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O DEBATE POLÍTICO

Manuel Vázquez, secretario xeral do PSdeG-PSOE

‘Se puidese falar das caixas a corazón ab
entenderíame máis xente’
Manuel Vilas

O líder do PSdeG fai unha referencia críptica a “determinadas
cousas que, cando falas de finanzas, non se poden manexar”
como un dos motivos para non
apoiar a Lei de Caixas ou a fusión
de Caixanova e Caixa Galicia.
Pensou sumarse á manifestación do alcalde de Vigo contra
a fusión?
É un tema moi local, no que
non quero que digan que se
deu unha directriz desde o partido. No PSdeG non hai divisións, hai discusións, completamente lexítimas. Entendo
que alguén afirme que lle gusta
a fusión. Pero todo depende do
que sumes. Cal é o drama que
non quere asumir ninguén? A
Xunta non ten a potestade de
decidir se hai fusión, legalmente deciden as dúas entidades e
o Banco de España. Se a mi me
deixasen facer unha fusión solvente e potente cunha variña
máxica, diría que si mañá mesmo. Feixóo sabe claramente
que o PP (Rato, Raxoi, Aguirre,
Camps, etc.) están negociando
cunha das entidades galegas
para asumila...
Caja Madrid...
Con Caixa Galicia. Non vale disfrazarse de galego pola mañá e
negociar con eles pola tarde.
Cal é a postura do PSdeG?
Primeiro, buscar dentro das posibilidades reais o que máis favoreza a Galicia. Caixanova é
normal que se negue en principio, pois haberá que volver a
buscar acordos. O que non vale
é cambiar as regras, inventar unha Lei para dinamitar a dirección dunha das caixas. Teño as
miñas dúbidas (o día que alguén
as despexe entrégome directamente) de que isto faga unha
caixa solvente e competitiva.

E por que tales dúbidas? A auditoría de KPMG proba que...
Ese informe está absolutamente manipulado, pagado
con cartos da Xunta para que
diga o que quere dicir a Xunta.
A número dous de KPMG é
Elena Pisonero, muller de confianza de Rato. En todo caso,
con solvencia e a vinculación
con Galicia eu apúntome mañá. Pero a min que non me
contaminen. Entendan ben
esta frase. É clave. No PSdeG
estamos a dar este debate atados porque hai determinadas
cousas cando falas de finanzas
que non se poden manexar.
A solvencia de Caixa Galicia é
peor do que nos din?
Eu só digo que algún día se entenderán posturas que estamos a ter. Nós non somos sospeitosos de non quererlle a
Galicia, o que non somos é insensatos. Se puidese falar a corazón aberto, entenderíame
máis xente.

OS PROBLEMAS DO PP.
Vostede é do Carballiño, como
ve o futuro do PP en Ourense
despois da lea entre baltaristas
e Feixóo?
A colaboración de determinados medios de comunicación
pretende reducir a anécdota
unha gran división no PPdeG.
En Ourense a Feixóo non só
non lle fan nin caso, senón que
lle pitan cando sae a falar. Unha parte do PPdeG considera
que o seu inimigo se chama
Feixóo. Ourense faille unha
fenda tremenda no seu proxecto, pero o máis grave é que
llo fai dende o caciquismo
máis recalcitrante que hai en
Galicia. Feixóo dixo que ía acabar co caciquismo, pero está

’’

CandosedestapeoGúrtel
sairá algún nome
do propio Goberno”

’’

Feixóotenqueescollerentre
Baltar e Roxelio [Martínez,
superdelegado da Xunta en
Ourense], con cinco
sentenzas ao lombo”

’’

OpresidentedaXunta
abandonou as políticas
activas de emprego, que son
competencia súa ao 100%”

’’

Todasasenquisasdan
unha caída espectacular
do PP en Vigo”

’’

Asdeputacións
de Pontevedra e Ourense
están a tiro de pedra”

amparando a todos os caciques. Ten que escoller entre
Baltar e Roxelio [Martínez, superdelegado da Xunta en Ourense], con cinco sentenzas ao
lombo. Son tan bos uns coma
outros.

O malestar do sector “da boina” do PP co borrador do de creto do galego é real?
Manuel Baltar díxolle que era
un insulto para todos os galegos. No PP de Ourense, máis
alá de que sexan uns caciques,
teñen certo respecto pola nosa
lingua; mentres que esta nova
dereita cursi ve no galego un
inimigo. Non compartindo
nada con Baltar, polo menos
os seus non se avergonzan do
idioma do país.
Acusan o número 3 do PPdeG
de fraude nas dietas do Parlamento. Rodríguez Miranda di
que el só fixo o que fai todo o
mundo...
Todo o mundo non fai o mesmo. Nós acusámolo directamente a el, e el acusou directamente a Mar Barcón. Mar pon
os papeis enriba da mesa, el ten
que poñer os papeis. Se se quere
esconder, que se esconda; seguimos tratando de recompilar información e papeis, e cando os
teñamos seguirémolos ensinando. En todo caso, este señor que
se dedicou a insultar e ameazar a
todo o mundo, polo de agora está a ocultar un dato grave.
Falando de papeis, algunha
sorpresa cando se retire o se creto do Gürtel?
O corazón do Gürtel está no PP
galego. Hai conselleiros no Goberno que comían todos os xoves con Pablo Crespo [ex-número 3 do PPdeG, hoxe na cadea como colíder da trama] e
que participou activamente en
todas as estratexias. Cando se
destape o Gürtel, van saír nomes, seguramente algún do
propio Goberno.

PERSPECTIVAS PARA AS MUNICIPAIS.
Aspiran a Gobernar en so- >>>
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editorial

A QUEN
POÑEMOS
NA FOTO
DA CRISE?

Información diaria en
www. anosaterra.com

O

E

razón aberto,
>>> litario algunha cidade?
Ollo a Lugo, que estamos a un.
Todas as enquisas dan unha
caída espectacular do PP en Vigo. Ollo a Vigo.
Cerca da maioría?
Non, pero si da lista máis votada. De se producir un gran
cambio electoral en Vigo, cae
a Deputación de Pontevedra.
A gran fenda no PP de Ourense, vai ter impacto na cidade; e
estamos a dous deputados da
maioría na Deputación. Dúas
deputacións están a tiro de
pedra.
Valore a política económica de
Feixóo...
O paro triplicouse dende marzo. Cando deixamos o Goberno tiñamos unha vantaxe de 24
puntos con España, e hoxe temos un déficit de 7. Fechan 200
empresas ao mes e un autónomo vai ao paro cada hora... Galiza entrou na peor fase porque
Feixóo decidiu utilizar un criterio máis economicista que social. Abandonou as políticas
activas de emprego, que son
competencia súa ao 100%.
Por exemplo?
A limpeza preventiva de montes. A ninguén lle acorda que
estamos sentados sobre un
polvorín de biomasa? Porqué
non houbo inundacións este
ano co que choveu? Porque
[no bipartito] gastámonos
moito diñeiro en limpar os ríos
e os montes. Cando este verán
volvamos a ter lumes, acordaranse de que non vale ir coa
mangueira senón facer políticas preventivas. Ademais, hai
un ano quedaron adxudicadas
as autovías de Celanova e da
Costa da Morte, paralizaron
completamente o saneamento das rías.
Sobre a reforma do Estatuto,

PEPE FERRÍN / A.G.N.

Feixó di que será a Xunta quen
presente un borrador...
A proposta do Goberno escusa
sacala do caixón que no PSOE
nin a lemos. O Estatuto son as
regras do xogo, e estas non as
impón un partido, tenas que
marcar o Parlamento. O que

tentou facer coa Lei de Caixas,
que é unha lei á medida do PP,
iso é alterar as regras. Feixóo
sabe que non ten o 77 % dos
votos que necesita. Agardo
que o BNG apoie que a reforma estatutaria naza do Parlamento.

Abondan os votos do BNG e do
PP para aprobalo...
Iso sería moi malo para Galicia,
creo que é inviábel. Nós queremos un acordo a tres, porque o
Estatuto senta as bases dos dereitos, pero a día de hoxe non
tivemos ningún contacto.G

paro en Galiza está aumentando, pero sería
un acto de manifesta demagoxia atribuírlle todas as culpas a Feixóo, aínda que non
se pode deixar de lembrar
que a dereita máis amiga das
trompetas, da que el formou
parte durante a campaña
electoral, fartouse de culpar
da crise ao bipartito. E iso que
aínda era o inicio da caída.
Con todo, a punto de
cumprir o novo presidente
un ano de mandato, si se pode analizar a súa política económica e os seus resultados.
En primeiro lugar o parón
eólico (ver páxina 15). Galiza
perde competitividade e postos de traballo, a base de forzar a lei, esperando, como se
dixo, que empresas foráneas
se sitúen mellor na competición para acceder á enerxía
galega. Unha mala –e evitábel– noticia, cando Fenosa se
distancia aínda máis e a crise
axexa en máis fogares.
Tampouco está clara a
postura de Feixóo a respecto
das Caixas, sobre todo porque, como xa vén sendo
norma, as súas declaracións
á prensa non se ven acompañadas logo por actos reais.
En último, pero non menos importante lugar, encóntrase a política agrícola
que parece non existir. Onde
está Juárez? En que quedou
o Banco de Terras? E o apoio
ao sector lácteo? Non se pregunte xa polas concentracións parcelarias. É imposíbel imaxinar unha Galiza sólida e equilibrada a medio
prazo sen contar co agro.
Pola contra, Núñez Feixóo
recorta a axuda social, espreme a sanidade –nos hospitais
públicos xa se ven carteis
contra a conselleira Farjas– e
comeza a apertar lentamente
o ensino público.
Certo que é pronto para
facer balance pero, en medio
dunha crise coma esta, os parados e os asalariados en xeral non lle van perdoar a Feixóo que tome o camiño contrario ás súas necesidades.G
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María Obelleiro

ASEMANA
POLÉMICA NO PARLAMENTO

MIRANDA CUALIFICA
DE ‘ANÉCDOTA’ O COBRO
IRREGULAR DE DIETAS

Antonio R. Miranda,deputado e portavoz do PPdeG.

Xosé Luís Baltar, presidente da Deputación de Ourense.
A.G.N.

VINCULADOS AO PP

BALTAR CONTRATOU
MÁIS DE 1.600 EVENTUAIS
EN TRES ANOS
Xosé Luís Baltar asinou máis de
1.600 empregos eventuais na
Deputación de Ourense nos últimos tres anos. A práctica totalidade destes traballadores están
vinculados ao PP, segundo revelou El País. O xornal asegura que
o organismo provincial ocupa o
segundo posto, tras Barcelona,
en número de empregados. Segundo explica, a Deputación de
Ourense ten 650 empregados fixos (basicamente alcaldes, concelleiros, cargos orgánicos do
partido e os seus parentes) pero
en períodos preelectorais alcanza picos de máis de 1.100 persoas. A finais de xaneiro do 2009,
Baltar admitiu por escrito que
no 2007 –ano de eleccións municipais– contratou 470 eventuais, e no 2008 –vésperas das
autonómicas– outros 490.G

PEPE FERRÍN / A.G.N.

Estas son as conclusións ás que
chegou o economista e deputado do PPdeG, Pedro Arias, nun
libro encargado pola Consellaría de Pesca dirixida por Henrique López Veiga. Malia que o
fuel acabou por tinguir de negro toda a costa no 2002, Arias
atrévese a avalar a decisión política do Goberno do PP de afastar o buque da costa. Na presentación de A incidencia socioeconómica do Prestige en
Galicia, na que participou a actual conselleira do Mar, Rosa
Quintana, o deputado do PP
culpou o PSdeG de enterrar o libro –prologado por Feixóo–
cando estaba listo para saír do
prelo porque non compartía as
conclusións. O traballo de Arias
conta coa colaboración do profesor Miguel Cancio, que sostén que as críticas á Xunta e ao
Goberno español na xestión do
Prestige forman parte dunha
manipulación resultado da
“política neoleninista”. Non é a
primeira vez que Arias e Cancio
contradín a rigorosidade dos

O número 3 do PPdeG segue
sen ofrecer unha resposta detallada sobre o presunto cobro ilícito de complemento
de quilometraxe no Parlamento. “De certas anécdotas
non se pode facer algo xeral”,
apuntou Antonio Rodríguez
Miranda. Preguntando sobre
se consideraba unha anécdota o cobro irregular de 26.000
euros en dietas, o deputado
popular argumentou que
“circunstancialmente puiden montar no coche oficial

–do presidente do Parlamento, Xosé Manuel Baltar– algún día por algún motivo, iso
non ten maior relevancia”.
Os deputados poden renunciar ao bono por desprazamento cando non viaxan pola súa conta. Porén, semella
que Miranda seguiu cobrando o complemento malia
que, como recoñeceu entre
liñas, viaxou nalgunha ocasión no coche oficial de Baltar. A denuncia contra o deputado do PPdeG partiu dos
socialistas. Con todo, fontes
do PSdeG apuntaron que foi
a contorna do presidente do
Parlamento quen lles filtrou
os datos.G

especialistas. Ambos os dous
teñen defendido en numerosas
ocasións a extensión do cultivo
do eucalipto nos montes do país. O deputado do PPdeG mesmo ten negado a contaminación da fábrica de ENCE na Ría
de Pontevedra, proclamando
as “excelencias” da industria
papeleira.G

CULPA A UN PARTICULAR

A XUNTA XUSTIFICA
AS FILTRACIÓNS
NAS OPOSICIÓNS
A conselleira de Facenda, Marta
Fernández Currás, revelou que
as primeiras conclusións da Fiscalía sobre a filtración de exames de oposicións dos grupos
C1 e C2 apuntan a que foi “un
feito delituoso dun particular”,
e non da Administración. Ante
o pleno da Cámara e en resposta ao PSdeG, a titular de Facenda replicou que a Xunta actuou
“con absoluta responsabilidade
política” e asegurou que a súa
consellaría revisou todos os
procedementos co fin de detectar as “fisuras”.G
DURANTE O BIPARTITO

O PSdeG ACUSA A ENCE
DE FRUSTRAR O TRASLADO
ÁS PONTES

POLA ‘DEFENSA DA LIBERDADE’

O CONSELLEIRO DE EDUCACIÓN
PREMIADO
POR UN COLEXIO DO OPUS
O Colexio Montecastelo entregoulle o premio Xosé Manuel
Álvarez á liberdade no ensino ao
conselleiro de Educación. Trátase do segundo premio dunha
institución católica para Xesús
Vázquez, que xa recollera unha
medalla da Confederación Católica Nacional de Pais de Familia e Pais de Alumnos, galardón
que compartiu cos antiabortistas do Foro da Familia e cos servizos informativos de Telemadrid. O responsábel da Xunta re-

lo, que ten a súa sección feminina en Las Acacias.G

Xesús Vázquez no último Pleno do Parlamento.
PEPE FERRÍN / A.G.N.

colleu o galardón nun acto organizado polo centro vigués, que
forma parte de Fomento de
Centros de Enseñanza, empresa
que tutela o Opus Dei. A oposición ten criticado a Vázquez por
recuperar as axudas da Xunta
aos centros que segregan por sexos. Tal é o caso do Montecaste-

A ex conselleira de Pesca, Carme Gallego, asegurou que o bipartito negociou o traslado de
ENCE ao municipio das Pontes,
pero “non se chegou a un acordo” xa que “o que pedía a empresa era excesivo”. De feito, a
deputada socialista sinalou
que a das Pontes era unha localización alternativa “bastante consensuada e até asumida”
no propio concello, onde existen acordos plenarios ao respecto. “Na nosa mente estaba
manter a actividade industrial
e os postos de traballo, pero en
ningún caso facerlle un favor a
unha empresa que, á fin e ao
cabo, ten que abandonar a súa
actual localización na Ría de
Pontevedra no 2018”, advertiu.
O PSdeG pediulle á Xunta
que aclare a súa postura respecto ao futuro de ENCE.G

PROLÓGAO FEIXÓO

ARIAS (PP) MINIMIZA
NUN LIBRO
OS IMPACTOS DO ‘PRESTIGE’
“O dispositivo socioeconómico
funcionou” e a catástrofe do
Prestige “non tivo repercusións
socioeconómicas relevantes”.

A conselleira do Mar, Rosa Quintana,amosa o libro de Pedro Arias[á esquerda] durante a presentación.
PEPE FERRÍN / A.G.N.

Factoría de ENCE-ELNOSA na Ría de Pontevedra.
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Zapatero marca xuño como límite
para reformar as caixas
Mentres a negociación
goberno-Xunta
permance aberta,
o presidente español
limita neste semestre
a reforma das caixas
de aforro

Marta Fernández Currás presidiu o equipo negociador da Xunta en Madrid .

’’

Onúcleoargumentalgalego
baséase en comparar
a lexislación galega
coa doutras comunidades
autónomas, para establecer
que o recurso produce
discriminación”

ña ten que servir para Galiza”.
Á hora de pechar esta edición as dúas partes trataban de
analizar artigo a artigo, e aínda
que politicamente non semella
separábel, a Xunta insiste en
que a súa advertencia de denuncia constitucional do
FROB non forma parte da negociación.

A POSTURA DE MADRID. Segundo
lexislación galega coa de outras
comunidades autónomas, para establecer que o recurso produce discriminación. Vai na liña de declaracións de Núñez
Feixóo cando dicía que “o que
vale para Andalucía ou Catalu-

recordou o secretario de Estado, Gaspar Zarrías, o Goberno
recorreu un total de dez apartados da lei galega, tras consultar ao Consello de Estado e
confesou que, tras un traballo
“laborioso e minucioso” coa
Xunta, o Executivo “fará todo o

posíbel” para retirar o recurso.
Zarrías explicou que o acordo se baseará fundamentalmente nunha redacción alternativa dos puntos polémicos.
Ademais, o secretario de Estado explicou que para retirar o
recurso será necesario modificar a Lei de Caixas en vigor
dende xaneiro e publicalo posteriormente no boletín oficial.
O secretario de Estado quixo deixar claro que a discrepancia do Goberno é unicamente xurídica e rexeitou que
se deba a ningunha motivación política, “estamos nunha
discusión xurídica, en ningún
caso o Goberno quere darlle
tinte político”.G

Madrid non quere levantarlle o veto a Navantia
O ministro de Industria, Miguel Sebastián, afirmou que a
negociación do levantamento
do veto ao estaleiro de Navantia-Fene, sobre o que pesa a limitación do 20% de construción naval civil, constitúe un
‘tema complexo’ que suporá
‘reabrir o expediente de Izar’,
polo que avisou de que ‘hai
que pensar se interesa ou non’.
No transcurso dunha comparecencia no Senado, Sebastián afirmou que o sector naval
é “estratéxico” e destacou que,
no actual marco, o Goberno
central “traballa para a prórroga do actual marco de axudas
estatais”.

>>>

Damián Villalaín

S

X.C.

Na panoplia de propostas feitas
por Zapatero no debate de economía do pasado martes, só fixo unha alusión á reforma do
sistema financeiro no que atinxe ás caixas. Unha vez aprobado por Bruxelas o FROB, o horizonte sería, inexcusabelmente,
o primeiro semestre para pechar o mapa de simplificación
de caixas. Zapatero pediu consenso e “boa actitude” aos gobernos autónomos e “xenerosidade” aos órganos rectores, e fíxoo cando en Madrid se dilucida a partida negociadora entre
Santiago e o goberno central
para limitar os efectos da nova
lei de caixas galega recorrida no
Constitucional e a ameaza galega de levar o FROB ao Constitucional por interferencia nas
competencias propias.
A estratexia negociadora de
Santiago persegue a retirada
do recurso para poder avanzar
na reforma dos órganos directivos. Segundo Marta Fernández Currás, conselleira de Facenda, o núcleo argumental
galego baséase en comparar a

’’

LIÑAS
ESTRATÉXICAS

No entanto, sobre a situación
concreta da antiga Astano, que
Sebastián atribuíu a “unha das
herdanzas non boas do Goberno do PP”, explicou que para
“reabrir o expediente hai que
preguntarse se interesa ou non”,
porque levaría tamén a reapertura do caso de Izar, tras a amoestación da Unión Europea polo
cobro de axudas públicas. Desde ese momento, pesa sobre os
estaleiros da Ría de Ferrol o veto
á construción de buques civís.
As axudas a Izar repartíronse
na época dos gobernos de José
María Aznar –entre 1996 e 2004–
e, posteriormente, a Unión Europea considerounas ilegais (un

total de 1.200 millóns de euros) e
obrigou a devolvelas. A negociación pola que se pactou a non
devolución destas subvencións
produciuse con Rodríguez Zapatero na presidencia.

INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR EN
SANTIAGO. Por outra banda o
deputado nacionalista Henrique Viéitez lamentou que o PP
e o PSdeG solicitasen o adiamento para presentar emendas á Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) sobre o sector naval
e que foi recentemente admitida a trámite polo Parlamento
galego. Viéitez considerou que
non hai escusa para o adia-

mento, posto que se trata dunha lei de cinco artigos e dúas
disposicións adicionais, e recordou que “na actual situación de crise, é fundamental
axilizar todas as medidas e iniciativas que teñen por obxectivo favorecer sectores básicos
para a economía”.
O parlamentario nacionalista considerou que a toma en
consideración da ILP foi “un
paso moi importante” para resolver un conflito que “nin PP
nin PSOE quixeron solucionar
nunca”, e urxiu a seguir a tramitación o máis axilmente posíbel “para aproveitar a presidencia española na UE”.G

e un entra na web da Consellaría de Cultura e clica
na pestana “Que cultura queremos”, dará co apartado “Liñas estratéxicas”. Alí poderá ler
o seguinte: “A Consellería de
Cultura e Turismo está traballando para definir os seus obxectivos prioritarios, polo que
esta información non se atopa
dispoñible de momento”. Unha lenda similar (“Actualmente
esta información atópase en
proceso de actualización. As liñas estratéxicas estarán dispoñibles proximamente”) é todo
o que a consellaría lle brinda ao
cidadán desexoso de saber que
quere facer a Xunta co turismo,
co patrimonio, coa promoción
e difusión cultural.
A reiteración de expresións
como “de momento”, “actualmente” ou “proximamente” é
chamativa, pois a web leva xa
case un ano ofrecendo día tras
día o mesmo mantra. Talvez
estea tendo lugar en Cultura
un complexo e sutil debate cuxa riqueza de matices aínda
non permite chegar a conclusións firmes e publicables. Ou
talvez ocorra xusto o contrario:
non hai nada que pensar, nin
estratexias que elaborar. Abonda con ir tirando.
Eu tendo a crer que é isto último o que mantén en estado
de rigor mortis as liñas estratéxicas da Consellaría de Varela.
Só hai que ver o que está a pasar co Xacobeo para decatarse
de que non hai neses despachos quen lle bote unha pensada. O peor é que esa ostentosa
ausencia de rumbo e de proxecto é aplicable a todo o goberno de Alberte Núñez Feixóo, quen tamén, un ano despois, parece seguir “traballando para definir os seus obxectivos prioritarios”. De momento
seica chega con ir botándolle
as culpas ao bipartito e a “Madrid” entre dieta e dieta anecdoticamente falsificada.G

’’

Un ano despois, Feixóo
segue a definir
os seus obxectivos
prioritarios”

6-7 galiza.qxd

16/2/10

23:55

Página 2

ANOSATERRA

GALIZA.6.

’’

DESLOCALIZACIÓN

18-24 DE FEBREIRO DE 2010

O PP conxela a polémica da lingua

Carlos Aymerich

O

4 de febreiro o consello de
Xesgalicia acordou concederlle un crédito á empresa Caramelo por importe de cinco
millóns de euros. A axuda foi incialmente ocultada pola Consellaría de Economía e Industria
que, forzada polos medios a
xustificar o empréstimo, aludiu
ao impulso da internacionalización da empresa. Calou que a
axuda se concedese despois de
Caramelo ter despedido, con
autorización da Xunta, 230 traballadoras da súa fábrica coruñesa. E esqueceu tamén que na
resolución pola que se lle deu
luz verde ao tal ERE a Xunta considerou que a vontade manifestada por Caramelo de deslocalizar a produción a outros países
con menores salarios e menos
protección social pode ser considerada como unha das causas
“económicas, técnicas, organizativas ou de produción” quen
de xustificaren un despedimento colectivo segundo o Estatuto
dos Traballadores.
Non é de estrañar. O proprio
Xavier Guerra, conselleiro de
Economía e Industria, predica
co exemplo. El propio é empresario do sector téxtil mais a produción das prendas que comercializa non se fai na Galiza: realízase en Portugal. Por iso cando
fala de impulsar a internacionalización das empresas galegas a
Xunta do PP refírese, en realidade, a financiar a deslocalización
da produción e, por conseguinte, a destrución de emprego no
noso país. Así é austeridade de
Alberte Núñez Feixóo. E quizais
por iso a semana pasada o PP
impediu que prosperase unha
emenda do BNG que, en contra
das sentenzas do Tribunal de
Xustiza da UE que legalizan o
dumping social en nome da libre prestación de servizos, apenas pretendía que todas as persoas que traballen en Galiza estexan suxeitas á lexislación laboral e aos convenios colectivos
galegos. É tanto pedir?G

’’

Cando fala de
internacionalización,
o PP refírese
a deslocalizar
postos
de traballo”

Evita tratar o Decreto no Parlamento e
discretamente deixa de lado o Plano Xeral de
Normalización
H. Vixande

A pesar de contar co apoio do
PSOE e do BNG, o PP rexeitou a
proposta do Consello da Cultura Galega de crear unha Comisión parlamentaria para desenvolver o Plano Xeral de
Normalización Lingüística, documento que Feixóo avalou en
outubro de 2008 pero do que
agora prefire afastarse. A iniciativa do Consello era unha das
conclusións do informe sobre
as Bases para a elaboración do
Decreto de plurilingüismo.
Tras difundir o Goberno o
borrador do Decreto do galego
no ensino que vai substituír o
Decreto 124/07, o Consello da
Cultura elaborou un documento crítico ca nova norma legal e
convidou os partidos políticos a
constituír unha Comisión parlamentaria que dese voz a todos
os sectores relacionados coa lingua para recuperar o consenso e
desenvolver o Plano Xeral de
Normalización. A proposta atopou o apoio do PSOE e do BNG,
mais o PP rexeitouna para evitar

prolongar o debate da lingua e
conxelar un Plano de Normalización co que non está de acordo e fronte ao que leva adiante
políticas que o incumpren.
“Magoa que o PP deixase pasar a oportunidade para reconstruír o consenso en torno o Plano Xeral de Normalización”,
laiouse Henrique Monteagudo,
secretario do Consello da Cultura, quen considera que “a política lingüística xa non é a que era,
aínda que a Xunta non o quere
admitir de xeito formal”.
O Plano Xeral de Normalización Lingüística é un documento impulsado por Manuel
Fraga en 2004 e aprobado unanimemente polo Parlamento.
A Xunta sinala que se trata dun
texto envellecido, que conta
con seis anos, aínda que en outubro de 2008 votou unha iniciativa que apoiaba ese texto.
En todo caso, trátase dun Plano vixente que o PP non derrogou, aínda que o Goberno realiza políticas que entran en
contradición flagrante con el.

