, nos que
podemos incluír as lagoas,
charcas, esteiros das desembocaduras dos ríos, os propios ríos e regatos, é moita
atendendo a biodiversidade. É dicir, á existencia e
pervivencia dunha serie de
especies animais e vexetais
asociadas entre sí, e ligadas
á presenza de augas limpas
e cuns fluxos determinados
en cada lugar.

A acción do ser humano
ten mudado e perxudicado
moito durante anos, e
mesmo hoxe en día, a estrutura destes humidais.
Até hai poucos anos, apenas se lle daba importancia
a estes espazos, de xeito
que se desecaban, invadían,
ou se extraía auga sen pensar nas consecuencias ecolóxicas.
Pero tamén desde un
punto de vista económico a
acción humana ten sido desafortunada, xa que está
probado que, a longo prazo,
a conservación destes lugares é máis rendíbel que a
súa destrución.
Vexamos algunhas características destes paraxes de
auga doce, verdadeiras reservas de vida e beleza que
compre preservar.

Estas son só unhas poucas das moitísimas especies vexetais e animais, tanto
aves como mamíferos, insectos, anfibios...que desenvolven a súa vida ligadas
aos humidais.
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Algunhas das nosas lagoas
Galiza, cos seus moitos quilómetros de costa e os seus
“mil ríos”, como dixo Cunqueiro, presenta unha gran cantidade de humidais, que poderiamos dividir entre os costeiros e os de interior. Aquí tes algúns dos máis coñecidos
humidais.
Lagoa de Doniños
Situada no concello de
Ferrol, ao pé da praia do
mesmo nome. Separada do mar por dunas,
como noutros casos, é
profunda e dá acobillo a
numerosas especies de
fauna e flora.
Lagoa de Baldaio
No concello de Carballo,
tamén conectada e separada do mar por un
complexo dunar, esta
importante reserva de
aves ten sido obxecto da
especulación e de construcións ilegais, levando
a fortes conflictos veciñais nos anos 70.
Lagoa de Louro
Situada no concello de Carnota, ao pé do monte Louro e
á beira dunha longa praia.

O concepto de zonas húmidas é moi
amplo, e inclue mais de 50 ecosistemas diferentes, desde as pequenas
lagoas aos grandes lagos, as
brañas, as turbeiras, os ríos, os esteiros e as rías.
Moitos paises teñen perdido entre un
50 e un 80% das suas zonas húmidas, e
isto supón unha forte ameaza para as
especies de auga doce, o grupo de animais que mais está a acusar a
perda de biodiversidade.
Hoxe semella haber máis
preocupación polas aves
ou polos grandes mamíferos que pola conservación dos hábitats acuáticos; sen embargo, frente
a un 20% de especies
ameazadas nestes grupos, no de anfíbios e peixes
de auga doce a porcentaxe
sobe ao 40%.
Na destrución de zonas húmidas Galiza non se quedou atrás, e desecou grandes humidais como a Lagoa de Antela, a maior parte das lagoas e brañas da Terra Chá, e foi
mermando outras, como as Gándaras

de Budiño. Hoxe llamentámonos da
perda destes ecosistemas, substituidos por terreos agrícolas con explotacións en crise (Terra Chá, A Límia...), ou
por solos industriais altamente contaminados e abandonados (Budiño, Ría
do Burgo), e mesmo xurden voces
para proceder a sua recuperacióntotal ou parcial.
Os humidais no seu estado natural
non só dan beneficios en
cuestións como a pesca e o
turismo. Tamén son en
moitos casos criadeiro
de peixes que logo
pescaremos no mar, e
regulan as chamadas
capas freáticas dos
terreos cercanos, é decir, as bolsas de auga
que logo poderemos
consumir en pozos ou
fontes, ou que impedirán
inundacións non desexadas,
porque a auga sempre necesita lugares naturais por donde escorregar.
Ademáis, estes paraxes tamén manteñen a raia, por así decilo, a acción e
avance do mar en moitos lugares.

A Lagoa de Antela

Lagoa de Sobrado
É un bon exemplo de lagoa interior, situada ben perto do
impresionante mosteiro de Sobrado dos Monxes, no
concello do mesmo nome.

Gándaras de Budiño
Un complexo de humidais situado no Porriño, un dos
que sofriron unha forte agresión, ao construirse un polígono industrial pouco menos que nas súas beiras.

A Lagoa de Antela era un dos humidais máis extensos da Península
ibérica.
Situada na comarca da Baixa Limia,
ocupaba uns 7 quilómetros de longo
e 6 de ancho, aínda que dependendo da época do ano, variaban estas dimensións, así como a súa profundidade.
Os intentos de conducir as súas augas ou de desecala remóntanse xa
aos tempos dos romanos, xa que se
conservan restos dunha canle dos
tempos do emperador Adriano, no
século II.
Pero a condución dos romanos
quedou sobardada pola forza das
augas, volvendo a lagoa á súa forma
e extensión naturais.
Nos séculos XVIII e XIX houbo tamén fallidos intentos de someter ás
augas aos desexos dos homes. Pero

os proxectos de enxeñería eran custosos e difíciles de realizar.
En 1956, baixo o réxime de Franco,
e xa con maquinaria pesada que facilitase a labor, emprendeuse a desecación do humidal.
A intención das autoridades agrícolas era crear máis superficie de cul-

Este vello mapa dá unha idea da grande extensión que presentaba a lagoa de Antela. Pódese
apreciar cómo recollía as augas de moitos
pequenos ríos que logo revertían no río Limia.
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tivo, aproveitano ademáis que os
limos que deixaba a lagoa daban
unha terra de cultivo moi rica en
sustancias nutrintes.
E así foi, durante dúas ou tres décadas. A explotación intensiva, especialmente co cultivo da famosa
pataca da Limia, funcionou durante ese tempo.
Pero as cousas foron mudando. A
agricultura xa non era tan rendible
nin estratéxica como había anos, e
a povoación foi diminuindo, como
en todo o rural galego.
Pero ademais, a explotación intensiva da terra fixo que esta perdera a súa fertilidade primeira.
Os labregos tiñan, e teñen,que
gastar diñeiro en fertilizantes e
adubos. Por riba, a explotación
dos recursos acuíferos fixo que es-

tes se foran esgotando, e as leiras
xa non foran viábeis coma antes.
Antela tamén foi recuperando
algo do terreo que lle quitaron. A
labor paseniña das augas sempre
consigue abrirse paso, aínda que
sexa moi lentamente.

Humidais en Antela, na actualidade.

Hoxe, a antiga lagoa, chea de
lendas e historias, apenas ocupa
unhas hectáreas. Pero hai xente
que pula porque cada vez sexa
máis espazo, recuperando o
atractivo natural e paisaxístico, así
como turístico, deste paraxe.
Hoxe case todo o mundo ve
aquela desecación como unha
tremenda agresión á natureza,
que non valeu a pena nin económicamente, visto á longo prazo.
O Lago das Pontes
Un caso case contrario ao de Antela sería o do lago artificial das
Pontes. Nesta localidade, a inmensa fochanca orixinada pola
explotación mineira de lignito,
está a ser enchida de auga, nun
proceso de anos que dará nun

enorme lago artificial.
Esta actuación tamén presenta
moitas dúbidas, pois non se sabe
si a acidez do terreo e outras circunstancias poderían acabar contaminando o río Eume. De novo a
acción humana podería resultar
errada, a longo prazo.

Aspecto do lago das Pontes, aínda por encher.
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NON TODO É NEGRO
Antonio García Teixeiro

N

on sei como dicirlle a
Agapito Gómez Tellería
que debe calmarse. Falo con
el e nótoo desilusionado.
Non o disimula. O meu amigo veu no Nadal a Galicia e
contáronlle maldades que o
amolan. Coido que llo fan a
propósito. Que se un mestre
na ponte da Constitución
deu aos seus alumnos de oito
anos un libro de lectura –ningún en galego– e á volta examinounos individualmente
sobre el. Que os cativos tremían co medo. Eu dígolle que algo gañou a nosa lingua: fuxir
da ameaza do mestre convertido en monstro que asusta. E
logo fálame dunha mestra
que no Nadal mandou mercar tres libros a outros rapazolos deixándose levar por
certas recomendacións editoriais. O malo, que ela non os
lera antes e, faltaría máis, ningún deles, en galego. Tentei
calmar o Agapito porque sei
que sofre. E púxenlle moitos
casos que eran o contrario.
Que estivera con docentes
moi implicados. Que non todo era tan negro coma el o
vía. Que hai grises e matices
diversos, incluído o branco.
Para alegralo, comenteille
eses catro magníficos audiocontos con CD editados exquisitamente por Galaxia (Árbore) cunhas fermosas ilustracións: Os catro amigos,
Branca de Neve e os sete ananos, Os sete cabuxos e O galo
Quirico. E faleille do cativador
e orixinal Mil cousas deben
pasar de Jacobo Fernández,
Premio Merlín de E.Xerais. E
tamén lle dixen que Tictac de
Pablo Díaz (Kalandraka),
cunhas suxestivas ilustracións de Marc Taeger, era unha delicia que nos permitía
gozar de poesía e música.
Asegureille que hai ensinantes entusiasmados coa lectura e non se renden. Non sei se
o tranquilicei, pero eu quedei
mellor porque sinto que a nosa LIX goza de boa saúde. G

’’

Atopa a maneira de chegar ao centro deste intrincado
laberinto.

Desta vez tes que atopar no cadro sete nomes
de pilotos actuais que corren cos cohes de
Fórmula 1

Viaxe polo mundo
A miña enciclopedia
dos nenos do mundo.
Autor: Stéphanie Ledu
Editorial: S.M. Xerme

A editorial Sm xerme achégalles a todos os lectores curiosos, en especial
aos nenos, esta práctica enciclopedia sobre a diversidade de familias,
costumes e culturas que existen ao
redor do planeta. Trátase dun texto
divulgativo e informativo que se
apoia en máis de 150 fotografías
para amosar a diferentes nenos do
mundo nas súas actividades cotiás
(familia, alimentación, gustos, xo-

gos…). A súa lectura supón unha
boa maneira de viaxar a través das
diferentes civilizacións que conforman o xeito de vivir en sociedade
nos distintos países que poboan a
terra. Tanto o seu formato coma a
súa estruturación (dividido en nove
apartados) seguen a liña marcada
pola linguaxe directa, sinxela e de fácil comprensión, destacando os conceptos básicos con diferente tipografía e acompañada por vivas cores
acordes coa expresividade que desprenden as realistas fotos. Toda esta
amálgama de información está pensada para ser captada polos recepto-

res infantís, de xeito que sexan quen
de aceptar as diferenzas como algo
natural e non discriminatorio dentro
dunha futura sociedade globalizada
máis respectuosa e, xa que logo,
máis equitativa.G
Alba Piñeiro

Sinto que a

nosa
literatura infantil e
xuvenil ten
boa saúde”

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

bulebule@anosaterra.com e, na
medida do posíbel, irémolos
publicando aquí. Mira que non
sexan escritos moi longos. E
manda o teu nome, e o lugar no
que vives ou a escola na que estudas, se queres. Anímate!
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O Manifesto dos Once
pon o conselleiro contra as cordas
‘A cultura galega é acomplexada e
ensimesmada’ foi a súa última afirmación.
Pouco despois de ser nomeado dixera que ‘a
cultura galega limita’

’’

Eupododicirqueestamos
ensimesmados pero
un Conselleiro non”
[Alfredo Conde]

César Lorenzo Gil

O manifesto asinado polos 11
Premios Nacionais de Letras
(concedidos polo Ministerio de
Cultura) protestou polo ton de
desconsideración que o conselleiro Roberto Varela emprega
acotío ao referirse á cultura galega e esíxelle a dimisión. O texto
foi apoiado por diferentes instancias, caso da Asociación de
Editores e a de Escritores e obrigou o conselleiro a dar explicacións. Os autores do manifesto
son Xusto Beramendi, Fina Casalderrey, Alfredo Conde, Xabier
P. DoCampo, Agustín Fernández Paz, Manuel Lourenzo,
Paco Martín, Manuel Rivas, Rubén Ruibal, Antón Santamarina
e Suso de Toro.
Os escritores coinciden en
dubidar da capacidade de Varela
para conducir un departamento
que “debe protexer a nosa cultura”, en palabras de De Toro.
“Non vexo eu o conselleiro do
ramo en Andalucía confesando
aborrecemento polos fandangos nin a ministra española facer
autocrítica polo exceso de casticismo”, continúa o autor compostelán. “Varela participa activamente no cuestionamento sobre nós, sobre a cultura e a lingua
galegas. Outros fano desde fóra e
el desde dentro”.
Manuel Rivas fala de “esperpento posmoderno” da política
cultural da Xunta. “Apliquemos
ese vocabulario de Varela á nosa
agricultura. Alguén entendería
que o conselleiro de Medio Rural dixese algo equivalente da
pataca, do Ribeiro ou da vitela? A
responsabilidade dun conselleiro de Cultura é custodiar os
valores simbólicos que un pobo
creou durante séculos, non atacalos”. Para o escritor coruñés,
Varela sumouse como gregario
ao labor de “deconstrución nacional de Galiza” que encabeza
o presidente Núñez Feixóo.
“Disfrazado de cosmopolitismo
caeunos unha ración de pailanismo que esquece que galeguismo foi equivalente sempre
a Ilustración, razón, apertura e
dinamismo. A dereita si defen-

deu sempre os lugares fechados,
desde o Spain is different ao
Santiago y cierra España”.
Alfredo Conde, conselleiro
de Cultura entre 1987 e1989,
critica máis o “quen” ca o
“que” da polémica. “Eu podo
dicir que estamos ensimesmados e que temos que cambiar
moitas cousas na cultura; un
conselleiro de Cultura, non. No
momento grave no que está a
nosa lingua cómpre outro xeito
de facer as cousas”.
O historiador Xusto Beramendi repara no currículo de
Varela para explicar algunhas
das súas actitudes. “Este home
é un paracaidista político. Alguén que descoñecía os vimbios básicos da nosa cultura
cando chegou ao cargo e que a
base de sustos vai aprender
que aquilo que el pensaba que
era pequeno resulta ser
grande, complexo e moi vivo”.

ALERTA CÍVICA. Para os asinantes
do manifesto, o documento de
crítica ao labor do conselleiro
acabou sendo unha tarefa ineludíbel. “Chegou un intre no que
tiñamos que alertar”, indica Xabier P. DoCampo. “Foi un documento consensuado polos
once, puntual e concreto. Nin
queremos actuar por xunto
máis nin a intención do escrito
responde a maiores cuestións”.
Para o dramaturgo Manuel
Lourenzo, este documento é
exemplo dun xeito “cívico” de
actuar. “Non podemos permitir
que determinadas cousas pasen. Hai que estar vixiando e,
cando é preciso, dar un paso
adiante e dicir: aquí estamos.
Queremos vivir tranquilos sen
sentirnos ameazados no noso”.
Rivas confesa que o que
“menos me apetecía era meterme arestora co Goberno”
pero que a idea do manifesto é
óptima e debería estenderse a
outros ámbitos. “Os escritores,
en boa lóxica, debemos escribir, e mellor aínda escribir o
que pensamos. Este sistema de
actuacións concretas e afiadas
debería estenderse á docencia,

’’

Vareladebedemitirporque
xa leva demasiados fallos”

Alfredo Conde .

A.G.N.

Manuel Lourenzo.

A.N.T.

[Manuel Lourenzo]

’’

Quediriamosdunconselleiro
do Rural que falase mal
dos produtos galegos”
[Manuel Rivas]
Manuel Rivas.

XAN CARBALLA

Suso de Toro.

PEPE FERRÍN / A.G.N.

’’

Desdeo2001,asociedade
galega é dinámica e non
queda calada”
[Suso de Toro]

’’

Esteconselleirononsabía
nada da nosa cultura
cando chegou”
[Xusto Beramendi]

’’

Odocumentodos11foi
un acto puntual de alerta”
[Xabier P. Do Campo]

aos servizos sociais e demais
ámbitos nos que a chegada de
Feixóo creou un problema”.
Suso de Toro explica este ma-

Xabier P. do Campo.

A.N.T.

nifesto na maré cívica que reaccionou contra “o ataque á lingua” deste ano. “Desde os tempos do Nunca Máis a sociedade
galega deixou de transixir. Ese dinamismo foi ignorado polo bipartito, que non se decatou do
cambio social que se producira.
Unha parte moi importante dos
galegos non se conforma con
votar cada catro anos e calar. Hai
un novo galeguismo cívico que
ten un sentido nacional profundo e non necesariamente articulado ideoloxicamente”.
Alfredo Conde, pola súa

Xusto Beramendi.

A.N.T.

parte, dá unha recomendación.
“Se algo caracterizou a nosa democracia en Galiza foi que a cultura e a lingua eran temas institucionais, non entraban na lida
electoral. Penso que a única saída para esta situación é a procura dun pacto, entre os partidos parlamentarios e a propia
sociedade”, reflexiona. “Xa a historia xulgará os que intereseiramente racharon ese consenso;
agora reconstruamos as pezas e
camiñemos todos xuntos porque se non, o futuro da nosa cultura é escuro”.G

Varela descúlpase por carta
Roberto Varela envioulles aos 11
escritores unha carta persoal o 1
de febreiro. “Non hai na misiva
unha desculpa explícita pero si
un recoñecemento, tanto para os
asinantes coma para toda a escrita feita en galego”, afirma Suso
de Toro. Xusto Beramendi vai
máis alá. “Intrinsecamente, hai
unha rectificación do conselleiro.