Alberte Núñez Feixóo.

’’

Ainmersiónsóéunha
estratexia didáctica para
aprender unha lingua;
é puramente instrumental,
utilizada en todo o mundo”
[Henrique Monteagudo]
Secretario do Consello da Cultura.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA. Un dos
incumprimentos do Plano Xeral
é o que se refire ao principio de

progresividade que debuxa un
ensino de base en galego, que
rexeita o Goberno. Outro é o rexeitamento da inmersión lingüística que consagraba o Plano
e que agora Núñez Feixóo insiste en vincular ao nacionalismo.
“A inmersión só é unha estratexia didáctica para aprender
unha lingua; é puramente instrumental, utilizada en todo o
mundo”, sostén Henrique
Monteagudo. O secretario do
Consello da Cultura, que ademais é lingüista, lembra que “o
método de aprendizaxe de inglés que promove a Xunta é inmersión lingüística porque emprega o inglés noutras materias
distintas que a lingua estranxeira. É parcial, porque só ocupa
un terzo do tempo, mais é inmersión”.
Tanto o rexeitamento de
abordar o debate da lingua no
Parlamento para conxelado,
como a insistencia na loita
contra a inmersión indican unha nova estratexia do PP, toda
vez que agromou un consenso
social en oposición á derrogación do Decreto 124/07. Unha
nova táctica que Monteagudo
resume: “o novo slogan é o
equilibrio, antes era contra a
imposición, igualdade”.G

CARTAS
AUDIOVISUAL CANÍBAL
Antón Reixa, director de cinema, entre outras moitas facetas creativas, lóase da grandeza e calidade do audiovisual
galego. Como moitos outros
artistas adicados á faceta cultural neste país, seguen ensimesmados no seu mundo de
ficción, alimentándose e alimentándonos de mentiras.
Reixa quere convencernos de
que en Galiza hai calidade,
cando el mesmo sabe, porque
el é un deles, que iso non se cociña nestas lareiras. Que non
nos veñan contando milongas, pois, xa boa sorte teñen algúns (e mérito), de que aínda
sigan dispoñendo de pasto
verde para pacer nesta leira de
subvención popular. Sería fácil, moi fácil, debater sobre a
suposta calidade do chamado
audiovisual galego. Mesmo a,
seica interesante, O lapis do
carpinteiro non resistiría nin
unha cativa análise porque o
que aspiraba a pastel quedou,
incluso despois de darlle un-

has cantas voltas polo forno, en
algo cru. E tamén se podería dicir o mesmo da aclamada Cela
211. Forzada e espremida até o
máximo, é tramposa, moi
tramposa, algo que, como espectador, me parece unha total
falta de respecto. Podemos
chamarlle ao cine feito aquí
“industria cultural”, e ao feito
nos EE UU “entretemento”.
Con todo, estes son máis nobres que os alumados de fronteira adentro. Cando menos,
non te enganan co que che
ofrecen, entretemento e punto. Outros, mentres, pretenden
vender algo enxeñoso, ora ben,
un minuto despois de apagadas as luces da sala e comezada
na pantalla en branco a ilusión
a 24 fotogramas por segundo,
decátaste de que che están tomando o pelo. Non hai esperanza, señor director, porque
esta fuxiu de entre nós cando
foi testemuña do canibalismo
que se lle aveciñaba. O único
que queda é un bo negocio.G
Manuel I. Nanín
(O Carballiño)

PALABRAS DE CORES
A Plataforma Prolingua presentou, en máis de 70 puntos
do mundo enteiro, o seu caderno titulado 55 mentiras sobre a lingua galega. Aínda non
comecei a lelo por falta de
tempo, mais estiven a follealo.
Na páxina 6 insírense varios
textos curtiños pronunciados
por diferentes xentes. Un deles, dito por unha nena nunha
biblioteca de Cambre, tocou o
meu corazón: “A min gústame
falar galego porque me gustan
as palabras de cores”.
Eu son o que a sociedade
chama unha neofalante. Comecei a falar galego hai cinco
anos, cando contaba con 18.
Decidín mudar a miña lingua
materna, o castelán, grazas
aos meus estudos de Tradución e Interpretación na Universidade de Vigo. Alí coñecín
numerosos galegofalantes
cos que empregaba o galego
diariamente. Sempre me gustou a lingua da miña terra, do
meu país, e decote sentía en-

vexa e admiración polas persoas que falaban este idioma.
Veño dunha contorna castelanfalante e recibín unha educación amplamente castelanizada, con moi pouca presenza do galego, o que fixo
que practicamente non dominase este idioma. Por iso,
en canto tiven a oportunidade
de usar o galego e collerlle o
tranganillo, non o dubidei
máis e mudei de lingua. Agora
falo un idioma co que realmente me sinto “eu mesma”,
co que realmente me sinto
“unha parte integrante deste
país, Galicia”.
Na miña mente sempre rolda a imaxe da mellor profesora
de galego que tiven na miña vida. Chámase Fina e daba clases no Instituto Rosalía de Castro de Santiago. O que son os
lembranzas!!... A ela débolle todo. Moitas grazas Fina!
E si, esa nena tiña moita razón. Eu falo galego porque me
gustan as palabras de cores!!G
Mar López
(Santiago)
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Rafael Louzán (PP), presidente da Deputación de Pontevedra.

GALIZA.7.

PACO VILABARROS.

Ao asalto da Deputación de Pontevedra
’’
Cara as municipais, e máis alá da batalla electoral
das cidades, a atención de PP e PSOE céntrase
na Deputación de Pontevedra que,
a día de hoxe, conta cunha maioría absoluta
exigua do Partido Popular
A.R. [TEXTO E FOTOS]

A Deputación pontevedresa
constitúe o gran obxectivo de
Partido Socialista e Bloque de
cara a maio de 2011, mes no
que se celebrarán as eleccións
municipais. O optimismo expresado por Manuel Vázquez,
máximo responsábel socialista, contrasta co escepticismo
nacionalista e coa intención do
PP de afianzar con un deputado máis a súa posición no organismo provincial. A pesar de
que socialistas e nacionalistas
superaron en máis de dez mil
votos os populares en 2007, a
distribución comarcal de deputados deulle os conservadores a presidencia do máximo
organismo provincial.
RASPADA. No 2007, Cerdedo foi o

concello clave para que Rafael
Louzán repetise como presidente da Deputación Pontevedra. A falla de menos do 1% de
escrutinio, Antón Louro, candidato socialista, dábase por
seguro como máximo mandatario provincial; o Partido Popular quedábase en trece deputados ao perder un na comarca de Terra de Montes e
acádalo o Partido Socialista.
Feito o reconto definitivo no
Concello de Cerdedo, os mil
votos de diferenza entre populares e socialistas outorgáronlle
a Louzán o cetro provincial. Alí
o candidato popular Balseiro
arrasaba, obtiña 1255 votos
fronte os exiguos 164 do Partido Socialista.
Os tres partidos entenden
que esta comarca da Terra de

Montes non vai ser agora clave
nun hipotético troco de goberno da Deputación. Onde espera entón o PSdeG arrebatarlle
un deputado os populares?
Fontes da executiva socialista afirman telo claro. O secretario xeral, Manuel Vázquez asegurou que o obxectivo máis inmediato “é gañar a Deputación
de Pontevedra”. Unha idea que
non comparten de forma tan
optimista os nacionalistas.

POSIBILIDADES. Nas últimas municipais, o Partido Popular perdía un deputado en Ponteareas
fronte ao BNG. A reorganización na dereita na comarca coa
inclusión dos próximos a Pepe
Castro, ex alcalde de Ponteareas, pode facer aumentar o número de concelleiros e traerlle
complicacións aos nacionalistas. Con todo, os conservadores terán que aguantar a posíbel marcha de Cesar Mera, na
Cañiza, e as axustadas votacións en Arbo.
No Baixo Miño, os populares agardan afianzar posicións,
tralas mocións de censura en

O reparto en Vigo
é actualmente de catro
deputados para socialistas
e populares e dous
para os nacionalistas”

Porriño e Mos, pero tamén coa
volta ao rego das agrupacións
de independentes do propio
Porriño e en Tui.
No Deza, o único posto ten
dono dende hai tempo. Xosé
Crespo, alcalde de Lalín non
terá problemas para repetir no
pazo provincial.
No Salnés, os populares son
maioría, defenden dous dos
tres escanos existentes, salvo
un aumento espectacular dos
nacionalistas, por outra parte
non previsible. Co afianzamento das alcaldías de Cambados, Meis, Meaño ou Sanxenxo, o PP non tería problema
en repetir resultado.
O obxectivo claro do Partido
Socialista sería manter posi-

cións no Baixo Miño, conseguir uns grandes resultados na
comarca de Vigo, que terían
que vir acompañados de bos
resultados nacionalistas no
Condado Paradanta, para evitar a perda do escano en mans
actualmente do portavoz de
Salvaterra.
O reparto en Vigo é actualmente de catro deputados para
socialistas e populares e dous
para os nacionalistas. Uns bos
resultados de Abel Caballero,
co aumento do número de
edís, o afianzamento de Efrén
Juanes a fronte da alcaldía de
Nigrán e un repunte socialista
en Redondela, trala marcha de
Xaime Rei e a incorporación de
Reguera á cabeza da candidatura, parece a única posibilidade real de que os socialistas alcancen o noveno deputado.
Máis ala destas quimeras electorais, tanto socialistas como
nacionalistas avogan por un
troco do reparto nos deputados por comarcas. O peso dos
partidos xudiciais do rural e
sensibelmente superior ao do
cinto de Vigo e Pontevedra.G
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A SALVACIÓN NA
ETERNIDADE
María Xosé Queizán

A

o cumprirse un mes da
catástrofe de Haití, escoitamos a máis arrepiante
mostra de humor negro. Os
líderes relixiosos instan á poboación, que carece de auga
e de alimentos, a facer un día
de xexún. Dá para pór o grito
no ceo. Alí non. É unha poboación con escasa capacidade
de reacción, sometida como
está aos poderes máxicos. Sabemos que a relixión é máis
imperativa alí onde os pobos
son máis ignorantes e miserables. Nos países avanzados, se as leis funcionan para
impartir xustiza, a educación
humanística chega a todas as
capas sociais e a alimentación e sanidade son accesibles, a xente deixa de pór os
ollos no ceo e procura na sociedade, na acción persoal e
no traballo o cumprimento
das súas necesidades e ambicións. Haití leva anos sufrindo a pauliña de ser o máximo
representante do tráfico negreiro e ser proclive ao crime
e ao caos pola nefasta influencia da ancestral escravitude. No país máis pobre do
hemisferio occidental, a indixencia amoréase en barrios
pestíferos onde as persoas,
sen escrúpulos da inmundicia, só teñen azos para alzar
as mans e implorarlle a un ser
sobrenatural que os leve ao
paraíso. O vudú, o catolicismo, o protestantismo..., producen a mesma dopaxe e
unen os rezos na mesma cerimonia para conmemorar o
primeiro mes desde o fatídico terremoto que provocou a
perda de máis de 200 mil persoas. Estas vítimas son convertidas, na homilía do mestre do acto relixioso, en “riqueza espiritual na eternidade” ante unha masa alienada
que grita Aleluia! Cando na
realidade só hai infortunio,
dor e morte, a salvación está
na eternidade.G

’’

É unha poboación con
con escasa
capacidade
de reacción”

ANOSATERRA
18-24 DE FEBREIRO DE 2010

ENPOLEIROALLEO
O ORFEÓN DO EURO
O catedrático universitario
Fermín Bouza non se sitúa precisamente entre os euroescépticos, pero no seu blog El voto
con botas (votoconbotas.trincheradigital.com) pregunta no
titular “Onde está o orfeón do
Euro?”, en alusión á responsabilidade da moeda na crise
económica. “Paul Krugman,
no New York Times (agora na
excelente antoloxía que fai Sen
Permiso: Anatomía dun eurodesastre) di cousas de gran dureza cun leve apoio empírico (a
verdade é que as bases de datos son malas, incompletas,
nesgadas e manipuladas), pero
suficiente, para maldicir sobre
o euro como unha das causas
da profundidade da crise en
curso. Paul Krugman tamén
pode equivocarse aínda que a
ciencia económica, predicindo
o pasado, cultive grandes éxitos, pero tropeza sempre co futuro: os científicos sociais non
somos adiviños e as variábeis
desbócanse ao seu gusto. A
predición estatística vai das
partes ao todo, non do presente ao futuro. As matemáticas
ortodoxas, que son as boas,
non garanten nada desta orde
futurista, aínda que a chamada
econometría voe máis aló das
matemáticas, o mesmo que as
alfombras das mil e unha noites. No caso de Paul Krugman,
xa se pasou un pouco co Reino
de España e agora insiste nesa
liña, pero moi razoabelmente,
é verdade. Non vou substituílo
facéndolle unha síntese, porque el explícao moi ben e moi
sinteticamente nese apunte do
seu blog. Dirixe os seus ataques
ao euro como fonte de shocks
asimétricos, que son as consecuencias relativamente inesperadas das asimetrías económicas en Europa (e no mundo,
por certo). É tanto como pedir
que se abra xa a segunda división europea e que nos manden a ela. Para esa viaxe? O que
é necesario desde xa é establecer suficiente sentido común
sobre o mercado a través de organismos máis activos e intelixentes que os actuais, chámense estado ou FMI ou Banco
Central: foron un desastre, un
absoluto desastre. Pero acordábame agora de todos aqueles (economistas tamén) que
nos abrasaron coas bondades
do euro: que din a isto? Contéstenlle a Krugman, non ao
meu”.G

Jean-Michel Aulas, presidente do Olympique de Lyon, celebra o título de campións de Francia do 2010.

A BURBULLA DO FÚTBOL
Jean-Michel Aulas, presidente
do club de fútbol Olympique de
Lyon, concédelle unha entrevista a El País e alerta do futuro estoupido dunha burbulla financeira que se está a formar no
mundo dese deporte, ante o que
ofrece unha serie de solucións:
“No fútbol temos un fluxo de diñeiro importante que, en lugar
de investirse no propio fútbol,
para construír estadios, centros
de formación para xerar máis
xogadores e máis recursos que
alimenten o negocio... vai parar
aos intermediarios. Isto desencadeou un proceso inflacionista
nos salarios dos xogadores e nos
prezos dos traspasos. Hai que
pórlles un teito ás comisións e á

’’

Pactaragoraseríatraizoar
o noso país”
[María Dolores Cospedal]
Secretaria Xera do PP.

’’

Amingustaríameser
ministro de Agricultura,
non de Cultura,
e falar de tomates”
[Álex de la Iglesia]
Director de cine.

cantidade de traspasos nos que
participan os axentes. Non é san
que haxa axentes vendendo o
mesmo xogador todos os anos e
cobrando sen límites. A segunda
regra debe ser pór un límite ao
número de xogadores profesionais que poida ter un club. Hai
que dar liberdade total para fichar os menores de 22 anos, para impulsar as canteiras. Pero limitar a 22 ou 23 os persoais de
maiores, e prohibir as cesións.
Non pode ser que o Manchester
City teña 40 xogadores en nómina. Esta dobre medida resolve o
problema inmediatamente. Logo hai unha terceira medida que
debe tomar a UEFA: definir as
regras do equilibrio orzamentario dos clubs en relación directa
aos recursos propios”.G

Xosé M. Beiras
visto por
Roi Cagiao

ROBERT PRATTA/REUTERS

BEIRAS E AS CAIXAS
En Xornal de Galicia, Xosé Manuel Beiras aborda o conflito
das caixas e explica que deben
ser “instrumentos dunha forza
de creación de capital”, cuns
centros de decisión que “deben
quedar aquí”, aínda que “a fusión non resolve o problema”.
As dificultades veñen de atrás,
asegura: “Primeiro de todo, hai
que dicir que se a reforma do
Estatuto non fose bloqueada todo sería moi distinto. Segundo,
en 1996 houbo unha Lei de Caixas que entrou no Parlamento
en outono do 95. Eu vivín todo
ese proceso e falei moito con representantes das caixas. Teño
que dicir, por certo, que nese
momento as relacións foron
moi fáciles con
Caixa Vigo. Ben,
nesa lei había unha norma, que
coido que ao final
adoptou a forma
de disposición
adicional, que instaba a que se creara na Consellería
de Economía e
Facenda un departamento encargado de facer o
seguimento e o
control para que
as caixas cumprisen a lei. Se se tivese feito isto, como
poderían as caixas
entrar nesta deriva nos mercados
financeiros?”G
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A wifi iluminará Pontevedra

’’

SER OU NON

A internet libre
e sen cable avanza
lentamente en Galiza,
mentres países como
Arxentina considérana
xa un servizo público
esencial

Rosa Aneiros

H

César Lorenzo Gil

Pontevedra pretende finalizar
no 2010 o proxecto de wifi pública máis ambicioso de Galiza. Outras cidades manteñen
ou planifican novas redes de
acceso gratuíto á internet,
case sempre coa vontade de
suplir deficiencias das redes
comerciais ou facilitar o uso
de servizos telemáticos que
dependen das administracións, como a xestión de citas
no médico ou a descarga de
documentos burocráticos.
Gustavo Segnini é director
xeral de Tron, empresa informática radicada na cidade de
Rafaela, de 100.000 habitantes, na provincia arxentina de
Santa Fe. Segnini recorda que
cando visitou España sorprendeuse das moitas dificultades para conectarse a redes
wifi. “Na Arxentina a iniciativa
pública e privada teñen moi
claro que a internet non se
pode restrinxir e hai que aproveitar todos os modos para espallala”, afirma. “Os espazos
públicos están practicamente
todos “iluminados”: bares,
restaurantes, hoteis... pero tamén as prazas principais das
cidades, ben por iniciativa dos
Concellos ben por iniciativa
das asociacións de veciños”.
Este empresario dá algunhas claves interesantes para o
desenvolvemento da internet
en Galiza. “É falso que a internet non poida chegar ao medio rural. Na Arxentina hai internet até nos lugares despoboados. Lembro visitar unha
gasolineira situada practicamente nun ermo e ver sete ou
oito persoas conectárense cos
seus portátiles na cafetaría”.
No caso galego, o acceso á
internet fóra dos espazos urbanos é ben escaso e caro.
Existe un programa estatal que
pretende recoñecer o acceso á
internet de calidade (o de velocidade de 1mb por segundo)
como un dereito pero no propio deseño sublíñanse as difi-

PACO VILABARROS.
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E falso que a internet non
poida chegar a o medio
rural. Na Arxentina hai
internet até nos lugares
despoboados”
[Gustavo Segnini]
Empresario de contidos
informáticos.

cultades por dar esa cobertura
en territorios de poboación
dispersa e difícil orografía.
Para Segnini, o acceso á internet definirá o progreso social na próxima década. “É necesario democratizar os accesos libres e gratuítos á internet. Todos os cidadáns debemos ter acceso ás mesmas posibilidades de educación e saúde e a internet é hoxe parte

Quioscos wifi en Madrid
A internet serve como engado colateral para outros
negocios. En Madrid varias
asociacións de quiosqueiros
permiten o acceso wifi nos
contornos dos seus estabelecementos como xeito de
atraer clientes. Na primeira
valoración desta iniciativa,

os quiosqueiros notaron un
aumento da clientela. De
paso que lían o correo electrónico ou consultan as últimas noticias tamén se interesaban por publicacións en
papel até o punto de aumentar as vendas de determinadas revistas.G

Auga, luz e internet
Os principais atrancos para a
medra das redes wifi públicas
partiron da preguiza das propias administracións na creación de sistemas capaces de
abastecer a demanda cidadá e
as trabas que as operadoras telefónicas poñen nos despachos de alcaldes e xuíces por

considerar este modelo de internet competencia directa e
ilexítima.
Mais considerar a internet
como un dereito, un servizo público básico e necesario semellante á electricidade, a auga corrente ou o transporte público
gaña peso no mundo todo.G

fundamental da educación
dos pobos”.
En canto á tensión entre
iniciativa pública cos intereses das operadoras telefónicas privadas, Gustavo Segnini
comenta que no caso arxentino non houbo ningún conflito. “A internet gratuíta e pública atende un uso da rede
básico: a comunicación, as relacións coa Administración, a
información... Mais calquera
que precise da banda ancha
para poder ver películas en
tempo real ou descargar arquivos de gran tamaño vai
precisar doutro modelo de
rede e acabará pagando por
el”, analiza. “É máis, os arxentinos foron moi razoábeis na
xestión da rede. En moitos barrios, os veciños abriron as
súas redes privadas ao uso público dun xeito cooperativo. A
parte da banda ancha que
quedaba sen usar era aproveitada por outros usuarios”.
No noso contorno naceron
iniciativas semellantes pero
as empresas telefónicas procuran evitar a compartición
das redes aludindo aos problemas de seguranza que se
crean cando terceiras persoas
as usan.
Mais os analistas informáticos dubidan de que sexa eficaz “restrinxir o uso das redes” na propagación de virus
ou troianos. G

ai meses, a controvertida
pregunta no país galo de
qué significa para ti ser francés
tivo o seu inevitable eco nos
medios de comunicación propios. Ah si? formula Alba. Si,
moito se botou a lingua a pacer
con respostas complexas que
tecían cestos con vimbios procedentes da antropoloxía, da
cultura, da psicoloxía ou do
marketing para definirmos que
é ser galego. E que é?, ri Alba. E
eu que sei!, advirto. Porén, ás
veces descúbrome ofrecendo
respostas sen sabelo. Cando
entro nunha tenda, cando escollo un ou outro produto no
supermercado, cando vexo
unha obra de arte, cando decido a roupa que poño ou onde
deposito os meus cartos. A pertenza ao “noso” ten máis de
vontade e de empatía ca de designio. Esa é a liberdade que a
todos lles esquece cando enarboran a bandeira neoliberal da
libre escolla. Non existe liberdade sen coñecemento. Non
existe propio sen a vontade de
selo. Por iso a cidadanía, convertida en consumidores na sociedade actual, deberiamos
exercer o noso dereito de elección con máis contundencia.
Falemos das caixas, de consumo de lácteos ou de téxtil ou
mesmo de arte. A partida de nacemento e o domicilio fiscal xa
non son determinantes absolutos se non existe unha vontade
de formar parte do compartido.
Talvez por iso cando Luís Tosar
ergue o premio Goya nas súas
mans sentimos unha alegría
que vén de dentro porque o sabemos de noso. Talvez por iso,
optamos por refugar produtos
de empresas que teñen de noso
o prezo exacto das subvencións
que pagamos por medio da Administración que nos representa. Talvez por iso, o verbo ser
non sexa tan importante como
o de exercer. E velaquí a nosa
gran responsabilidade, creo.G

’’

A partida de nacemento
e a domiciliación fiscal
xa non son
determinantes
absolutos”
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Tomàs Baiget, bibliotecario informático

‘O catalán e o galego son idiomas
de terceiro nivel na ciencia’
Manuel Vilas

Tomàs Baiget (Barcelona,
1944) foi un dos primeiros europeos en usar unha base de
datos en liña. Corría 1973 e internet era un asunto de militares e de técnicos como el, que
traballaba no Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial en
Madrid (INTA). Máis de 35
anos despois, este catalán é un
dos máximos expertos mundiais en como organizar a actual enxurrada de información
dixital. Profesor da Pompeu
Fabra, a semana pasada ensinoulle a científicos da universidade compostelá a mellorar o
impacto das súas publicacións
e a orde das súas bibliotecas.
Saben abondo inglés os nosos
científicos?
O nivel é baixo, durante moitos
anos houbo pouca predisposición a estudar inglés, como
herdanza do ‘contubernio internacional’ propagado polo
franquismo. É unha mágoa,
hoxe o que non está en inglés
non é ciencia; pode haber
unha investigación boa, pero
se non está en inglés non está
ao alcance da crítica dos científicos de todo o mundo. As revistas de primeiro nivel publícanse en inglés, se publicas o
traballo nunha revista só en español, xa ten outro nivel.
Cal é o papel do castelán ou o
galego?
Non é politicamente correcto
dicilo, pero o catalán e o galego

non son idiomas de segundo
nivel na ciencia, como o francés ou o español, senón de terceiro. Para comunicación científica non valen, só serve o inglés. Isto é un feito que até os
franceses asumen.
Pero os tradutores automáticos melloraron moito...
Danche unha idea, ao mellor
axúdanche ao 80%, pero aínda
están lonxe de facer comprensíbel a comunicación científica
noutro idioma.
Vostede é un experto en organización de bibliotecas; desaparecerán co progreso de internet?
O certo é que os libros en papel
desaparecerán, aínda que non
completamente. Ficarán case
só para facer obxectos de re-

’’

Os libros de papel
quedarán só para regalo”

’’

Atopar as mellores
publicacións é complicado,
o bibliotecario será un
buscador profesional”

galo. Os libros electrónicos
arrasarán porque serán máis
baratos e cómodos. Haberá li-

bros pero menos, en cantidades mínimas, como hoxe hai
edicións de luxo.
Daquela é mellor que nos apresuremos a mercar un e-book ou
o novo i-Pad de Apple...
Paréceme que aínda é prematuro. Dentro dun ano todos os
que mercaron agora un trebello
lector de e-books terano que tirar porque serán prehistóricos.
Eu aínda só teño unha PDA.
E que papel lle queda neste
mundo dixitalizado aos bibliotecarios?
Seguirán ordenando información, creando sistemas para
que se poida compartir o coñecemento. Atopar as mellores
publicacións é complicado, o
bibliotecario será como un
buscador profesional, que valorará que fontes son boas e cales son máis fiábeis. Será máis
un asesor que traballará canda
os informáticos e desaparecerá
a figura tradicional do bibliotecario detrás da mesa.
E seguirán habendo bibliotecas físicas?
Si, pero xa non serán almacéns
de libros, senón máis ben centros de recursos.
É certo que os bibliotecarios
len tanto?
A xente cre que estamos a ler
todo o día, pero por desgraza os
bibliotecarios non temos moito
tempo; ler unha novela é unha
actividade do lecer. Por exemplo,
eu paso moito máis tempo estudando bases de datos.G
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CAIXAS:
A SOLUCIÓN
Manuel Cidrás

O

asunto da fusión das caixas concerta a abundancia de opinións coa ausencia de
información sobre datos obxectivos que a sustenten. Todo o
mundo opina con contundencia pero ninguén coñece a situación das entidades implicadas, de modo que todas as opinións están perfectamente indocumentadas. A oposición
que en Vigo encabeza o alcalde
baixo o engado de que nos levan o noso padece dunha eiva
elemental: a ninguén lle consta
que Caixanova xogue a baza de
continuar en solitario, e todos
os expertos coinciden que o SIP
(ese neoloxismo que irrompeu
nas nosas vidas) é unha fusión
adiada.
Na Coruña achacan aos
opositores de Vigo o mal do localismo, que paradoxalmente
non estaría presente na patria
do coruñesismo, permanente
modelo político do frustrado viguismo. Se isto é así, e non temos por que dubidalo, eu teño
modestamente a solución a tan
anoxadiza disputa: conciliar o
localismo sureño coa negación
norteña promovendo unha fusión que manteña en Vigo a
sede da entidade resultante. Velaí unha proposta novidosa, tan
indocumentada coma calquera
outra pero coa vantaxe de deixar a todos contentes. Xa logo se
falaría da equitativa distribución da obra social e da acción
institutucional de Nova Caixa
Galicia, que até nome lle teño
para rematar dunha vez con
esta condenada liorta.
Non comprendo que Abel
Caballero non encabezase
esta posición, enrocándose na
sempre fracasada imitación
de Francisco Vázquez. Eu
ofrézolle, gratis, esta orixinal
idea como contributo á superación do localismo e á construción nacional do aforro.
Nada menos.G
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Euteñoasolución
a tan anoxadiza
disputa”
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PATRIOTAS
DE OCASIÓN
Xesús Veiga

N

os últimos días, os debates
da opinión publicada están centrados na pertinencia ou
non da intervención do xefe do
Estado como axente mediador
para a consecución dunha
eventual repetición dos Pactos
da Moncloa. O PP está seguindo
a opción maioritaria que recomendan os manuais: a mesma
contundencia verbal que agora
utiliza para imposibilitar un
acordo básico co PSOE será empregada para esixir un consenso
“patriótico” á oposición socialista se Mariano Raxoi gaña as vindeiras eleccións xerais.
O que non está en discusión
é a propia existencia dunha presión dos investidores financeiros sobre as autoridades políticas encargadas de xestionar o
funcionamento da economía
española. Os mesmos analistas
que cuestionan as limitadas
competencias de autogoberno
das comunidades autónomas
en materia económica ou fiscal
e denuncian a grave “fragmentación” que experimenta a unidade do “mercado español”,
non critican a real transgresión
do principio da soberanía popular que se orixina por mor da actuación dos grupos financeiros
internacionais ou dos “gurús”
do Financial Times. O agónico
vitimismo destes patriotas só
aparece cando se fala de certas
fusións empresariais hexemonizadas por grupos económicos
asentados nalgunhas comunidades periféricas ou cando se
discute sobre o concerto do Pais
Vasco e o contido do Estatut catalán. Se os especuladores financeiros deciden atacar os evidentes flancos que presenta o
sistema económico español e o
Banco Central Europeo acorda
mirar para outro lado, a conclusión destes opinadores non admite dúbidas: José Luis Rodríguez Zapatero é o único culpábel e o poder político debe ser
asumido polo PP para que aplique o seu programa oculto.G

’’

O patriotismo financeiro
español só se
queixa cando
se compite
con vascos
e cataláns”
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Manifesto a favor de Garzón. Un grupo de intelectuais, entre os que se encontra o escritor galego Manuel Rivas, vén de subscribir un manifesto en contra
do procesamento do xuíz Baltasar Garzón pola investigación dos crimes cometidos durante a ditadura franquista. No manifesto sinálase que procesar ao maxistrado Garzón sería o peor golpe dende o 23-F. Pola súa banda, o xornal estadounidense Los Angeles Timescriticou nun editorial a politización da xustiza .G

ESTRATEXIA PREELECTORAL

O primeiro acto da campaña
catalá xógase en Madrid
CiU ofrécese para amparar a Zapatero como
xeito de facerlle unha pinza ao PSC
César Lorenzo Gil

A profundidade da crise económica e as pésimas previsións
electorais para José Luis Rodríguez Zapatero obrígano a rectificar parte da súa estratexia, tamén no político. As enquisas
mostran certo desencanto coa
clase política, especialmente
pola incapacidade de chegar a
amplos acordos. É por iso que a
maquinaria do PSOE busca selar acordos de Estado con outras forzas como xeito de blindarse contra a ameaza dunha
moción de censura do PP e tamén para involucrar outras siglas na xestión de medidas impopulares.
Mais o cálculo de Zapatero
vai máis alá e combínase coas
ambicións doutras forzas políticas. Como de costume, o partido máis interesado na proposta de pacto de Estado foi
CiU. A coalición catalanista defende publicamente un goberno de coalición e volve postularse Josep Antoni Duran i Lleida como posíbel ministro. CiU
precisa da foto da man do
PSOE por varios motivos. O
principal, facerlle unha pinza
ao PSC, o seu principal adversario en Catalunya. Igual que
sucedeu coa aprobación do
novo Estatut, os nacionalistas
procuran declarar incoherente
un pacto PSC-ERC entrementres se fraguan os acordos da
Moncloa entre PSOE e CiU.
A coalición, ademais, volve
ofrecer a cara “colaboradora” e
construtiva do nacionalismo
catalán en tempos de crise,
xusto cando na propia Catalunya se debate coma nunca
sobre independencia e “afastamento” de España. CiU sabe
que pode colleitar votos de socialistas descontentes e incluso
de populares que pensen que é
máis útil apoiar os nacionalistas nos comicios cataláns que

votar por un partido tradicionalmente alleo ao poder en
Barcelona.
Para o PSOE, a negociación
tamén é rendíbel. Se CiU se

’’

CiU pensa que
o protagonismo en Madrid
lle pode dar rendibilidade
como partido de poder nas
próximas eleccións catalás”

deixa ver perto do goberno
neste intre, desactiva a ameaza
da moción de censura de Mariano Raxoi e ademais complica moito que no 2012 o PP poida pactar cos nacionalistas cataláns, a tan querida ponte que
Raxoi coida lonxe dos focos
des que foi escollido.G
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Reconstruír Haití custará 14.000 millóns de dólares. As previsións
do Banco Interamericano de Desenvolvemento (BID) cifraron en 14.000
millóns de dólares a cifra máxima que cumpriría para reconstruír Haití.
Esta entidade considera o terremoto da illa caribeña como o peor desastre natural do presente século en América e cuantificou a cifra de mortos
en 230.000. Varios países desenvolvidos prometeron financiar parte dos
custos desa reconstrución.G

MUNDO.13.
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O FUTURO DA ECONOMÍA EUROPEA

X.L. Franco Grande

Grecia paga erros propios e alleos
A especulación nos
mercados e
as fracasadas políticas
neoliberais explican
a crise dun Estado
cuxo erario público
soporta unha gran
carga de gastos

Xosé Manuel Figueiras
Analista do IGADI (www.igadi.org)

O 2010 non comezou ben para
Grecia. Os altos niveis de endebedamento, o 113% do PIB,
cuberto masivamente con reiterados déficits presupostarios
(12,7% do PIB), catro veces por
riba dos límites marcados pola
UE no contexto da crise financeira internacional, formaron
un cóctel mortal que forza a
tomar medidas drásticas de
contención do gasto, baixo a
presión dos líderes da UE que
temen polos investimentos
dos seus bancos en Grecia.
En efecto, Europa anda preocupada porque estenda unha
nube de impagamentos de empréstitos. De momento, en Grecia, con orixe non tanto na credibilidade financeira do país heleno como nos rumores nacidos
nos edge funds, que auguran
efectos dominó na caída das
economías, fomentan a especulación monetaria, e ganan diñeiro con rumores a curto prazo.
É certo que as débedas pendentes para este ano en Grecia
agárdanse contiosas, pois espérase que acaden os 290 millóns
de euros. Non embargante, o
custo da débeda subiu conforme a boa imaxe do país foi deteriorándose, ao igual que eses
mesmos rumores pretenden facer con outras economías como Irlanda, Portugal ou España
nomeadamente.
O medo a que a bancarrota
grega poida danar a credibilidade do euro e minguar os investimentos dos grandes paí-

Un manifestante contra o goberno de Grecia en Atenas.

’’

Acifradefuncionarios
públicos en Grecia era do
30% no 1990”

’’

Greciacontaconcinco
millóns de traballadores.
O seu principal sindicato
funcionarial ten 500.000
afiliados”

ses europeos na zona é o mecanismo para tensionar os tipos de cambio de maneira especulativa. Isto obrigou a realizar unha xuntanza dos máximos mandatarios europeos
para chegar a un acordo de
mínimos que realmente non
transcendeu, para acalar temores. E por se había algunha
dúbida sobre a influencia internacional nos mercados locais, márcalle as pautas de ac-

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

tuación ao goberno grego para
recortar o gasto público e tomar medidas drásticas no tocante á política fiscal.
Os primeiros para os que tocou o pandeiro dos recortes foi
para os funcionarios que, por
moito que se boten á rúa, verán
o seu poder adquisitivo reducido. No 1990 o emprego publico
en Grecia estimábase xa no 30%
do total do país incluíndo as
empresas controladas polo Estado. A idea de reducir e conxelar os soldos, suprimir os bonos
adicionais e limitar a contratación de novos funcionarios dos
distintos corpos, foi demasiada
sobremesa para medio país.

A ESQUERDA PAGA OS ERROS NEOLIBERAIS. Paradoxalmente, son os
gobernos de ideoloxías de esquerda, como o goberno socialista grego dirixido polo primeiro ministro Georgios Papandreu, os que deben tomar as
medidas máis radicais para facerlle fronte á crise provocada
polas políticas neoliberais, e
polos instrumentos oportunistas que estas políticas xeraron e
seguen a xerar. Por outro lado o
certo é que o caso grego non
deixa indiferente a ninguén,

YIORGOS KARAHALIS./ REUTERS

pois nun país con menos de
cinco millóns de traballadores,
o maior dos sindicatos de funcionarios suma 500.000 afiliados, capaces de paralizar as estruturas do Estado.
En definitiva, os rumores orixinados nos edge funds atacan
os elos débiles da cadea, e en
Grecia existen moitas feblezas e
incongruencias. As medidas do
goberno pretenden reducir o
gasto e incrementar os impostos até chegar a aforrar 800 millóns de euros para fortalecer a
economía. De momento, Europa non pon diñeiro, e “acudirán
en rescate no caso de necesidade” escusándose en que Atenas
non pediu axuda, entre outros
motivos porque esa axuda hai
que devolvela. Non obstante
Papandreu xa ten a axenda configurada: recorte do gasto, loita
contra a corrupción e a evasión
fiscal, sen descartarse unha rumoreada subida do IVE que pululou polos medios de comunicación gregos. Todo para recuperar a credibilidade dun país
que, polo que din as estatísticas,
traballa moito, 1.900 horas por
ano, seguidos por España
(1.800 horas). Outro tema é como se traballa nestes países.G

A

grande operación coñecida por Moshtarak, recentemente iniciada contra as importantes posicións dos talibáns en Helmand, vense xustificando por ser esta unha comunidade que aqueles controlan totalmente e por ser o centro do narcotráfico co que se financia o movemento guerrilleiro dos talibáns.
Hai outra razón máis: nos EE
UU e na Gran Bretaña teñen
eleccións á vista. O que dalgunha maneira xustificaría presentar esa operación como unha
gran batalla, darlle incluso feitío
épico e convencer o mundo de
que haberá un antes e un despois. E aos afgáns de que tratan
de protexer o seu pobo.
Sucédense informacións e
declaracións contraditorias dos
mandos militares. “Imos expulsar axiña os talibáns das súas
áreas de seguridade na zona
central de Helmand”, dixo James Cowan, comandante das
forzas británicas en Helmand.
Pero o xeneral Gordon Messenger é moito máis cauto: a operación foi todo o ben que podería
ter ido, pero que se está na parte
máis fácil da ofensiva.
Paréceme que leva razón
Robert Fisk cando asegura que
o éxito dos talibáns na sociedade afgán vén de que os ocupantes levan xa demasiado tempo
no país. O que move a este a reaccionar. E tamén porque a
xente non ve que os EE UU leven respostas valedoiras para a
sociedade afgá.
Algúns pensamos que esta
singular operación, con resaibos de Hollywood, serve a outros fins: as eleccións ás que fixemos referencia ao principio e,
tamén, porque cómpre xustificar o envío de 30 mil soldados
máis que Barack Obama acaba
de mandar ao país. Unha indecencia máis.G

’’

AestratexiaenAfganistán
ten a ver co calendario
electoral dos EE UU
e Gran Bretaña”
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ENERXÍA / EE UU

PRIMEIRA CENTRAL
NUCLEAR EN 30 ANOS

REUTERS

O comercio con seres humanos e
a burbulla criminal de Ciudad Juárez
A cidade fronteiriza de México pasou de ser
exemplo das bondades do traballo a baixo custo
para o mercado estadounidense a converterse no
inferno na terra, con miles de mortes cada ano
Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

Se hai un lugar onde a posibilidade de atoparse coa morte
multiplica por catro o risco que
se corre en Bagdad, chámase
Ciudad Juárez, en México.
Hai 16 anos, coa entrada en
vigor do Tratado de Libre Comercio para América do Norte
(TLCAN) emerxeu do deserto
mexicano unha cidade fronteiriza próspera na que agromaban empresas que aproveitaban para ensamblar, con man
de obra a baixo custo, moitos
dos produtos de consumo que
se demandaban dende os EE
UU ou o Canadá.
Hoxe en día, a morte pasea
pola cidade, sen distinguir entre
cemiterios e barrios residenciais. O camposanto pode ser o
lugar elixido para matar; unha
rúa pode acubillar cadáveres
sen espertar sorpresa ningunha.
Dos EE UU chegou o ceo da

prosperidade cando abriu as
portas do TLCAN. Dos EE UU
chegou o inferno cando as portas se bunkerizaron. Tras o 11S de 2001 cando caeron as Torres Xemelgas, os portóns de
entrada e saída dos EE UU por
Juárez foron paseniñamente
lacrados até volverse case herméticos. O negocio da heroína
destinada aos EE UU entrou en
crise. As mafias decidiron trasladar os sobrantes cara ao mercado interno, asolagando a cidade dun abano ilimitado de
ilícitos, crime e morte.
Coa crise do 2008 na superpotencia do norte, as invisíbeis
fronteiras comerciais pecháronse por mor da caída de produtos demandados polo mercado norteamericano. Agravouse a situación de moitos
mozos hiperexplotados nas
maquilas que xa antes non tiñan expectativas de progredir
socialmente cos seus exiguos
salarios, nun dos países con
maior desigualdade laboral e

’’

Coacrisedo2008nosEEUU
as maquilas deixaron de ter
mercado no norte”

’’

Osmalremunerados
servizos da orde caen nas
redes das mafias”

menor poder adquisitivo dos
traballadores. Agora mesmo
carecen de emprego. Nas periferías da cidade, de millón e
medio de moradores, moitos
adolescentes sen futuro soñan
con poder desempeñar un papel na crónica do lucrativo negocio dos narcos.

ESPERANDO AS REMESAS. Hoxe, a
economía lícita de Juárez aliméntase fundamentalmente
das decimadas remesas que envían os familiares dende os EE
UU. Cando as remesas non chegan sempre queda como alternativa a industria do crime.
A orixe dos homicidios é tan

variada como os diferentes polos de poder: os que son resultado de enfrontamentos entre
bandas rivais, os que son produto das accións da policía ou
exército na contenda cos narcos
e aqueles que non teñen causa.
Só hai un elemento común que
une estes submundos: a fervente relixiosidade de todos.
Tampouco a chegada de
10.000 efectivos do exército ou
da policía tranquilizaron a poboación civil. No 2009 non foron quen de impedir un record
de mortes con 2.657 execucións. Os mal remunerados servizos da orde, que axiña son infiltrados con tentadores subornos, caen nas redes das mafias.
Que Ciudad Juarez sexa o
epicentro do crime non é unha
boutade da xeografía senón un
produto de factores concorrentes.
Desaparecidos os turistas, as
tendas de moda e luxo, os que
teñen poder adquisitivo para
morar do outro lado do río
Grande (Bravo) na burbulla norteamericana de El Paso, coas
maquilas hibernando... o deserto avanza de novo sobre a cidade ameazando con enterrar unha miraxe de progreso que xa
provocou demasiadas vítimas.G

HAZIR REKA/REUTERS

Parentes do policía asasinado en Ciudad Juárez, Luis Sáenz, chórano no cemiterio onde repousa.

O goberno
dos EE UU
aprobou un
investimento de máis de
8.000 millóns de dólares para a
construción
dunha central nuclear en Georgia. O propio presidente,
Barack Obama, presentou o
proxecto e xustificouno nas
necesidades enerxéticas do
país, nun momento no que se
buscan enerxías non dependentes do carbón ou o petróleo co fin de evitar o cambio
climático. Os EE UU non
construían centrais nucleares
desde hai 30 anos. Os expertos en enerxía e ecoloxía pensan que a decisión estadounidense terá un efecto dominó en todo o mundo e que se
vivirán nos próximos anos diferentes conflitos pola intención doutros gobernos de aumentar a produción de enerxía nuclear. O Irán aproveitou
o anuncio de Obama para reclamar o seu dereito a ser autosuficiente no plano atómico, nun intre no que o seu
programa de investigación
neste eido está a ser moi cuestionado desde Occidente.G

Vendedor de bandeiras de países
aliados en Prístina.

POBREZA /KÓSOVO

SEGUNDO ANIVERSARIO DA
INDEPENDENCIA
O 17 de febreiro cumpríronse
dous anos desde a declaración de independencia do
Kósovo. 65 países recoñecen
o último Estado en crearse en
Europa, que tamén loce o cartel de país máis pobre do continente. Entre os seus principais aliados, os EE UU, Albania e Alemaña. No lado contrario, Serbia, país ao que pertenceu desde o século XIX (na
última etapa histórica) pero
tamén España, Rusia, a China
e o Brasil. O Kósovo conseguiu ingresar no Banco Mundial e no FMI pero a día de hoxe ten unha taxa de pobreza
do 45% e sucédense as protestas polos baixos salarios.G
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O Banco pastor reduce o beneficio un 38% en 2009. A entidade gañou
101 millóns de euros. O descenso débese ás dotacións extraordinarias de
122,9 millóns. A entidade considera que a prudencia debe seguir sendo a
prioridade en 2010, co obxectivo de manter a solvencia. Xosé María Arias,
presidente do banco, sinalou que hai que pensar que 2011 e 2012 serán os
anos que marquen o futuro mapa financeiro español e a saída da crise.G
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A BATALLA DA ENERXÍA

’’

CORRER É
DE COVARDES

Galiza perde forza eólica

Melchor Roel
Secretario de Comunicación
do SN de CC OO.

Andalucía instalou
11 veces máis potencia,
e está moi preto
de ocupar a terceira
praza na clasificación
de comunidades
autónomas
con máis muíños

D

X.G.

En 2009 só se instalaron 91,05
megavatios de potencia eólica
en Galiza. No conxunto do Estado o ano foi moi bo, con
2.459 novos megavatios, un
65% máis que en 2008. Estas cifras poñen de manifesto a difícil situación dun sector que
durante anos se considerou un
dos máis prometedores para o
futuro da economía do país. A
situación contrasta coa de Andalucía, que aumentou a potencia en 1.077 megavatios.
A actual consellaría de Economía e Industria, que ten as
competencias sobre o negocio
do vento, emitiu varios comunicados nas últimas semanas nas
que afirma que traballa “intensamente e coa máxima celeridade para minimizar os efectos
do parón eólico herdado da xestión do anterior Executivo e
conseguir situar definitivamente ao sector galego nunha
posición de liderado”. O departamento que dirixe Xavier Guerra incide en que a Dirección
Xeral de Industria, Enerxía e Minas autorizou “en sete meses
220,65 megavatios, mentres que
o Goberno anterior en toda a lexislatura só 558,63”.
Henrique Viéitez, deputado
do BNG, considera, pola contra, que “a paralización do desenvolvemento desta enerxía
renovábel en Galicia vén dado
por unha decisión da Xunta.
De feito, xa anunciaron que
non van poder cumprir os prazos que eles mesmos anunciaron cando paralizaron o concurso desenvolvido polo anterior goberno”. En canto aos
220 megavatios autorizados
por Guerra, o nacionalista considera que estes viñan dunha

X. TABOADA

Xavier Guerra, conselleiro de Ecoonomía e Industria.
XOSÉ CHAZO / A.G.N.

’’

Cobipartitopedíaseacordo
cos propietarios dos terreos,
pero a nova Lei aprobada
polo Goberno de Feixóo
aposta pola expropiación”
[Henrique Viéitez]
BNG.

’’

AAsociaciónEólica
Española estima que
en 2010 só se instalarán
arredor de 1.000
megavatios, a cifra máis
baixa desde o ano 2000”

Bernardo Tahoces, deputado e portavoz de Industria do PP. MARTI PROS / A.G.N.

tramitación anterior, “e os procedementos administrativos
levan o seu tempo”.
O novo goberno afirma ademais que neste mes de febreiro
concluirá a “admisión a trámite
dos 200 megavatios pendentes
dos plans estratéxicos orixinados nos anos noventa”. Viéitez
lembra que ese procedemento
estaba paralizado para “facer
fronte á especulación. Co bipartito pedíase acordo cos propietarios dos terreos onde se instalan os muíños, pero a nova Lei
aprobada por Feixóo aposta
pola expropiación. A nova normativa representa un retroceso,
pero aínda non sabemos con
que intensidade porque o único
que está desenvolvido é o novo
canon medioambiental que pagarán as empresas”.

CASTELA E LEÓN, NOVO LÍDER EN ESPAÑA. A recuperación do lide-

rado para Galicia no sector eólico que pretende a consellaría
de Economía e Industria semella complicado nun curto
prazo. Castela e León converteuse durante 2009 na comunidade autónoma con máis
potencia instalada, 3.882 megavatios, ao superar a CastelaA Mancha, que queda con
3.699. Galicia é a terceira, con
3.231 megavatios, e Andalucía
a cuarta, con 2.840, segundo os
datos da Asociación Eólica Española.
Unha rápida resolución do
concurso por 2.300 megavatios
que o Goberno galego di que vai
convocar en marzo contribuiría
á volta ao posto de honra entre
as comunidades españolas.
Pero a recuperación da promoción de parques eólicos en Galiza conta coa dificultade da situación do sector no conxunto
do Estado. A Asociación Eólica
Española estima que en 2010 só
se instalarán arredor de 1.000
megavatios, a cifra máis baixa
desde o ano 2000.
A causa, en opinión desta
patronal, reside no Rexistro de
Preasignación creado polo Goberno central. Todos os proxectos deben incluírse nel, e
deben ser autorizados polo
Executivo, nunha medida para
controlar o crecemento do sector e limitar as primas que o Estado paga aos produtores
desta enerxía renovábel.G

ous homes na sabana. De
súpeto, xorde un león e un
dos homes comeza a correr
mentres o outro dille: “Para que
corres, non che vai servir de
nada? O león é máis rápido ca ti”.
O corredor responde: “non me
fai falla ser máis veloz que o león.
Abonda con correr máis ca ti!”
Este exemplo patente do que
se entende por 'sálvese quen
poida' pódese xustificar dende
varios puntos de vista. Incluso
desde principios naturais e supostamente nobres como pode
ser o de asegurar a supervivencia da especie humana. Porén,
esconden unha proposta irresponsábel á hora de resolver un
problema.
O 9 de febreiro asinouse o
Acordo para o Emprego e a Negociación Colectiva entre os
axentes sociais. Nunha situación de crise como a actual, supón unha mostra de esforzo
compartido entre empresarios e
sindicatos á hora de fomentar a
produtividade e a competitividade da nosa economía. Tamén
á hora de limitar a contratación
temporal e de vincular cualificación, emprego e clasificación
profesional. Imponse frear a
destrución de emprego. Todo
isto, asegurando o mantemento
do poder adquisitivo dos traballadores e traballadoras ao final
do ciclo dos vindeiros tres anos.
O acordo marca un punto de
partida que se poderá mellorar
na negociación de cada convenio colectivo. Enmarca un espazo de entendemento onde se
entende que fuxir non é a solución. En situacións graves funcionan mellor o acordo e o entendemento, a pesar do que defendan aqueles que confían en
correr máis que o outro.G

’’

En situacións graves
funcionan mellor o acordo
e o entendemento”
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O PASO
DE SAN VALENTIN

ANOSATERRA
18-24 DE FEBREIRO DE 2010

AS ORIXES DA RECESIÓN
Manuel Cao

P

ara fuxir un pouco dos problemas da crise económica
que padecemos recorremos á celebración do Día dos
Namorados, practicamente coincidente co Entroido este
ano, para reflexionar sobre as relacións interpersoais pois
estes asuntos están pasando do dominio privado asociado
coa relixión, costumes e institucións tradicionais a ser obxecto de regulamento público debido á mercantilización e
monetización masiva pois, o de “ni se compra ni se vende
el cariño verdadero” que dicía a canción é xa historia.
Dous exemplos paradigmáticos sérvennos para ilustrar
esta problemática: o golfista Tiger Woods e a cantante Madonna. En efecto, o golfista é noticia polas infidelidades
acumuladas que están a producir rendementos na esposa
e nas amantes nun modelo de redistribución da renda especialmente beneficioso para a muller oficial (300 millóns
de dólares polo divorcio). Tamén as amantes están a comercializar os seus affaires nos medios pois o lercheo é
unha actividade económica importante como entretemento e espectáculo consumido pola maioría da poboación. O caso Madonna é paralelo no referente ao contido e
comercialización das relacións pero cambia a valoración
pois o que no caso de Woods semella inaxeitado en Madonna é virtude, coleccionando amantes que tamén tratan de rendibilizar esa relación no mercado do espectáculo.
O oportunismo nas relacións interpersoais é propio
dunha sociedade desartellada onde a globalización mestura culturas e tradicións pero onde o elemento económico é o factor principal que dinamiza e redefine as características desas relacións deixando en segundo plano os
valores morais, relixiosos, étnicos, etc. Esta é a gran vitoria
do capitalismo onde o económico é o factor clave que regula a interacción humana. Todo se compra e todo se
vende e dependerá do prezo que exista un maior ou menor volume de intercambios. Co terremoto de Haití saiu á
luz o escándalo do comercio ou roubo de nenos, pero sábese do comercio de órganos e da existencia de mercados
ilegais ou opacos que mercantilizan calquera tipo de satisfacción dunha necesidade.
A flexibilización laboral demanda flexibilidade nas relacións persoais para liberarse de ataduras morais, relixiosas, costumes e tradicións. Na dobre moral había dous estados: o considerado normal, no que prevalecían os valores permanentes que cohesionaban esa sociedade, e outro
transitorio, con incumprimentos e excepcións. Quizais estamos en camiño cara á amoralidade, onde non hai normas senón actuacións e feitos aos que tentan readaptarse
as normas de carácter público.
No mundo moderno, o amor sempre ten prezo e convén analizar a súa formación. O amor á patria tradúcese na
transformación do mercenario en funcionario ou subcontratado e xa se venden e alugan os afectos de pais, nais, fillos e avós pois case ninguén está disposto a dar nada se
non é a cambio de algo a pagar aquí e agora desconfiando
dos contratos intertemporais de incerto cumprimento.G

’’

Nomundomoderno,oamor
sempre ten prezo
pois case ninguén está
disposto a dar nada
se non é a cambio de algo”

Aznar esquiva a súa parte
de culpa na crise
Atribúelle
a Zapatero toda
a responsabilidade,
pero a súa Lei do Solo
marcou o inicio
da burbulla
inmobiliaria que
acentúa actualmente
os problemas
económicos

Xurxo González

Días atrás, José María Aznar,
ex-presidente do Goberno central e do Partido Popular, afirmaba que ninguén como Zapatero “fixera tanto mal a España, nin en tan pouco
tempo”. Moitos analistas discrepan desta afirmación, e consideran que gran parte da culpa
de que a crise estea sendo máis
grave no Estado que no conxunto dos países do entorno
débese a leis como a do Solo de
1998, aprobada por Aznar ao
pouco de acceder ao poder.
O primeiro goberno do PP
aprobou unha norma que introducía importantes modificacións na consideración do
chan. Simplificábase moito as
categorías do mesmo, reducíndoas a urbano, urbanizábel e
non urbanizábel. Ademais reducía a cota que os concellos
debían ceder para a construción de vivenda protexida do
15 ao 10%. O obxectivo desta
chamada “liberalización” do
solo era aumentar a oferta de
chan para a construción residencial, con vistas a abaratalo.
En perspectiva, resulta interesante contrastar os obxectivos da lei cos resultados da
mesma. Unha editorial do diario El Mundo, indicaba o 27 de
marzo de 1998, que “salvo que
estea expresamente prohibido
por unha disposición xurídica,
todo solo é, a partir de agora,
urbanizábel. O Goberno espera conseguir un drástico au-

José María Aznar.