Esperemos para ver como dixire
a medio e longo prazo o manifesto”. Para outros, como Xabier P.
DoCampo, Varela incluso defende “o mesmo ca min”, afirma.
“Cando di agora que ‘o núcleo da
cultura galega é a cultura que se
fai en Galiza, polos galegos e en
galego’ estamos plenamente de
acordo”. Alfredo Conde e Manuel

Rivas gaban a reacción. “É un
xesto que o honra”, di Conde.
“Polo menos, non se agocha”,
matiza Rivas. “Recoñezo que foi
educado e respectuoso pero
debe dimitir”, subliña Manuel
Lourenzo. “Non estamos a falar
dunha mala interpretación puntual senón unha sucesión de fallos de xestión”.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.

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).

NARRATIVA.

Liberdade
infanto-xuvenil
Mil cousas poden pasar.
Libro I
Autor: Xacobe Fernández Serrano.
Edita: Xerais.

Non se discute a puxanza da literatura infantoxuvenil. Este nicho editorial constitúe o sector
máis dinámico da literatura actual. Porén chama a atención o
“desamparo”
teórico crítico
no cal esta manifestación está
a medrar. O polifacético venezuelano Luís Barrera Linares, alá polo 2002, levou adiante (con alumnos universitarios) un experimento
consistente en presentarlles o famoso microconto de Monterroso (o do dinosauro) sen mencionar a autoría. Isto provocou que
entre os alumnos xurdisen dúbidas da súa condición de texto literario, dúbidas que desapareceron en canto aclarou quen era
o autor. Pois algo semellante
acontece agora. Como pode ser
tido como literario un título que
non pasa de ser un conto para
nenos, un conto que se cadra
nin excede as 3.000 palabras, a
carón doutros títulos (do mesmo autor ou non) que revelan
unha complexidade e extensión
incomparábeis?
Aquí contentarémonos, a
propósito do libro de Xacobe
Fernández, actual Premio Merlín, con ofrecer algúns puntos
de ancoraxe que traten de ampliar os horizontes lectores
adultos, agardando que contribúan a proxectar outra visón
sobre este tipo de literatura.
A historia que se conta en
Mil cousas poden pasar ben
puidera ser relatada nalgún filme de debuxos animados. Xa
desde ese inicio coa represen-

Xacobe F. Serrano recibe o premio Merlin 09 por Mil cousas poden pasar. P. VILABARROS

tación do mundo do mar e do
A facilidade coa que na histomundo de fóra do mar. Logo, a ria contada se transita entre o
seguir comprobaremos que o puramente fantástico ou maradiálogo entre deseño e texto é billoso até a lóxica, dúas fronteiconstante, fluído, complemen- ras difusas, é a propia dun mago
tar e está ben trabado, refor- e lembrounos moito ao mellor
zándose ambos e
Cunqueiro. Tanto isto
dous discursos (o pláscomo o anterior, igual o
tico e o verbal) nun
Éunhaseria perciben un neno e un
único obxecto artístiadulto, porén o adulto
e divertida
co. Aínda que de pridebe ser capaz de dar
meiras semella que a alternativa ao un paso máis e pregunparte plástica non pa- pensamento tarse, por exemplo,
sa de ilustración da adulto como porque de maiores só
verbal, a delicadeza, a única fórmula nos aferramos ás achesutileza da prosa de para entender gas do universo lóxico
Xacobe Fernández fai o mundo”
(tamén un universo
que poidamos achar
dunha lóxica única)
nos deseños detalles
desbotando as outras
complementares e
case sen cuestionalas.
non só ilustracións. E
Esta naturalidade tranenténdase que este non é re- sitoria da que falamos camiña
quisito sine qua non; certa- parella á creación dun abano de
mente pódense atopar intres personaxes (boa parte de Mil
nos que só se vexa ilustración cousas poden pasar é iso, crea(dependendo da capacidade ción de personaxes) que constiinterpretativa do lector), e tam- túan un universo humano intepouco por iso perde mérito. grador. De seguro os cativos
Unha das misións fundamen- non chegarán a esta conclusión,
tais dos deseños consiste en mais vivirana desde a ficción,
funcionar como zonas de tran- que se cadra aínda ten máis mésición lectora que nos permi- rito. Un universo humano intetan degustar de novo o lido ou grador no cal a violencia é mínima (aínda que existe), no cal as
ir anunciando contidos.

’’

personaxes se verán desprazadas da súa ocupación inicial sen
(de momento, porque aí fica
unha porta pola que tirar do fío
no futuro) traumatismo aparente, pois o feito de detentar
determinadas e variadas personalidades non resulta conflitivo
xa que todas enriquecen o conxunto. De aí que o cualifiquemos de integrador. Un universo
humano no cal as personaxes
non sempre son humanas.
Mais, o humanismo das personaxes resulta indiscutíbel, velaí
un engado que os máis novos
adoitan vivir con paixón e no cal
os adultos tenden a non reparar. Para poñer un exemplo
acaído ao caso: son a parentela
e achegados dun gato, Kandás,
os que máis representan a esfera da sabedoría, unha sabedoría ligada á literatura, achegamento que tende a lembrar a
tradición oral.
A historia de Mil cousas poden pasar cóntase desde dúas
delicadezas. Se boa parte da
prosa a constitúen retratos, o
mesmo acontece no eido dos
deseños. Unhas ilustracións
que foxen de calquera síntoma
de violencia: o na cor, ou no
aceno ou na concepción xeral
do cadro revelan sempre esa filosofía na que se inspiran e nacen. Outrosí, a delicadeza tamén se fai notar na escrita, utilizando os recursos con precisión e mesura, procurando
nunca buscar nin abusar do
efectismo verbal pirotécnico,
pénsese (por exemplo) no uso
da onomatopea.
Mil cousas poden pasar
constitúe unha seria e divertida
alternativa ao pensamento
adulto como única fórmula para entender o mundo. Outro
tanto fixeran Saint-Exupéry ou
Swift, con outros discursos que
a tradición consagra como destinados a rapaces cando atesouran unha pouco explorada alternativa ao discurso dos maiores
na súa forma e no seu fondo;
porén, malia a cantidade de
Quixotes que a humanidade
deu á luz, semella que, en tan dilatada xeira, aínda foi moi pouco o que se deu aprendido.
X.M. Eyré

TEATRO.

Unha estrea
necesaria
As actas escuras
de Roberto Vidal Bolaño
Compañía: Centro Dramático Galego.
Director: Xulio Lago.
Elenco: César Cambeiro, Ricardo De Barreiro, Ursia Gago, Jouse García, Mónica
García, Teté García, César Goldi, Xoán
Carlos Mejuto, Fernando Morán, Xosé
Manuel Olveira Pico, Rodrigo Roel, Pepe
Soto, Agustín Vega, Marcos Viéitez.

Vidal Bolaño creou As actas escuras a partir dun traballo de
documentación exhaustivo. A
desmitificación da historia do
sepulcro do apóstolo está alicerzada nunha rigorosa pescuda que a inviste dunha credibilidade e dunha solidez invulnerábeis. Mais é o particular carimbo do autor –cun pé en Valle
e outro en Brecht– o que converte esta obra nunha parábola
política de enorme eficacia. O
texto de Vidal
Bolaño transcende a anécÉunacerto
dota particular da ficción da dirección
xacobea para que o público
transformar- siga con
se nun retrato atención
alegórico dos unha obra que
sombríos co- reconstrúe
rredores nos un proceso de
que se conci- investigación
be o discurso bastante
do poder.
envurullado”
Aínda que
o mito xacobeo queda seriamente desacreditado, As actas escuras
non trata tanto dos excesos e falsificacións da Igrexa cando chocan a verdade revelada e a verdade científica; está máis cerca
da análise dos mecanismos do
poder para crear unha xenealoxía ideolóxica que lle permita seguir ostentando o papel de autoridade moral. E esa pers- >>>
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Catalogados os instrumentos
musicais tradicionais. Pablo Carpintero e Xoán Ramón Marín Martínez recollen e catalogan no volume
Os instrumentos musicais na tradición galega (Difusora de Letras, Artes e Ideas) máis dun centenar de
instrumentos empregados na música popular. Equiparábel ao traballo
desenvolvido por Ernesto Veiga de
Oliveira ao redor dos instrumentos
portugueses, esta obra científica e
ilustrada inclúe unha clasificación
de todos eles.

4-10 DE FEBREIRO DE 2010

Un intre da representación de As actas escuras.

>>> picacia política é a que lle
outorga actualidade: non deixa
de ser esclarecedor ver como o
nulo interese das institucións na
veracidade histórica e a súa decidida perseveranza en sustentar os fastos finxidos propiciaron
os episodios de censura –máis
ou menos velada– que atrasou

dezaoito anos esta estrea.
A función atrapa o público a
partir da primeira impresión, a
que lle dá o excelente estilo visual: hai unha estética case litúrxica que se resolve en movemento escénico, en achádegos
de ambiente, en composición
de grupos… que dominan a es-

cena e crean expectativa. Por veces, as filigranas do argumento
non son doadas de seguir e o espectador atopa unha valiosa
axuda nesa imaxinería que contribúe a manter o interese nas
pasaxes máis discursivas do texto, engadíndolles un sentido ritual que facilita a comprensión

da trama. Mais esa beleza plástica, como é preceptivo, favorece
pero non lles rouba protagonismo aos ingredientes esenciais
do drama: simplemente proba a
relación de necesidade que hai
entre a acción e o espazo en que
se desenvolve.
O núcleo da montaxe de Xulio Lago alicérzase na palabra;
sobre ela obriga a traballar ao
elenco sen forzar interpretacións nin indagar nos límites.
Consegue así que os complexos
ecos da intriga cheguen con claridade, o cal é suficiente. Quizais
renuncia a debuxar unha visión
máis persoal en beneficio da
precisión do propio texto, mais a
mestura de ferocidade e burla
que este destila abondan para
brindar un espectáculo de grande intensidade dramática.
O texto, moi intelixentemente, bota man de recursos da novela policial para alixeirar os
moitos datos exhibidos pola
preocupación documental.
Grazas a este procedemento, as
complicadas referencias >>>

CULTURA.29.

CONTADELIBROS.
Revolucionarios franceses
Os once, de Pierre Michon,
traducido ao galego por Mª
Dolores Torres París, ve a luz
en Galaxia tras
as gabanzas
críticas que recibiu en Francia. O
prestixioso autor repara en
once retratos
dos membros do Comité de
Salvación Pública,
responsábel do terror
revolucionario a finais do
século XVIII en París. A partir
de aí constrúe un fresco narrativo.

Posmodernos
Galaxia tamén publica A fama.
Novela en nove historias, de
Daniel Kehlmann, en
tradución de
Patricia Buxán
Otero. Nove
personaxes
desfilan polas
páxinas desta
novela que se
autodefine como posmoderna e que analiza
a celebridade como concepto
moitas veces alleo á propia
personalidade.

Poe en galego
Edgar Allan Poe segue a ser hoxe, un século despois do seu
nacemento, un autor de
referencia. Galaxia publica na
súa colección ‘Clásicos universais’ os dous
primeiros
volumes dos
seus Contos
completos,
traducidos
por Eva
Almazán. Esta versión
galega cínxese á versión
definitiva de
cada texto. O poderoso universo narrativo do estadounidense desfila por cada páxina. 
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crítica
CONTADELIBROS.
Periódicos nas aulas
Alvarellos Editora publica O
xornal na clase de
Matemáticas, de Cecilia
Alvarellos Casas. A autora, profesora desta materia no
Instituto ‘Val
do Asma’, de
Chantada,
propón
diferentes
exercicios para aproveitar a
prensa escrita
como elemento de traballo dos alumnos e
docentes na aprendizaxe de
conceptos matemáticos.

Animal sagrado
Xurxo Lobato publica No país
das vacas, editado por Xerais,
un libro de fotografía no que o
fotoxornalista percorre a
presenza deste animal na xeografía, sociedade e economía
galegas. O
libro acompáñase dos
textos de
Ramón Villares, Lourenzo
Fernández Prieto, Xosé Turnes
e Xulián Rodríguez, entre
outras moitas voces que
deixan algún testemuño sobre
as vacas.

Espectáculo nunha vila
O cine en Cambados, de Sabela Pillado Villaronga, é un estudo histórico sobre a evolución
da sétima arte nesta vila do
Salnés desde os inicios do
espectáculo cinematográfico
até os nosos
días. Nomes
de cinemas
que son historia viva da propia sociedade
cambadesa.
Tamén se fala
de Cambados como escenario
cinematográfico e televisivo.
Edita a Asociación de Ensinantes do Salnés.
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The Galician Connection,o novo de Cristina Pato.Despois de colaborar
no disco Songs fo Joy and Peace,polo que Yo-Yo Ma vén de recibir un premio
Grammy, Cristina Pato presenta The Galician Connection (Zouma Records),
un novo traballo co que a pianista e gaiteira quere iniciar unha nova etapa
na súa carreira. Coa colaboración de Rosa Cedrón, Víctor Prieto Trío, Patrice
Jegou, Javier Cedrón e Carlos Beceiro, a intérprete achégase á música contemporánea e ao jazz.

>>> históricas non afogan as escenas, logrando que a acción
avance con decisión. Hai que
contar como un acerto da dramaturxia que o público siga con
atención inopinada unha obra
que reconstrúe un proceso de
investigación bastante envurullado nos detalles. O director
soubo insuflarlle continuidade a
unha estrutura de xénero para
contar o que se precisaba contar.
Tamén hai que atribuírlle ao
director o sentido das interpretacións, a fuxida do histrionismo
ao que talvez se prestase a obra
noutras mans. Confíase nos personaxes, na dimensión que adquiren as súas palabras. En ocasións, a boa interpretación non é
a do actor que se identifica máis
co seu personaxe senón a do actor que mellor o desenmascara:
baixo eses presupostos está proxectado este espectáculo.
Trátase de moi bo teatro no
que opera un distanciamento
perfectamente transparente.
Non participa da idea de catarse
–o teatro histórico debe tomar
precaucións ante esa opción– e
por esa razón non aparecen
grandes emocións. Pero constitúe un excelente espectáculo no
que o humor cáustico e o enxeño dialéctico asumen o papel da
expresión dos sentimentos
O motivo central de As actas
escuras é a fraude premeditada
con obxectivos políticos. Mais
esta montaxe –e penso que este
é o seu gran mérito– non busca a
adhesión intelectual ou a identificación sentimental do espectador. É un teatro dirixido a adultos que non se conforman coa
primeira lectura. A súa intención
vai máis alá e proxecta sobre o
público –o público en todas as
súas acepcións– o problema de
crear un imaxinario colectivo
que poida ser aceptado cun mínimo de honestidade ética.
Esta é unha cuestión de gran
calado moi presente na obra de
Vidal Bolaño e esta montaxe pode ser o punto de partida para
comprobar –dende o CDG– como o seu teatro respondía ás expectativas de servir á sociedade
da que nace. De aí a pertinencia
desta estrea. 
Manuel Xestoso

Un combate
amañado
El encuentro de Descartes
con Pascal joven
de Jean-Claude Brisville
Director: Josep Maria Flotats.
E l e n c o : Josep Maria Flotats e Albert
Triola.

O dato é histórico: antes de
partir para Estocolmo –onde
falecería– Descartes pasou
uns días en París, no convento
dos Mínimos. Alí, o 24 de setembro de 1647, recibiu a un
Pascal mozo que xa destacara
nos ambientes intelectuais e
cuxa precocidade científica ía
acompañada dunha fe cristiá
que o conducira a simpatizar
coas teses xansenistas. Ningún dos dous deixou testemuño ningún de por que carreiros transcorrera o encontro e,
daquela, o dramaturgo francés Jean-Claude Brisville permítese imaxinar a conversa
mantida entre aquelas dúas
luminarias do pensamento
europeo. De Brisville xa coñeciamos –tamén por xentileza
de Flotats– A cea, outra reconstrución literaria dunha cita: a que mantiveran Fouché e
Talleyrand nunha Francia en
plena convulsión revolucionaria. E en ambas obras preséntasenos todo un banquete especulativo, rebordante de ideas e de enxeño, iluminado por
un pensamento que non deixa
de conservar unha actualidade que demostra a sabedoría
encerrada na aguda frase de
Pascal Quignard: “Nunca sabemos o que nos pode deparar o pasado”.
A conversa que imaxina
Brisville, dende logo, non se
afasta moito dalgunhas das
grandes preocupacións que
nos manteñen hoxe en constante alerta: as contradicións
entre razón e fe, o poder da
Igrexa, a censura, o libre albedrío, a disputa sobre se o fin

El encuentro de Descartes con Pascal joven.