’’

Trasdezanosdeaplicación
de medidas
‘liberalizadoras’, o chan
encareceuse un 500%
e os pisos un 200%”

’’

AlgúnscríticoscoaLeido
Solo de Zapatero afirman
que continua a política
estabelecida polo PP”

mento da oferta de chan, o
que, segundo asegurou o ministro Arias-Salgado, se debería traducir a medio prazo
nunha redución do seu prezo
e, polo tanto, do da vivenda”.
O mesmo artigo atribuíalle
aos gobernos de Felipe González que “o chan representa
agora máis do 40% do custe
dunha vivenda, unha cifra que
se duplicou desde 1982”. Ta-

NACHO DOCE / REUTERS

mén indicaba que “a oposición de esquerdas, PSOE e IU,
non acolleron con entusiasmo
a nova Lei do Solo, que, segundo o seu parecer, podería
favorecer a especulación inmobiliaria. Tal vez. Existe ese
risco. Pero do que non hai dúbida é de que o vixente réxime
de filosofía intervencionista
provocou durante os últimos
dez anos un astronómico incremento do prezo do terreo
para edificar”.
Tras dez anos despois de
aplicación de medidas “liberalizadoras”, o chan encareceuse
un 500% e os pisos un 200%.
Con todo, a volta ao poder do
partido socialista non supuxo a
racionalización do mercado da
vivenda. De feito, o goberno
socialista tardou tres anos
desde a súa vitoria en derrogar
a lei e crear unha nova. Entrou
en vigor en xullo de 2007. Aínda
así, os críticos coa nova norma
afirman que continua a política estabelecida polo PP. O valor dos pisos seguiuse incrementando até o estalido da
burbulla inmobiliaria, no segundo semestre de 2008.G
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Folga en Bosch porque a deslocalización ameaza 700 empregos en
Galiza.A multinacional de telemárketing conta con centros en Vigo e A
Coruña que prestan servizo a Vodafone. Agora, o Goberno autorizou a
empresa de telecomunicacións a trasladar os servizos de atención ao
cliente a Sudamérica, o que pon en cuestión a totalidade dos postos de
traballo en España.G
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Os especuladores ameazan os máis febles
Grecia representa o último exemplo
do poder dos grandes fondos financeiros,
que poden impoñer cambios drásticos
a gobernos soberanos
Xurxo González

O ataque a Grecia, e a través
deste Estado a todo o euro, insírese nun grupo de operacións especulativas que causaron graves danos en países
como o Reino Unido (depreciación da libra esterlina en
1992), México (tequilazo de
1995) ou Tailandia, Indonesia
e Malaisia (crise asiática de
1998), onde nas primeiras semanas máis de trinta millóns
de persoas perderon os seus
empregos e caeron nunha situación de pobreza.
No caso do país europeo,
as dificultades comezaron
poucos meses despois do
triunfo, en outubro de 2009,
dos socialistas do PASOK, comandados por Giorgos Papandreu. Xavier Vence, catedrático de Economía Aplicada da USC, afirma que
“Grecia arrastra un estancamento económico provocado
polas políticas irresponsábeis
do anterior goberno da dereita, que manipulou a estatísticas ao seu favor para ocultar o endebedamento público
crecente”. O catedrático non
considera que o déficit sexa
preocupante por si mesmo,
senón que este se deba a que
“como en España, parte da
caída dos ingresos débese aos
regalos fiscais ás clases altas eliminación de impostos sobre o Patrimonio e Sucesións,
descenso das taxas sobre beneficios empresariais-”.
A pesar da aplicación de
políticas moi custosas para
soster os mercados financeiros con diñeiro público, os
mercados, é dicir, os grandes
investidores, propoñen para
acabar de saír da crise reformas nas relacións laborais (no
sentido de desprotexer os asalariados) e o recorte do gasto
social. Os comentaristas proclives a este tipo de ideas denomínanas “decisións difíciles que os gobernos deben to-

mar” e chegan a afirmar que
“calquera medida que provoque unha ampla reacción social, será apropiada”, nun
claro desprezo das institucións democráticas. Este tipo
de políticas son as que a UE,
co apoio de España, obriga a
formular a Papandreu se
quere contar co apoio do paraugas europeo.
A ESPECULACIÓN NON DISCIPLINA OS
MERCADOS. O ataque financeiro
a Grecia, e a posíbel extensión
a outros Estados do sur de Europa, entre os que se conta España, está a traer a un primeiro plano vellas ideas sobre
a especulación. En concreto,
afírmase que os especuladores fan que os gobernos actúen como deben, ao atacar
as debilidades dos países.
Trátase dunha idea que algúns economistas repetiron
en público nos últimos días.
Con todo, outros expertos
máis críticos consideran que
a especulación a gran escala
que domina os mercados financeiros é o principal cáncer
do sistema actual.
Xavier Vence acepta que “é
unha idea vella que se alguén
se aproveita de oportunidades é porque estas existen.
Pero hai que ter moi presente
que hoxe os especuladores
non son axentes económicos
particulares, senón grandes
fondos colectivos que xestio-

Corredores da Bolsa de Chicago. A imaxe foi tomada en decembro do 2009.

’’

Máisdo70%detodoocapital
financeiro que se move
no mundo dedícase
a actividades especulativas”

’’

Partedacaídadosingresos
débese aos regalos fiscais
ás clases altas, como
eliminación de impostos
sobre o Patrimonio
e Sucesións”

nan unha cantidade de recursos tan enorme que son capaces de provocar movementos
devastadores”.
Ao contrario do que afirman os defensores da especulación, Vence asegura que isto
non introduce precisamente
racionalidade no sistema financeiro. “Dicir que a especulación disciplina os mercados
e os gobernos é un auténtico
disparate. En realidade, fai ingobernábel a economía e provoca constantes burbullas.
Esta situación non poderá atallarse mentres non haxa acordos entre os grandes países”.
A especulación a gran escala é posíbel desde que o capital financeiro pode desprazarse en segundos por todo o
globo. Os sistemas informáti-

FRANK POLICH / REUTERS

cos cada vez máis complexos
converteron en habituais,
desde os anos oitenta, operacións que se aproveitan de
pequenas diferencias na valoración de activos ou divisas en
diferentes puntos do mundo.
Mercando e vendendo en segundos, e sen apenas control
por parte dos Gobernos, os
grandes investidores aproveitan pequenos beneficios en
multitude de operacións que
lles reportan millóns de dólares ou de euros cada día, pero
que nunha operación coordinada poden desestabilizar
economías febles. Máis do
70% de todo o capital financeiro que se move no mundo
dedícase a actividades especulativas, segundo distintos
estudos.G

A depreciación do euro sería boa para España
Ademais de actividade dos
grandes grupos especuladores, a actual crise ten como
transfondo a loita entre o dólar e o euro. Nos últimos anos
o euro mostrou unha gran
fortaleza fronte á divisa estadounidense. Xavier Vence
afirma que “existe unha guerra do dólar contra o euro e

’’

Estímase que, polo menos,
o 55 por cento de todo
o investimento financeiro
no ámbito agrícola
é especulativo”

contra calquera moeda que
ameace a súa hexemonía global como moeda de reserva”.
A pesar de que o dólar
conta co hándicap do gran
endebedamento da economía estadounidense, ao euro
fáltalle o respaldo dun goberno forte e unido. Vence
incide en que “hai unha hete-

roxeneidade demasiado
grande nos países do euro,
que non comparten unha
política fiscal única”. De feito,
a devaluación da moeda
única favorecería a Economía de España e Grecia, pero
sería prexudicial para os países que lideran a UE, como
Francia e Alemaña.G
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Alejandro Sanmartín
e [a dereita] Sara Alvarez.

ARTES MARCIAIS

O bo momento do judo
A Federación Galega recoñecida coma a mellor
organización autonómica do Estado
Antonio Cendán

O Judo, unha modalidade deportiva que chegou a Galicia hai
pouco máis de medio século,
está a vivir un momento excepcional. Aos títulos acadados polos judokas galegos, súmase tamén a distinción da que vén ser
obxecto a Federación Galega
desta arte marcial, recoñecida
coma a mellor organización territorial do Estado neste deporte, moitas veces un descoñecido para o gran público. Os coñecedores do mesmo aseguran
que é un deporte que propor-

ciona non só forza física, senón tamén psicolóxica,
ademais de posuír un
compoñente educativo para os máis novos, que poden
practicalo dende
os catro anos.
No seu medio século de
historia, o judo
galego acadou
seis títulos estatais. O último veno de obter o vigués
Miguel Romero, que se fi-

xo coa medalla de
ouro na categoría
de menos de 72 quilos. Este mesmo judoka xa se subira noutras tres ocasións ao
segundo caixón do podio, pero quedarase co sabor agridoce
dos finalistas. O
ouro permitiralle
agora optar aos
Xogos Olímpicos
de Londres que se
disputarán en 2012.
Mais, non hai campións sen canteira.
Unido ao título de
Miguel Romero, este ano outro judoka

galego, o lugués Alexandre San
Martín, do Judo Club Coruña,
facíase coa medalla de bronce
no mundial sub 19 de París na
categoría de menos de 100 quilos. Non era esta a primeira vez
que un deportista galego subiu
a un podio internacional, xa
que a tamén luguesa, Sara Álvarez, acadara a medalla de
prata no campionato de Europa junior, en menos de 72 quilos. Esta mesma judoka está
considerada coma a “grande
esperanza” deste deporte en
Galicia, xa que son numerosos
os podios que leva acadados a
nivel internacional.
No último campionato estatal, ademais de Miguel Rome-

ro, outros tres galegos lograron
outras tantas preseas de bronce. Ao tempo, na fase do sector
Noroeste, a selección galega sería a gran triunfadora acadando un total de 24 medallas.
Nesta competición, desenvolvida en Valladolid, nove galegos subiron ao máis alto do podio, mentres que dez fixéronse
con preseas de prata e cinco de
bronce. Todo un éxito.
O mellor exemplo da boa
saúde da que está a gozar o judo galego demóstrao o vigués
Miguel Romero (Vigo, 1979).
Tras chegar tres veces a final e
acadar a prata, o deportista olívico conseguiu o seu grande
obxectivo.G

Miguel Romero, medalla de ouro estatal

‘É recomendado pola UNESCO para os máis novos’
Como está o judo galego?
Coido que ben. De feito, podemos dicir, sen ánimo de ser
vaidosos, que a Federación
Galega é a envexa do resto dos
organismos territoriais. Dentro da propia Federación española existe unha gran consideración pola organización galega, non xa só polos éxitos que
se están a acadar, senón tamén
polo nivel organizativo. En
canto a licenzas estamos tamén bastante ben. O club ao
que pertenzo ten máis de
1.100, o que dá unha idea de
como está a callar este deporte.
Ademais, hai judokas con
gran proxección...
Así é. Aí están os casos de Alexandre San Martín, que acadou
unha medalla de bronce no
mundial júnior, ou Sara Álvarez, que foi campioa de Europa
de promesas. Estes datos dan

’’

O Vieirasa Famu, o club
ao que eu pertenzo,
ten máis de 1.100 licencias”

unha idea da magnitude do judo galego. Incluso, temos unha
canteira que pode render moitos froitos nun futuro próximo.
E de axudas económicas, que
tal andan?
Loxicamente deste deporte
non podes vivir, agás que acades un título olímpico, pois as
bolsas non son moi grandes,
pero tamén hai que dicir que
neste momento, persoalmente, non me queixo de como me
van as cousas, xa que percibo

axudas da Secretaría Xeral para o Deporte e tamén da Fundación VIDE. Tampouco podemos esquecernos dos clubs
que están a facer un labor moi
importante.
Porque lles aconsellaría a práctica do judo aos máis novos?
O judo é o deporte máis aconsellado pola UNESCO para os
máis novos, de 4 a 14 anos.
Considero fundamentalmente
que se trata dunha práctica deportiva educativa. Aquí, ás veces, pódese protestar unha decisión arbitral, pero ninguén
sae con agresións verbais nin
moito menos insultando. Tampouco hai golpes, xa que neste
deporte o que se trata é de desprazar o adversario, pero sempre baixo control. Ademais, dá
flexibilidade e forza, pero, ante
todo, a xente engánchase ao judo porque é moi divertido.G

Miguel Romerosubido o primeiro caixón do podio no campionato estatal.
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O Autos Lobelle, subcampión
de Copa. O equipo compostelán
do Autos Lobelle vén de proclamarse subcampión de Copa de España de fútbol sala, despois de
perder na final co El Pozo de Murcia por 3-2 no tempo suplementario. Previamente, o Lobelle eliminara en cuartos de final o Caja Segovia, tras gañarlle 2-1, e o Inter
Movistar, ao que venceu en semifinais por 3-1.G

Estefanía Hernández.

As mulleres galegas dominan
o taekwondo estatal
No último campionato de España
conseguiron catro títulos
Antonio Cendán

As mulleres galegas dominan o
taekwondo a nivel estatal. A
mellor proba foi a consecución
de catro títulos de España por
outras tantas galegas: Lúa Piñeiro, Andrea Rica, Rebeca
Mariño e Estefanía Hernández. As tres últimas revalidaron
os cetros que xa posuían con
anterioridade.
A viguesa Andrea Rica, en

menos de 57 quilos, acadaba o
pentacampionato, mentres
que Hernández facíase co tricampionato e Mariño alzábase
co bicampionato. É máis, esta
última derrotaba na final de
menos 53 quilos a outra galega,
Nazareth Tilve. Esta final galega na categoría era a mesma do
pasado ano, rexistrándose o
mesmo resultado. Outra taekwondista do noso país, Katia

Calvar tamén lograba a medalla de prata. A colleita de preseas por parte das deportistas galegas complétase cos nomes
de Lara Oubiña, Jessica Otero e
Carla Balado. Dos 18 podios
acadados polos taekwondistas
galegos, dez foron para mulleres e os outro oito restantes para os homes.

Nazaret Tilve.

ÉXITO ABSOLUTO. O éxito logrado
polas mozas galegas en Alacante permitiulle ao seleccionado da nosa comunidade facerse co título absoluto a nivel
xeral, xa que dominaron por

completo a competición feminina. Os homes acadaron o
terceiro posto, unha posición
de honra pero un tanto escurecida pola magnífica actuación das rapazas. En categoría
masculina tamén se acadaron
oito medallas, aínda que faltou a guinda do ouro. Dous
dos metais foron de prata sendo os seus titulares Fernando
Rascado e Xoán Fernández
Rei. As preseas de bronce acadáronas Raúl Costas, Xosé Antonio Andrade, Francisco Sieira, David Vidal, Paulo Casares
e Paulo Carou.G

Rebeca Mariño, bicampioa de España

‘O ano pasado recibín 1.200 euros da Xunta’
Unha das taekwondistas, que
se vén de sumar ás xa míticas
Estefanía Hernández e Andrea Rica, é Rebeca Mariño
(Ribeira, 1983), que se volveu
impor a súa eterna rival Nazareth Tilve. A ribeirense xa
amosou a súa calidade a nivel
internacional, acadando unha medalla de prata na Copa
Mediterránea. Malia os éxitos
logrados, quéixase das escasas axudas económicas das
que dispón, así coma das dificultades que teñen os practicantes deste deporte para
clasificarse para os Xogos
Olímpicos.
Este título foi importante?
Por suposto, xa que supuxo a
miña confirmación e reafirmación como titular deste peso. No Estado quen manda
nesta categoría son eu, co permiso de Nazareth Tilve.

As galegas copan o taekwondo feminino...
Pero non é casualidade, xa
que tanto da Federación Galega coma dende os clubs e
desde o centro de tecnificación deportiva fíxose un moi
bo labor. O ente federativo e
os adestradores levan traballando moitos anos con seriedade e aí están os éxitos. Nos
campionatos de España repetimos título tres mulleres
que xa acadaramos título na edición de
2009.
Que pasa co taek wondo e os Xogos
Olímpicos?
Pois a xentes que
nos dedicamos a este deporte temos
grandes dificultades
para poder acceder aos
Xogos. Eu por exemplo

’’

No Estado quen manda
nesta categoría son eu,
co permiso de Nazareth
Tilve”

Rebeca Mariño, dobre campioa de
España de Taekwondo, competindo
en Alacant.

teño un peso que non é olímpico e a menos que suba
moito non poderei intentar
acceder as Olimpíadas. Logo
sucede tamén que a Federación Internacional e o COI,
por problemas económicos,
limitan moito o número de
participantes de cada Estado.
E as axudas?
A verdade é que non andan
moi ben. Ninguén se dedica ao taekwondo polos cartos. Sempre che
gusta que che dean
axudas, pero son
moi escasas. En
2009 só recibín
unha bolsa da
Fundación Deporte galego por importe de 1.200 euros.
Vostede compaxinou
ben deporte e estu dos?

Coido que si, xa que conseguín facer maxisterio. Logo licencieime en INEF e máis
tarde acadei o doutoramento. Neste deporte precisas facer un adestramento constante, unha media de catro
horas diarias. Non é que sexa
moito tempo pero é un período moi intenso.
Cales son os seus obxectivos?
Os máis inmediatos son acadar unha medalla nos Campionatos de Europa e outra no
Mundial Universitario, pero
non vai estar fácil.
Como ve a canteira do taek wondo galego?
Temos unhas grandes promesas que xa demostraron a
súa valía no europeo sub 21
de Vigo e agora vénse de confirmar coa selección de tres
mozos galegos para o mundial junior.G
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ARTE E SOCIEDADE

Dandis na cultura de masas
A exposición Sur le dandysme
aujourd'hui, no CGAC de Santiago,
mostra a persistencia das preocupacións
do esteticismo na arte contemporánea
Manuel Xestoso

E

ntre a sublimación
ególatra e a máscara
que oculta a súa verdadeira esencia, o
dandi permanece como un
enigma. Parece imposíbel definilo. É difícil distinguir canto hai
de verdade e canto de simulación na súa pose. Resulta desacougante o xogo de identidades
con que irrompe nunha sociedade que non sabe moi ben se
escandalizarse polas súas provocacións ou sentirse afagada polo
refinamento dos seus modais.
É certo que en todas as fases
da historia existiron individuos
que ditaron os paradigmas da
moda: os arbiter elegantiarum
da antigüidade, os cortegianos
renacentistas, os petit-maitres
do Rococó, os fashionables do
XIX… Mais sería un erro reducir
o dandi a un mero adaíl dos correctos costumes en materia de
elegancia: a súa é unha actitude
dabondo máis complexa. Probabelmente non sexa unha casualidade que esta exposición
–que procura trazos do dandismo do século XIX na obra de artistas contemporáneos– comece cunha enorme guillotina, unha obra de Piero Golia que refire
inmediatamente á Revolución
Francesa. Porque é a modernidade a que propicia a xénese
desta peculiar figura.
George Brummel –o neto
dun panadeiro que soubo amañarse para conquistar a high society do seu tempo– foi o auténtico responsábel do nacemento
do concepto. Protexido do príncipe de Gales, creou o ideal inglés da elegancia: unha distinción discreta e natural que evitaba toda ostentación. Mais o
culto de si mesmo que puxo en
marcha non se limitaba a unha
cuestión de vestimenta. Sabía
que para manter a preeminencia social debía manterse á marxe de compromisos e, daquela,
iniciou un ideal de frialdade que
o preservaba de calquera emo-

ción, de calquera pacto sentimental. Un distanciamento
que –aderezado coa exquisitez
nas maneiras e a rápida ironía
na conversación– o elevaba a
un pedestal inalcanzábel dende
o que guindarlle os seus sarcasmos a unha sociedade que o admiraba e o envexaba en igual
medida. Para coñecer a natureza do seu comportamento,
abonda con lembrar as palabras coas que explicou a desfeita do seu único proxecto de matrimonio: “Descubrín que Lady
Mary comía col!”.
Non obstante, o que en
Brummel foi a expresión magnificada dunha clase social privilexiada e autoconsciente
(Walter Benjamin xa apuntaba
que o dandi é unha creación
dos ingleses que “sostiñan a batuta no comercio mundial”)
converteuse, na Francia posrevolucionaria, nunha postura
que trataba de exteriorizar a insatisfacción co novo estado de
cousas: a banalidade do materialismo burgués, o seu romo
desprezo pola vida espiritual,
provocou o rexeitamento de
moitos artistas que se refuxiaron nunha belixerante conciencia de elite manifestada nun esteticismo radical. As lecturas
que Balzac e Barbey d’Aurevilly
fan da personalidade de Brummel inscríbense nesta tendencia a subliñar o illamento do
dandi a respecto dunha sociedade hostil á arte e ao espírito.
Malia que non faltaron dandis de claro perfil revolucionario
–como un Lord Byron que se
preocupaba da forma máis favorecedora de anoar o pano do
pescozo en plena batalla pola
independencia grega– a protesta que adoitaron cultivar resumíase nunha rebelión que non
ía máis alá dun ademán de descontento. Vivir no mundo e, ao
mesmo tempo, manterse á parte é o ideal dos dandis de d’Aurevilly: aínda que existe unha difusa inclinación ao compromiso,
cambiar ese mundo non entra

Yinka Shonibare,
Affectionate men,
1999.

dentro dos seus proxectos.

BAUDELAIRE E A MODERNIDADE. Con
Baudelaire, o dandismo entra
de cheo no terreo da negación
transformándose nunha peza
clave da súa crítica cultural. Segundo o poeta, o dandi xorde
“nas épocas de transición, cando a democracia aínda non é
omnipotente e a inseguridade e
o envilecemento da nobreza
aínda non son xerais”. El foi
quen de advertir antes que ninguén a escisión que acompaña-

ría para sempre o home moderno. Por unha banda, recusa o
pasado metafísico e o Antigo
Réxime; por outra, abomina da
vulgaridade da democracia. No
interior desa tensión recoñece a
condición da nova etapa da humanidade: o fugaz, o efémero, o
transitorio. Noutras palabras, o
ineludíbel carácter histórico.
O dandi aparece daquela
coma un heroe que loita por
amparar a aristocracia espiritual dobregándose a un severo
código ético e estético –“o dan-

di debe vivir e durmir ante un
espello”– dirixido a fortalecer a
súa vontade. O logro ao que aspira é metamorfosearse el
mesmo nunha obra de arte,
nunha realización da Beleza.
Na observación do conflito
entre os cambios revolucionarios e as formas da vella orde
que pugnan por manter a súa
influencia, Baudelaire atopa a
cerna da modernidade. E a figura do dandi sérvelle para exemplificar a súa polémica contra o
delirio de progreso da Re- >>>
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belo, empregou a súa imaxe como reclamo comercial… O seu
Abanalidadedomaterialismo emprego do paradoxo reflíctese
nunha duplicidade na que un
burgués provocou o
exceso evidente de todo o que é
rexeitamento de moitos
artificial –a maquillaxe, a induartistas que se refuxiaron
mentaria excéntrica, a afectanunha belixerante
ción teatral…– funda tamén unconciencia de elite”
ha crítica dos hábitos que sustentan a artificiosidade do mundo moderno.
Quizais o máis interesante
desta exposición sexa, precisamente, mostrar a actualidade
Naobservacióndoconflito
destas prácticas creativas que se
entre os cambios
achegan, dende unha ambigua
revolucionarios e as formas
causticidade, ao omnipresente
da vella orde que pugnan
universo da cultura de masas. As
por manter a súa influencia, imaxes máis repetidas pertenBaudelaire atopa a cerna da cen a estrelas do rock e do cinemodernidade”
ma, erixidas en sarcásticos ídolos dunha rebeldía que se exhibe
ante o público como síntoma de
descontento ante a imposibilidade de controlar a propia vida
nunha sociedade onde o contiAsimaxesmáisrepetidas
pertencen a estrelas do rock nuo bombardeo de signos e
imaxes erosiona todo sentido de
e do cinema, erixidas en
continuidade entre presente,
ídolos dunha rebeldía que
pasado e futuro, onde calquera
se exhibe ante o público
crenza na vida como proxecto
como síntoma de
significativo é sistematicamente
descontento”
esnaquizado. A ubicuidade dos
mass media amosa a súa puxanza na configuración da dinámica artística do presente. Mais xa
sexa nas estratexias de obxecquismo, cuxos piares eran o in- tualización do propio artista preconformismo e a insubmisión sentado como mercadoría que
social. O capitalismo, argu- se publicita a si mesma (Andy
menta, crea uns problemas so- Warhol, Jeff Koons), xa nas refleciais cuxa resolución ocupa xións de certas subculturas xuconstantemente ao ser huma- venís de índole contracultural, é
no, impedíndolle a súa realiza- interesante observar a emerxención individual. Consecuente- cia dun novo individualismo de
mente, a súa visión do dandis- carácter esteticista que reprodumo cristaliza na exaltación dun ce as preocupacións daqueles
modo de vida no que a cons- dandis finiseculares.
A posición de moitos dos artrución da subxectividade segue unha vía paralela á das tistas presentes nesta mostra
normas sociais estabelecidas. podería adscribirse doadaNa súa obra é onde talvez se mente ao que Michael Löwy
visualice o emparellamento chamou “romanticismo antimáis evidente entre certos mé- capitalista”: unha sensibilidatodos de traballo da arte con- de que se subleva ante a mecatemporánea e o dandismo de nización do mundo, a disolufin do século XIX. Nela, a conver- ción dos vínculos sociais, a
sión do propio ego en obra de abstracción racionalista que
arte benefíciase –limitando pe- ignora o que non é reducíbel a
rigosamente co narcisismo– racionalización e, en suma, o
dunha irónica apropiación dos desenvolvemento do ethos
mass-media que constitúen o mercantilista do liberalismo.
principal obxecto da súa crítica. Sen dúbida, a americanización
Coincidindo coa estrea dunha do dandismo non deixaría de
opereta –Patience– que carica- sorprender a Baudelaire, pero
turizaba o esteticismo decaden- reflexionar sobre como aquel
te, Wilde realizou unha pioneira particularismo aristocrático
xira polos Estados Unidos na mudou nunha vulgaridade
que explotou as argucias carac- consciente é, quizais, comezar
terísticas dos actuais fenóme- a responder á pregunta de conos de masas: asinou fotografí- mo manter unha ética da estéas, vendeu guechos do seu ca- tica na cultura de masas.G

’’
’’

Pierre Bismuth, Following the Right Hand of Marilyn Monroe in Some Like It Hot,2005.

’’

Piero Golia,Untitled,2005.

Douglas Gordon, Kissing with Scopolamine, 1994

>>> volución Industrial, contra
a aparición do home-masa,
contra a americanización da civilización europea. O dandi, co
seu repertorio de valores oposto
ao sistema moral da consciencia burguesa, preséntase coma

un símbolo do seu denodado
afán por defender un último reduto para o sagrado, un espazo
que redima unha humanidade
privada de eternidade. Mais esa
aspiración está matizada pola
traxedia, xa que, no rodopío da

vida moderna, a súa solitaria batalla está condenada ao fracaso.

WILDE, A ESTRELA MEDIÁTICA. Oscar
Wilde desenvolveu un pensamento político a medio camiño entre o socialismo e o anar-
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TRIBUNA I Xavier Queipo.
Escritor.

FAREWELL CITIZEN MCQUEEN
Magín Blanco

‘Sorpréndenme
as cousas que lles
gustan aos nenos’
M.B.

Con máis de vinte anos sobre os
escenarios, o músico Magín
Blanco vén de presentar A nena
e o grilo (Oqo Editora), libro disco no que o compositor encaixa
contos, cancións e debuxos.
Despois de desenvolver unha
dilatada carreira no pop, que o
leva a compoñer para cativos?
Empecei en Ourense co grupo
La Rosa, co que publiquei catro
discos, e, despois dun parón, regresei aos estudios PAI Música
para editar Ella. Resultoume
sorprendente que este álbum lle
encantara aos nenos. Pero o detonante do traballo son os contos. Comecei a escribilos e a
amosalos. Camilo Franco, co
que comparto escenario, e Uxía
Senlle suxeríronme elaborar unha canción sobre cada un.
No disco hai bossa nova, folk,
pop, un coro de nenos que
canta en francés ou saharauí.
Cando botas un ollo ao redor
descobres que o planeta está falto de apertas e que nos situamos
nun mundo global e ao mesmo
tempo nun país pequeno. Hai
un montón de contidos transversais que conectan co universo dos nenos, xa sexan relacionados coa natureza, a afectividade, as lendas ou a lingua.
Agora préstase máis atención á
musica infantil, pero que importancia teñen os contidos?
Estamos nun punto no que o
xeito máis claro de que a cultura
chegue ao público e se perpetúe
xa non son nin as consignas nin
a imposición. Agora o que se debe é seducir. Os contos que presento están cheos de referencias
galegas pero teñen, ao tempo,
un carácter universal.
Contou con tres colaboracións
de luxo: Uxía Senlle, Guadi Galego e Ugía Pedreira.
Uxía foi o motor do traballo.
Guadi ten unha tenrura única e
Ugia é un monstro que aporta
moito dinamismo e frescura.G

Este inverno trouxo entre outras malas novas a desaparición de dous artistas para min
notábeis: J.D. Salinger e Alexander McQueen. De Salinger
falaron todos os suplementos
de cultura do universo mundo, con razón que non vou
discutir, pois a súa pegada está
próxima e resulta importante
para toda unha xeración. De
Salinger, pois, non lles vou falar. Se cadra agradecerlle ao
mestre que me aprendese a
aplaudir cunha man só.
Alexander decidiu partir sen
esperar ao próximo espectáculo. A esta anécdota limitáronse
as crónicas dalgúns medios, coma se a súa vida se reducise a
ese instante de obnubilación e
non fose senón pura anécdota
e especulación. De Alexander
McQueen, os articulistas e os
suplementos de cultura falaron
menos ou nada, pois algúns
trogloditas de manual seguen
sen considerar cultura con
maiúsculas algunhas manifestacións da creatividade, poñamos por caso o deseño nas súas
variantes do que se veu en chamar Alta Costura ou Pret-a-porter (pronto a vestir, segundo a
expresión dos nosos veciños
portugueses). Termos estes tan
odiosos como “música culta”,
“cinema de autor”, “arquitectura de vangarda”, “deseño industrial”, “fotografía creativa”,
“literatura seria”, ou calquera
outra forma de estereotipo clasista que imaxinarse poida.
Pois si, mal que lles pese, o
cidadán Alexander McQueen,
desaparecido o pasado once
de febreiro en Londres era un
artista, un “explorador do outro lado”, daquel que se rebela
contra a uniformización e a
normalidade, como todos nós
os que un día apostamos por
pensar, por coller un pincel ou
unha pluma, un ordenador
portátil ou unha cámara de fotos, unhas tesoiras de cortar o
cabelo ou un xabón de marcar
as telas, unha espátula de modelar ou unha trencha para
gravar madeira… que máis dá
se todas son saídas para seguir
vivindo, para se erguer cada
mañá co ímpeto necesario para afrontar a vida. Que máis
dá, se todas as manifestacións
artísticas non son senón terapias para fuxir da “normopatía”, esa enfermidade letal que
nos iguala a todos na miseria e

O deseñador británico Alexander McQueenndurante o seu desfile de outono-inPASCAL ROSSIGNOL / REUTERS
verno 09/10 na Semana da Moda de París do 2009.

’’

Algúnsseguensen
considerar cultura certas
manifestacións da
creatividade, poñamos
por caso o deseño nas súas
variantes do que se veu
en chamar Alta Costura”

’’

OcidadánAlexander
McQueen, era un creador
de ideas e conceptos, de
tendencias e ilusións
estéticas, un revolucionario
e un home valente”

na ruindade, no politicamente
correcto e no “non-pensar” e
seguir ao abandeirado.
Non hai ao meu parecer artes maiores ou menores. Non
hai sequera comparación posíbel entre elas, pois cada artista,
usando unhas ou outras ferra-

mentas, non é senón un universo único, unha pléiade de
potencialidades. Por iso, cando
un deles desaparece e tiña demostrado talento na innovación, no risco asumido, na expansión das fronteiras intelectuais, na apertura de fiestras es-

téticas, na exploración do outro
lado (of the way not taken), é
unha perda para a colectividade, independentemente de
que sexa escritor, gaiteiro ou
deseñador de moda.
Para aqueles que vexan o
mundo da moda como unha
cuestión de clase, se cadra
conviría que revisasen os seus
prexuízos. Por suposto que hai
negocio, pero tamén o hai na
literatura (que llo pregunten
aos que esperan con ansiedade o último libro de Paulo Coelho ou de Dan Brown, de
Mary Higgins Clark ou Danielle Steel), no cinema, na arquitectura e no teatro, na música
e nas programacións dos
maiores museos do mundo.
O cidadán Alexander McQueen, fillo da clase obreira,
non se daba o gusto de rexeitar
as súas orixes (coma outros
pailáns artistas e non artistas),
seguía vivindo no barrio onde
se criou e nin sequera mudou o
seu acento “cockney”, por un
inglés de clase alta (en Galiza, o
noso pequeno país sen estado,
hai moitos artistas e non artistas que hai tempo mudaron o
seu acento cando non esqueceron a lingua de seu ou o lugar
de onde proceden).
O cidadán Alexander McQueen, era un creador de ideas e conceptos, de tendencias
e ilusións estéticas, un revolucionario e un home valente.
Por iso, se cadra por iso, estes
días ando un pouco moucho
e non sei ben cando vai rematar este inverno de sen razón
e de frío, de neve moita e de
mortes sentidas.
Se queren achegarse á obra
deste artista excepcional deberán primeiro liberarse de prexuízos (acrediten que nin sempre é fácil, sobre todo se levan
décadas mascando unha ideoloxía excluínte). Xa logo, sexan
valentes, déixense levar polo
abraio da descuberta. Para comezar poden acceder a algunhas das súas creacións máis
celebradas no espazo de “youtube” (“Weird science/ painting robots”; “Kate Moss amazing hologram” or “Deconstruction”). Simplemente tecleen o seu nome sentirán un
vento fresco que penetra pola
fiestra. Sentirán tamén, ao cabo, que cando rematen o vídeo, a fiestra non estará baldeira. Xa nunca máis.G
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O 21 de febreiro celébrase o

O Día Internacional da
Lingua Materna, foi establecido pola UNESCO en1999.
Desde febreiro de 2000, celébrase
esta data co obxectivo de promover o multilingüismo e a diversidade cultural.
As linguas son o instrumento de
maior alcance para a preservación e o desenvolvemento do
noso patrimonio cultural. A diversidade lingüística, ademais, debe
ser un factor de entendemento,
tolerancia e diálogo entre as xentes de todo o mundo, segundo
nos lembran a ONU e a UNESCO.
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21 de febreiro
Algúns
datos

Día Internacional das
Linguas Maternas
Qué é a
lingua
materna?

A importancia da
lingua materna
-Desde que o ser
humano empezou
a falar, considérase que unhas unhas
30.000 linguas poden ter desaparecido.
-Actualmente, calcúlase que existen
entre 6.000 e 7.000 linguas no
mundo.
Delas, unhas 3.000 están en perigo de
desaparición a curto prazo.
-Cada ano, polo menos 10 idiomas
desaparecen.

Según consideran os estudosos do tema, a habilidade no idioma materno
é esencial para a aprendizaxe posterior, xa que se
cre que a lingua materna
é a base do pensamento.
Unha habilidade incompleta no idioma materno
case sempre dificulta a
aprendizaxe de segundas
linguas. Polo tanto, a lin-

- Papúa-Nova Guinea é o país lingüisticamente máis heteroxéneo do
mundo. Conta con 823 linguas vivas
usadas por unha poboación de 5,2 millóns de habitantes.

“Se todos falásemos a mesma lingua poderiámonos entender mellor”. Este é unha especie de falsa verdadeque na historia da
humanidade se ven formulando de
cando en vez.
Quen así o dín, por certo, sempre consideran que ese idioma común debera ser o
que eles falan!.
Ter unha soa lingua, ademais de imposíbel, sería tan empobrecedor como que
só houbese un tipo de árbore, de froita, que todos nos
chamásemos igual...
Diversas linguas foron usadas
con esta fin de linguaxe única. O
Latín foi tan universal que
hoxe non existe como linO mito da
gua viva, disolto noutros
lingua
idiomas, coma o noso.
única

gua materna ten un papel
primordial na educación.
Mesmo para falar dúas,
tres ou máis linguas das
consideradas máis “útiles”
para certo tipo de usos, é
imprescindíbel primeiro
ter adquirido a capacidade de aprender e manexar os conceptos que
nos levarán a esa aprendizaxe, nunha soa lingua, a
propia.

O termo lingua materna fai referencia a
varias situacións:
-O/os idiomas que aprendemos primeiro.
-O/os idiomas cos que nos identificamos ou co que nos identifican os demais.
-O idioma que mellor falamos e que
máis usamos.
-O primeiro idioma que escoitamos.
O idioma está fortemente ligado á
cultura dun pobo. Que se deixe de
falar a lingua que caracteriza a un territorio provoca un empobrecimento cultural que afecta a toda a
sociedade: diminúen as posibilidades de comunicación e de intercambio, desfavorecendo o diálogo e entendemento entre distintas culturas.

Cada21 de febreiro, os estados membros de
UNESCO celebran o Día Internacional do
Idioma Maternocon bailes, poesías, cancións,
teatro, contos e calquera outro tipo de expresión cultural.
Moitos optan por chamar a atención acerca da
gran diversidade de linguas e culturas que
existen no mundo: os mozos e mozas nas escolas investigan sobre os dialectos, o alfabeto
Braille que utilizan as persoas que non poden
ver, a linguaxe de signos, etc.
E que pasa co noso idioma materno? Ademais de promover a protección de linguas minoritarias, este día tamén pretende destacar a
importancia de respectar
a túa propia lingua materna. En esencia, falar o
idioma propio de cada un é o
noso dereito; o noso idioma é
parte da nosa identidade como
persoas, e como tal, debe ser
respectado.
Actividades

deste día

dades
día
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Este evento arredor do mundo do libro infantil
e xuvenil estase a celebrar en Pontevedra
dende hai unha seama, e hase prolongar até o
domingo 14 de marzo. Cada ano o Salón está
adicado a un tema xenérico, e nesta ocasión o
escollido foi “A Cidade”, véndose o seu papel
nas historias e literatura para os máis novos.
Entre as actividade que aínda restan por celebrarse están unha serie de exposicións e obradoiros pensados para os rapaces/as e tamén
para seus pais e nais.
No Pazo da Cultura de Pontevedra, centro de
operacións do Salón, temos estas mostras que
podemos visitar:
-Exposiciónde traballos escolares.

-Espazo lúdicoambientado polo alumnado da
Facultade de Belas Artes.
-Ambientación xeral do Pazo da Cultura pola
Escola de Tempo Libre Paspallás.

-Homenaxe ao escritor Agustín Fernández
Paz
-Xosé Cobas, O libro das viaxes imaxinarias
de Xabier P. Docampo
As exposicións podense visitar de martes a venres de 17 a 21:00; sábados de 11 a 14:00, e de 17
a 21:00; os domingos e festivos de 11 a 14 :00;
Os luns permanecen pechadas.
Tamén temos a Exposición bibliográfica A cidade e os libros, na Biblioteca Pública .
Seguen abertos os obradoiros, dirixidos a nenos e a adultos, como o taller de son chamado
Sonotopías, organizado pola web escoitar.org
e a desenvolver do 1 ao 5 de marzo, de 17 a
21:00 .

BULE-BULE 1394.qxd

16/2/10

22:37

Página 4

ANOSATERRA
18 - 24 DE FEBREIRO DE 2010

MALASARTES
Antonio García Teixeiro

Q

uen me coñece sabe da
miña paixón por Bob
Dylan. Así que un amigo
(Grazas, Xan) me envía un
enlace para que entre en internet. Fágoo axiña e leo que
un cantautor asturiano, Toli
Morilla, presenta un traballo
curioso: Diez cantares de
Bob Dylan n´asturianu. Escribo un mail a unha amiga
que vive en Sama de Langreo
e, aos poucos días, recibo o
CD. (Grazas, Rosa). Estaba a
escoitar unha versión moi
digna de Hurricane, cando
chega a revista Malasartes.
Unha xoia. Un proxecto do
que debemos sentirnos orgullosos os que amamos a
LIX. Coidadosamente editada, é un agasallo para a vista.
Un proxecto aberto, serio, rigoroso. Única revista literaria
escrita ao 50% en galego e
portugués. O seu director é o
prestixioso escritor luso José
António Gomes e a subdirectora, Blanca-Ana Roig, a
quen tanto lle debe a nosa literatura infanto-xuvenil.
Ademais da elegante dirección artística de António Modesto, debemos salientar un
comité científico vencellado
a diversas universidades e un
equipo de redacción de alto
nivel. Son dous números ao
ano, nos que atopamos perfís e entrevistas con creadores/as, textos orixinais, estudos profundos sobre as distintas facetas da LIX (álbums,
poesía, oralidade…) ademais de experiencias creativas, prácticas lectoras, referencias a coleccións literarias
ou críticas de libros de ambas beiras do Miño. Unha
publicación de lectura proveitosa, indispensable para
mediadores, estudosos, investigadores e toda persoa
interesada nestes temas. Hai
que denunciar, iso si, a deficiente distribución da revista
en Galicia. Unha mágoa,
porque proxectos así deben
estar moi preto de nós para
aproveitalos a fondo. G

’’

Malasartes
é un proxecto
do que
considerarnos
orgullosos”

Atopa o camiño para chegar a esa valiosa
moeda antiga!

Nesta sopa de letras debes descubrir os nomes de
sete illas (ou grupo de illas) galegas.

Cóntame un conto
Os sete cabuxos.
Autor: Xesús Carballo Soliño
Ilustrador: Federico Fernández
Editorial: Galaxia. Árbore- Audiocontos

Sen dúbida cóntame un conto é
unha das peticións que os pais máis
escoitan por parte dos pequenos da
casa. Agora, grazas á novidosa proposta da editorial Galaxia na súa
singular colección Audiocontos, todos os cativos galegos poderán gozar dos contos de sempre baixo un
formato diferente que abre novas
portas ao mundo da fantasía a través da conxugación das canles de

transmisión oral e escrita. Polo de
agora, son catro os títulos escollidos
para esta colección: Os sete cabuxos,
Branca de neve, Os sete ananos e Os
catro amigos. Aínda que cada un deles conta cun autor da adaptación
do texto e un ilustrador diferentes,
todos responden á mesma suxestión artística onde a música, os efectos de son e a dramatización complementan a narración do libro.
Todo un compendio de recursos
para espertar a imaxinación e
mesmo a imitación por medio da interpretación. As versións dramatizadas veñen da man de Teresa Santa-

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:

maría e
Francisco
Mar tínez
B a r re i ro,
dúas voces da dobraxe galega que, de seguro, os nenos recoñecerán. Xesús Carballo Soliño é o
encargado de facer a adaptación ao
galego deste conto dos irmáns
Grimm. As expresivas ilustracións
humanizadas son de Federico Fernández. G
Alba Piñeiro

bulebule@anosaterra.com e, na
medida do posible, irémolos publicando aquí. Mira que non sexan
escritos moi longos. E manda o teu
nome, e o lugar donde vives ou a
escola donde estudas, se queres. Anímate!
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Luís Tosar, no Olimpo dos actores
Con 39 anos, o actor galego xa está no alto
do palmarés de interpretación dos Goya
con tres galardóns
X.C.

A prensa de Madrid, levada por
inercias eternas, converteu a
noite de Tosar na noite de Almodóvar. Levados por unha
lóxica informativa cando menos discutíbel, non souberon
poñer no seu punto que a carreira actoral de Luís Tosar
(Lugo, 1971), leva un camiño
tan fulgurante como a do oscarizado Javier Bardem.
Se atendemos ao palmarés
de vinte e catro anos de Premios Goya, Tosar xa ten os
mesmos premios que Fernando Fernán Gómez, dous
como actor protagonista (Douche os meus ollos, Celda 211) e
un como actor de reparto (Os
luns ao sol), e só é superado
por Javier Bardem (3 principais
e un secundario). Alfredo
Landa, tamén obtivo dous premios principais, pero os outros
quince galardóns repártense
entre outros tantos actores
(Fernando Rey, Jorge Sanz, Andrés Pajares, Fernando Guillén, Juan Echanove, Carmelo
Gómez, Santiago Ramos, Antonio Resines, Francisco Rabal,
Juan Luís Galiardo, Eduard
Fernández, Oscar Jaenada,
Juan Diego, Alberto Sanjuan e
Benicio del Toro).
Bardem (Las Palmas, 1969)
foi quen lle entregou o Goya ao
seu amigo Tosar con quen
comparte xeración e mesmo
protagonismo nunha gala da
Academia del Cine, cando ambos foron escollidos como mellores actores en 2003 polos seus
papeis en Os luns ao sol, na
máis sonada noite de entrega
de premios, cando a práctica totalidade do sector enarborou a
bandeira do “Non á guerra”.

UN ACTOR FEITO A SI MESMO. Con
menos de corenta anos, a traxectoria de Tosar xa acadou o
currículo dos grandes. Desde o
grupo de teatro do Instituto até
a noite do 14 de febreiro de
2009, combinou teatro, televisión e cine usando todas as plataformas como academia
dunha aprendizaxe forxada ao
estilo de moitos cómicos que
non pasaron por ningunha escola formal. O seu grande salto
deuno como xuíz de Portozás, a
vila mariñeira que popularizou

’’

Tosarxalevauncamiño
tan fulgurante coma o do
oscarizado Javier Bardem”

en 1998 na TVG a serie Mareas
Vivas, onde xa Tosar tivera algunha aparición no Xabarín
Club. Desde entón cine e teatro
foron cita permanente, dun actor que ademais ten fama de
axudar, aínda hoxe no cumio da
fama, a canta persoa peta á súa
porta pedindo colaboración.
Tamén xa traballou no cine
americano, coprotagonizando
o remake cinematográfico de
Corrupción en Miami con Collin Farrell e dirección de Michael Mann.G

? UERE SABER MÁIS?

www.vacafilms.com
www.academiadecine.com

Luís Tosar celebra o premio Goya a noite do 14 de febreiro do 2010.

SUSANA VERA / REUTERS

O grande éxito de Vaca Films
Todos recoñecen que a produtora
coruñesa Vaca Films, dirixida por
Enma Lustres, é a grande triunfadora ao apostar con decisión por
un guión de xénero aínda co risco
de estar xa moi dixerido polo público. Por unhas cousas ou por outras o certo é que Cela 211, supón

un trampolín para unha empresa
galega, tal como se encargou de
destacar a propia Lustres, cando
no momento estelar da gala
–logo da reaparición de Almodóvar e con máis de catro millóns de
persoas de audiencia na tv–,
soubo destacar esa orixe.

Dos once millóns de recadación en taquilla entre un 45-50%
vai para os exhibidores, polo que a
película, cun coste de produción
de 4,5 millóns, xa entrou en ganancias, a repartir entre a investidora maioritaria Vaca Films, Tele 5
e Morena Films.G

Unha película de xénero
O éxito de taquilla de Cela 211,
que antes de ser premiada xa
recadara 11 millóns de euros,
sorprendeu a moitos por estarmos diante dun xénero bastante trillado. Pero acaso a base
literaria, as boas interpretacións –Tosar di que para que
luza un bo actor/actriz ten que
haber un bo personaxe–, e a
magnífica promoción de Tele
5, fixeron que Cela 211 dese un
chimpo que agora se vai multiplicar. O crítico J.A. Xesteira referíase a ela en A Nosa Terra o
pasado novembro, “esta película trata de colear por entre os
clásicos tópicos, e utiliza unha
historia ben diferente, de xentes que son veciños nosos, á
que lle poñemos caras; son os
mesmos que as televisións sacan cada día nun furgón policial mentres as boas persoas
que non teñen máis que facer
os insultan ou piden xustiza.
“A historia vai máis alá dos
clixés e cóntanos un relato de
orixe literario, o dun funcionario novato que ten a mala sorte

Fotograma de Cela 211.

de entrar nun cárcere un día
antes de que lle toque traballar,
e de súpeto vese no medio e
medio dun motín. É toda unha
teoría: ¿que lle pasa a un home
que non é un heroe, un ninguén, metido no medio dunha
tempestade? As consecuencias
son imprevisíbeis. O sistema
carcerario é un fracaso (a acción sitúase nunha época imprecisa, dos últimos vinte anos,

JOSÉ HARO

por exemplo) e os presos queren facer valer os seus dereitos,
utilizando para iso unha moeda de peso: os presos da ETA.
“O resto é puro drama teatral, os actores móvense no escenario como pezas dun clásico grego; Tosar reconvértese
nun prototipo de desesperado,
un líder do lumpen; Resines
dálle a réplica mostrando ás
claras que tamén hai bechos na

parte da xustiza; o mozo Amman, o home que non debería
estar alí, pasa a ser o paradigma
do sinalado polo dedo do fado,
como nunha traxedia grega…
E o coro do cárcere está formado por ilustres arquetipos,
entre os que debo facer mención de Luis Zahera, un deficiente delincuente, un parvo
con sentido común.
“A hipótese é a seguinte:
calquera humano leva dentro
un homicida, só hai que poñelo nas circunstancias adecuadas e o asasino saíra a flote.
Todos os asasinos son xente
vulgar, de feito, esta teoría que
hai anos que subscribo, vén
avalada pola coñecida frase
xornalística: “Os veciños
nunca sospeitaron nada; era
unha persoa educada e un bo
veciño”. Esta película vai un
pouco diso, deses bos veciños
que odiamos o delito, pero, a
diferenza de Concepción Arenal, non compadecemos o delincuente, preferimos que
apodreza nunha cadea”.G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Invisible. Paul Auster. Galaxia.
 Sete palabras. Suso de Toro. Xerais.
 Dime algo sucio. Diego Ameixeiras. Xerais.
 A rolda nocturna. Sarah Waters. Galaxia.
 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).

A beleza secreta
da vida cotiá
Peitos e tetas nas
noticias do domingo
Autor: Xosé Sixto García.
Edita: Sotelo Blanco (6 pp.).