SERGIO PARRA

xustifica ou non os medios… mente, de parte de Descartes e
en resumo, sobre os límites en- a única esperanza que lle quetre o ben e o mal e as múltiples da ao pobre Pascal de espertar
maneiras de delimitalos que algunha simpatía está na sinaplicamos os seres humanos. ceridade do seu sufrimento.
Non obstante, de filosofía e te- Nin sequera se nos deixa ver
oloxía hai as pinceladas xustas ese temperán xenio matemátipara transmitir algunhas ideas co que o converteu nunha esque enmarcan o celmoso diá- trela do firmamento inteleclogo entre os dous personaxes: tual.
o verdadeiro espectáculo teaO espectáculo é un fermoso
tral está aquí na confrontación exemplo de engrenaxe no que
entre dúas personalidades réplicas, pausas, xiros e ritmo
completamente disse asocian perfectapares.
mente para crear unha
Pero non é nesa lihora longa de acción
xeireza onde se atopa Brisvillesabe teatral pura. Brisville
a debilidade deste tex- dosificar
sabe dosificar os temto. Ocorre que –a dife- os tempos
pos dun xeito que esrenza do que sucedía dun xeito
perta a saudade das
en A cea– os dous que esperta
épocas en que o que se
combatentes non son a saudade das valoraba era a acción
do mesmo peso: a ver- épocas en que interior, a palabra convertida en emoción.
sión que Brisville nos o que se
ofrece de Descartes
valoraba era a Co único auxilio de
unha mesa e dúas caamosa un señor maacción
deiras e unha matizaduro que sabe gozar
da iluminación que
da vida, tolerante, interior”
apenas varía, asistipragmático, benévomos a un recital de virlo, desinteresado, carente de vaidade e cheo de bo tuosismo por parte de Flotats,
humor; a de Pascal, pola con- un auténtico monstro que destra, é a de un mozo atordado tila teatro en cada un dos seus
polo éxito, exasperado e con- xestos, dos seus silencios, das
vulso ante a certeza da morte, súas churruscadas. Albert
entregado ao fanatismo reli- Triola acerta a darlle a réplica
xioso, intolerante, obstinado e malia a febleza dun personaxe
carente do máis mínimo senti- que o obriga a estar enervado a
do do humor. O contraste é tan maior parte do tempo.
excesivo coma innecesario.
Pero subsiste a certeza do
Aos dez minutos de empezar a amaño. Ese Pascal iracundo,
función o público está, obvia- contraditorio e radical te- >>>
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Shakespeare e Lope de Vega na
Mostra de Teatro Clásico de Lugo. Obras destacadas destes dous
dramaturgos artellan a décima edición da Mostra de Teatro Clásico de
Lugo, que non conta con presenza
de compañías galegas dentro da
programación. Ur Teatro levará a
escena o 5 de febreiro O soño dunha noite de verán [na imaxe]; Darek
Teatro O mercador de Venecia o 6 de
febreiro; e Nao D'Amores Teatro
Misterio do Cristo dos Gascones, que
pecha a cita.

CULTURA.31.
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O ANO DO LIBRO
MIGUEL VIDAL / REUTERS

Xosé A. Perozo

A

>>> ría moitas cousas que ensinarnos sobre o noso tempo
se Brisville o deixase, se non
optase por silencialo e convertelo en presa fácil dos dardos
irónicos dun Descartes tan politicamente correcto coma o
que encarna Flotats. A debilidade do humano –as razóns
que a razón non entende– merecería ser, polo menos, escoitada en igualdade de condicións. Optouse pola comodidade, por un teatro que nos
rouba a liberdade de xulgar por
nós mesmos.
Manuel Xestoso

CINEMA.

Sherlock a toda
velocidade
Sherlock Holmes
Director: Guy Ritchie.
Guión: Mike Johnson, Guy Ritchie, Anthony Peckham.
Música: Hans Zimmer.
Elenco: Robert Downey Jr., Jude Law,
Rachel McAdams, Robert Maillet, Mark
Strong.

Unha vez máis temos diante da
pantalla un clásico reinventado.
Poida que Sherlock Holmes, case un ser vivo (non hai máis que
ir a Londres e visitar a súa casa,
onde nunca puido vivir, no famoso 221B de Baker Street)
aguante as variadas adaptacións para o cine que xa lle levan
feito, dende as famosas series en
branco e negro do cine mudo
pasando polas antigas de Basil
Rathbone, que foi o que lle prestou a imaxe máis estereotipada
ao personaxe, até este que agora
nos ocupa, pasando por un ortodoxo Sherlock da Hammer
británica (con Peter Cushing fumando en pipa de escuma de
mar) ou venturosas adaptacións
máis ou menos diverxentes (a
miña favorita, a de Billy Wilder,
chea de humor e enxeño).
O cinema de hoxe non podía
deixar pasar a ocasión de levar á

Robert Downey Jr. como Sherlock Holmes e Jude Law como o doutor Watson.

pantalla unha nova adaptación, a importancia plástica dun hosunha volta do parafuso, ao estilo tiazo ben dado. Así son as coumáis actual: grandes investi- sas, e a técnica de filmación permentos destinados case todos a mite ralentizar os grandes golpes
promoción e marketing e a criar e as grandes desfeitas.
imaxes impresionantes meO produto está ben manudiante sistemas informáticos facturado; unha coidada direc(grandes panorámicas de Lon- ción artística ofrece unha amdres dende a Ponte do mesmo bientación, un estilismo e un
nome, aínda a medio construír, vestiario impecábel, como non
ou un Támesis navegápodería ser menos; o
bel polas beiras do Parsolvente Hans Zimmer,
lamento).
un home que conta as
Osmétodos
A aventura tamén
deste Sherlock súas bandas sonoras
sofre unha nova modifipor éxitos (dende Brason ben
cación, tan nova e tan
veheart a Kung Fu Panmodificada que, do es- distintos da
da, pasando polos Piraquema clásico orixinal reflexión e a
ta do Caribe) adobía a
queda ben pouca cou- dedución case acción, ben con aires
sa, a penas, a amizade científica do celtas, ben con aires de
(esa estraña amizade de clásico; polo fanfarra croata; o xeito
solteiróns con ama de contrario, esta da cidade victoriana e
chaves) dos protagonis- película é pura os interiorismos da
tas, e Londres. O resto é acción”
imaxe que nos queda
un rosario de tópicos
daquel Londres, redonque xa funcionaron ben
dean o envelope do
noutras historias, a saacabado final.
ber: organizacións secretas e diaOutra cousa é a perda dos
bólicas, complots para acabar esquemas clásicos, dos que
coa Cámara dos Lores, espías non queda case nada, alén do
fermosas, barrios baixos, Pica- nome. Poderíase chamar de
dilly, e pelexadas, moitas pelexa- calquera outra maneira, pordas, para estar en consonte cos que certamente a historia non
tempos que corren (tamén os garda moita relación co persoprotagonistas corren). E, claro, naxe de Conan Doyle, pero, sunestes traballos hai pros e con- poño, dese xeito perderíase o
tras, e público que defende a liña gancho de propaganda que
ortodoxa e público que defende sempre vai aparellado co máis

’’

ALEX BAILEY

famoso detective do mundo.
Os métodos deste Sherlock
son ben distintos da reflexión, a
calma, a dedución case científica e a economía de acción para
resolver os crimes. Polo contrario, é pura acción, escasa reflexión (funciona como un ordenador) e moita velocidade no
seu quefacer. Para terciar na posible polémica entre ortodoxos e
heterodoxos, faise saber que a
película está baseada principalmente nun cómic de Lionel Wigram, como se leva ultimamente no cine de aventuras, pero resulta que o tal Wigram só é un
espabilado produtor que encargou unha especie de story-board ou un guión en historieta a
un debuxante, John Watkins,
que artellou unha parella de detectives londinienses con espada e bastóns de kárate. Para todos aqueles que gozan con experimentos sobre personaxes
de ficción (como os da Liga dos
Extraordinarios Cabaleiros) a
película resultará entretida. Para
os demais, tamén.
PROPOSTA:Facer unha comparanza con A vida privada de
Sherlock Holmes, de Wilder. Só
para recordar e pasalo ben, mirando cine con sentido do humor, reinventando un clásico
con respecto e educación.
J.A. Xesteira

Xunta de Galicia declarou
unilateralmente este
2010 como Ano do Libro e da
Lectura nunha coincidencia
pouco afortunada co Xacobeo
2010. Digo isto porque a magnitude da celebración do Ano
Santo acabará por eclipsar
unha celebración de promoción do gusto pola lectura e o
consumo da literatura impresa que noutras circunstancias
sería, sen dúbida, a estrela
mediática en Galicia.
A idea e a proposta, aínda
así, son loables nun momento
no que a discusión entre linguas, o conflito do galego no
ensino e a caída dos investimentos en promoción da cultura galega é superior ás doutras áreas das administracións
públicas por mor da crise. A
Consellería de Cultura asume,
sen moitos recursos, un reto
electoral do PPdeG froito da
oportunidade dunha campaña e de escasa de reflexión.
Sacar os libros as rúas, máis
aló das decadentes feiras tradicionais, é un empeño que
pode ter consecuencias positivas. Estes días un bus cunha
imaxe atraente e unha pequena troupe percorre algunhas
vilas galegas anunciando a
boa nova e agasallando cun libro os viandantes. A idea é
que ese libriño poida ser a primeira semente que frutifique
nos fogares, onde non exista,
nunha posible biblioteca galega. Unha promoción cultural
novidosa que non debería
quedar restrinxida só ó arranque do ano.
Ó mesmo tempo a RTVG
anuncia, da man de Cultura, a
promoción diaria de autores e
libros galegos nos telexornais
de maior audiencia, tamén
dentro do marco da celebración. Agora só faría falla unha
boa campaña publicitaria en
medios, para conseguir que os
cidadáns saiban e participen
do evento, e implicar os editores galegos con voz e voto.

’’

Sacar os libros ás rúas é un
empeño que pode ter
consecuencias
positivas”
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Sarah Waters, escritora

‘A Segunda Guerra Mundial tamén tivo
unha dimensión liberadora’

RESA.

nio musical
squecido
das

abitual na
último
e

PEPE FERRÍN / A.G.N.

zos Sonoros.

Manuel Xestoso

Sarah Waters pasou por Compostela para recoller o Premio de
Novela Europea Casino de Santiago e para presentar a tradución galega da obra gañadora, A
rolda nocturna, editada por Galaxia. Nela entrecrúzanse as vidas de tres mulleres e un home
no Londres da II Guerra Mundial e da inmediata posguerra.
As súas tres primeiras novelas
enmarcábanse na era vitoriana. Por que decidiu cambiar o
escenario ao Londres dos anos
corenta?
En principio foi só o desexo de
facer algo novo. Sentíame cómoda facendo novelas sobre a
era vitoriana –a miña tese doutoral trataba sobre a homosexualidade nese período– pero
quería ver como sería a miña escritura fóra dos parámetros coñecidos. E o Londres da guerra e
da posguerra permitíame botar
unha ollada sobre a vida de mulleres que, por mor da mobilización, tiñan que enfrontar unha
nova existencia. Dalgún xeito,
estaban a vivir unha experiencia moi interesante porque ti-

ñan que saír adiante sen ningún
dos apoios aos que estaban
afeitas e, ademais, colaboraban
na retagarda cunhas responsabilidades das que habitualmente non participaban. Ese foi o
punto de partida e dende esa
perspectiva comecei a investigación sobre o período.
Kay, unha das personaxes, foi
unha especie de heroína du rante a guerra e, cando chega a
paz, convértese nunha alma
perdida. Eran esas as experiencias que quería reflectir?
Si, ese tipo de experiencia foi
algo moi habitual naquela época. Durante a guerra, a vida
destas mulleres era moi excitante por esa oportunidade
que se lles daba de construír
unha existencia independente,
de ter responsabilidades que as
facían sentir útiles. Emocionalmente era moi intenso. Ao rematar a guerra, iso volvía cambiar, toda aquela tensión esvaecía e, por contraste, as súas vidas adquirían un sabor insípido, semellaba rutineira. É paradoxal pero foi unha vivencia
moi común entre toda a pobo-

ación pero, especialmente, entre as mulleres.
Probabelmente ten a ver con
esa imaxe que dá vostede dun
Londres esboroado polas
bombas e no que as estruturas
sociais tamén se creban. Dá a
sensación de que durante ese
tempo, pódese vivir fóra das
convencións sociais.
Por suposto, durante a guerra
había cousas máis importantes
nas que pensar que nas normas
e nos prexuízos sociais. Podían
morrer en calquera momento e
iso facía máis doado gozar da
vida. A xente era consciente da
omnipresencia da morte e daquela pensaba: “vale, imos pasalo ben mentres dure”. Así que
o horror da guerra tivo tamén
unha dimensión liberadora.
Creo que, no Reino Unido, significou a morte definitiva do
antigo sistema de clases. Houbo experiencias que a xente vivira con ese sentido emancipador e os intentos de voltar ao
antigo conservadorismo –como o que se deu na década de
1950– xa non puideron resucitar os antigos formulismos.

’’

Durante a guerra a xente
podía morrer en calquera
momento e iso facía máis
doado gozar da vida”

’’

A topografía de Londres
segue ateigada
de marcas que proceden
dos bombardeos”

’’

A etiqueta lesbiana,
no meu caso, non supuxo
ningún impedimento
para chegar a todo tipo
de lectores”

De feito, a novela móvese cara
atrás no tempo, parte da posguerra e retrocede á época do

conflito. Non obstante, dende o
punto de vista dos personaxes,
semella un camiño cara á unha
época máis esperanzada. Foi
algo premeditado ou foi sucedendo a medida que escribía?
Non foi completamente premeditado, pero si que tiña a visión,
mais ou menos difusa, de que
aquelas experiencias excepcionais eran a clave que explicaba o
comportamento dos personaxes. Sabía que ía ser un libro excesivamente melancólico e por
iso quixen dirixirme dende a
tristeza cara ao optimismo. Pero
non sabía como entenderían os
lectores ese movemento.
O libro delata un gran traballo
de documentación, con detalles moi reveladores sobre a vida cotiá durante a contenda.
Como enfrontou ese traballo?
Cambiou moito a respecto do
traballo de documentación sobre a era vitoriana, para o cal só
tiña libros. Para esta novela, dispuña de libros de historia, poemas, dramas, fotografías, filmes, memorias e, sobre todo,
testemuños orais de xente que
aínda vive e que lembra aquel
tempo. Para debuxar os personaxes de A rolda nocturna baseeime sobre todo neses testemuños e nos múltiples diarios de
persoas que escribiron os seus
recordos daquela época. En xeral, é un momento histórico
moi documentado e iso –cando
o estudas con certo detalle–
provoca que sexas consciente
do marcada que está Londres
pola guerra. A topografía da cidade segue ateigada de marcas
que proceden dos bombardeos. Iso foi algo que tamén quixen transmitir na novela.
O amor por Londres é algo que
si se palpa no libro.
En certo modo, tamén é unha
novela sobre os londinienses,
sobre o seu extraordinario
comportamento durante os
bombardeos. Sucedían cousas
extraordinarias que estreitaron
moito os lazos de solidariedade
entre a xente dun xeito un tanto estraño pero moi emotivo. A
‘topografía social’ tamén se
modificou substancialmente a
partir daquel momento.
Nos seus libros, tamén neste,
aparece un interese especial
polos lugares de confina- >>>
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>>> mento: cárceres, asilos…
Cal é a razón?
Realmente non o sei. Supoño
que ten que ver coa idea das prisións sociais, das convencións
entendidas coma cadeas que
nos escravizan a todos. As prisións reais son un bo sitio onde
explorar o comportamento ante esoutras restricións de liberdade que non son tan visíbeis. O
paradoxal é que –coma no caso
da guerra– tamén permiten vivir máis ou menos á marxe dos
convencionalismos.
Nese sentido, as súas novelas
evitan eses convencionalismos
xa que se venden ao mesmo
tempo como libros comerciais
e literatura lesbiana. Como vive esa dualidade?
O curioso é que, cando escribín a
primeira novela, me sentía moi
próxima as miñas lectoras lesbianas, tiña a sensación de que
serían elas as que ían entender
mellor o libro, talvez porque enseguida me aceptaron como escritora. Logo, comezaron a chegar os premios, as adaptacións á
televisión… e, de súpeto, vinme
convertida nunha autora comercial á que, ademais, se lle
apuña a etiqueta de “escritora
lesbiana”. Daquela, atopeime
con sentimentos encontrados
porque, sen renunciar a unha
certa conexión especial coas lectoras lesbianas, sentía que o público que se interesaba polo que
eu contaba era moito máis amplo, que a etiqueta era unha simplificación. Pero son cousas que
non podes controlar, que están
nas mans do mercado. En todo
caso, a etiqueta lesbiana, no meu
caso, non supuxo ningún impedimento para chegar a todo tipo
de lectores e supoño que debo
considerar iso como un síntoma
de madurez da sociedade.
Nunha pasaxe de A rolda nocturna , J u l i a d i q u e e s c r i b i u a
súa primeira novela coma un
xogo e que só entón descubriu
que era boa escribindo. Foi ese
o seu caso?
Un pouco si, pero supoño que
lles pasa a todos os escritores.
Primeiro experimentas e a medida en que vas sendo aceptada,
vas reafirmando a confianza nas
túas capacidades. A idea da miña primeira novela xurdiu da redacción da miña tese doutoral,
pensei que era un gran material
para escribir unha novela histórica. Pero era só iso, un proxecto
un pouco disparatado. Nunca
pensei que ía ter unha carreira
como escritora. Aínda que sempre estiven moi ligada á literatura, cría que a miña conexión con
ela sería de natureza académica.
De feito, levoume algún tempo
asumir este papel.G
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Compoñentes do sexteto Atlantic Bridge.

Atlantic Brigde,
jazz galego de factura americana
Os músicos galegos
Alberto Conde, Roberto
Somoza, Kin García e
Miguel Cabana e os
estadounidenses Steve
Brown e Walter White
artellan o proxecto
musical Atlantic Bridge
M.B.