Este segundo título do poeta de
Guimarei (Friol), logo de Berro
de cristal (2007), arrinca sendo
prosa, unha prosa sinxela, inocente, cotiá,
temporalmente fixada nun
domingo intemporal, como característica que logo ancorará cada un
dos poemas, pois tamén acontecen en domingo; unha prosa
directa que non procura deliberadamente ningún virtuosismo
verbal. Para, inmediatamente
abrirse (“Cámaras! Acción!)
igual que se comezase a proxección dun filme no branco do papel, vertido en palabras. Exactamente igual que pechará con
outro apelo á sétima arte, “Corten”. De xeito que este título nos
convida a entrar nunha tentativa interesante, a de comprobar
como desde a poesía se pode
experimentar un achegamento
ao cinema. Nomes como Víctor
Erice (El sur) ou Rainer Werner
Fassbinder (Querelle) aparecen
como referencia, porén é nese
cinema máis apegado ao cotián
onde máis se debe fixar un, por
exemplo no Reality Bites deBen
Stiller.
Na tentativa de aproximación á linguaxe cinematográfica, o primeiro a salientar é a narratividade que se lles imprime
aos poemas, desde o comezo
deica o remate. O poema inmediatamente anterior a ese
“Corten” é un conto en verso,
un poema que á vez proclama
que o carácter distintivo da poesía radica precisamente na

Á alba, o eu volta en tren á aldea natal, a Povanza, onde agardan por el os ancestros (mamábenigna, papáeuloxio, mamácarme, mamáteresa, papáantonio...) e o neno que camiñaba
polos lastros desa Rúa Vella que,
O paraíso das sombras
durante os primeiros anos,
Autor: Cesáreo Sánchez Iglesias.
constituíu todo o seu horizonte
Edita: Biblos, colección Mandaio ( 218
vital. O encontro é doloroso por
máis que voltemos a ese territopp.).
rio da infancia que Rilke sinalaba como a verdadeira patria do
ser. A dor nace da consciencia
En O paraíso das sombras, a súa da destrución exercida polo
obra máis recente, Cesáreo Sán- tempo sobre os seres (mortos
chez Iglesias compón, utilizan- ou vencidos polo peso dos anos)
do a prosa poética, un cadro de e por man humana nos lugares
todo aquilo que afecta ao ser, da Terra de Maside: Louselas,
como ente individual e parte Piteira, Garabás, Moleitas,
dunha grei, graMundín, Oseira, a casa de Abaizas á recorrenxo, o río da Laxa... O eu procura
cia do tres. Esta
entón crear unha imaxe idealicifra, altamente
zada da Povanza mesturando
simbólica, mardiscursos que van da épica ao
ca a estrutura do
intimismo e á denuncia das
libro (tres liñas
agresións históricas e ecolóxicas
forman cada parágrafo, tres tex- que esta sufriu. Un ton de sautos reúnense baixo un ordinal dade paira sempre sobre os poromano) e a súa temática terna- emas que falan da terra de orixe
ria: a infancia do eu, a historia do e fai aflorar no eu a identidade
pobo e a crónica da Terra de tribal pois sabe que “camiño en
Maside. Así, seguindo as teorías soidade ao fin de alcanzar os
de Jung sobre o proceso de invi- que fun sendo e aínda están”.
duación, esa gran metáfora da
O encontro co que Jung chavida, atopamos explícitos neste mou inconsciente colectivo
O paraíso das sombras os tres obrígao a adoptar unha mirada
estadios que o caracterizan: un retrospectiva e a interactuar con
primeiro cando o neno
personaxes do mundo
se dá conta da súa exismítico e cultural, da
tencia individual (a volhistoria política e bíblita á infancia), un seca, pero tamén con ougundo no que a persoa Ostreseixos
tros anónimos que rese nega a si mesma deste libro
presentan a bondade,
procurando o ben co- son a volta
o terror ou a esperanza.
mún mentres desen- á infancia, a
O ser vive outras vidas
volve a súa identidade identificación ao tempo que actúa
tribal (a recuperación coa tribo e
como cronista da hisda memoria histórica) o recoñecetoria dos Fillos da Choie un terceiro no cal o mento
va: é cazador en Domser resalta a súa dife- da diferencia bate, viaxa polo gume
renza a respecto do rescos demais” da historia até o monte
to de conxéneres (a
Medulio, escoita a paconstrución do espazo
labra sabia de Exeria e
mítico da Povanza).
Prisciliano, canta con
Con todo, o verdadeiro
Nuno Fernandes Torleitmotiv do poemario está ex- neol en “unha lingua/ que ten
plícito nun dos primeiros textos: rostro e nos precede”, padece a
“o poema /buscaba a abolición peste negra, resiste os embates
do silencio”, protexer do esque- dos Homes Salamántiga e do
zo a “herdanza que fixo suco e Home Escorpión, vive os Sécuteceu” tantos soños, tantas ho- los Escuros, embarca no moras, tantas palabras.
mento do grande éxodo >>>

A soidade
dos vivos

POESÍA.

Xosé Sixto García.

SUE RAIMBLOW

forma. Polo medio mestúranse reivindicador do valor dos sooutros poemas nos que se nota ños (“Xersei con rombos”), se
o esforzo ou tira-puxa entre po- cadra, aventuramos, a única
esía e narratividade, unha tira- residencia verdadeira da esenpuxa na que se poden achar cia da poesía.
exemplos de poemas moi naPolo demais todo é extracrrativos sen que por iso aga- ción do feito poético de entre o
chen o contido poétiacontecer cotián, para
co e outros onde a nao cal multiperspectitureza poética se im- Ospoemas,
vismo resulta moi útil.
pón. Tira-puxa na que
Por outra banda, e de
moi
o xogo de múltiples
maneira máis marcanarrativos,
perspectivas está semda na segunda parte
pre presente, e vai ser aproxímanse do poemario, atopatranscendental no po- ás veces
mos a procura de que
á linguaxe
emario.
o texto resultante sexa
Tanto a voz poética cinemapoético sen ningún xécomo o obxectivo po- tográfica”
nero de dúbidas, e
ético se metamorfoseaquí, xa no remate, a
an, e outro tanto a
forma convértese en
perspectiva desde a
factor clave, aínda que
cal se escribe. Velaí, lonon definitivo, porque
go, que a viaxe dentro-fóra é a narratividade segue presente.
constante. Neste tránsito, non
O obxectivo do poemario
falta a sensación de perda, ex- consiste na procura da excepplíticita nun dos poemas cen- ción (todo acontece en domintrais (“O teu fillo Xabier”), mais go) entre os aconteceres dunha
o certo é que xa pairaba sobre vida. Velaí que a voz poética
todo o poemario, desde o co- atopa ese feito, dentro, fóra, ou
mezo. Salientemos tamén o inclusive no proceder poético.
feito de que un chisco antes Velaí que a marabilla do segre(“Outra cara”) se chegara a es- do da beleza resida unhas vetablecer a necesidade de fuxir ces no que se conta e outras no
das máscaras para ser verda- que se deixa de contar.
X.M. Eyré
deiro. A carón doutro poema

’’

’’
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Lêdo Ivo, Parcerisas, Itxaro Borda e Gamoneda, premio Rosalía.
O xurado destes galardóns, instituídos polo PEN Club para premiar as
literaturas portuguesa, castelá, catalá e vasca, decantouse por recoñecer a traxectoria do poeta e académico brasileiro Lêdo Ivo, ao poeta
Antonio Gamoneda [na foto], ao
poeta, narrador e ensaísta Francesc
Parcerisas e á poeta e narradora vasca Itxaro Borda. O acto de entrega
dos premios está por confirmar.

Cesáreo Sánchez Iglesias.

>>> cara a América pero tamén
loita contra os Homes do Capirote, contra os ingleses, contra o

invasor francés nas guerras decimonónicas e padece a negritude da guerra civil e do fran-

quismo onde exerce toda a súa
tiranía o Home Aguia...
De todo este periplo histórico vai dando fe no Caderno Riscado porque só nel, “nas súas
páxinas, soubemos da nosa entraña”, do “secreto respirar dos
días”, dese tránsito que abre a
vía do espírito. O ser aplícase na
creación dun territorio propio
onde non sufrir as feridas do
tempo e no cal a escrita é un
elemento balsámico e necesario pois as palabras son elos co
mundo: “Cada palabra era un
ser que chove e vive de nacer
outras palabras” transmitindo
os coñecementos e os soños do
pasado que permanecerán
sempre arredor da soidade dos
vivos, inscritos na súa memoria
sensorial e sentimental, pero
tamén nas páxinas de libros
que, como este, conteñen o legado máis profundo e íntimo
dun ser que recoñece: “Quen
semella que fun e quen serei vivía no Paraíso das sombras” e
agora sae á luz.
Teresa Seara

Sen pouso
de inocencia
Acusación
Autora: Xiana Arias.
Edita: Galaxia (96 pp.).

A recepción acadada por Ortigas, opera prima de Xiana Arias,
gañadora do Premio de Poesía
Xosé María Pérez Parallé, creou
non poucas expectativas arredor da aparición do seu segundo libro. O
poemario inaugural da autora
lograra sorprender tanto
pola forma (unha combinación
de composicións breves e prosas poéticas) como pola súa mirada singular sobre a reali- >>>

CONTADELIBROS.
Cociñando
Sopa de nada, de Darabuc e
Rashin Kheiriyeh, é un volume
de Oqo Editora pensado para
primeiros
lectores. Un
grupo de
animais reúnese
esfameado
para cociñar algo con que
manterse. O que en principio
ía ser unha insípida comida
acaba convertido nun
banquete fantástico.

Viaxando con animais
Xerais publica tres novos
títulos da colección infantil
‘Polo correo do vento’.
Martiño, o carteiro porquiño,
lévanos a coñecer as principais
fortalezas
medievais
de Galiza,
desde
Sobroso até
Verín.
Violeta,
a carteira
bolboreta,
dános a
coñecer señoriais pontes.
Carola, a carteira centola,
serve de guía de viaxes a faros
senlleiros por toda a costa.
Os tres libros teñen textos de
Mau e debuxos de Pin.

Contos clásicos
Os irmáns Grimm recolleron e
adaptaron moitos contos
populares. Agora dous deles
ven a luz en
galego na editorial
Galaxia en
formato de
audiolibros.
Os catro
amigos,
adaptado
por Xesús Carballo Soliño e
ilustrado por Kristina Sabaite,
e Branca de Neve e os sete ananos, con adaptación de Ánxela
Gracián e ilustracións de
Ánxeles Ferrer.
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Super López en galego. Cerditos
de Guinea vén de anunciar o lanzamento en galego das aventuras de
Super López, o popular personaxe
ideado por Juan López ‘Jan’ como
parodia dos superheroes de Marvel. O primeiro título, que verá a luz
en 2010, será A caixa de Pandora e
contará cunha portada especial deseñada polo propio ‘Jan’.

crítica
CONTADELIBROS.
A Francesada
Xosé Ramón Barreiro publica
Historia social da Guerra da
Independencia en Galicia, que
agora edita Xerais. Trátase dun
libro divulgativo,
acompañado
de bibliografía
e documentación, sobre a
invasión francesa do 1808.
Analízase o
papel das
elites militar e clerical, o papel
do pobo galego e o xeito de
aparecer a guerra na prensa da
época.

Medio milleiro de peneiras
Cincocentas peneiras para 25
anos é o título dun libro
conmemorativo, editado por
Alén Miño, co gallo do XXV aniversario da creación da revista
A Peneira, editada no sur de
Galiza. Neste volume especial
escriben
ademais dos
traballadores
da publicación
sinaturas invitadas que analizan diversas
facetas do xornalismo en galego, a nosa
cultura e a evolución social
nestes 25 anos.

Nova Escola Galega
Nova Escola Galega publica
Nova Escola Galega e a lingua
(1983-2008). 25 anos na defensa do idioma, para celebrar o
XXV aniversario desta
asociación educativa. Entre as
persoas convidadas, Pilar
Freitas, Anxo
Lorenzo, Carme Hermida,
Henrique
Monteagudo,
Agustín Fernández Paz, Bieito
Silva, Goretti Sanmartín, Xosé
Manuel Sarille, Nel Vidal e Valentín García. Ademais, varios
anexos documentais. 

Xiana Arias.

Os versos de Xiana (re)escri>>> dade, que conducía á reformulación dalgúns tópicos ben elementos de aparencia bioasociados principalmente á es- gráfica substituíndo calquera
critura e/ou ao xénero.
idealización por unha pose irreO novo libro, Acusación, vol- verente: “Nacín riba da néboa. /
Era polo San Benito: /
ve botar man dun títuhabía bourbon, fresas
lo lacónico que non
con nata / e un palco
deixa indiferente a Estesversos
quen le, senón que o
(re)escriben para dúas orquestras”.
Coa advertencia de que
obriga a unha descodielementos
“non sempre falo / de
ficación á que tamén
contribúe a indicación de aparencia cando era nena”, o discurso desprázase a miúda capa posterior: “A biográfica
poesía como acusa- substituíndo do ao territorio da infancia para suxerir situación. Textos que acu- calquera
san de quedar na in- idealización cións que van desde as
tención, que amosan a por unha pose lembranzas dos contos
e dos ecos das cantaredificultade de actuar”. irreverente”
las até a educación, as
O libro preséntanos, a
relacións de poder ou a
xeito de retallos –textos
curiosidade dunha nebreves, espidos, tallanna que “miraba todos
tes e case sempre fragmentarios–, situacións cotiás os días / enriba do armario / se a
observadas desde ángulos ás pelota seguía alí / desinchándose”. Outras veces os poemas esveces insólitos e incómodos.

’’

tán vertebrados sobre o temor,
a violencia e sobre esa cara
oculta da realidade “para a que
non serve limpar”
Nun empeño por “saberse
enteira”, a voz que escribe recoñécese en experiencias como a dor, o ruído, a rabia e a
dúbida. Na súa particular observación hai un constante
cuestionamento que se manifesta nas numerosas preguntas retóricas que interrompen
e entrecortan os poemas e que
confiren a moitos deles un final aberto: “Podo ou non podo
/ obrigarme”, “É importante
nomear?”, “Que facer coas palabras gastadas?”.
Acusación mostra unha
mirada de esguello sobre a realidade matizada por un humor sutil e ao tempo incisivo
(“Lixivia, lixivia. / Serven tesoiras?”). O libro abandona a hibridación xenérica ensaiada
noutrora, pero mantén a práctica da intertextualidade (de
novo Belén Gopegui), declarada en parte na sección “Nota
bibliográfica”. A brevidade, a
contención retórica e a incorporación de fórmulas oralizantes marcan un ritmo de
lectura áxil e, no entanto, enganosamente simple.
O novo libro de Xiana Arias
transita por algúns dos camiños
máis interesantes que a autora
principiara en Ortigas. Tamén
neste caso o eixe de rotación é a
propia vida, os “días deseñados
polo incendio” cuxas marcas están deliberadamente á vista. A
escritura concíbese como unha
maneira de comprender a vida,
como unha interrogación, ou
acaso como o xogo de quen repite para si: “non queda en min
nin pouso de inocencia” e, a seguir, pregúntase: “Non queda en
min nin pouso de inocencia? Cal
é o camiño da reconstrución?”
María Xesús Nogueira

ENSAIO.

Breve encontro
co pensamento
clásico
O ocio e a diversión na cidade
Autor: Jose Luís López Aranguren.
Tradución: Mª Fe González Fernández.
Edita: Trifolium (65 pp.).

A tradución deste breve opúsculo de Jose Luis López Aranguren encontra a súa pertinencia na actualidade dun
concepto de ocio que semella
máis un pretexto para a
evasión da realidade que un
proceso conformador de
civilización. O
ocio e a diversión na cidade é
unha obra de 1958 na que, escarvando no sentido que estes
conceptos posuían na cultura
clásica, se elabora unha lectura ética da configuración da
vida social.
Ocio e diversión, dende a
perspectiva deste pequeno ensaio, son termos opostos. A
concepción grega do ocio procede dunha forma de entender
a existencia como continuo
perfeccionamento a través do
cultivo da mente e do corpo. A
diversión, pola contra, procede
do estilo de vida contemporáneo, que fai do traballo o centro de gravidade e que sitúa o
ocio na esfera da alienación, de
todo aquilo que non resulta
importante para o progreso da
sociedade.
>>>
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Catro galegos optan ao premio
Max de Teatro. Ánxeles Cuña por
Dáme veleno, eu tamén soñar, Cándido Pazó por A piragua, Jorge Rey
por Frida e Roberto Salgueiro por
Valentino Rufini e âkil pillabán de viaxe a Milán (e van sen un can) compiten polo premio Max das artes escénicas, organizado pola Fundación
Autor da SGAE, na categoría de Mellor autor teatral en galego. O 22 de
febreiro comezará a segunda ronda
de votacións.

’’

THEA
VON HARBOU
Marga Romero

M

etrópolis volveu ás pantallas alemás o 12 de febreiro, restaurada a partir dunha copia completa descuberta
obxecto de innumerábeis revi- en Buenos Aires no 2008. Gozasións críticas que provocan mos co expresionismo alemán
que esta sobria tentativa nos nesa apocalipse, na abraiante cipareza case cándida. É a súa dade e evocabamos tantos filtentativa de harmonizar as mes nos que se acha Metrópolis,
distintas fontes das que bebía até Blade Runner, tantas persoo seu pensamento –o huma- naxes literarias desde a María bínismo cristián, un marxismo blica até Frankenstein. Primeiro
máis sociolóxico que político, foi o libro escrito asemade que o
a filosofía analítica…– a que guión en 1926, cuxa historia
nos revela un autor decidida- Thea von Harbou sitúa no 2020,
mente entreo que a converte con Wells, Orgado a recuwell e Huxley nunha mestra reperar a voca- Éatentativa coñecida da ciencia ficción. Acción utópica
triz teatral, profesora de teatro e
de
da filosofía. A
novelista é unha das grandes
harmonizar guionistas da República de Wei“nobre simplicidade e a se- as distintas
mar, Die Niebelungen ou Die
rena grande- fontes das
Frau im Mond levan a súa sinaza” da que fa- que bebía
tura. Da súa novela Das indische
laba Winckel- o seu
Grabmal (1918) fixéronse tres
mann cando pensamento versións cinematográficas. Moialudía á escul- a que nos
to máis ca a muller de Fritz Lang,
tura grega se- revela
ela é parte do pobo alemán enmellan anco- un autor
tusiasmado co nazismo nunha
rar na sinxela
entregado a depresión colectiva no remate
–mais
non
republicano que provoca tarecuperar a
simple– prosa
mén o exilio do mundo do cine.
do filósofo, co- vocación
Lang, antinazi, marcha e paga
ma se arelase utópica da
despois con Joseph McCarthy,
enlazar direc- filosofía”
Thea von Harbou fica como Letamente a súa
ni Riefenstahl. Dirixirá tres pelíproposta coa
culas e en 1940 entra no Partido
mirada metaNazi. No 1945 é confinada nun
mórfica do mundo antigo. E campo do sector británico e
esa mirada preséntase coma despois dun proceso de “desnaun lapidario da sabedoría acu- zificación”, volve traballar en
mulada por séculos de huma- 1948 na parte sonora do cine.
nismo europeo.
Morre en 1954 en Berlín a conEsa inxenuidade, non obs- secuencia dunha caída en saíntante, seméllanos prometedo- do do cine onde se proxecta unra e cargada de frescura cando ha retrospectiva do seu traballo.
refuta esa concepción neuró- En 1952 no seu derradeiro libro
tica da diversión tan estendida Gartenstraße 64 lese: “Desde hai
no presente. Sen estridencias miles de anos predícase que é
ideolóxicas nin retóricas, esta fermoso e un orgullo morrer poobriña humilde pode ser re- la patria. E agora? E agora non
sultar preciosa para quen de- sabemos, eramos heroes? Ou
sexe capturar o espírito que parvos? Ou criminais?”
impregna a vía de preservación dunha tradición antidogmática que hoxe nos resulta
case exótica. 
XuntoconWells,Orwell

Un intre da representación de A piragua.

’’

José Luis López Aranguren.

>>> Grazas a un sistema económico que descargaba a responsabilidade do traballo nos
escravos, os clásicos podían
dedicarse á vida contemplativa
–a vida entendida como estudo– pero, a partir da Idade Media, o activismo apodérase do
prestixio: agora é no traballo
onde se sitúa a dignidade do
home. Daquela, pasa a ser un
deber e aquel primixenio ideal
grego substitúese pola disociación de traballo e pracer. Coa
chegada do capitalismo indus-

trial, o traballo recupera o seu
carácter de castigo bíblico. O
tempo libre convértese no reduto da diversión, entendida a
partir dese instante como actividade antitética dun ocio
–que adquiriu connotacións
negativas– considerado aburrido, falto do dinamismo preciso
para seducir ao home moderno. Fronte á pausa reflexiva,
imponse a frenética actividade
“liberadora”.
Aranguren prosegue a súa
análise amosando o impulso

alienador das diversións da sociedade de masas, a espectacularización da cultura e a agresividade que dimana o entretemento forzado polo consumismo. E remata cunha proposta
case utópica na que a cidade
do futuro se recicla nunha nova polis na que o ideal clasicista
é, por fin, recuperado.
A lección deste breviario reside non tanto no seu contido:
o consumo cultural e o papel
do ocio na sociedade do capitalismo postindustrial foron

Manuel Xestoso

’’

e Huxley, é unha
das grandes mestras
da ciencia-ficción”

RESA.

nio musical
squecido
das

abitual na
último
e

zos Sonoros.

odeletras
nto e
e dous
os na
Fernando
arrera”

32-33 cultura.qxd

16/2/10

21:33

CULTURA.32.

Página 2

ANOSATERRA
18-24 DE FEBREIRO DE 2010

A rabia de The Homens
Os homes de raias do pop galego regresan
aos escenarios con Cuarta potencia, un disco
no que estrean nova banda, exploran nova
sonoridade e reivindican unha actitude máis aceda

M.B.

Melodía, enerxía e actitude.
The Homens leva máis de cinco anos mellorando a fórmula
coa que se deu a coñecer nos
escenarios composteláns, a
mesma que catapultou a banda ao máis alto da escena pop
independente galega. En
Cuarta potencia, o seu novo
disco, explora unha nova
combinación deses tres elementos, coa incorporación
dun cuarto membro nos teclados, unha actitude máis
combativa nas letras e máis
psicodelia no directo.
Cuarta potencia chega á rúa
da man de Lixo Urbano, dous
anos despois da publicación
do seu exitoso Tres, con temas
que alcanzaron altas cotas de
popularidade como Calamar, e
faino máis preocupado polas
melodías que pola expresividade das letras. “Somos máis
nós”, sinala Martin Wu, membro da banda, “dende a incorporación de Cristovo”. Desde
Tres, The Homens buscou a
posibilidade de darlle unha viraxe ao seu estilo, unha pescuda na que a chegada do teclista
supuxo o golpe de timón necesario para mudar o xeito de facer melodías.
A pesar de todo, o novo disco destila sen complexos o

gusto de The Homens polo
pop británico de todas as décadas, a nova onda dos setenta e a enerxía do punk americano dos oitenta ao que se lle
engade agora un novo interese pola psicodelia e a experimentación. Aínda que Martin
Wu rexeita a idea de que este
álbum sexa a consolidación
definitiva do estilo da banda,
recoñece que Cuarta potencia
preséntase como “un paso
máis alá” que marcará o devir
do proxecto.

RABIA E CONTUNDENCIA. Se os traballos anteriores artellábanse
sobre a base dun pop festeiro e
letras amábeis e apegadizas,
desta vez a banda amosa nova
actitude que non deixa indiferente ao público. Sen abandonar a faceta máis lúdica que se
converteu tamén en marca de
identidade da banda, Cuarta
potencia critica a sociedade de
consumo, a especulación hipotecaria amparada polos gobernos e os contidos homoxeneizadores. “Saíunos un disco
moi cabreado e contundente”,
comenta, “estabamos en plena
crise cando o preparamos e era
o que nos pedía o corpo.
O disco foi gravado nos estudios Ultramarinos Costa
Brava, en Sant Feliu de Guì-

En directo
Vigo:
22 de xaneiro, La Iguana.
Santiago de Compostela:
4 de marzo, Sala Moon.
A Coruña:
5 de marzo, Mardi Gras.
Caldas de Reis:
9 abril, Zona Zero.
Cangas:
10 abril, Sala Son.
Melide:
7 maio, Pub Gatos.

? UERE SABER MÁIS?
www.thehomens.com.

xols, baixo a produción de
Santi García, que, como recoñece Martin Wu, contribuíu

en boa medida na contundencia do son.
A banda, integrada agora
polo propio Martin Wu na guitarra e voz, Roi no baixo e voz,
Xocas na batería e Cristovo nas
teclas, saíu da Casa Xurásica de
Compostela, o mesmo reduto
creativo que veu nacer bandas
como Samesugas, Fame Neghra ou Street Fighter. Naceu xa
coa filosofía de facer power
pop en galego, mamaron do
post-core e son uns namorados da nova onda británica de
finais dos setenta. E é que tanto
Martin Wu como Xocas proceden da escena hardcore galega
e Roi do garage, que lles deixou
un pouso de enerxía que non
disimulan nas súas cancións.G
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Cristina Pato, gaiteira e pianista

‘Hai unha conexión
entre a música clásica e a de raíz’
M.B.

A gaiteira e pianista Cristina Pato (Ourense, 1980) vén de lanzar
-nove anos despois do seu último disco en solitario- The Galician Connection, un traballo
maduro e introspectivo no que
por primeira vez conecta a música galega e a contemporánea.
Aquí, a explosión gaiteira e festiva de Tolemia (1999) transmútase baixo a influencia da súa
formación académica clásica
para crear unha nova linguaxe
musical que ela define como
“máis libre” e “máis honesta”.
Iníciase así unha nova etapa
dentro da traxectoria desta artista, que colaborou no disco
Yo-Yo Ma and Friends, polo
que o violoncellista chino acaba
de recibir un grammy.
Decide comezar un novo ca miño creativo con este traballo. Por que?
O último disco de estudio graveino con 21 anos en 2001. Co
paso do tempo evoluciónase e,
ás veces, necesítase un período
longo para reasumir o pasado.
Agora teño o control absoluto,
o que me permite afrontar traballos máis persoais. A principal diferencia radica en que es-

te disco está elaborado para
dentro cando os anteriores,
quizais, foron pensados cara
fora. Supoño que se trata dunha cuestión de idade. Non se ve
o mundo igual cando tes 18
anos que cando tes 29.
Que se agacha detrás del?
O único que pretendía era topar
a miña linguaxe persoal, capaz
de sintetizar os dous ámbitos
nos que me desenvolvo como
intérprete e ser quen de reflectir
ese mundo imperfecto que me
leva a escoitar de Shostakovich
ou Stockhausen até Los Ramones ou Caetano Veloso. En todos estes anos a miña dicotomía persoal de vivir a medio camiño entre a música clásica e a
música galega xerou a idea de
dúas facetas estancas. Neste
disco, máis honesto que os anteriores, permítome mostrar todo o que son, con esa variedade
de estilos que me fan como persoa, dende o jazz americano
dos anos 50 até a música clásica
contemporánea. Non hai temas tradicionais, pero non se
trata de algo premeditado.
Que queda da Cristina Pato de
Tolemia?
O que máis queda, e se multipli-

cou cos anos, é a curiosidade e a
ambición. A enerxía dos 18 anos
non a perdín, pero canalízoa
doutro xeito. Evolucionei e a experiencia obrigoume a calmarme e a tomar outro camiño.
Tira da composición propia e da
exploración por camiños da
música contemporánea. Busca
desprenderse da etiqueta folk?
As etiquetas non as poñen os
músicos. Nos últimos anos metéuseme dentro do folk, penso
que porque toco un instrumento tradicional, pero non é realmente folk nin o que fago nin o
que fixen. A variedade de estilos
deste disco fai difícil etiquetalo.
Para o público galego a faceta
de pianista é menos coñecida,
pero foi precisamente a que lle
valeu para entrar en contacto
con Yo-Yo Ma, recentemente
galardoado cun grammy. Como naceu esa relación?
O título de Galician connection
vén precisamente desa primeira
conexión con Yo-Yo Ma. Empecei a colaborar con el por Osvaldo Golijov, compositor co que
levo traballando dende os últimos anos. Foi el quen me levou
á escola de verán da Orquestra
Sinfónica de Boston. Comeza-

’’

Agaitanonsóserve
para tocar folk”

mos cun pequeno obradoiro de
instrumentos do mundo no que
se colou a gaita. A raíz de aí comecei a tocar no Silk Road Ensemble, un proxecto persoal de
Yo-Yo Ma, e un ano despois xa
era membro oficial do grupo.
Dous anos despois chamoume
para este disco.
Que lle achega a un músico traballar cun virtuoso?
Yo-Yo Ma representa para min
un soño. Foi quen de levarlle a
música clásica aos rapaces até
convertese nun personaxe popular. Non só o público e a critica o respectan, os rapaces de
catro anos queren ser Yo Yo Ma.
Non sei se somos conscientes
da importancia que ten que unha persoa sexa capaz de chegar
a todos os públicos. É un músico versátil capaz de beber de todas as fontes. En Silk Road En-

CULTURA.33.
semble leva os instrumentos
tradicionais ao mundo da música occidental, poñendo de
manifesto a conexión que existe
entre a música clásica e a de raíz. Consegue que a xente sexa
consciente de que no fondo todo procede dun mesmo lugar e
o que fan os músicos é adaptalos ao seu terreo.
Esa filosofía conecta en certa
medida co espírito do seu disco.
Certo. Yo-Yo Ma e Osvaldo Golijov representan para min un
punto de inflexión. Cando marchei a Estados Unidos, non pretendía abandonar a gaita, pero
buscaba tomar as rendas dunha situación que se desbordara.
Decidín tomarme un tempo
para reflexionar sobre o futuro.
A través de Osvaldo Golijov descubrín e demostreime que a
gaita galega casaba ben cun
cuarteto, que esa experimentación resultaba esteticamente
bonita e que merecía a pena
transitar por ese camiño. Gracias a el descubrín que tiña unha linguaxe que podía desenrolar a partir dese punto, máis
próximo ao que tiña na cabeza
que ao que fixera anos atrás.
Disco dacabalo entre a música
galega e a música contemporánea. Que posibilidades ten esta
combinación?
Posibilidades comerciais poucas, de feito penso que este é o
menos comercial de todos os
que levo publicado, con temas
longos e sen melodías apegadizas. Trátase máis ben do inicio
dunha nova etapa que abre un
camiño no que quedarei un
tempo investigando. A nivel
musical ofrece unha visión
máis. Na actualidade cada un
dos que estamos neste ámbito
temos unha visión diferente do
instrumento. Por unha parte está o mundo da música tradicional e dos puristas que ten que
ser conservado porque é necesario para a nosa cultura. Por
outro lado estamos os que a partir desa tradición tomamos camiños diferentes. Entre todos
estamos conseguindo chegar a
públicos de todas as naturezas.
Como definiría este disco?
Recolle todas as miñas imperfeccións e as músicas que me
fascinan. Quizais a improvisación sexa o seu leit motiv. É un
dos discos máis libres que fixen.
A s e g u r a q u e n e s t e d i sc o a c a dou unha linguaxe propia, que
influencias musicais a marcan?
A máis evidente é a de Osvaldo
Golijov, que foi o que me axudou a topar ese camiño, pero tamén están presentes Caetano
Veloso, Marisa Montes, Arto
Lindsay a música clásica e galega en todas as súas vertentes.G
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TEMPO DE ENTROIDO

Peliqueiros de Laza, Pantallas de X

Peliqueiros de Laza.

Os cigarróns de Verín en acción.

Peliqueiros de Laza.

Paco Vilabarros
[REPORTAXE GRÁFICA & TEXTO]

Pormenor dos chocallos dos peliqueiros de Laza.

As Pantallas non
baten na xente pero
igual meten medo

U

nha corida máscara adornada con
motivos astrais e
mitolóxicos e rematada nun corno é a Pantalla
que lle dá nome ao conxunto
do disfrace no Entroido de Xinzo de Límia. Componse de cal-

zóns e camisa brancos, zapatos e polainas negros, capa de
seda vermella con cintas multicolor e pano no pescozo. As
pequenas campaíñas que rodean a cintura avisan da súa
presenza polas rúas da vila.
As Pantallas non baten na
xente, nin sequera a tocan e aínda así meten medo. O son da vexigas de vaca golpeadas con forza e o grito grave tras o sorriso
burlón poñen os pelos de punta

a quen ande sen disfrace. Superado o susto deberáselles invitar
a uns viños como tributo.

Cigarróns
cun traxe
de 25 quilos
O traxe dos Cigarróns poden
pesar arredor de 25 quilos, así
non é doado correr a saltos facendo bater as chocas e >>>
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as de Xinzo e Cigarróns de Verín

As pantallas de Xinzo.

Peliqueiros
con látego
e costa arriba

Pormenor dunha pantalla de Xinzo.

>>> mallando na xente sen
perder o sorriso.
Sobre a burlona máscara levan unha mitra adornada con
motivos florais ou animais. Camisa branca con garabata vermella e chaqueta galonada. Cubrindo as pernas, calzón curto
con trenzados, flocos e borlas.
Unhas medias brancas cubrirán
o resto. O calzado negro.
Asemella que o antigo cobrador de impostos que representan é inofensivo, pero a
queimadela do coiro nas costas fai mudar a opinión.
A tradición impide tocar os
Cigarróns, unha vez máis paga
a pena invitalos a un viño.

Os Peliqueiros cargan co
mesmo peso que os Cigarróns, pero Laza é unha vila
en pronunciada costa. Correr
aquí ten mérito engadido.
O traxe é semellante ao dos
veciños verineses; máscara
resaltando cellas, meixelas
encarnadas e o sorriso cínico
baixo o bigote.
É polo peche na parte posterior da máscara, unha pelica de animal, que os de Laza
adoptaron o nome de Peliqueiros. A protección de especies como o raposo ou a
ausencia doutras como o gato
montés, obrigou a pelicas de
fibra sintética.
Os látegos seguen mantendo o seu efectivo coiro ancestral, como poden comprobar
os lombos dos que se crucen
nas constantes carreiras.G
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OS ESCRITORES NA HISTORIA

Os primeiros anos de Curros en Mad
O poeta de Celanova, autor de O divino
sainete, viviu na capital algunhas das
experiencias que máis o marcaron. Parte
destes datos só agora comezan a coñecerse

Manoel Toural Quiroga
TEQU [ILUSTRACIÓNS]

M

anuel Curros Enríquez (18511908) viviu en
Madrid dous períodos importantes da vida. O
primeiro, do que nos imos
ocupar agora, vai desde 1866
até 1877, dos 15 aos 26 anos, e
ao igual que moitos galegos fóra da Galiza, tomará conciencia de seu inserindo a lingua na
descrición social do país. Ao
principio, Curros recibe influencias do krausismo e logo
sitúase dentro do pensamento
positivista, común aos sectores
progresistas da pequena burguesía intelectual á que sempre pertenceu. O segundo período madrileño transcorre
desde 1883 a 1894, data na que
emigra definitivamente a Cuba. Alá na Habana vivirá até a
morte en 1908, con 56 anos.
No 2008 conmemorouse o
centenario do seu pasamento.
Non obstante, o profesor Francisco Rodríguez Sánchez, estudoso da figura de Curros, con
razón denunciaba a escasa repercusión do acontecemento
nos medios de comunicación:
“Imaxinan vostedes aos medios públicos de España, Inglaterra, Francia ou aos de Cataluña minusvalorando os centenarios de Cervantes ou García
Lorca, Shakespeare ou Oscar
Wilde, Molière ou Víctor Hugo,
Ramón Llull ou Verdaguer?”.
Así mesmo en 1892, o científico Xosé Rodríguez Carracido,
no limiar á obra de Curros, O
mestre de Santiago, escribía:
“Inglaterra gábase chamándose
a patria de Shakespeare e Newton, como Italia a de Dante e Galileo; Alemaña busca os xermes
da súa nacionalidade no poema
dos Niebelungen; España no

Romancero, e até Portugal [...]
por ter producido a Camoens.
Aprendede nestes feitos de doada observación a respectar no
seu valor substantivo os elementos perdurábeis de todo organismo social. Galiza poderá
facer os deputados que lle praza
[...] pero nunca o voto unánime
das súas catro provincias formará un poeta nin un sabio [...], que
caciques son os capaces de producir a Pastor Díaz e a Rosalía, a
Cornide e a Casiano de Prado
(ver A Nosa Terra, 1356)?”.
Algúns biógrafos de Curros,
no intre de levar a cabo as súas
investigacións, apuntaron certos aspectos que, por eivas metodolóxicas, non puideron desenrolar e que agora, á luz de
novos dados, tal vez podamos
precisar.

DE CELANOVA A MADRID. En xuño
de 1866 Curros desprázase a
Madrid en dilixencia. Aínda
non fixo os 15 anos. A viaxe ben
puido ter sido costeada polo
seu pai. Sabemos que o percorrido foi Ourense-Vigo-A Coruña-Madrid e que custou 550 reais. Acollérono os seus irmáns
Antonio e Ricardo. Antonio o
maior, vive no Bulevar Narváez
(hoxe rúa Serrano) e Ricardo,
na rúa Espírito Santo. O pai Xosé María, formaba parte da fidalguía celanovesa e aínda que
desempeñaba un traballo
equivalente ao de notario, a súa
situación económica non debía ser moi folgada, o que levaría aos irmáns maiores a emigrar. Iso si, recomendados aos
moitos coñecidos que o pai tiña na capital, como o avogado
millonario Modesto Fernández
González.
Aínda que semellan certas as
desavinzas que Curros tivo co
seu pai, en realidade foi a Madrid para continuar cos seus es-

Curros Enríquez.

’’

Arevoluciónde1868
marcou a súa formación,
casa polo civil e non bautiza
o seu primeiro fillo”

’’

Nocárcerecoincide
cun dos primeiros
anarquistas e co salteador
galego Mariano Salgueiro,
compañeiro
de Luís Candelas”

tudos de Bacharelato. Entón en
Ourense aínda non existía ningún Instituto de Segundo Ensi-

no, pois o primeiro sería inaugurado en 1880. Constaba o Bacharelato de 6 cursos, dividido
en dúas partes, 2 e 4 anos respectivamente. A primeira parte
cursouna en Celanova, ao tempo que axudaba ao pai como
escribinte.
Mentres non comezan as
clases vivirá na casa de Antonio. En setembro vaise con Ricardo, á rúa Espírito Santo 35,
próxima ao Instituto do Noviciado (Cardenal Cisneros), onde estudará. Esta rúa conta coa
súa peculiar historia: xa existía
no século XVI e nela vivían
amontoados “mouriscos e
xente de mal vivir”. Na actualidade, o seu balconciño foi
punto de encontro para a coñecida movida madrileña.

OS ESTUDOS. Comezado de a
pouco o curso 1868-69, as clases interrompéronse polo estalido revolucionario, retomándose a actividade académica un mes e poucos días
despois coa deserción de boa
parte do profesorado. Non
embargante, catedráticos como Nicolás Salmerón (18381908) da Facultade de Filosofía
e Letras, e Francisco Giner de
los Ríos (1839-1915) da Facultade de Dereito e fundador da
Institución Libre de Enseñanza, prestáronse a impartir clases de balde no Instituto. Na
Memoria deste curso constátase como feito sobresaínte o
establecemento da Liberdade
de Ensino, que consistía en
deixarlle ao alumno a ini- >>>
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Facsímile do poema
La Guerra civil(El Imparcial, Madrid 1874).

n Madrid
>>> ciativa para asistir ou
non ás clases e permitirlle matricularse de calquera materia,
pudendo simultanear os estudos do Instituto cos da Facultade. Ao profesor concedíaselle o non seguir máis norma
que o propio criterio, sen necesidade de se cinguir a ningún programa. Outra novidade importante que resalta a
Memoria é a de “instruír á clase obreira”. Así, impartíronse
clases nocturnas promovidas
por unha asociación de mozos
de “singular formación e filantrópicas aspiracións”. Entre
eles atópase Curros, quen favorecido polo ambiente do
chamado sexenio revolucionario decide combinar os estudos de Bacharelato cos de
Dereito, que nunca rematará.
En 1870 aproba o exame de
grao de Bacharel en Artes. Un
ano antes, o 5 de xuño de 1869
escrebe o seu primeiro poema
en galego e, segundo as súas
palabras, “é a primeira poesía
no dialeuto patrio [...] sobre o
marxe da leucción X da Economía Política de Colmeiro…”

O MATRIMONIO. En abril de 1871
casa polo civil con Modesta
Luísa Polonia Vázquez Rodríguez. Até o falecemento do seu
irmán Antonio, o matrimonio
vivirá no Bulevar Narváez e
despois na pasaxe de Valdecilla 3, do barrio de Pozas xa desaparecido.
Un ano antes fora establecido o matrimonio civil, derrogado máis tarde, en 1875, polo
goberno de Cánovas. Dadas as
circunstancias sociopolíticas,
casarán pola Igrexa en 1877.
Aínda así, aproveitando as liberdades derivadas da proclamación da 1ª República (11 de
febreiro de 1873), o seu primeiro fillo Adelardo que naceu en
xuño dese ano non será bautizado, só será inscrito no Rexistro Civil. A parella terá 5 fillos
máis. Estes feitos falan claro
sobre o laicismo, que non laicidade, de Curros. Da súa evolución posterior é ilustrativa a
lectura do seu poema de 1885
Nihil (Nada).

intercede no seu favor o seu sogro, maxistrado na Audiencia
Nacional. Non temos constancia de que fose o pai quen o denuncia, pero si de que se negou
a emprestarlle axuda.
O cárcere do Saladero atopábase nun edificio construído en
1764 para matadoiro e salgadura de cochos, e foi definida por
Galdós como “cloaca inmunda”. Nela convivían adultos e
nenos aos que se chamaban
micos. En Madrid abundaban
estes vagamundos que vivían
do que podían roubar. Neste
centro tamén estiveron detidos
o salteador galego, Mariano Salgueiro, compañeiro de andanzas do célebre Luís Candelas,
políticos como Salmerón e o
polifacético Eduardo Garrido
(1821-1883), un dos primeiros
libertarios que, ingresado por
terceira vez, coincide no penal
con Curros e fan amizade.

Ben é verdade que en 1870
Curros aparece rexistrado como evanxelista nun centro que
se atopaba na rúa Madeira Baixa 8, próximo á súa morada de
Espírito Santo. Posíbelmente
fose por razóns económicas.
Algúns autores sitúan estes
contactos en Londres. Moito
se escribiu sobre a estancia de
Curros nesta cidade, tanto os
que a sitúan antes da súa chegada a Madrid como os que
afirman que se produciu en
1870. Até o momento, non se
puido contrastar este feito.

NA CADEA. O militarismo foi un
dos trazos distintivos do século
XIX. As guerras carlistas, as accións africanas ou o sol-pór
imperial gozaban de actualidade case permanente. Fronte
aos mecanismos impostos pola lexislación da época, que
permitían eludir o sorteo ou o
servizo militar aos que posuían
suficientes medios económicos, para mercar un substituto
ou redimirse en metálico (entre 2.000 e 6.000 reais), atopábanse as compañías privadas
de seguros que se encargaban
de xestionar estes pagos, afectando de forma directa ás clases medias e populares.

Facsímile do poema Nihil(Eco de Galicia, La Habana 1885).

A diferenza entre pobres e ricos era dramática, pois permitía que os segundos eludisen legalmente a súa contribución.
Artigos e poemas publicados na
prensa progresista daqueles días recolleron o sentir de boa
parte da sociedade. O Servizo
Militar era obrigatorio e consistía en catro anos de servizo activo. Nos once meses que durou
a 1ª República ficaría abolido.

Curros participa en todos
estes acontecementos de diversas formas. Mediante a publicación de poemas antimilitaristas como A Guerra Civil, e
coa decisión de non presentarse a filas en xuño de 1871, motivo polo que foi declarado
prófugo e decretado o seu ingreso na cadea madrileña do
Saladero. Alá permanecerá até
meados de setembro, cando

Rúa Espírito Santo 35 en Madrid, o único domicilio que aínda existe e [á dereita] o Instituto do Noviciado (agora Cardenal Cisneros).

NO XORNALISMO. O primeiro traballo que asina Curros como
xornalista son as 33 crónicas
como correspondente da terceira Guerra Carlista. Envíaas
dende o País Vasco ao xornal El
Imparcial dentro da sección
común a outras publicacións
Cartas do Norte e que compartirá con outros compañeiros.
As colaboracións anteriores
de Curros na prensa galega e
española limítanse a poemas,
e traballos non asinados como
redactor da Gaceta de Madrid
(equivalente ao BOE actual),
dirixida polo matemático positivista Felipe Picatoste (18341892), compañeiro na loxa madrileña La Razón. Curros afiliouse á masonería en Madrid
en 1870, sendo a súa primeira
loxa La Luz.
O seu irmán Antonio, xornalista e redactor en Madrid de El
Español e en Pontevedra de El
Adelanto, será quen introduza a
Curros nos círculos da prensa
madrileña. Tamén Eduardo
Garrido será quen lle facilite a
publicación do seu poema “Ao
dous de maio” no xornal El
Combate. Pero maiormente,
será Modesto Fernández González quen verdadeiramente
axudará aos irmáns nos seus
primeiros pasos, quen buscará
un emprego ao noso poeta no
Concello de Madrid e quen
convocará o Certame poético
en Ourense que gañará Curros
e que significará o seu primeiro
retorno á Galiza.G
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Cal da loba
O castelo de Cal da Loba, emprazado nun pequeno outeiro
e datado no século XV, é un dos
lugares máis míticos da Terra
Chá. Situado na parroquia de
Pino, concello de Cospeito, as
súas ruinosas ameas poden divisarse dende a estrada comarcal que comunica a capital luguesa con Vilalba. Os mitos da
Torre da Homenaxe, que aínda
queda en pé, parecen confundirse coa súa propia historia.
Así, unha lenda apunta a que
neste monumento medieval
viviu unha princesa que foi
convertida en loba branca por
namorarse dun plebeo.
Pero é precisamente a súa
esquecida historia un dos maiores atractivos para calquera que
queira achegarse a este lugar da
Chaira. Contan as crónicas que
aquí, e moi perto do pazo que
leva o mesmo nome, resistiu
Constanza Pardo de Cela, filla
do famoso mariscal, xunto co
seu home, Fernando Ares de
Saavedra, os ataques dos reis de
Castela. A torre da homenaxe
está considerada coma ‘irmá’
da existente na Frouxeira, en Alfoz, e que foi o último reduto de
Pardo de Cela.
Malia toda a historia que
atesoura, os restos que aínda
quedaban en Cal da Loba encontrábanse nun grande estado de abandono, se cadra porque, até hai uns 40 anos, pertenceu á derradeira familia nobre que residiu en terras chairegas, coñecidas como o señorío de Cal da Loba.
A maleza inza os accesos,
polo que é complicado achegarse a el.
Na torre da homenaxe salienta o grosor dos seus muros,
superior aos dous metros, así
coma a altura que roza os dez.
Os materiais son os máis utilizados na comarca chairega:
granito e lousa.
Mais, para os afeccionados
ás lendas de mal agoiro a cousa
non remata coa visita a Cal da
Loba. Tamén se pode un achegar até Fonfría, onde hai agora
99 anos tivo lugar un dos crimes máis macabros da historia
de Galicia. Alí, foi asasinado un
home esfolándolle a pel da faciana, obedecendo a un rito ordenado por unha curandeira
madrileña para así curar, coa

Torre da homenaxe de Cal da Loba.

A.G.N.

pel da vítima, un home barbilampiño, un cancro que padecía a muller dun terratenente
para os que traballaban segadores chairegos.G
Antonio Cendán

Cazás é orixinario o historiador
galego, Ramón Villares.
Debido ao paso de ambas
canles fluviais por Xermade estamos no lugar idóneo para a práctica da pesca, dispoñendo para
iso de varios coutos troiteiros.
Nas súas zonas máis interiores era lugar de paso para os antigos viaxeiros que acudían as
feiras de Betanzos. Froito destes
eventos, tamén acadaría sona a
Feira de Momán, unha peculiar
aldea na que se conserva un pequeno núcleo de poboación
que imita a Castela, polo xuntos
que están a igrexa, a escola e os
negocios que aínda permanecen abertos ao público.
Un dos aspectos que favorece o desenvolvemento deste
concello chairego é precisamente o seu carácter rural. A
raíz do mesmo, xurdiron as
primeiras empresas que se dedican a comercialización de
grelos, un dos produtos estrela
da Terra Chá, así coma a carne
de tenreira ecolóxica.
É relativamente abondosa a
arquitectura relixiosa e tamén
civil. Da primeira salientan as
igrexas de Momán, xunto ao
seu cruceiro, así coma a de
Santa Mariña de Cabreiros.
Nesta última parroquia existe a
lenda da aparición dunha ferradura nun monte. Dicíase
dela que era unha pisada do
cabalo de Santiago cando ía
camiño de Compostela.G
Antonio Cendán

VIAXAR.

EXERCICIOESAÚDE.

Xermade,
tellados,
ríos e grelos
Ao igual que o resto dos concellos da Galicia interior, o de
Xermade é un dos máis castigados polo despoboamento
das dúas últimas décadas. Trátase dun termo municipal eminentemente rural, no que non
sobresae ningunha das parroquias como capital local. Situado a cabalo da demarcación
das dúas provincias, de camiño ás Pontes, salientan aquí os
tellados de moitas das súas edificacións, por tratarse de terras
de canteiros.
Mais, se algo non se escapa
da vista do viaxeiro é a extensa
chaira verde na que se empraza o concello xermadino, un te-

O adestramento
abdominal

Cruceiro igrexa Momán.

rritorio no que existe unha
abundante flora e faunas autóctonas, que se misturan co
devir lento dos ríos Ladra e Trimaz, correntes que se confunden coas Fragas do Eume á altura de Monfero, o concello
que limita ao norte de Xermade. Da parroquia xermadina de

Nesta ocasión imos ver unha
parte do corpo moi coñecida: a
zona abdominal.
Moita xente está preocupada polo aspecto físico do seu
bandullo, igual homes que mulleres. No momento no que se
acumula graxa visíbel, a autoestima sofre un ataque directo.
O problema é que, na maioría dos casos, pensamos que
facendo abdominais imos

conseguir “baixar o bandullo”.
O axioma máis abdominais
igual a menos bandullo é falso.
Este erro perdura, ou ben por
efecto do descoñecemento ou
por non aceptar que non é tan
doado desfacerse de anos de
malos hábitos alimenticios.
Os músculos da parede abdominal participan en numerosas funcións: a prensa abdominal (empurrar no parto), a
excreción do contido das vísceras abdominais e pelvianas, a
ventilación pulmonar e a mobilización e estabilización do
tronco. Polo tanto, o seu adestramento non cumpre unha
soa función. No caso do deporte, a mobilización e estabilización do tronco son fundamentais para unha correcta execución da maoría de movementos técnicos. Polo tanto, cando
fagamos abdominais non estaremos adelgazando pero si
dándolle tono a unha estrutura
que ten que facer de sostén.
A pregunta para respostar
agora é: como adestrar os abdominais? Nunha revisión de
estudos referentes ao adestramento da zona abdominal
chegouse á conclusión de que
as sesións deberían incluír varios exercicios porque non
existe un só que cumpra os
dous criterios principais: 1)
producir un nivel de activación
elevado en todos os músculos
e, 2) non producir un estrés importante nas costas.
Segundo algún autor hai que
ter en consideración que máis
do 90% das persoas cando realizan un exercicio abdominal clásico que involucra o recto abdominal, provoca unha distensión
da faixa abdominal, o cal podemos observar cando sobresae o
abdome cara a fóra ao realizar
unha elevación do tronco estando tombados cara a arriba. Isto
pode provocar incontinencia
urinaria pola presión creada e
por iso as recomendación a seguir serán:
–Facer movementos que te-
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ñan utilidade na vida cotiá como levantarse do chan pero con
axuda dunha corda ou goma
elástica, non máis de 20 repeticións e tres ou catro series con
descanso de dous minutos.
–Boca abaixo e apoiados
nos antebrazos, nos cóbados e
na punta dos pés, subir e baixar
o tronco sen tocar o chan entre
10 e 15 veces e catro series co
mesmo descanso.
–Tombados de lado, cos xeonllos flexionados e as mans
na cabeza, tratar de despegar o
tronco do chan. 10 repeticións
e catro series de cada lado sen
descanso.
Todo isto tratando de meter
o abdome cara a adentro cando se fai o máximo esforzo ao
tempo que se expulsa o aire. A
frecuencia será de dous a tres
días a semana.G
Xurxo G. Ledo

jgledo@gmail.com

VIÑOTECA.

Viña Caneiro
Ramón Losada, que dirixe a
adega familiar Losada Fernández, situada en Ferreira de Pantón, elabora catro viños diferentes, tres que non se venden en
Galicia porque van directamente aos Estados Unidos: das ribeiras do Sil, o Pena do Lobo
en Amandi e o Viña Caneiro en
Doade, e da ribeira do Miño, o
Viña do Burato en Balboa e o
que si se pode atopar nas tendas
e restaurantes do país, o Don
Ventura, que é unha mestura de
todas as súas viñas.
Viña Caneiro 2008
Adega Losada Fernández
(Ferreira de Pantón)
Mencía.
D.O. Ribeira Sacra

Un viño de viña, de vila, de orixe, de caste... viño que desde a
esencia transcende, si, só con
mirar a súa cariña brillante,
inspirando coma un suspiro
as notas dos seus airiños, bicando suavemente o seu corpiño até sentilo ben dentro, chegando, amodiño, un a un, aos
praceres que garda...
Fino, (diferente a ese vino
fino que outros tradicionalmente adosaron ao seu nome),
sutil finura, vertical, incisivo,
chega rectilíneo mesturando
especiarías finas e froita enne-

Entropía de café, gingseng e guaraná.

grecida e baias ceibes no campo... con refinamento, cubertas nunha, outra vez, leve envoltura, veo mineral de tal sutilidade que el soíño se desfai
en segundos, sen que nos deamos conta, deixándolles paso
ás cores máis vivas da froita
vermella e da flor sobre a herba
empedrada.
Saboroso, goloso, fresco...
seda transparente ao vento
fresco, así percorre o padal, e,
coma o aire perfumado das súas roupaxes, fica en nós o seu
recordo. Frescor iluminando o
espazo todo, o pasado e o futuro, o interior e o exterior.G
Antonio Portela

BEBER.