Alberto Conde, Roberto Somoza, Kin García e Miguel Cabanas compoñen a achega galega do proxecto Atlantic Bridge, unha experiencia musical
que procura tender pontes entre o jazz ibérico e o americano. Steve Brown e Walter White representan os piares estadounidense deste sexteto nacido en 2008 tras o reencontro
de Alberto Conde co recoñecido guitarrista norteamericano, durante a xira que Brown
estaba a realizar no vello continente. O resultado dese novo
achegamento musical vén de
materializarse no disco Atlantic Bridge, editado por Karonte
e gravado o pasado ano nos
estudios Pyramid Sounds, en
Ithaca College, despois dunha
longa serie de master class e
concertos en Estados Unidos.
Os temas Lobo, de Kin García, e Esencia, de Alberto Conde sobre unha melodía renacentista, xa publicados en an-

teriores discos, e Blues para o
mar, elaborada por Steve
Brown, serviron de base para
un repertorio que se completou con novas composicións
nas que o fío condutor é, en
palabras do pianista Alberto
Conde, “a base harmónica da
música de orixe europea”.
O traballo foi masterizado
en Nashville baixo a supervisión de Steve Brown e Walter
White, o que ao ver de Alberto
Conde lle conferiu ao disco un
“son americano pero de raíz
galega”. Entre o repertorio destaca ademais o tema que lle dá
nome ao disco, que leva ao eido do jazz unha melodía de
Xosé Manuel Budiño, na que
no faltan os ritmos flamencos.
Os concertos en Norte
América, previos á gravación,
foron ben acollidos por público
e crítica, ao ver do pianista galego por conseguir fusionar “sen

que se aprecien as costuras”
dúas culturas musicais completamente diferentes. “Deixaron de escoitarse os patróns
clásicos de bebop, hard bop e
de swing ao uso”, explica. “Aínda que tamén se perciben en
Atlantic Bridge, todos eses elementos están peneirados de tal
xeito que compoñen unha performance sonora variada na
que tampouco falta a música
clásica, o rock sinfónico, os
sons brasileiros e o flamenco”.
SEN O RISCO DA VANGARDA. Con este
novo traballo, Alberto Conde
distánciase da liña iniciada na
década dos noventa de investigación nas posibilidades do
jazz sobre unha base de folk, o
que el denomina “etnojazz

? UERE SABER MÁIS?

www.albertoconde.com/

Sen etiquetas
Para Alberto Conde, na actualidade o jazz conseguiu desprenderse da etiqueta de música para
minorías e acadou a aceptación
dun público máis amplo que ve o
xénero como unha música “normal” apta para publicidade, cine,
festivais ou espectáculos ao vivo,
sempre que teña calidade. “A pe-

sar de que estamos a atravesar
unha crise económica percíbese
que a xente responde ao jazz”,
comenta. Conde, director artístico do festival Iberojazz, sinala
ademais que detecta que cada
ano é maior o número de público que acode aos espectáculos
programados.G

con raíz galega”, que frutificou
nos discos Andaina e Entre
mares. Atlantic Bridge non
persegue o risco da vangarda,
artéllase con temas, como sinala o pianista, “cunha forma
clásica dentro das posibilidades do jazz”. Para Conde este
traballo, que cualifica “de madurez”, supón “un antes e un
despois” dentro da súa traxectoria. Sinala ademais que non
se trata dunha colaboración
esporádica senón que prevé
continuidade. A partir do verán iniciarase unha xira de
concertos de presentación polo país que xa conta con datas
en Vigo e A Coruña.
A publicación do novo disco coincide co trinta aniversario dunha das mellores décadas que viviu o jazz peninsular o pasado século. Social e
mediaticamente o xénero espertou nos oitenta moito interese. Naquel entón, como
analiza Alberto Conde, comezou a despuntar como música improvisatoria con grandes posibilidades para a creación. Malia todo, o “boom das
gaitas” vivido nos noventa
provocou unha caída xeneralizada do jazz en Galiza. Músicos e produtores víronse na
obriga de reorientar os seus
obxectivos e de iniciar novas
vías de investigación.G
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O TRABALLO DURO

“O patrón de pesca móstrame no plotter unha inmensa barreira de barcos, contedores e demais obxectos afundidos por toda a costa galega que el ten que esquivar todos os días, parece unha inmensa barreira de coral... “Dáte
de conta de que a onde estamos agora se lle chama a Costa da Morte por algo...”. E en honor a ese nome morreron dous mariñeiros ao día seguinte. O barco chamábase Furacán.”

Imaxes embarcadas
O fotógrafo Xosé Romai retrata en
No grande azul as sensacións e as rutinas
cotiás da vida en alta mar. A serie fotográfica
documental foi merecedora da primeira
Bolsa de Proxectos Fotográficos O Mar
M.B.

O

Museo do Mar de
Galicia, en Vigo,
acolle, até o mes de
marzo, a exposición
No grande azul, que exhibe a
serie de instantáneas nas que o
fotógrafo e documentalista Xosé Romai (Pontevedra, 1978) re-

trata as sensacións e rutinas
diarias a bordo dos pesqueiros.
O traballo, de corte clásico entroncado coa tradición documental dos anos 70 e 80, foi galardoado coa primeira Bolsa de
Proxectos Fotográficos O Mar,
organizada polo Museo do Mar
de Vigo e o Centro de Estudos
Fotográficos. Agora, o CEF vén

de publicar paralelamente un
volume homónimo que recolle,
ademais, as impresións do fotógrafo en alta mar.
“Sempre me preguntei como sería a vida embarcado”,
explica Xosé Romai. O fotógrafo dedícase na actualidade á
fotografía documental e de reportaxe, e ten abordado na súa
obra temas de ampla carga humana, nos que se inclúen ensaios sobre a inmigración no
Estado español, a emigración
ilegal dende México aos Estados Unidos ou as marcas físicas do conflito norteirlandés
na cidade de Belfast dez anos
despois dos acordos de paz.

’’

Temos unha idea bastante
abstracta do sufrimento
e do perigo no que viven”

’’

Tratáronme como o neno
mimado e facilitáronme
moito o traballo”

Nesta ocasión, máis que tratar de documentar artes de
pesca e especies mariñas, o fo-

tógrafo e colaborador de La Voz
de Galicia, Diario de Arousa e A
Nosa Terra, dirixe a súa cámara
ás sensacións que xorden no
barco dentro da rutina cotiá. As
súas imaxes en branco e negro,
froito de horas de conversas a
bordo, recuncan na soidade no
océano e reflicten o cansazo
dos rostros despois de longas
xornadas de traballo.
“Todos temos unha idea
bastante abstracta do sufrimento e do perigo no que viven,” sinala Romai, “pero case
ninguén para a pensar, ao comermos peixe, na carga de
emocións, sentimentos e traballo que hai detrás do >>>
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“O salario do medo.”

“Certas imaxes trasládanme á infancia, vinte anos atrás, cando non me gustaba o peixe se non se camuflaba con salsa Solis. Cando
todos os días vía o meu avó comendo a súa caldeirada fumegante, ás veces víñanme imaxes á cabeza de mariñeiros mollados no
medio de mares enfurecidos perdidos polo mundo... E eu lembro ter sentido rexeitamento e fascinación por esas imaxes.”

“Ter trinta anos, ser o teu propio xefe, teu irmán pequeno é o teu compañeiro, todos os días ves o amencer no medio da ría de Arousa e agora está a soar a Velvet Underground na radio”.

>>> noso prato”. Ao seu ver,
débese, a que poucas veces se
nos achega esa información, e
a “que estamos inmersos na
nosa propia saturación de sentimentos diarios”.
Para abordar o proxecto,
Romai embarcou durante 18
días nun arrastreiro que faena
no Gran Sol. “Foi unha experiencia moi boa na que houbo
conexión cos mariñeiros. Tratáronme como o neno mimado do barco e facilitáronme
moito o traballo”. Este tipo fotos, explica, non se consegue
nun día, senón que “require
intimar cos retratados”. Pon
como exemplo a imaxe na que
na escuridade da noite e na
soidade do camarote, un mariñeiro mata o tempo cun encrucillado. Romai asegura que
tardou tres semanas en sacala.
Outra das fotos que compoñen a serie capta o momento
no que dous homes a bordo,
procuran no medio do océano
o momento propicio para falar
coas súas familias. Nas notas a
pé de foto, Xosé Romai destaca
como os mariñeiros aproveitan
os poucos minutos de cobertura da que se dispón algúns días
para chamar as súas mulleres e
as súas mozas. “Todos foron
capaces de botarlle a rede a alguén, nos escasos días en que
están en terra, que sexa capaz
de agardalos cada marea. A min
aínda me custa crelo”. Reflexiona, neste sentido, sobre a duración das mareas que, na súa
opinión, serían máis curtas se
“todo tivese un bo valor na lonxa” e se “non houbese intermeridarios”. “As presas, as sobrecargas, quizais moitas das desgrazas teñen sido por culpa das
leis do mercado máis que polas
do mar” apunta.

MÁIS CERCA QUE O GRAN SOL. A pesar de que boa parte das fotos
recollen intres no Gran Sol, o
proxecto non se limita á experiencia desas 18 xornadas e inclúe fotos tiradas en viaxes de
un día en barcos de cerco de
Portonovo e Bueu, nas xornadas pasadas con diferentes percebeiros e con varios irmáns
propietarios de bateas e de embarcacións. Foi un proceso longo, por veces tedioso, que obrigou o fotógrafo a percorrer durante un mes portos e oficinas
de armadores para estabelecer
contactos e solicitar permisos.
“Cando te embarcas nunha

aventura deste tipo, ao final
chegas á conclusión de que só o
15% do tempo o dedicas a sacar
as fotografías. O resto lévacho o
traballo previo e o posterior”.
Foxe da etiqueta de “fotoxornalismo” pero recoñece
que, no contexto actual no que
vivimos con “tal saturación de
imaxes” “xa non sabemos moi
ben o que é a fotografía”. “A
xente cando ve unha foto en
branco e negro, con movemento, automaticamente a sitúa no
fotoxornalismo”. Sinala ademais que “hoxe en día, o autor
está máis preocupado polo seu
recoñecemento persoal e pola
competición diaria que polo
uso correcto da imaxe e iso axuda a que prospere o descoñecemento xeral no que vivimos”.

MALOS TEMPOS PARA A FOTOGRAFÍA
DOCUMENTAL. Ao ver de Xosé Romai, despois das épocas douradas agora vívense “tempos
moi difíciles para a fotografía
documental”. “A canle normal
até hai uns anos, as revistas, está máis prostituída que nunca
co poder económico e coa banalidade, os xornais rara vez se
interesan por este estilo de traballos, moitos autores mudaron a linguaxe para chegaren
máis facilmente ás galerías, e
publicar un libro é un ben prezado que só consegue a elite”,
comenta.
Como el mesmo explica “os
80 foi a última década na que
cada reporteiro podía vender a
calquera revista case calquera
traballo”. Todo isto débese ao
seu ver, por unha parte, a que
“a televisión lle sacou moito
xogo á prensa”, e por outra
porque “a fotografía acabou de
rematarse así mesma”. “Cando Reuters empezou a vender
por cabo as súas fotografías foi
todo tan rápido e tan barato
que toda o resto da industria tivo que se adaptar e perdeu calidade”. Xa nos 90, “magnates
do petróleo comezaron a mercar periódicos importantes e
agora” engade “é difícil meter
ensaios fotográficos, en especial de temas humanos, que
moitas veces van en contra dos
intereses dos anunciantes”.G
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www.joseromay.com
www.museodomar.com
www.cefvigo.com/galego/index.htm
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POLOS CAMIÑOS DA TERRA

O mosteiro de Oseira
e o sangue dos mártires
Valor artístico, unha longa historia e os tráxicos
sucesos ocorridos hai un século son descritos nesta
visita que o autor realiza a este antigo centro
relixioso da terra de Cea, na comarca do Carballiño
X. Torres Regueiro [TEXTO & FOTOS]

N

as nosas primeiras
visitas a Oseira, hai
xa ben anos, o mosteiro atopábase en
obras de reconstrución e non
nos foi posíbel ollalo por dentro,
contentándonos con admirar a
súa impoñente fábrica ao abeiro dunha rexa paisaxe de montaña no somonte da serra Martiñá. Posteriormente, outras veces chegamos fóra de hora de visita; os frades retíranse cedo é
sabido, mesmo no verán. Este
verán pasado cumprimos, por
fin, o desexo de velo en visita demorada e dentro do horario.
Esa vista exterior, que supón
o primeiro contacto co mosteiro de Santa María a Real de
Oseira, un impresionante conxunto, xa é significativa. De primeiras batemos coa inmensa
mole que forman as dependencias monacais que imos beireando. A igrexa forma ángulo
recto co mosteiro, competindo
as fachadas, renacentista unha
e barroca a outra, e almofadadas ambas. A da igrexa flanquéana dúas grandes torres. Esta
fachada ergueuse no canto da
románica, cando se alongaron
as naves do templo na primeira
metade do XVII. A do mosteiro
ten a data de 1709. Otero Pedrayo dicía que era a máis grandiosa das monásticas galegas. Tanto nunha fachada como na outra a heráldica imparte leccións
de xerarquías. Na da igrexa, á
dereita, ollamos o escudo de
Oseira cos osos, á esquerda o da
Congregación de Castela, no
centro campa o real de Castela e
León. Na do mosteiro, na parte
inferior o de Oseira (aquí cos
dous osos agatuñando por un
piñeiro e o lema “sagro ermo
dos ascetas” en latín). Aos lados,

as armas das ordes militares de
Calatrava e Alcántara e na parte
superior un grande escudo imperial con aguia bicéfala. Entre
as retorneadas columnas dos
lados chama a atención un cabaleiro adormiñado e fardado á
moda da época e un penitente.
Representan escenas da vida de
San Bernardo, á dereita, e de
San Bieito as da esquerda. Coroa a fachada a imaxe da Esperanza cunha áncora na man. E
este símbolo mariño fainos
lembrar que a vila e porto de
Marín (aínda distante desta
montaña) pertenceu a Oseira
dende mediados do século XII
até a Desamortización do XIX.
Non pasaban gaña de peixe os
monxes, que o recibían en recuas de bestas.
Tal señorío mariñeiro dos
monxes, que pode semellar estraño, proviña da doazón da
raíña Urraca do couto de Marín ao cabaleiro Diego Arias
quen, xa viúvo, profesou en
Oseira chegando a abade do
mosteiro e deixándolle a este o
señorío. Na igrexa de Marín
ainda se pode ver hoxe un escudo da abadía de Oseira.

Fachadas da igrexa e do mosteiro.

A FUNDACIÓN. Os historiadores

Vista posterior da igrexa co ábside e o cruceiro.

dan a data de 1137 cando catro
monxes fundan en Oseira un
modesto mosteiro baixo a regra
de San Bieito que, co tempo,
chegaría a ser “Imperial”. Pouco despois, chegan os monxes
franceses do Císter, ao acollerse
Oseira a este réxime monástico,
sendo o primeiro galego en facelo. Foi medrando o mosteiro
ao abeiro dos favores reais e señoriais, mesmo despois de sufrir un importante incendio en
1552, até chegar a etapas de insultante opulencia, cando se integra na Congregación de Castela, que pretendeu o traslado

da comunidade de Oseira (supoñemos que coas súas rendas)
a Valladolid.
Xa polo século XVII foi alcumado o mosteiro de “Escorial
de Galicia”, máis pola súa grandiosidade que por outro parecido. A entrada principal ao mosteiro é o chamado Patio dos Cabaleiros, aínda que os visitantes
entramos –e saímos– pola tenda. Pasamos a carón da escaleira de honra, herreriana, que dá
paso ás dependencias superiores non accesíbeis ás visitas. Vén
logo o Claustro procesional, dos

Medallóns ou das Corenta caras, renacentista, pegado á portada sur da igrexa. Nesta admiramos a planta basilical, a xirola
de peregrinación con cinco capelas e a cúpula no cruceiro. Saímos pola enorme sancristía e
pasamos á espectacular e exótica sala capitular, con catro columnas retorcidas rematadas
en abanos entrelazados, popularmente chamada sala das palmeiras. O terceiro claustro é o
dos Pináculos, con só tres lados.
Entramos, por último, nunha
dependencia museo cun simu-

lacro da botica que mantiñan os
frades. E saímos de novo pola
tenda por se queremos mercar
algún produto dos que elabora a
comunidade (licor, galletas...)
ou ben libros ou postais, xa que
está prohibido tirar fotografías
dentro do mosteiro.
A carón do mosteiro creouse e foi medrando a aldea. Hoxe forma un fermoso conxunto
cunha prezada zona de lecer á
beira do río. Nunha das casas
que foi dependencia do mosteiro atópase o museo etnográfico, creado en 1972 polo mestre Olimpio Liste e que conta
hoxe con outra sede en Vigo.
Ao viaxeiro que queira velo e
non dispoña de moito tempo
cómprelle compaxinar ben os
horarios de mosteiro e museo.
A vila de Cea, da que o mosteiro dista nove quilómetros e
da que o abade foi Conde en
tempos, é paso obrigado. Á ida
ou á volta cómpre mercar un
molete do seu rico pan (abstéñanse os consumidores de baguettes e masa conxelada), aínda que hai esixentes que din
que xa non é o que era.
>>>
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Galicia. The Switzerland of Spain,
de Annete Meakin, obra na que a autora inglesa
fala da súa visita a Oseira en 1909.

’’

Tresdasespléndidasfontes
que peneiraban as horas
dos monxes nos seus
claustros pasaron a adornar
as prazas de Ourense”

’’

Outrodossaqueos,neste
caso bendicido polo bispo,
foi o do baldaquino barroco
e que provocou os
sanguentos sucesos de 1909”

Do volume das dependencias monacais danos unha idea a imaxe.

>>>

A VISITA DUNHA INGLESA. A fotógrafa inglesa Annete Meakin relatou no seu célebre e documentado libro Galicia, the Switzerland of Spain (publicado no
mesmo ano dos sanguentos sucesos que aquí tiveron lugar) a
súa accidentada visita a Oseira
en 1909. Hai tradución galega de
1994 da Editorial Tambre baixo
o título Galicia inédita pouco fiel
co orixinal. En Ourense preguntou a fotógrafa pola posibilidade
de facer unha visita ás ruínas de
Oseira e todos eran a disuadila:
“Ten un acceso moi difícil”, dicían, e que era unha excursión demasiado dura para unha dona.
Tres horas en carruaxe aberta
até Cea e despois dúas horas a
cabalo. Pero boa era a Meakin
para deixarse amedoñar por
minucias. Saíu ás cinco e cuarto
da mañá de Ourense. En Cea
montou ás nove nunha egua
acompañada por un home e

O soño de San Bernardo, no lateral dereito da entrada ao mosteiro.

unha muller que camiñaban ao
seu carón portando a pesada
cámara e o abrigo. A egua buscaba o camiño entre as pedras e
pedróns da corredoira que non
semellaba vía de comunicación
de humanos, chegando ás once
da mañá ao destino. Ficou ad-

mirada a inglesa e doída a un
tempo polo abandono no que
estaba sumido entón: “É verdadeiramente triste que España
aínda non sinta o impulso de facer de Oseira un monumento
nacional.” O “impulso” chegaría anos despois, en 1923, cando

a vida monástica voltou a Oseira
e comeza a súa rehabilitación
que, paseniñamente, foi chegando até os nosos días, dirixida
pola propia comunidade que
mesmo recibiu premios polo labor reconstrutor.
Coa Desamortización e desaparición da vida monacal o
mosteiro ficara case arruinado
e moitas das súas riquezas saqueadas. Tres das espléndidas
fontes que peneiraban as horas dos monxes nos seus claustros pasaron a adornar as prazas de Ourense, e alí seguen
hoxe, mentres que un dos
claustros foi revestido cunha
réplica da praza do Ferro ourensá, que pertencera en realidade ao mosteiro de Santo Estevo de Ribas do Sil!
Outro dos saqueos, neste ca-

so bendicido e proposto polo
bispo de Ourense, foi o do enorme baldaquino barroco que había na igrexa e que provocou os
sanguentos sucesos no 1909.
Cumpríronse cen anos neste
abril pasado. Os veciños opuxéronse aos sucesivos intentos do
bispo de desmontar e desfacer o
baldaquino, até que nun dos intentos a Garda civil cargou indiscriminadamente contra os
paisanos concentrados, matando a sete (entre eles unha muller
preñada e unha mociña de
quince anos) e deixando numerosos feridos de todas as idades,
algúns gravísimos. O asunto
chegou ao Congreso e ficou en
nada, aínda que convulsionou a
sociedade ourensá e galega daquel tempo e tamén deu que falar na emigración. Hoxe os familiares das vítimas solicitan un
recoñecemento daqueles inocentes vilmente asasinados e o
alcalde, xunto co seu grupo de
goberno, néganse a esa xusta
petición. O guía que nos amosou Oseira neste ano do centenario non nos falou do baldaquino nin das vítimas, quizá por
descoñecemento. Na completa
páxina web do mosteiro, feita
polos monxes, omítese este episodio sanguento; á fin eles non
estaban daquela. Tamén na do
concello, e iso xa é máis grave. O
alcalde conservador e o seu grupo queren perpetuar o silencio
en lugar de lembrar os seus paisanos vítimas da inxustiza irracional. Hai conservadores que
non conservan a memoria nin o
orgullo do pobo.G
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Rinlo, unha xoia
portuaria
na costa luguesa
Ao carón mesmo de Ribadeo,
concello ao que pertence, encóntrase o pequeno porto de
Rinlo. Algúns datan esta localidade, con pouco máis de 300
habitantes, en época fenicia,
na que os navegantes procedentes de Oriente Próximo
souberon aproveitar ao máximo a orografía deste porto natural, que sempre viviu de fronte ao mar, e no que a case totalidade dos seus homes máis
vellos se gañaron a vida.

Casas sobre os cantís, con tellados e fiestras expostas á tempestade.

Rinlo foi no seu día un importante porto baleeiro, cando
non estaba prohibida a caza
deste cetáceo no Cantábrico.
Froito desas costeiras naceron
as lendas arredor desta parro-

quia. Tamén, e polo calado do
porto, era o lugar idóneo para a
chegada de grandes barcos e,
de feito, moitos dos seus homes foron mariños mercantes.
Neses rudos mariñeiros, xa oc-

toxenarios, reflíctense as marcas do mar e do aire que lles foi
deixando na pel a súa pisada.
O carácter mariñeiro de
Rinlo déixase ver no seu trazado e estrutura. Así, pódense
observar as casas colgadas sobre os acantilados, con tellados
e fiestras expostas á tempestade, así coma á entrada do mar
no casco urbano, que fai desta
localidade un dos lugares máis
idóneos para encontrarse coa
mar brava, un verdadeiro espectáculo natural.
Pero, aparte do mar, Rinlo
conta coa súa pequena historia
particular que se ve reflectida na
vella casa escola, a piques de
cumprir o primeiro século de
existencia. Nela salienta o reloxo. Tampouco quedou á marxe
das construcións indianas, que
seguen a ser un símbolo de distinción da Mariña Oriental.
A súa gastronomía, coma
non podía ser doutro xeito, está
estreitamente vinculada ao
mundo mariño, xa que o lugar
é coñecido popularmente pola
súa cetárea natural que se comezou a explotar en 1904. Froito desta tradición, os expertos
din que son as súas centolas,
langostas e lumbrigantes as
mellores de toda a costa cantábrica. Non embargante, entre
os seus pratos salienta o arroz
caldoso que se elabora na antiga Confraría de Pescadores.G
Antonio Cendán

VIAXAR.

A Pontenova,
unha historia
mineira
Se se quere coñecer unha parte
da historia industrial da Galicia
interior hai que achegarse até A
Pontenova, unha non menos
histórica localidade emprazada na área máis oriental, a escasos quilómetros da fronteira

con Asturias e a 35 quilómetros
da capital luguesa. Alí emprazáronse os fornos de ferro no
ano 1900, o que a levou a ser un
dos principais centros laborais
de comezos do século XX.
As fundicións foron un elemento dinamizador do norte de
Lugo, operativo até os anos sesenta. Grazas a elas, púxose en
funcionamento o tren mineiro
que comunicaba A Pontenova
con Ribadeo. En 1965, cando xa
non se explotaba o ferro, o tren
da Mariña oriental pasou á historia, aínda que na capital do
concello queda a antiga estación, reconvertida en casa de
cultura, mentres se recuperaron
algúns dos treitos polos que pasaban os convois mineiros.
Malia que o desenvolvemento mineiro tivo lugar hai
xa 110 anos, é obrigado facer
unha parada na Ferrería do
Bogo, fundada no século XVI e
que pasaría por diversas etapas antes de ser restaurada.
En paralelo, A Pontenova desenvolveu tamén un fermoso
entorno paisaxístico, no que salientan fermosísimas aldeas que
fan da propia localidade unha
impresionante zona verde.
Outro elemento, intimamente unido, é o seu río, o Eo,
que salienta por ter a principal
zona salmoeira de Galicia. A corrente fluvial abraza á Pontenova no seu paso por este área, facendo dela un lugar aconsellábel para os afeccionados á pesca. De feito, cada ano, o primeiro de maio é data sinalada para
os troiteiros de Galiza e tamén
de Asturias, na súa tradicional
Festa da Troita, que reúne, nun
concurso con fins benéficos, os
mellores pescantíns de ambas
beiras do Eo. Os manxares procedentes do efluvio poden degustarse en calquera das casas
de comida do termo municipal.
Para achegarse á Pontenova
tamén pode ser boa data a da
romaxe de Santa María de
Conforto, o 8 de setembro, tanto pola beleza da súa igrexa,
O río Eo na Pontenova.
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como por tratarse dun fenómeno antropolóxico que retrata a Galicia máis íntima, na que
os devotos lávanse coa auga da
fonte e deixan, logo, os panos a
secar en sinal de ofrenda.G
Antonio Cendán

EXERCICIOESAÚDE.

Menos peso e
máis repeticións
No ximnasio vexo tres tendencias que me chaman a atención: Primeira: os homes asocian cantos máis quilos, mellor;
segunda: as mulleres indican
que non queren anchear (sacar
músculo); terceira: os homes
tenden a facer os exercicios con
velocidade.
Se facemos unha simple
comparación cos mamíferos
veremos que somos con diferenza os máis lentos: Usain
Bolt, o home máis rápido da terra, alcanzou unha velocidade
máxima de 45 km/h e unha
media de 37,5 km/h. Un elefante pode chegar a 40 km/h e
un oso pardo até os 50 km/h.
En cambio, cando se trata de
longas distancias, o ser humano é o máis resistente. Só o lobo e os cans nos igualan pero
necesitan unhas condicións
especiais, climas fríos e/ou de
noite porque o seu sistema
corporal non refrixera igual
que o humano. Se nos fixamos
na forza duns e doutros as
comparacións déixannos claramente en inferioridade. E se
as mulleres lles preguntan aos
homes verán que non é nada
sinxelo gañar músculo, así que
poden estar tranquilas.
Na vida cotiá poucas veces
temos que realizar esforzos
que impliquen moita forza e
rapidez, é moito máis frecuente a actividade a media ou baixa intensidade e longa duración. Nos traballos estase (por
lei) oito horas, camiñamos
máis que corremos e se corremos é a pouca velocidade porque enseguida cansamos.
Con estas premisas queda
bastante claro que é máis reco-

mendábel adestrar
con pouco peso e
aumentar o número de repeticións. O noso corazón, os nosos músculos e o
sistema nervioso veranse máis
beneficiados, o sistema hormonal producirá hormonas pracenteiras como as endorfinas e
ademáis será máis difícil engordar, aumentar o colesterol e padecer hipertensión.
Vexamos algún exemplo de
adestramento: no exercicio de
press de banca podemos facer
o seguinte deseño: para un home de 80 quilos poden manexarse as seguintes cifras: 20
quilos por 50 repeticións =
1.000 quilos. 30 quilos por 35
repeticións = 1.050. 35 kilos por
30 repeticións o mesmo resultado e 40 kilos por 25 repeticións = 1.000 kilos. Como vemos, o resultado final en volume é moi parecido pero se collemos 60 quilos para conseguir un volume de 1.050 temos
que facer entre 17 e 18 repeticións. Se facedes a proba comprobaredes como no último
caso é moito máis difícil porque fáltanos forza e o sistema
neuromuscular queda moi estresado con tremores e unha
tensión alta. En cambio, ao
mover menos quilos con máis
repeticións mantemos o volume, conseguimos que o músculo traballe con intensidade
notando o traballo pero sen
provocar tensión nerviosa e
risco de rotura muscular. Finalmente, o día seguinte non
teremos tantas secuelas e incluso poderemos repetir o
mesmo adestramento conseguindo mellores resultados.
En conclusión, recomendamos non utilizar grandes pesos
e moderar a velocidade de execución porque é máis natural e
moito máis recomendábel para a nosa saúde.G
Xurxo G. Ledo

jgledo@gmail.com

VIÑOTECA.

Conceito
bastardo
Denantes das tourigas, o Douro
vinhateiro era maioritariamente
do Brancellao –Alvarelhão e do
Bastardo– e Merenzao, e iso até
mediados do século pasado.

MAGAZINE.39.

pón e pisado a pé en lagar. Mais
logo permaneceu dez meses en
barricas de acacia e de carballo
francés de segundo uso.
Conceito Bastardo 07
Vinho regional duriense.

Imaxinemos como puideron ter
chegado alí estas castes da Gallaecia vitícola, ¿serían aqueles
viticultores galegos que coma
canteiros moldearon as pendentes dese val?. Pero, aínda denantes de que chegasen as tourigas, buscando máis concentración e cor porque xa coñecemos as cores que pintan o brancellao ou o bastardo, os durienses levaron a intensidade cromática do Sousão-Sousón desde a rexión dos vinhos verdes.

Conceito Vinhos elabora os
seus viños no Vale da Teja, zona
“fresca” do quente Douro Superior, das viñas que moran espazos nomeados Quinta da Veiga,
Quinta do Cabido e Chão do Pereiro, co artista João Noutel detrás do deseño das etiquetas. Recuperan esta caste tradicional
do Douro e elaboran no 2007 a
primeira anada do Bastardo,
que foi vendimado prematuramente a finais de xullo e primeiros de agosto, vinificado con ras-

Todo o anterior dá como resultado un viño de viva cor rosa escura, exultante de baias silvestres, especias, líquido de confitura e do fresco verdor da herba.
Na boca, a mesma historia entre o frescor e o corpo afiado resaltada por un final amargoso.
Características que, para Sérgio
Pereira, sommelier do restaurante Bulhe de Porto, fano compañeiro ideal do sushi e das comidas exóticas.G
Antonio Portela
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1.392 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

Xurxo Souto recreará en
Bueu un dos seus programas
de Aberto por Reformas,
nunha sesión radiofónica organizada pola Asociación de
mozas e mozos.
Coordenado por Gonzalo Vilas
AMES
¬TEATRO. Os Bolechas. Montaxe
con monicreques que reproducen
fielmente as creacións de Pepe Carreiro, a cargo do grupo de teatro
Caramuxo. O domingo 7, ás 17:00,
na Casa da Cultura de Bertamiráns.

Novo centro
social de
Caixanova,
en Santiago
Mentres a incógnita do futuro das
caixas galegas acapara todas as novas sobre estas entidades, este xoves 4 vai ser inaugurado o novo
Centro Social Caixanovana capital
galega, única das nosas cidades
donde a caixa carecía deste tipo de
espazo.
O edificio construído en 1886 na
praza de Cervantes como sede do
banco Olimpio Pérez, e que albergou até hai uns anos ao Banco Gallego, é unha das construcións civís
máis amplas e mellor situadas da
zona vella compostelá. Cunha superficie que supera os 2.000 metros
cadrados, o edificio do novo centro
cultural presenta elementos arquitectónicos singulares, como as típicas arcadas sobre a beirarrúa, galerías e balcóns de característicos forxados, persianas venecianas,
elementos todos que foron conservados e só remozados.
Tras as labores de reforma, comezadas hai pouco máis dun ano,
a sede cultural luce agora con
todo o seu orixinal esplendor. O
futuro auditorio Caixanova, situado a escasos metros deste centro, terá que esperar algúns meses,
pois certos atrancos arqueolóxicos
determinaron a detención das
obras durante algún tempo.
O centro está chamado a ser un
punto de referencia cultural e social
en Santiago, pola súa propia ubicación privilexiada, en pleno corazón
da améndoa compostelá, e enfrente da histórica libraría Couceiro, recentemente reubicada
nesa praza de Cervantes, o que dota
a este espazo da cidade dun marcado carácter cultural.

ARTEIXO
¬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. Poderemos velos este venres 5, ás20:30,
no Centro Civico Cultural.
O BARCO
¬MÚSICA. Martynez. O grupo
fórmase en Vigo en 2008 integrado
por antiguos compoñentes de bandas de recoñecido prestixio como
Kannon, Medusa ou Gardening. Actúan este venres 5, ás 00:00, no Rock
Baranda.
BUEU
¬ACTO. Aberto por reformas.
O comunicador e músico Xurxo
Souto recreará un programa dos
que facía até hai pouco na Radio
Galega. Será o sábado 6, ás 20:00,
nunha iniciativa da Asociación
Mozas e Mozos, na Casa do Pobo.
¬MÚSICA. The Cherry Boppers.Tocan música negra con músicos blancos. Ritmos jazz e funk
deste grupo de Bilbao, naceron no
2004 e 2008 sacaron o seu último
traballo, Play it Again . O domingo 7,
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 Ex-

¬ ARTE
Emocións
Oswaldo Guayasamin
O ecuatoriano Oswaldo Guayasamin (Quito, 1919 – Baltimore,
1999) é un dos grandes muralistas sudamericanos, xunto a
Diego Rivera ou José Clemente Orozco, para quen traballou como asistente.
Ao igual que eles, Guayasamin
impresionou a Rockefeller, quen
mercou varias das súas obras e
exerceu de mecenas seu, pero
tivo a oposición de moitos outros debido á súa marcada implicación política antiimperialista e comprometida cos pobos
indíxenas americanos.
As obras expostas en Emocións pertencen aos fondos da
Fundación Museo de Artes del
Grabado a la Estampa Digital e
abarcan dúas das súas series de
gravados: La conquista de Méjico
e Emociones.
A primeira delas exalta a cultura precolombina, centrándose
no colorido e a iconografía do
universo indíxena, moi relacio-

Unha característica obra expresionista de Oswaldo Guayasamin.

nada coa terra e a luz. A segunda das series viaxa a través
dos sentimentos do artista e recolle a intensidade das emocións que lle transmiten vinte
mulleres.
Guayasamín, nome quechua
que significa ave branca voando,
fillo de pai indíxena e de nai
mestiza, foi un dos maiores artistas da plástica Iberoamericana do século XX. A súa obra
caracterízase pola gran mestría
no debuxo, a utilización intensa
da cor, e un talante capaz de dar
vida propia, especificamente
iberoamericana, ao xeome-

posicións do Centro Cultural .

fantil polo grupo O Retrete de Dorian Gray, coa particularidade de que
os protagonistas son os globos e a
CAMBADOS
¬TEATRO. Tristán Cara de Can. globoflexia. O sábado 6 , ás 18:00, no
Un espectáculo infantil a cargo do Auditorio Municipal de Cangas.
grupo Elefante Elegante Teatro. O
domingo 7, ás 18:00, no Auditorio CARBALLO
Municipal da Xuventude.
¬TEATRO. Shakespeare para Ignorantes. Unha divertida e cáustica montaxe creada por ProducCANGAS
¬TEATRO. Rúa Aire. Espectáculo in- cións Teatrais Excéntricas, tras do
que están os nomes de Mofa&Befae
Quico Cadaval. Actuación o venres
5, ás 21:00, no Pazo da Cultura.
¬TEATRO. Somorbujo. Espectáculo de maxia a cargo do ilusionista
Kiko Pastur. O domingo 7, ás 18:00,
no Pazo da Cultura.
CEDEIRA
¬TEATRO. Palabras Encadeadas.Talía Teatro preséntanos a súa
versión da obra Palabras encadeadas,
de Jordi Galcerán, autor do Método
Grönholm. O domingo 7, ás 18:00, no
Auditorio Municipal.

Os bilbainos Cherry Boppers teñen varias actuacións polo país, nestes días.

A CORUÑA
¬CINE. Cine para os nenos. Todos os sábados de xaneiro a abril , ás
18:00, no Museo Unión Fenosa MACUF.
¬CINE. Match Point.Dentro do ciclo Londres no Cine, programado

trismo derivado da vangarda
europea que coñeceu a través
da obra de Picasso e Cezanne. A
súa obra marcou a tendencia do
realismo social latinoamericano,
transitando entre o movemento
muralista mexicano, e un colorista e rotundo expresionismo.
Á agonía dos rostros de Guayasamín oponse a tenrura a través das cores intensas que
acompañan aos seus protagonistas, achegan do a luz necesaria para facer levadeira tanta dor.
No Centro Social Caixanova, Pontevedra, até o 7 de marzo.

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 luns 8, ás
18:00 e 20:30, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 4
Juan Villegas. 20:30. Los suicidas
(2005) 80´.
Venres 5
Samuel Fuller.18:00 . O demos
das augas turbias (1954) 103´.
Subtítulos en galego.
Novos Thrillers. 20:30 . A noite
móvese Arthur Penn, 1975 99´.
Subtítulos en galego.
Sábado 6
Novos Thrillers.18:00. A noite móvese de Arthur Penn, 1975 99´.
Subtítulos en galego.
Samuel Fuller. 20:30 . O demos
das augas turbias (1954) 103´.
Subtítulos en galego.
Luns 8
Samuel Fuller. 20:30 . Underworld USA (1960) 98´. Subtítulos
en galego.
Martes 9
Samuel Fuller. 20:30. Underworld
USA (1960) 98´. Subtítulos en galego.
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A zarzuela será protagonista na
Coruña, con tres días en que a
compañía Nueva Lírica representará varios clásicos do xénero,
no Teatro Colón.

¬ MÚSICA

50 anos da Nova Cançó.
Marc Parrot.
A Nova Cançó celebra 50 anos
de historia. Artellouse como
plataforma cultural de loita política contra o franquismo, e
inspirou movementos similares noutros pobos, entre eles
as Voces Ceibes galegas. Temas como Paraules d’amor de
Serrat, L’estacade Lluis Llach ou
Al Vent, de Raimon, persisten
na memoria colectiva dentro e
fóra de Cataluña.
Neste contexto, Marc Parrot
recibiu o encargo do Departamento de Cultura da Generalitat Catalana de crear un espectáculo no que se repasarán as
pezas emblemáticas da época,
cunha lectura moderna e actual. Así, Parrot pon no escenario un selecto repertorio cos
grandes éxitos de artistas tan
importantes como Raimon,
Lluis Llach, Sisa, Joan Ma-

nuel Serrat, Maria del Mar
Bonet, Pau Riba, Joan Isaac,
Ovidi Montllor, etc. Faino
acompañado por unha banda
de cinco músicos, e cunha coidada dramaturxia encargada
ao reputado director de escena Ramón Simó.
O proxecto amosa unha nova
cara do traballo artístico de Parrot, un artista polifacético que
compaxina o seu traballo de
produtor musical cunha traxectoria de 17 anos nos escenarios.
Parrot publicou co seu nome
seis discos de estudio (catro en
castelán e dous en catalán), ademais dun último traballo en directo, Avións.
Participou tamén noutros proxectos e baixo o nome artístico
de El Chaval de la Peca conseguiu un éxito masivo a finais dos
noventa.
O venres 5, no Auditorio Municipal de Ourense, e sábado 6, no Teatro Principal de Santiago.

Portada dun disco dos californianos Rhino Bucket, que tocarán na Coruña.

Mércores 10
Celina Murga. 20:30. Una semana solos(2008) 110´.
Na Rúa Durán Loriga, 10-baixo.
¬EXPO. Esta moda é para sempre.Con este título, a Concellería de
Solidariedade e entidades de voluntariado amosan a labor destas últimas na cidade. Até o 10 de xuño a
mostra percorrerá diversos lugares
da cidade.
¬EXPO. Ramón Cabanillas.
Unha mostra que repasa a vida deste
gran poeta, referencia da literatura
galega na primeira metade do século
XX e alcumado “o poeta da raza”.
Aberta até o 21 de febreiro, no Pazo
de María Pita .
¬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 este domingo 7, no Museo de Belas Artes .
¬EXPO. Unterwegs, ao paso de
Walter Benjamin .Fotografías de
Chema de Luelmo. Até o 21 de
marzo, na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. Acuarelas do Entroido.
Pinturas de Alfredo Constela, nunha
mostra que organiza a Asociación
Cultural Alexandre Bóveda até o 16 de
febreiro, no seu local.
¬EXPO. Ruth Mathilda Anderson. Unha mirada de antano.
Mostra das fotos desta fotógrafa
americana, retratando a Galiza dos
anos 1924 e 26 para a Hispanic 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 . Rhino Bucket. A
banda de Los Angeles, rockanroleiros xurdidos na década dos 80, actúa na Coruña facendo a súa primeira parada no Estado, o vindeiro
mércores 10, ás 22:30, entradas a
12 euros,no Mardi Grass.
¬MÚSICA. Zarzuela. A zarzuela
volve á cidade con tres días adicados
a este xénero.
O xoves 4 poderemos ver e escoitar a
clásica Agua, azucarillos y aguardiente e El dúo de la africana. O
venres 5, La rosa del azafrán. E o sábado 6, La revoltosa e El bateo. Todas as representacións, ás 20:30, no
Teatro Colón.
¬TEATRO. Palabras Encadeadas. Unha obra do grupo Talía Teatro. Un psicópata e a súa vítima,
nun espazo sen posibilidade de
fuga aparente, van descubrindo a
súa historia, onde o que é certo e

falso penden sempre dun fío. O xoves 4, venres 5 e sábado 6, ás 20:30,
no Fórum Metropolitano.
¬TEATRO/DANZA. Ballet de Milano: Romeo e Xulieta.O prestixioso grupo de danza está dirixido
polo coreógrafo Giorgio Madia e
conta coa presenza dos bailaríns
Martin Zanotti e Teresa Molino no
papel dos namorados. O venres 5,
ás20:30, no Teatro Rosalía de Castro.
¬TEATRO. Redoblante e Meñique. Un espectáculo para os máis
pequenos, a cargo da compañía Títeres Cascanueces. O sábado 6, ás
18:00, e domingo 7, ás 12:30 e18:00,
no Teatro del Andamio.
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. 55 mentiras sobre a
lingua. Presentación deste libro editado polo colectivo Prolingua e a
editorial Laiovento. Será este venres
5, ás 20:30, no Ateneo Ferrolán.
¬CINE. Blowup. Primeiro filme de
Michelangelo Antonionirodado na
cidade do Támesis, sobre a realidade
e a apariencia, a través dunha foto e
un presunto asasinato. O luns 8, ás
18:00 e 20:30, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬CINE. Invernos de Cine. Nos Cines Dúplex, e dentro deste ciclo proxéctase a partir das 20:30 a curta Os
Crebinsky e a longametraxe Underground. A entrada é gratuíta

¬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. 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, 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 este sábado 6. 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.
Esta semana actúa o grupo bilbaíno
The Cherry Boppers. O xoves 4, ás
22:00, entrada a 5 euros, na Capela
do Centro Torrente Ballester.
¬ACTOS. Fito Mansilla e Marcos Mella. Concerto acústico destes dous músicos galegos, o sábado
6, ás 20:00, no Ateneo Ferrolán.
¬ACTOS. Doctor Gringo. Este
grupo galego de rockabilly actúa o
sábado 6, ás 22:00, na Sala Run Rum.
¬TEATRO. Violeta Coletas contra as salchichas Gulp!. Unha
obra para nenos que representará a
compañíaTíteres Trompicallo, o sábado 6, ás 18:00, e domingo 7, ás
12:00, na Capela do Centro Torrente
Ballester.
¬TEATRO. Domingos a escena.
Función por un grupo amador, de
entrada gratuíta, coa participación
do grupo Teruca Bouza Teatrode O
Seixo. O domingo 7, ás 19:00 , no
Centro Cívico de Caranza.
LALÍN
¬ CINE . Tanyaradzwa. Este
filme experimental de Alberte
Pagán (2009), rodado en África,
concebido para proxectarse en
dúas pantallas e de 186 minutos
de duración, vai ser proxectado
este venres 5, ás 21:00, no Centro
Social de Lalín.

Palabras encadeadas, de Talía Teatro.

LUGO
¬CINE. Closer. Historia de drama
e romance dirixida por Mike Nichols (USA, 2004), baseada na
obra teatral de Patrick Marber , e
interpretada por Natalie Portman, Jude Law e Julia Roberts.
O martes 9, ás 20:00, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
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The World of Abba, recreación da
traxectoria e éxitos do famoso
grupo pop sueco, e gran éxito nos
escenarios durante o ano pasado,
pasará por Ourense este sábado.

¬CINE. Ciclo José Luis López
Vázquez. Dentro deste ciclo,
este xoves 4 proxéctase Lo verde
empieza en los Pirineos, 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.
¬MÚSICA. MBM. O trío Martínez,
Bravo, Martínez (MBM) formouse
no 2009 . Os tres músicos teñen colaborado e gravado xuntos en distintas formacións anteriormente sobre todo dentro do ámbito do Jazz,

como e o caso máis recente con o
Projecto Minho de Baldo Martinez.
Estarán este venres 5, ás 00:00, no
Club Clavicémbalo.
¬MÚSICA. A canción da auga .
Espectáculo que mestura a música
(a cargo da soprano Laura F. Alcalde, e o pianista Alexis Delgado),
e a poesía en torno á auga, por voz
de, entre outros, Manolo Rivas,
Lino Braxe ou Lois Diéguez. O sábado 6, ás 19:00, no Salón Rexio do
Círculo das Artes.
¬MÚSICA. The Cherry Boppers.
O grupo de jazz e funk de Bilbao tocará o sábado 6, ás 00:00, no Club
Clavicémbalo.
¬TEATRO. X Mostra de Teatro
Clásico. Esta semana remata
esta mostra, con outras tres obras
clásicas:
O xoves 4 teremos O sono dunha
noite de verán, de William Shakespeare, a cargo do Teatro Ur,
en versión e dirección de Helena
Pimenta.
O sábado 6, ás 20:30, no Auditorio
Municipal Gustavo Freire, outra obra
do mestre inglés, O mercador de Venecia, en versión deDenis Rafterao
frente da compañía Darek Teatro.
E o domingo 7, dando fin á mostra,
poderemos ver El misterio del

Cristo de los Gascones, dirixida por
Ana Zamora ao mando do grupo
Nao d’amores, especializado en pezas de teatro clásico do s. XVI.
MELIDE
¬ MÚSICA . The Cherry Boppers. O grupo de jazz e funk de
Bilbao vai tocar este venres 5, ás
00:00, na Sala 600.
MUROS
¬TEATRO. Cachai. Unha obra para
adultos da compañía Miroscopio
Perdicións. Poderemos vela o sábado 6, ás 21:00, no Centro Cultural e
Xuvenil.
NARÓN
¬TEATRO. Shakespeare para Ignorantes.Unha divertida e cáustica montaxe creada por Produccións Teatrais Excéntricas, tras do
que están os nomes de Mofa&Befa
e Quico Cadaval. O sábado 6, ás ás
20:00 , no Pazo da Cultura.
OLEIROS
¬TEATRO. O Segredo dos Hoffman.A última producción da compañía Lagarta, Lagarta, que poderemos ver o sábado 6, ás 20:30, no
Auditorio Gabriel García Márquez.

A formación de cámara Oslo Camerata dará un concerto en Pontevedra, o vindeiro mércores 10.

OURENSE
¬ACTOS. Astronomía para os
máis novos.Durante o mes de febreiro, os venres haberá unha sesión
de achegamento á astronomía, ás
20:00, na Casa da Xuventude.
¬CINE. Lock and Stock. Dentro
do ciclo Londres no Cine, filme que
se proxecta o martes 9, ás 20:00, no
Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬CINE. La teta asustada.Dentro
do ciclo Cine Latinoamericano,
este filme peruano de Claudia
Llosa, Oso de Ouro en Berlín no
2009. O mércores 10, ás 20:30 e
23:00, nos cines Dúplex.
¬EXPO. Alfonso Costa Beiro.
Mostra antolóxica do artista galego,
no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Xavier Costa. Esculturas
que poderemos ver até este 7 de febreiro, no Ateneo.
¬EXPO. Amigo lobo. Fotografías
de Carlos Sanz, expostas até o 26 de
febreiro, no Centro Sociocultural
Caixa Galicia.
¬EXPO. Domus Omnia & Fai
frio no lume. Exposición de pinturas de Antón Llamazares, que están expostas no Centro Cultural da
Deputación.
¬MÚSICA. Ciclo de Música de
Cámara Sen batuta . Cun repertorio que inclue pezas de Beethoven, Benjamin Britten e Leos Janácek, o grupo Doric String Quartet dará un concerto este xoves 4,
ás 19:30 (charla-coloquio) e 20:30
o concerto propiamente dito. Entradas a 6 euros, no Paraninfo
Otero Pedrayo.
¬MÚSICA. 50 anos da Nova
Cançó. O polifacético Marc Parrot,
en tempos El chaval de la Peca, recrea
coa súa banda a historia da Nova
Cançó catalana,nun espectáculo
que reinterpreta os temas e autores
máis coñecidos. O venres 5, ás 21:30,
entradas a 10/8 euros, no Auditorio
Municipal.
¬MÚSICA. Bruno T. Ford . Este
guitarrista e cantautor de orixe
alemá e asentado dende hai anos
no noso país vai actuar este venres 5,
ás 21:30, entradas a 3 euros, no Café
Cultural Auriense.
¬MÚSICA. Dulce Pontes: Momentos. Co título de Momentos, a
destacada artista portuguesa presenta unha recompilación dos mellores éxitos nos xa 20 anos de presenza nos escenarios de todo o
mundo. O domingo 7, ás 20:30, entradas de 30 a 24 euros, no Auditorio
Caixanova.
¬MÚSICA. Homenaxe a Manuel
María: Versos para sempre
cantar. Unha homenaxe con audiovisuais, poesía e teatro recreando

a obra de Manuel María. O sábado 6,
ás 20:30, entrada libre, no Auditorio
Municipal.
¬TEATRO/MUSICAL. The World of
Abba . Este musical de gran éxito no
estado no ano pasado, repasando a
historia do famoso grupo pop sueco,
chega á cidade das burgas nunha representación para este sábado 6, ás
20:30, no Auditorio Municipal.
¬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. O domingo 7, ás 20:30, entradas a 15/12
euros, no Teatro Principal.
PONTEVEDRA
¬CINE. Frenesí. Un dos últimos filmes de Alfred Hitchcock, onde un
serial-killer londinense fai un impropio uso das súas garabatas. O martes
9, ás 20:00, na Sede da Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Emocións, de Oswaldo
Guayasamin. Caixanova inaugura unha mostra de gravados dun
dos grandes muralistas sudamericanos, xunto con Rivera e Orozco. Até o
7 de marzo (información aparte), no
Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Galicia até 1975. Un repaso aos fondos pictóricos da entidade Caixa Galicia, con pezas de Lugrís, Granell, Soutomaior e outros
autores galegos, até a data referida.
Aberta até o 10 de marzo, na Sede da
Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Oslo Camerata . Dentro da programación musical de Caixanova, chega esta formación noruega, dirixida por Stephan BarrattDue, terceira xeración dunha familia
de violinistas. Xunto á súa muller, a tamén violinista Soon-Mi Chung, e ao
cello Bjørn Solum, forma a base da
orquestra. O mércores 10, ás 21:00,
no Centro Social Caixanova.
¬TEATRO/DANZA. Ballet de Milano: Romeo e Xulieta.O prestixioso grupo de danza está dirixido
polo coreógrafo Giorgio Madia e
conta coa presenza dos bailaríns
Martin Zanotti e Teresa Molino no
papel dos namorados. O sábado 6, ás
21:00, no Centro Social Caixanova.
¬TEATRO. A cidade inventada.Os
Domingos do Principal acollen á
compañía vasca Gorakada, que pon
en escena esta mestura de contos tradicionais de diversas procedencias. O
domingo 7, ás 12:00 e 18:00, no Teatro Principal.
¬TEATRO. Os Bolechas. Montaxe
con monicreques que reproducen
fielmente as creacións de Pepe Carreiro, a cargo do grupo de teatro Ca-
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Coma en anos precedentes, a asociación cultural Fato Galego Castelao
de Oiartzun vai render unha homenaxe a Concha Murguía, nai do escritor galego Manuel Murguía, na súa
casa natal, que hoxe é a Casa da Cultura da localidade vasca.
Na vindeira semana, o xoves 11 haberá unha charla sobre o camiño de
Santiago , a cargo do profesor Xosé Estévez. O venres 12 proxectaránse os vi-

ramuxo. O luns 8 e martes 9, ás
10:00, 12:00 e 18:30, no Auditorio
Municipal Pazo da Cultura.
¬TEATRO. Rosalía, a pulga que
escribía. Unha produción da
compañía Galitoon, nun espectáculo para os máis noviños. O mércores 10, ás 10:00, 12:00 e 18:30, no Auditorio Municipal Pazo da Cultura.
RIBADEO
¬TEATRO. Só. Espectáculo do polifacético Carlos Blanco, que estará en
escena o domingo 7,ás 20:30, no Auditorio Municipal Hernán Naval.
A RÚA
¬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, o sábado 6, ás 20:30, no Centro Cultural
Avenida.
SANTIAGO
¬ACTOS. Choiva de contos.
Cada sábado pola mañá, a biblioteca compostelá Anxel Casal acolle
unha actividade de contos dirixida
aos nenos e nenas. Ás 12:00, na Biblioteca Ánxel Casal.
¬CINE. Secrets and Lies. Den-

4 - 10 DE FEBREIRO DE 2010

deos Los Caminos de Santiago en Euskal Herria e Los Caminos de Santiago
por Galicia.
E o sábado13 será a homenaxe a
Concha Murguía, co acompañamento
do Grupo de Txistularis de Oiartzun
e dos gaiteiros Novas Fontes. Durante as dúas primeiras semáns de febreiro haberá unha esposición de litografías sobre o Camiño de Santiago
polo pintor Zaafra.

tro do ciclo Londres no Cine, programado por Caixa Galicia, proxéctase esta comedia anglofrancesa dirixida por Mike Leigh, Segredos e mentiras (1996). O
martes 9, ás 20:30, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬CINE. Werner Herzog. O ciclo
que o Cineclube Compostela lle vai
adicar este mes ao director alemán
comeza con Onde soñan as formigas verdes (1984), a proxectarse o
mércores 10, ás 21:00, no Centro Social O Pichel.
¬ 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. O home e as súas crenzas.Mostra de fotografías da artista
franco-suíza Sabine Weiss, primeira
realizada no Estado. Até o 21 de febreiro, no Museo das Peregrinacións.
¬EXPO. Fauna alada de Galiza.
Con esta exposición, promóvese 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. Até o 29 de marzo, na Biblioteca da Fundación Caixa Galicia.
¬ EXPO . Fábulas. A mostra de
Amabel Míguez ofrece ao visitante unha serie de obras gráficas
baseadas en fábulas tradicionais.
Até o 12 de marzo, na Fundación
Torrente Ballester.
¬EXPO. Ao pé do lar: Memorias
da cociña. Concebida como actividade complementaria ao Fórum
Gastronómico, esta exposición xira
arredor dos espazos caseiros das cociñas galegas. Estructurada de forma
cronolóxica e temática, ofrece tanto a
visión antropolóxica como histórica
destes espazos. Até o 15 de marzo,
noMuseo do Pobo Galego.
¬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. Seráns da NASA. Unha
cita mensual para quen guste da
música e dos bailes tradicionais. Valses, muiñeiras, pasodobles, xotas e
outros ritmos para bailar. E agora
cun obradoiro de iniciación durante
a primeira hora. Este xoves 4, dende
as 21:00, na Sala NASA.

Casa Otilia (Meixide, A Veiga, Ourense), foto de Sole Felloza que forma parte da mostra Ao pé do lar, no Museo do Pobo Galego.
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Os vascos Betagarri, veterano
grupo fundado en 1993, presenta na sala Capitol santiaguesa o seu último disco Bizitzari Txistuka.

¬ MÚSICA . Betagarri. Un dos
grupos máis importantes da escena ska-rock estatal, dende 1993.
Agora presentan o seu novo disco
Bizitzari Txistuka, que eles mesmos
definen como: ”Si quen canta o
seu mal espanta, algo parecido
debe suceder ao que asubiar”. Este
venres 5, ás 22:00, entradas a 10
euros, na Sala Capitol.
E o sábado 6, ás 21:00, entradas a
12/14 euros, a banda de tributo aos
míticos Dire Straits, Brothers in
Band, deleitarán aos fans daquel
grupo e do rock en xeral.
¬MÚSICA. 50 anos da Nova
Cançó. O polifacético Marc Parrot, en tempos El chaval de la Peca,
recrea coa súa banda a historia da
Nova Cançó catalá, nun espectáculo que reinterpreta os temas e
autores máis coñecidos. O sábado
6, ás 21:00, entradas a 9 euros, no
Teatro Principal.

¬TEATRO/DANZA. Iker Gómez. O
coreógrafo e bailarín vasco presenta
o seu traballo máis recente, titulado
La Danza del Cisne, unha das pezas
seleccionadas pola Rede de Teatros
Alternativos para circular polos seus
espazos esta tempada. O venres 5 e
sábado 6 , ás 21:30, e domingo 7, ás
20:00, na Sala NASA.
¬TEATRO. As actas escuras. Un
premiado texto de Vidal Bolaño
sobre a verdade ou non dos restos
do apóstolo, unha obra que ve a
luz despois de case 20 anos, da
man do CDG e dirixida por Xulio
Lago. O venres 5 e sábado 6, ás
20:30, entrada a 10 euros, domingo 7, ás 18:00, entrada a 5 euros, última función en Santiago, no
Salón Teatro .
¬TEATRO/DANZA. Macho. Un proxecto do bailarín David Loira, seleccionado e apoiado por unha residencia artística concedida polo

Centro Coreográfico Galego, desenvolvido durante xuño de 2009.
O mércores 10, ás 21:00, no Teatro
Principal.
TUI
¬TEATRO. Atra-Bile. Tres irmáns
fan agromar os trapos suxos nun velatorio, nesta comedia negra de Teatro de Ningures, que poderemos
ver o sábado 6, ás 21:30, no Pazo
Emilia Pardo Bazán.
¬TEATRO. Os Bolechas. Montaxe con monicreques que reproducen fielmente as creacións de
Pepe Carreiro, a cargo do grupo
de teatro Caramuxo. O venres 5,
ás 20:00, no Teatro Municipal-Edificio Área Panorámica.
TUI
¬EXPO. Formas-figuras. Exposición de pinturas do artista Ávila
Durán, nunha mostra que estará

aberta até o 24 de febreiro, na Galería Trisquel e Medulio.
VIGO
¬ACTO. 25 anos de Cultura Feminista. A asociación Feministas
Independentes Galegas organiza
este acto conmemorativo, coa intervención de diversas mulleres da cultura galega, un sketch teatral a
cargo do grupo Ónfalo teatro, e
música a cargo de Cristal Méndez
Queizán. O venres 5, ás 20:00, no
Museo do Mar.
¬CINE. Alphie. Dentro do ciclo
Londres no Cine, programado por
Caixa Galicia, Michael Caine dá vida
a Alfie (1966), un gigoló provinte da
working-class londinense, no filme
de Lewis Gilbert . O martes 9, ás
18:00 e 20:30, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Feminismo galego:
cambios sociais e dereitos

das mulleres. Exposición organizada pola Fundación Galiza Sempre, permanecerá aberta até o 7 de
marzo, na Casa das Mulleres.
¬EXPO. Cousas que só un artista pode facer. A mostra forma
parte dunha investigación que estuda a presenza do humor na arte
actual, e reúne doce artistas que
comparten referentes artísticos, e
unha forma de traballar común. Até
o 2 de maio, no MARCO.
¬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 xornal El Mundo Fernando

¬ CONVOCATORIAS
Festival Internacional
de Cinema Euroárabe Amal 2010
O Festival Internacional de Cinema Euroárabe Amal 2010 está organizado pola Fundación Araguaney -Ponte de Culturas, e celebrarase en outubro de 2010, en Santiago de
Compostela.
As obras seleccionadas para o Festival, tanto
as que entren en concurso como as que estean
fóra da Sección Oficial, serán proxectadas na
súa totalidade nas sedes do Festival.
As curtametraxes, tanto documentais como
de ficción, poderán verse ademais a través da
páxina web do Festival (www.amalfestival.com).
As obras presentadas en competición serán
elixidas polo Comité de Selección do Festival. Poderá presentarse calquera película, documental
ou curtametraxe producida nun país árabe ou
coproducido entre outros países e calquera país
árabe. Tamén poderán participar as obras producidas en calquera lugar do mundo que aborden temas relacionados co mundo árabe.
Os traballos presentados deberán estar realizados durante os anos 2008-2010.
A data límite para a presentación de solicitudes será o 15 de xuño de 2010, non admitíndose ningunha cuxa data de envío sexa posterior. O Festival recoñecerá ao asinante do formulario como único responsábel, fronte a
outras empresas ou persoas que puidesen participar na produción da obra.
O formulario de inscripción e bases completas pódense consultar na web da organización.
O xurado seleccionará tres nomeados para
cada unha das categorías premiadas.
O xurado, entre os nomeados, outorgará
obrigatoriamente os premios, que están dotados das seguintes contías económicas:

Mellor longametraxe de ficción: 5.000 euros
Mellor documental: 3.500 euros
Mellor curtametraxe de ficción: 1.200 euros
Mellor curtametraxe documental: 1.200 euros
Mellor director: 4.000 euros
Premio mellor actriz: Trofeo
Premio mellor actor: Trofeo
Só un destes premios pode ser ex - aequo.
De igual forma, farase mención do Premio do
Público, outorgado por votación popular e dotado da seguinte contía económica:
Premio Amal do público: 1.500 euros
As contías dos premios son cantidades brutas.
XXVII Premio Xerais de Novela e XXV
Premio Merlín de Literatura Infantil
A editorial Xerais convoca a 27ª edición do seu
premio de novela, dotado con 25.000 euros.
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.
De cada orixinal presentaranse seis copias en
papel, mecanografadas a dobre espazo e debidamente encadernadas, antes do día 12 abril
de 2010 nos locais de Edicións Xerais de Galicia, S.A., rúa Doutor Marañón, 12. 36211 Vigo.
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 Festival Amal de Cine Árabe desenvolverase
en outubro deste ano.

Tamén se 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.
II Bolsa de Creación
Fotográfica O Mar.
O Museo do Mar de Galicia convoca, en colaboración co CEF Centro de Estudos Fotográficos, a IIª Bolsa de Proxectos de Creación Fotográfica: O Mar. O obxectivo deste concurso é ofrecer a posibilidade de elaborar e
realizar un proxecto fotográfico propio aos

novos autores relativo ao mar galego en calquera das súas circunstancias.
- Poderán participar os mozos e mozas nacidos ou residentes en Galiza menores de trinta e
cinco anos.
- Ao autor do proxecto elixido outorgaráselle
unha bolsa cunha dotación de 3.000,00 €
para a realización dun traballo fotográfico relacionado co mar de Galiza en calquera das súas
circunstancias
- Os candidatos ao premio presentarán unha
memoria detallada cunha extensión máxima
de 5 folios onde se especificarán os obxectivos
teóricos e a metodoloxía do traballo a desenvolver. Así mesmo, presentarase un resumo do
proxecto de 15 líñas. Estes dous documentos
presentaranse por duplicado.
- O proxecto deberá ser inédito, non podendo polo tanto estar publicado nin exposto
previamente.
- O número de imaxes deste proxecto será
dun mínimo de 30.
- O Museo organizará unha exposición co
proxecto seleccionado que será coordenada
polo Centro de Estudos Fotográficos. Unha vez
expostas, as fotografías pasarán a formar parte
da Colección Fotográfica do Museo do Mar de
Galicia, que tamén poderá utilizar nas súas publicacións, web, mostras, etc.
- A documentación para a participación entregarase nas oficinas Museo do Mar de Galicia
(Av. Atlántida, 160 36208 VIGO) con data límite
do 12 de febreiro de 2010.
- A decisión da comisión avaliadora é inapelábel podendo quedar deserto o premio.
- O proxecto entregarase totalmente realizado
con data límite do 1 de novembro de 2010.
- A Comisión Avaliadora dos proxectos estará
formada por persoas vinculadas ao mundo da
fotografía e ao mundo do mar.
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Anuncios de balde.

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. Portrait. Concerto
deste grupo folk, este venres 5, ás
21:30, na sala Casa de Arriba.
¬MÚSICA. Sphinx. Unha banda gaditana que vai tocar este venres 5, ás
00:00 , entradas a 9 euros, na sala La
Iguana Club.
O sábado 6 actúan os madrileños

O trío franco-galego Les Trois de
Cora, que mesturan a música co cabaret, dará un concerto na sala viguesa Contrabajo.

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.

Sou Edipo e Un lobo en la
Jaula, ás 00:00, entrada a 6 euros.
¬MÚSICA. Distorsión. Actuación este venres 5, ás 22:30, na sala
La Fábrica de Chocolate.
O mércores 10, á mesma hora, sesión da Jam de Chocolate, con
entrada de balde.
¬MÚSICA. Dulce Pontes: Momentos. Co título de Momentos,
a destacada artista portuguesa
presenta unha recompilación dos
mellores éxitos nos xa 20 anos de
presenza nos escenarios de todo o
mundo. O sábado 6, ás 20:30, entradas de 30 a24 euros, no TeatroSala de concertos do Centro Cultural
Caixanova.
¬MÚSICA. Jam Session. Xuntanza musical onde interveñen
membros de coñecidos grupos.
Este xoves 4, ás 23:00, entradade
balde, na sala Contrabajo.
E o día seguinte, venres 5, á mesma

hora e con entrada a 4 euros, Les
Trois de Cora, un grupo francogalego que monta un espectáculo
mestura de teatro, cabaré e música,
un tributo a cantantes coma Piaf,
Gréco, ou Gainsbourg.
¬TEATRO. Atra-Bile. Tres irmáns
fan agromar os trapos suxos nun
velatorio, nesta comedia negra de
Teatro de Ningures. Este venres 5,
ás 20:30, no Centro Cultural Caixanova.
¬TEATRO. Cartas de amor
dunha monxa portuguesa .
Este clásico da literatura portuguesa estará posto en escena polo
grupo Santart Teatro, e estará en
cartel o venres 5 e sábado 6, ás
21:30, e domingo 7, ás 18:00, no Teatro Arte Livre.
¬TEATRO/DANZA. Equilibrio. Un
espectáculo de danza contemporánea a cargo da compañía de Daniel Abreu. Poderémolo ver o ven-

A cantante Dulce Pontes.

res 5 e sábado 6, ás 22:00, e domingo
7, ás 21:00, no Teatro Ensalle.
¬TEATRO/DANZA. Ballet de Milano: Romeo e Xulieta.O prestixioso grupo de danza está dirixido
polo coreógrafo Giorgio Madia e
conta coa presenza dos bailaríns
Martin Zanotti e Teresa Molino no
papel dos namorados. O domingo 7,
ás 20:30, no Teatro-Sala de Concertos
doCentro Cultural Caixanova.
VILAGARCÍA
¬MÚSICA. Holywater. Concerto
do grupo rock-pop galego, o venres
5, ás 23:30, na sala Sama Sama.
VIVEIRO
¬TEATRO. Rosalía, a pulga que
escribía. Unha produción da
compañía Galitoon, nun espectáculo para os máis noviños. O venres 5, ás 11:30 e 18:00, no Teatro
Pastor Díaz.

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Casa para aluguer de fin de semana ou vacacións, situada á beira
do río 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 Filosofía dá aulas
de letras (lingua, filosofía, francés) a
todos os 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

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

 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.

 Particular vende ático no 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 coleccións de cen pins,
oitenta películas VHS, más de 150
revistas de coches de anos 80-90.
Prezo: 90 euros cada colección. Tel:
650793685.
 Merco libros, fotos, discos, revistas e todo tipo de documentos relacionados con Galicia. Chamar ao
Tel: 678 911 804

 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
 Vendo ovos da casa (ecolóxicos.) Entre Padrón e A Estrada. Galinhas de crista pinheira e Mos, ceivas sen polución, auga limpa, ali-

mentadas de millo e erva. Venda de
pitas, coellos e años criados á maneira tradicional. E-mail a: ovosdacasa.padrom@gmail.com , e envioche telf.
 Vendo balconada e portas do
século XIX, por reforma, en Bergondo. En perfecto estado. Tel:
628901393.
 Véndese porta de garaxe de
31’5 x 2’15 metros. Vigo. Bo estado.
Barato. Tel: 617486436
 Alugo piso no 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.
 Véndese ático en Salceda de Caselas. 3 dormitorios, 2 baños, 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 móbeis, 70m2, coa
comunidade incluido, reformado.
475€ . Tel: 609372341
 Véndese colección do Faro de

Vigo do centenario (1952). Preguntar por Carlos. Teléfono 986490688
 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
 Profesor de náutica de lecer necesítase para academia. Teléfono:
616 217 619.
 Vendo BMW 525TDS.Bo estado.
Prezo económico. Vigo: Tlf: 696-1142-50. E-mail:
noalboiro@gmail.com
 No Centro de investigación de
son, música e acústica CISMA podes
atopar o asesoramento ou recurso
que buscas para facer a túa gravación ou outra actividade musical.
www. cisma.org, en Santiago.

 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

Escena de A estrada.

EN CARTEL.
A estrada
Dirixe: John Hillcoat.
Intérpretes: Viggo Mortensen,
Kodi Smit-McPhee.
Apocalíptico. EE UU, 2009

Ninguén mellor ca o australiano Hillcoat, até agora recreador –case en exclusiva– dos turbios universos literarios de Nick
Cave nas incursións cinematográficas do cantante dos Bad seeds, para levar á pantalla a desoladora visión da Apocalipse de
Cormac McCarthy. O máis
arrepiante do descenso aos infernos do autor da triloxía da
fronteira non é o catálogo dos
horrores digno do Bosco máis
exaltado, senón a ausencia de
preguntas dos seus protagonistas que conviven co dantesco
día a día nunha situación de
alleamento absoluto co seu pasado e co seu futuro. Hillcoat
traduce ben a imaxes a estética
e a angustia da historia de McCarthy, aínda que, con Mortensen como protagonista, a consigna ética de nin prisioneiros
nin piedade do texto orixinal lle
ceda terreo á tentación do cine
de aventuras sombrías con ton
aleccionador. Algo así como a

Tiana e o sapo.

tradución cinematográfica de
Saramago feita por Fernando
Meirelles en Cegueira.

Precious
Dirixe: Lee Daniels.
Intérpretes: Gabourey Sidibe,
Paula Patton.
Drama. EE UU, 2009

Se a fita independente do ano
pasado foi a desarmante Frozen river, de Courtney Hunt, a
deste ano ten que ser este Precious. Gran premio do Xurado e
Premio do Público no último
Sundance e situada no mapa da
popularidade grazas ao Globo
de Ouro á mellor actriz secundaria, que a desacomplexada
Mo'Nique lle arrebatou á glamourosa Penélope Cruz nos
pre-Oscar. Na liña das achegas
“independentes” ás grandes
historias de superación persoal
americanas –pensamos no Van
Sant d'O indomábel Will Hunting e Descubrindo a Forrester–
o director de Shadowboxer
cambia o thriller con carga sexual polo drama agridoce con
mensaxe a través da historia
dunha adolescente de Harlem
que busca un futuro mellor
contra os condicionantes familiares e culturais do gueto.

Eduard Fernándezen Lúa quente.

A.G.N.

Lúa quente
Dirixe: Vicente Aranda.
Intérpretes: Eduard Fernández,
Thaïs Blume.
Drama. España, 2009

O novo obxecto do desexo literario de Aranda é o arxentino
Mempo Giardinelli, a quen
adapta o cineasta barcelonés
logo da súa última incursión no
universo creativo de Juan
Marsé. Se Fernando Trueba facía danzar, no Baile da Vitoria
de Antonio Skármeta, a Ricardo Darín e a Ariadna Gil
nunha intriga dramática con
paisaxe política (o Chile da democracia acabada de recuperar), Aranda aplica unha fórmula semellante, ambientada
nos estertores da ditadura franquista. O proceso de Burgos é o
escenario de fondo, para dotar
de dimensións e arestas unha
serie de personaxes que se moven por instintos e paixóns na
busca do desexo, a verdade e o
axuste de contas.

Tiana e o sapo
Dirixen: John Musker
e Ron Clements.
Animación. EE UU, 2009

fotograma de Precious.

En plena era dixital, Disney intenta resucitar a estética da animación tradicional que tantas ledicias lle dera á vetusta compa-

ñía a principios dos 90. Co novo
terreo perfectamente cuberto
grazas á hexemonía da súa filial
Pixar, incubadora de prodixios
que semella non ter límite na súa
traxectoria exponencial de excelencia, recupera dous nomes esquecidos, os de Musker e Clements, responsábeis de títulos
como A sereíña, Aladino, Hércules ou Basil,o rato sueperdetective para probar sorte cunha
nova Cincenta, desta volta afroamericana e con ambiente hot
jazz da vella Nova Orleáns. Ou
resucita a animación clásica ou a
enterra definitivamente.

do odoroma, un artiluxio que
acompañaba as proxeccións
con efluvios olfactivos. De todos
estes trebellos o que se recupera
agora é o da imaxe tridimensional, agora matizada pola alta
definición, un formato que se
vai perfilando como o novo canon, dominante xa na animación e vencendo reticencias na
imaxe real logo dos éxitos comerciais da pasada campaña.
Esta fita de terror posmoderno
con avellentados psicópatas,
sotos do medo e antigas superviventes que regresan ao escenario do horror anos despois
para desafiar o asasino, estréase
como a primeira longametraxe
de acción real filmada integramente en 3D de alta definición
que, cousas da distribución, se
estrea despois do exitoso Avatar, de James Cameron, filmado
coa mesma técnica.G

Scar 3D
Dirixe: Jed Weintrob.
Intérpretes: Angela Bettis,
Kirby Bliss Blanton.
Terror. EE UU, 2009

Como xa fixera hai medio século a popularización dos televisores, a proliferación de sistemas de alta definición audiovisual doméstica rivalizando coas
minguantes salas cinematográficas comerciais obriga os novos magnates de Hollywood a
expremer as meninxes buscando novos formatos e tecnoloxías que atraian a esquiva
atención do espectador. Nos 50
era o Cinemascope, o negativo
de 65 e 70 milímetros, a primitiva 3D, e mesmo a funesta idea

Angela Bettisen Scar 3D.
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por Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

O rei pasmado.
A supervivencia do rei é o obxectivo último da partida de xadrez e para garantila calquera sacrificio está xustificado, sen embargo o rei tamén ten que arrimalo ombro
para lograr a vitoria final. En xeral considérase prudente poñer a bo recado o rei mediante o enroque nos inicios da partida e irlle dando protagonismo cara o final,
onde a súa forza medra considerabelmente. A veces o rei pode saír no medio xogo
ao centro do taboleiro e loitar ao carón do resto das pezas, pero son casos illados, teñen que ser moi ben calculados, e non poucas veces acaban mal para o ousado monarca. Este é o caso de hoxe no que o holandés Jan Smeets empuxa valentemente o
seu rei cara o centro do taboleiro onde as torres de Vladimir Kramnik dan boa conta
do seu atrevemento e o conducen a un rápido final no campo inimigo.
Smeets, Jan 2657
Rxg7 10.Af3 c6 11.dxe5 Dxd2+
Kramnik, Vladimir 2788
12.Rxd2 Td8+ 13.Re3 Cg4+ 14.Axg4
72 Corus Chess 2010 GM-A (5.4)
Axg4 15.h3 Af5 16.g4 Axc2Δ 17.Tc1 b4
21.01.2010. B07: Defensa Pirc
18.Txc2 bxc3 19.Cf3 cxb2 20.Tb1 Td5
21.e6 c5 22.exf7 Cc6 23.Tbxb2 Tad8
Jan Smeets é un novo xogador holandés
24.Re4 Rxf7 25.Tc3 Cd4 26.Ce5+ Re8
de xogo arriscado e agresivo que se
27.Tb6 Cb5 28.Tc2 T5d6 29.Cc4 Td3
atopa no posto 74 do ranking mundial
30.Ce3 Ta3 31.Tb2? [31.Rf4 era necesada FIDE, e que nesta partida choca coa
rio] 31…c4! 32.Re5 c3 33.Tc2 Td2
solidez do xogo de Kramnik. 1.e4 d6
34.Tc1 Txf2 35.Cd5 [35.Rd5-+ era a de2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.Ae3 a6 5.Ae2 Ag7
rradeira esperanza] 35…c2! 36.Cb4 sen
6.Dd2 b5 7.Ah6 0-0= 8.e5 dxe5 9.Axg7
o peón negro en c2 as brancas terían

Horizontais:
1- Doutrina cristiá xurdida en Alemaña no s. XVI, que nega a validez
do bautismo administrado antes do uso de razón. 2- Deixar de existir
algo ou alguén. 3- Voz usada para parar ás bestas. Tropa para substituír ou reforzar algún posto militar. Pronome persoal de 2ª persoa. 4Unidade de coidados intensivos. Escoito. Mestre norteamericano da
literatuta fantástica e de terror. 5- Con alto contido en sucre. Símbolo
do Nitróxeno. Capital alemana. 6- Na Grecia antiga, quen non tiña
dereito algún, escravo. Xogo de naipes do que se valen os/as videntes
para predecir o futuro. 7- Vulgar e expresivamente, órgano sexual
feminino. Símbolo do Rotgen. Prefixo de orixe grega usado en palabras relacionadas co sangue. 8- Nome propio de muller. Antílope de
cornos anelados e pelaxe avermellada que vive nas zonas húmidas de
África central. Ao revés, o mellor amigo do home. 9- Prefixo que indica
duplicidade. Lentitude con que se desenvolve unha acción. Afirmación. 10- Local ou centro onde se fan análises químicas, experimentos
científicos ou médicos. 11- Barra de ferro puro que se imanta temporalmente pola acción dunha corrente eléctrica sobre unha bobina.
Verticais:
1- Que pode ser outorgado ou conferido en virtude dalgún dereito. 2Relacionado dalgún xeito cunha política colonialista de novo cruño ou
contemporánea. 3- Campión deportivo. Figuradamente, dise de quen
é ou dá unha imaxe representativa e emblemática nalgún eido profesional ou artístico. Símbolo do Berilio. 4- Establecimento público no
que se serven bebidas. Organización terrorista de Euskadi. Siglas dos
compostos químicos voláteis, correspondentes á expresión “Volatile
organic compound”. 5- Desmonto, descabalgo dunha cabalería. Símbolo do amperio. Vehículo automóbil monopraza de pequena cilindrada e desprovisto de carrocería, utilizado en competicións deportivas. 6- Patio pequeno, típico das casas antigas galegas. Pregar, pedir
por algo. 7- “A ....”, de maneira desordenada e sen pensalo. Símbolo do
Tritio. Choco con algo con violencia. 8- Moeda xaponesa. Interxección
que denota incredulidade ou desdén. Nome propio masculino. 9Símbolo do Escandio. A pesar de, así e todo. Abreviatura de Real
Madrid. 10- Disfrace dun nome propio por outro, mediante a tradución a unha lingua estranxeira. 11- Determinación da posición, lugar,
etc. de algo ou alguén con respecto aos puntos cardinais.
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crucigrama

difícil

certa ilusión e o rei podería cooperar na
loita, pero a presenza deste peón ocupa
e impide a coordinación das pezas brancas que non poden defender o rei Diagrama 36…Te3+ 37.Rd5 Td2+ 38.Rc6
Tc3+ 39.Rb7 Cd6+ 40.Ra8 a5 e o cabalo
ten que sacrificarse para evitar a coroación0-1.

SUDOKU
difícil

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

A

demagoxia é ideal para
o curto prazo electoral.
Pode chegar, ben publicitada, até para gañar unhas
eleccións. O asunto xa está
abondo estudado, pero non a
velocidade á que se dilúen as

COCHES USADOS
falsas promesas e os compromisos irrealizábeis. O presidente galego pode dar un máster disto cando chegue ao Parlamento a facer o balanzo do

seu primeiro ano no poder.
O home que en 45 días ía resolver o problema do paro –díxose en campaña, díxose– resulta que xa sumou 35.000 parados máis. O que ía inxectar liquidez nos orzamentos autonómicos a base de vender os

coches usados do parque móbil, non conseguiu colocarllos
a ninguén, pero comprou unhas ducias deles novos. O campeón do partido unido, xa está
tentándose a roupa despois do
enésimo baltarazo recibido no
mentón. Suma e segue.G

É profesor de defensa persoal e de Krav-Magá, unha técnica de enfrontamento ante persoas armadas.
Precisamente a loita contra alguén que porta armas explicouna en Galiza nun seminario de dous días.
“Ás veces, entregar os 20 euros que levas no peto é o máis razoábel”, asegura.

Sam Lumpini, profesordedefensapersoal

‘Fronte a unha ameaza de agresión, o mellor é liscar’

PACO VILABARROS

H. Vixande

Cando atacan a un, o mellor é
liscar, digo eu.
Cando se pode... ás veces non é
posíbel, hai que enfrontarse.
Se non se pode fuxir, haberá
que negociar. Ofrecer o reloxo
e esas cousas.
Depende da intención do
agresor. Se o que quere é o reloxo, moi ben, mais se pretende violar unha muller... Tamén hai outra filosofía: atacar
antes de que o faga o que te
persegue.
Intúo que pensa que son un
covarde, confírmollo.
Normal. Fuxir é o mellor sempre, e sobre todo cando non se
adestrou un para defenderse.
Se me poñen un coitelo diante,
non sei se podería conter os esfínteres.
Vostede e todos.
Que tipo de persoas acoden a
estes cursos?
Estudantes, condutores de
taxi, profesores de ximnasia...
non hai unha tipoloxía. Non
precisa músculo. Temos técnicas para que os que son pequenos podan facerlle fronte aos
grandes.
Unha persoa normal, ante
unha ameaza, que debe facer?
Se non está adestrado, debe fuxir. O resto, debe ver a situación, analizar os riscos e actuar. Ás veces actuar significa
soltar os 20 euros que levas no
peto; outras, dar unha resposta
física.

PACO VILABARROS

Que garantía hai de saír in demne?
Fronte ás armas non hai garantías técnicas ao cento por
cento. De todos os xeitos, nós
adestramos á xente tendo en
conta os escenarios máis realistas, mesmo contemplamos
a posibilidade dun ataque por
parte de cinco ou seis persoas.
E como vencer o medo ou os
nervios?

O medo é parte da vida, até os
máis preparados o teñen; a
adrenalina sobe, pero tamén
serve para defenderse porque
permite dar o primeiro golpe.
Despois, é máis fácil, o difícil é
comezar a pelexar.
Os pasos que sinala vostede
implican repeler a agresión,
impedir novos ataques e neutralizar o agresor. Nin que fose
tan doado!

E que é difícil. Hai xente que
fronte a un ataque deféndese
por razóns de ego, outra porque ten un sentido da defensa
persoal, algúns simplemente
queren demostrar que son capaces de facelo...
Tamén ensina a facer fronte a
varios atacantes.
Neses casos, o primeiro que
hai que intentar sempre é fuxir.
Se non é posíbel, mellor non
enfrontarse a todos, que quede
alguén no medio ao que bater
e despois fuxir. Ás veces, se lle
das a dous o resto convéncese
de que non deben insistir.
Chegan dous días para aprender todo iso?
Estes son cursos para persoas
que se adestran con regularidade. Existe unha memoria
muscular que hai que exercitar; algo que precisa de horas,
pero despois é máis doado asimilar as técnicas que se aprenden. Dous días só serven para
abrir o apetito.
E ás mulleres, tamén lles
aprende?
Neste curso non hai, pero si
que facemos seminarios para
mulleres. Nos países latinos, as
mulleres antes que a loita, prefiren o fitness.
O maior perigo para unha muller hoxe non é a rúa, é a casa.
Certo, mais na rúa os agresores
procuran as persoas que consideran máis vulnerábeis e prefiren ás mulleres e as persoas da
terceira idade.G
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arak Obama non vai vir e
ben que o sinto. Máis que
por min, por algúns amigos rexistrados no INEM. Facíalles ilusión velo por aquí. Non é que lles
fose mellorar a situación, pero
víano como de moito nivel. Imos
de cu, pero damos ben nas fotos.
Mágoa non sentir de perto o
Gran Líder desa hollywoodiana
nova era, redifundida hai un
ano, en estéreo e sen crítica pola
apampada prensa europea.
Os meus amigos entretéñense agora no debate xubilar,
moi propio deste Ano Xacobeo.
A eles, que andan fóra de circuíto, a opción de se retirar dous
anos máis tarde compénsalles
os seus xuvenís devezos de traballar e traballar, por máis que o
mercado teime en excluílos. Xa
lles custara dispoñer de nómina
en condicións, así que queren
currar tanto tempo coma os demais. Se comezan tarde e fan paróns, por que non seguir ata os
80 ou 85? Sempre fará falta man
de obra experimentada.
Os parados dispoñen de
tempo libre para matinar nestas
e noutras andrómenas. Mesmo
pensan aproveitar que o tren vai
máis lixeiro para se achegar a
Vigo e participar, en plan carnavaleiro, nesa singular manifestación unipersoal “pro-caja” do alcalde Caballero. Por amolar.
Tamén van mudar o padrón
e apuntarse no PP, non por
asunto de inmigración, que va,
senón porque empadroados en
Ourense melloran opcións para
entrar na deputación, xa saben.
Unha oportunidade para vivir o
Entroido auténtico e comprobar
a moi desleal competencia que o
carnaval sofre día a día nos titulares dos telexornais.G

’’

Osparadosteñentempo
libre para matinar nesta
e noutras
andrómenas”