Entropía
revoluciona
o licor
con gingseng
e guaraná
Unha moda transformou o licor café en menos dunha década. De bebida tradicional, máis
ben propia de Ourense, converteuse, a ritmo de Lamantubá, na referencia nocturna de
gran parte da mocidade de todo o país.
A novidade de Novalicor
Auria é sumarlle ingredientes
totalmente naturais e, sobre
todo, únicos. Porque, ademais
do típico Entropía Coffee, a
adega de Allariz lanza Entropía
Gingseng e Entropía Guaraná.
Ninguén se atrevera antes a
mesturar, utilizando o método
artesanal, a augardente galega
con estas herbas, base das bebidas enerxéticas que tamén
levan anos de moda. O resulta-

do é moi tentador, mesmo perigoso. Dous licores que combinan o sabor sorprendente
das herbas exóticas sobre base

de 100% aguardente da mellor
calidade.
Ademais, a presentación é
impecábel e moderna, ideal

MAGAZINE.39.

para agasallar tanto a galegos
como foráneos. De feito, o obxectivo de Novalicor Auria non
é o mercado do país –saturado
de produtos industriais e caseiros, ás veces dunha calidade
máis ben baixa– senón espallarse polas redes de distribución da hostalería nocturna.
Os máis conservadores poden apostar pola gama Devanceiros, que ofrece os tradicionais licor café (28% vol.), augardente branca (42% vol.) e licor
de herbas (28% vol.). O prezo de
todas as bebidas, dende 21 euros a botella, é acaido tendo en
conta a calidade e a novidade
do produto, xa dispoñíbel en
tendas de gourmets, bares e en
www.entropialiquors.comG
Manuel Vilas
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1.394 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

Carlos Blanco, coa súa compañía
Abada Teatro, está a levar con
éxito a súa obra Só polos escenarios galegos.
Coordenado por Gonzalo Vilas
AMES
¬TEATRO. Só. Un espectáculo teatral protagonizado por Carlos
Blanco, o comunicador e actor que
está colleitando un gran éxito con
esta obra. Este venres 19, ás 21:00,
na Casa da Cultura do Milladoiro

Forum
Gastronómico
en Santiago
Os mellores cociñeiros do mundo
voltan a Santiago a esta XI Fórum
Gastronómico que se celebra por
segunda vez na capital galega. Ferrán Adrià, Pierre Gagnaireou Jacob Mielck son algunhas das figuras da gastronomía que amosarán
as súas artes culinarias. Catas, concursos, exposicións, obradoiros ou
sesións de cociña en directo son algunhas das actividades que se desenolverán dentro do Fórum.
Durante a semana os afeccionados á cociña poderán participar en
actividades como catas nas rúas e
prazas da cidade, o II Concurso de
Pulpeiras, visitas guiadas temáticas,
a exposición Memorias da Cociña
Galega, obradoiros como Merco e
cociño con… no Mercado de Abastos ou o FórumNenos.
De luns a mércores, desenvolverase o congreso profesional no que
tomarán parte afamados cociñeiros
como Eneko Atxa, os irmáns Joan
e Josep Roca, Pedro e Marcos Morán, Pepe Solla, Pierre Gagnaire,
Ernst Knan, Jacob Mielcke, Bernard Lahousse , Chakall e Ferran
Adrià.
Estas estrlas dos fogóns farán sesións de cociña en directo, cuxo resultado será degustado polos asistentes. Celebraranse até oito sesións diarias, e ofreceranse tamén
sesións máis curtas para complementar os obradoiros.
As xornadas están organizadas
por Turismo de Santiago e Pep Palau, von Arend & Associats, sendo
un referente culinario a nivel internacional.
Do 20 ao 24 de febreiro, recinto Feiral
de Amio, Praza de Abastos, e outros
espazos e rúas de Santiago.

O BARCO
¬ MÚSICA . The W.C. García
Show. Actuación deste carismático membro dos Dios que te
Crew, este venres 19, ás 00:00, no
Pub Baranda.
BUEU
¬EXPO. Cogomelos do Cabo
Udra. Mostra fotográfica da riqueza micolóxica deste paraxe do
concello. Na Aula da Natureza de
Cabo Udra, os sábados e domingos
de 11:00 a 18:00, até o 4 de abril.
¬CINE. Conan, o neno do futuro. Esta serie de manga, que
aporta uns positivos valores, vai
ser proxectada nos seus distintos
capítulos, durante 13 semanas,
até o 2 de maio. Será este domingo21 e todos os domingos
até esa data, ás 12:00, no Centro
Social do Mar.
¬MÚSICA. Mamba Beat. O grupo
bilbaíno presenta na Sala Aturuxo a
fórmula máis salvaxe e actualizada
do acci-jazz. Será´o sábado 20, ás
22:30 h. Entradas 7 euros..
CARBALLO
¬ TEATRO . Rosalía, a pulga
que escribía. Unha producción da compañía Galitoon, nun
espectáculo para os máis noviños. O domingo 21, ás 18:00 , no
Pazo da Cultura.
CEDEIRA
¬TEATRO. Unha rosa no xardín Unha obra infantil do grupo
Pinga Teatro, que poderemos ver
o domingo 21, ás 18.30, no Auditorio Municipal.
A CORUÑA
¬CINE. Cine para os nenos.
Todos os sábados de xaneiro a
abril , ás 18:00, no Museo Unión Fenosa - MACUF.
¬CINE. Lock and Stocks.Dentro
do ciclo Londres no Cine, filme de
Guy Ritchie (1998). O luns 22, ás
18:00 e 20:30, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬CINE. Cines Fórum Metropolitano. Esta semana poderemos ver Caterina va in citta, de
Paolo Virzi (Italia , 2003), e o clásico do francés Jacques Tati,
Mon Oncle (O meu tío, Francia,
1958). De xoves a sábado, entradas a 3 e 2 euros, nos cines Forum
Metropolitano.
¬ CINE. Programación CGAI.

¬ EXPO
Brais Pinto, o afiador revolucionario
A Coruña
A finais dos anos 50 un grupo de
estudantes e traballadores galegos de ideoloxía esquerdista formou en Madrid o grupo denominado Brais Pinto. Dentro del convivían, entre outros, Xosé Luís
Méndez Ferrín, Bernardino
Graña, Reimundo Patiño, Xosé
Fernández Ferreiro, Bautista Álvarez, Ramón Lourenzo, César
Arias, Herminio Barreiro, Aleixandre Cribeiro, Manoel María
ou Ben-Cho-Shey.
Ademais de organizar faladoiros,
actividades culturais e crear unha
editorial e unha colección de poesía, os membros do grupo Brais
Pinto evolucionan teoricamente
cara o marxismo, e neles comeza a
madurar a idea de formar un novo
partido nacionalista de esquerda
superador do piñeirismo.
As bases ideolóxicas do que ía ser
a organización eran vagas, e o
grupo non sobreviveu ás súas propias diversificacións, desapare-

Xoves 18
Jem Cohen: Programa 2. 20:30 h. Little Flags(2000) Evening’s Civil Twilight in empires of tin (2008) 106´.
Vídeo. Subtítulos en galego. Presentación a cargo do seu autor, Jem Cohen. Entrada gratuíta.
Venres 19
Samuel Fuller.18:00 h. The Baron of
Arizona(1950) 93´. Subtítulos en galego.
Novos Thrillers. 20:30 h. A última testemuña, Alan J. Pakula, 1974 102´.
Subtítulos en galego.
Sábado 20
Samuel Fuller.18:00 h. Fixed Bayonets! (1951) 92´. Subtítulos en
castelán.
Novos Thrillers20:30 h.A última testemuñaAlan J. Pakula.
Luns 22
Samuel Fuller20:30 h. Fixed Bayonets! (1951) 92´. Subtítulos en
castelán.
Martes 23
Jem Cohen: Programa 3. 20:30 h.
Glueman(1989) Instrument(1999)
120´. Vídeo. Subtítulos en galego.
Mércores 24
Jem Cohen: Programa 4. 20:30 h. Coney Island and End of God the way
it must be (1996), Lost book found
(1996),Black Holeradio(1992), NYC
weights and measures(2006), One
bright day(2009), Long for the city

cendo en1964. Pero quedou constituído nun referente para as loitas
nacionalistas de Galicia e, sobre
todo, foi semente dunha xeración
de importantes artistas e dun amplo labor cultural.
Uxío Novoneyra, a quen se dedica o Día das Letras Galegas de
2010, formou parte deste grupo,
servindo a mostra como homenaxe á súa figura.
Os obxectivos da mostra son, entre outros, destacar a importancia

(Patti Smith in New York)(2008) 79´.
Vídeo. Subtítulos en galego.
Na Rúa Durán Loriga, 10-baixo.
¬EXPO. Brais Pinto, o afiador
revolucionario.Unha exposición
formada arredor do grupo Brais
Pinto, formado por artistas galegos
nos anos 50. A mostra, organizada
pola Concellaría de Cultura, pretende
dar a coñecer esta xeración artística e
a súa importancia no devir cultural e
político galego. Até o 27 de febreiro,
na Casa-Museo Casares Quiroga.
¬EXPO. Esta moda é para sempre.Con este título, a Concellaría 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 este domingo 21 , no Pazo
de María Pita.
¬EXPO. Mulleres, espello de
culturas. Un percorrido de carácter antropolóxico e ao mesmo
tempo emotivo por temas femininos universais, compartidos por todas as mulleres do planeta, nesta
mostra organizada por La Caixa e o
Museo Etnográfico de Munich. Até

do grupo dentro da evolución do
galeguismo cultural e político, indagar na xénese dos grupos nacionalistas galegos, ver a súa contribución á renovación literaria galega, trazar perfís dos integrantes e
adaptar a mostra aos deseños curriculares dos distintos ciclos escolares, servindo de actividade complementaria á aula.
Até o 27 de febreiro, na Casa- Museo
Casares Quiroga da Coruña.

o 4 de abril, no Kiosko Alfonso .
¬EXPO. Unterwegs, ao paso de
Walter Benjamin . Fotografías
de Chema de Luelmo. Até o21 de
marzo, na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. Ruth Mathilda Anderson. Unha mirada de antano. Mostra das fotos desta fotógrafa americana, retratando a Galiza
dos anos 1924 e 26 para a Hispanic
Societyde 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. Bloodhook. O novo
trío do batería Dusty Watsontocará
este venres 19, ás 22:30, entradas a
10 euros, no Mardi Grass.
E o vindeiro mércores 24, ás 22:30,
entradas a 10 euros, Don Fernando, unha banda australiana a
pesares do seu hispano nome, que
recolle a testemuña musical de grupos como Kyuss e Queens Of The
Stone Age.
¬MÚSICA. Albert Plá. O inclasificábel cantante catalán presenta o
disco La diferencia, que tirou hai
dous anos. O espectáculo complétase con outras sorpresas escénicas,
na liña orixinal de Plá. Este xoves 18,
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O grupo portugués Abril Fado
Atlántico traerá os fados e outros ritmos aos escenarios ferrolanos do Teatro Jofre.

ás 21:00, entradas de 15 a 10 euros,
no Teatro Rosalía.
¬TEATRO. Shakespeare para Ignorantes. Unha divertida e cáustica montaxe sobre textos do mestre inglés, creada por Producións
Teatrais Excéntricas, nome tras do
que están os de Mofa&Befa e
Quico Cadaval. O xoves 18, ás
20:30, no Teatro Colón.
¬TEATRO. Chincha Rabincha.
Unha obra para os máis cativos, pola
compañía A Xanela do Maxín, o sábado 20, ás 18:00, e domingo 21, ás
12:00 e 18:00, no Teatro del Andamio.
¬TEATRO. O Forno. Unha obra no
estilo da commedia dell’arte, a cargo
da compañíaElefante Elegante Teatro. O sábado 20, ás 20:30, e domingo 21, ás 17:30, no Fórum Metropolitano.

¬ MÚSICA

Albert Plá
A diferenza
Falar de concerto con este espectáculo é unha forma de decilo, porque desta vez Albert
Pla sobe só ao escenario. Tan só
que, o pobre ten que cantar
unha chea de novas cancións
mentres toca a guitarra, sen esquecerse de controlar o son e
de apagar e acender os focos
que penduran dunha estrutura
a modo de gaiola, coma se fora
un carro da feira.
As cancións que contan historias
tráxicas e delirantes, cotiás e sorprendentes, delicadas e brutais,
crúas e surreais nas cales o verdugo é tamén vítima, a calma
transfórmase en tormenta, a comedia convive coa traxedia e a

¬ TEATRO
Après moi, le déluge
(Despois de min, o diluvio)
Teatre Lliure
Autor:Lluïsa Cunillé
Dirección: Carlota Subirós
Elenco: Jordi Dauder e Vicky Peña
Escenografía: Max Glaenzel e Estel Cristià
Iluminación: Mingo Albir
Vestiario: Marta R. Serra
Axudante de dirección: Ferran
Dordal i Lalueza
Jordi Dauder e Vicky Peña interpretan aun home e unha muller que se coñecen nun cuarto de
hotel de Kinshasa, a capital do
Congo. El traballa para unha com-

serenidade desemboca no desenfreo.
Este noveno traballo do catalán,
La diferencia (El Volcan, 2008),
está afiado de ironía e de tenrura, é provocativo per se, cheo
de humor negro, un traballo
chamado a converterse nunha
referencia clásica da súa discografía e no que contou entre outros con Quimi Portet, Diego
Cortés, Tino di Geraldo e Pascal
Comelade.
O inclasificábel ácrato-cantante
catalán, nado en Sabadell no
ano 1966, entusiasmará de novo
aos seus numerosos/as fans, e
deixará sorprendidos aos posçibeis despistados que se acheguen ao seu concerto.
Xoves 18, ás 21:o0, no Teatro Rosalía da Coruña.

pañía surafricana que se dedica á
extracción e á comercialización
do coltan, un mineral descuberto
nos últimos anos que resulta
esencial no desenvolvemento de
novas tecnoloxías.
Ela hai anos que está instalada
no hotel, onde fai de intérprete
para os homes de negocios que
se aloxan alí. O resto do tempo dedícao a tomar o sol ao carón da
piscina e, de feito, xa nin se lembra
de cando foi a última vez que saíu
do hotel. Son dous europeos que
nalgún momento da súa vida
descubriron a fascinación por
África e convertérona no seu refuxio. Ao longo da conversación, a
crúa realidade do mundo que os
rodea marcada pola inxustiza e o
saqueo irase facendo presente

A ESTRADA
¬TEATRO. Cerrado por aburrimiento. Un espectáculo sobre un
texto da directora Ana Vallés, na liña
habitual de Matarile Teatro. O venres 19, ás 21:00, no Teatro Principal.
FERROL
¬ACTOS. Contacontos infantil .
A Biblioteca Central acolle todos os
mércores, entre as 18:00 e as 18:50
horas, unha sesión de contacontos
para nenos e nenas no marco do programa A hora do conto. A actividade
está dirixida a rapaces de catro a dez
anos, gratuíta (retirando invitación na
mesma biblioteca).
¬ACTOS. Atraccións de feira.As
atraccións infantís de feira regresan
ao Cantón de Molíns, onde permanecerán até este domingo 21.
¬ACTOS. Clube de poesía. Sesións poéticas que se celebran en

dentro do aparente illamento
deste cuarto de hotel, a pesar de
todos os seus esforzos para pechar os ollos e a alma.
Après moi, le déluge(Despois de
min, o diluvio) é un texto de Lluïsa
Cunillé que nace tras un encargo
de Teatre Lliure de Barcelona,
dentro da iniciativa Autoría Textual, que propón a dramaturgos
cataláns escribir novas obras a partir de temáticas de actualidade.
A peza foi galardoada co Premio
Lletra d'Or 2008 ao mellor texto teatral editado en catalán.
O espectáculo está coproducido
co Centro Dramático Nacional.
Sábado 20, ás 20:30, e domingo 21 ,
ás 18:00 , no Salón Teatro de Santiago.

luns alternos. O luns 22, ás 19:30, entrada de balde, na Bilioteca da Praza
de España.
¬CINE. Match Point.Dentro do ciclo Londres no Cine, programado
por Caixa Galicia, este filme de Woody Allen, quen escolleu a capital británica como escenario de Match
Point (2005), unha amarga historia
que catapultou á popularidade a
Scarlett Johansson. O luns 22, ás
18:00 e 20:30, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬CINE. Invernos de Cine. Nos Cines Dúplex, e dentro deste ciclo proxéctase o mércores 24, a partir das
20:30 a curta A nena que tiña unha
soa orella e a longametraxe The Innocents, con entrada 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. O Teatro Jofre: Antes e
agora. Exposición de fotos sobre o
estado do teatro e a súa evolución e
arranxos. Aberta este mes, unha hora
antes dos espectáculos do teatro, no
primeiro andar do Teatro Jofre.
¬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. Solidaridad Obrera,
100 años de prensa anarcosindicalista. No centenario do nacemento do sindicato CNT, esta ex-

posición percorre tamén os cen primeiros anos de vida do xornal “Solidaridad Obrera”, o voceiro histórico
desta organización. Até este sábado
20, no Ateneo Ferrolán.
¬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 cantautor brasileiro Fred Martins. O xoves 18, ás
22:00, entrada a 5 euros, na Capela
do Centro Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Festival Sinsal. Dentro
deste festival adicado a amosar novas tendencias musicais, actúa o
músico de indie-pop,estadounidense de Austin Bill Callahan. Este
xoves 18, ás 21:00, entradas a 12 eurose no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. The Duke & The King.
Concerto deste grupo neoiorquino,
programado dentro do ciclo Vangardas Sonoras, de Caixa Gaklicia. O
sábado 20, ás 20:00, na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Abril Fado Atlántico.
Un grupo portugués liderado polo
guitarrista Daniel Adzemian, e que
experimenta sobre a fusión das influencias europea, indíxena e africana que deron como resultado estilos propios e definidos como o fado
o tango ou o chorinho. O sábado 20,
ás 23:00, na Sala Run Rum.
¬TEATRO/DANZA. Compañía de
Tania Carvalho. Actuación da
compañía lusa de Tania Carvalho,
que presentará o espectáculo de
danza De mín non posso fugir. O domingo 21, ás 19:00, con entrada a 7
euros, no Teatro Jofre.
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A obra do ecuatoriano Oswaldo
Guayasamin é lembrada en Pontevedra, nunha mostra de gravados expostos no Centro Social Caixanova.

¬TEATRO. Domingos a escena.
Función dun grupo amador, entrada libre , coa participación do
grupo Quemaisten Teatro coa
obra Mentirosas. O domingo 7, ás
19:00 , no Centro Cívico de Caranza.
GONDOMAR
¬EXPO. Construción e variacións . Exposición do pintor Manuel Izquierdo, que podemos ver
na na Aula de Cultura Ponte de Rosas.
LUGO
¬CINE. Ciclo José Luis López
Vázquez. Proxección dun filme do
coñecido actor español, ás 18:00, no
Centro de convivencia Maruja Mallo.
O ciclo continúa en vindeiros xoves.
¬CINE. Blowup.Primeiro filme de
Michelangelo Antonioni rodado
na cidade do Támesis, sobre a realidade e a apariencia, a través dunha
foto e un presunto asasinato. O martes 23, ás 20:00, noCentro Sociocultural Caixa Galicia.
¬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 pe-

zas arqueolóxicas, unha selección
ampla e representativa dos fondos
arqueolóxicos depositados no MPL
entre o 1990 e o 2005, unha interesantísima escolma do quefacer arqueolóxico destes quince anos na
provincia de Lugo. Até o 28 de
marzo, no Museo Provincial.
¬ EXPO . Pérez Porto. Exposición de cerámica deste artista.
Permanecerá aberta até o 28 de
abril, na Sala de Exposicións do
Pazo de San Marcos.
¬MÚSICA. Wooden. A banda galega de rock e ska actúa este venres
19, ás 00:00, no Club Clavicémbalo.
O sábado 20 estará Carlos Blanco,
nunha actuación na que unha parte
da entrada será destinada á ONG Intermom Oxfam,para axudar a Haití.

NARÓN
¬TEATRO. As actas escuras. Tras
o éxito de público obtido durante a
súa exhibición no Salón Teatro de
Santiago, a obra do CDGescrita por
Vidal Bolaño inicia en Narón unha
xira por un total de sete escenarios
galegos. O venres 19, ás 20:30 , e sábado 20, ás 20:00, no Pazo da Cultura.
¬TEATRO. Mowgli - O libro da
selva. Unha producción da compañía La Carreta Teatro, destinada
ao público infantil. O domingo 21, ás
18:00 , no Pazo da Cultura.

MUROS
¬ TEATRO . Rosalía, a pulga
que escribía. Unha producción da compañía Galitoon, nun
espectáculo para os máis novos.
O sábado 20, ás 18:30 , no Centro
Cultural e Xuvenil.

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.
¬ACTOS. Xornadas de Xardinería de Galicia . Máis de 400 arquitectos, paisaxistas, pedagogos,
urbanistas, técnicos municipais e
profesionais do mundo do xogo
participarán nas xornadas, que se
celebrarán o venres 19 e o sábado
20 , no Auditorio Municipal.
¬CINE. Wonderland. Dentro do
ciclo Londres no Cine, filme Mi-

NOIA
¬TEATRO. A Pensión.Un conto de
suspense que explora as consecuencias da soidade, representado
polo grupo galego Redrum Teatro,
ao que poderemos asistir este venres 19, ás 11:00 e 22:00, no Teatro
Municipal Coliseo Noela.

ORDES
¬MÚSICA. Moonjackets. Concerto este venres 19, ás 23.00, na
Sala Badulake.

O grupo israelí de danza e percusión Mayumana actúa en Vigo, para facelo despóis en Coruña, en semanas vindeiras.

chael Winterbottom(1999) que se
proxecta o martes 23, ás 20:00, no
Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Alfonso Costa Beiro.
Mostra antolóxica do artista galego,
titulada Ao natural. Até o 14 de
marzo, no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Amigo lobo. Fotografías
de Carlos Sanz, expostas até o 26 de
febreiro, no Centro Sociocultural
Caixa Galicia.
¬EXPO. Anacos da nosa terra.
Exposición de Kike Corbacho dividida en tres grupos: Grupo de Festas
de Galiza, Paixases e Lugares coñecidos e a Galiza profunda. Até o 28
deste m,es, no Auditorio Municipal.
¬EXPO. O universo de Blanco
Amor: 50 anos despois d´A
Esmorga. Exposición sobre as
edicións da inmortal novela de
Blanco Amor. Até o 25 deste mes,
na Librería Torga.
¬EXPO. Artificialia. Obras de Tamara Feijoo , Sara Fuentese María
Portas. Até o 31 de marzo, na Galería
Marisa Marimón.
¬MÚSICA. Cosecha Roja. O veterano grupo ourensán de rock actuará o sábado 20, ás 21:30, entradas + CD a 6 euros, no Café Cultural
Auriense.
E ao día seguinte, domingo 21, á
mesma hora e con billete a 5 euros,
concerto do grupo vasco de funk e
accid-jazz, Mamba Beat.
¬MÚSICA. Swing Band de Félix
Slovácek. O conxunto, creado
nos anos 60, é unha sensacional
agrupación formada polos mellores solistas de jazz tradicional de
Praga. Tocan instrumentos clásicos
do estilo dixieland de Nova Orleáns
interpretando versións modernas
de pezas do swing clásico. O venres
19, ás 20:30, entradas de 12 a 6 euros, no Teatro Principal.
¬TEATRO. A piragua.Unha obra da
compañía Abrapalabra Producións, con dirección de Cándido
Pazó e un destacado elenco do teatro galego. O xoves 18, ás 20:30, no
Auditorio Municipal.
¬TEATRO. Os Bolechas.Unha coidada produción de monicreques
pola compañía Caramuxo Teatro
sobre os populares deseños de
Pepe Carreiro. O domingo 21, ás
12:00, no Auditorio Municipal.
¬TEATRO. Cerrado por aburrimiento. Un espectáculo sobre
un texto da directora Ana Vallés,
na liña habitual de Matarile Teatro. O domingo 21, ás 19:00, no Auditorio Municipal.
PONTEVEDRA
¬ACTOS. IX Salón do Libro infantil e xuvenil.Esta mostra que

inclúe charlas, xogos, contacontos,
obradoiros e teatro estará aberta até
o 14 de marzo, centrándose a maioría
dos actos no Pazo da Cultura.
¬CINE. Secrets and Lies. Dentro
do ciclo Londres no Cine, programado por Caixa Galicia, proxéctase
esta comedia anglofrancesa dirixida
por Mike Leigh, Segredos e mentiras (1996). O martes 23, ás 20:00, na
Sede da Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Emocións, de Oswaldo
Guayasamin. Unha mostra de
gravados deste ecuatoriano de estilo
expresionista e comprometido no
campo social e político, un dos grandes muralistas sudamericanos, xunto
con Rivera e Orozco. Até o 7 de
marzo, 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.
¬ TEATRO . Sombreiros sen
chapeu. Unha produción de monicreques e figuras recortadas,
posto en escena polo veterano
grupo Tanxarina Títeres. Podemos velo o domingo 21, ás 12:00 e
18:30, e o luns 22, ás10:00 e 12:00,
no Teatro Principal.
¬TEATRO. 666. Unha produción do
grupo madrileño Yllana, que volve
despois do éxito de Brokers, con esta
obra que trae aínda máis doses de
humor negro, absurdo e mordaz. O
domingo 21, ás 21:00, no Centro Social Caixanova.
O PORRIÑO
¬MÚSICA. Baldosa Amarilla. O
grupo do Porriño actúa na casa este
veres 19, ás 23:00, no Café-Bar Liceum.
SAN SADURNIÑO
¬TEATRO. Só. Un espectáculo teatral
protagonizado por Carlos Blanco, o
comunicador e actor que está colleitando un gran éxito con esta obra. O
domingo 21, ás 19:30, no Centro Sociocultural.
SANTIAGO
¬ACTOS. Choiva de contos.Cada
sábado pola mañá, a biblioteca compostelá acolle unha actividade de
contos dirixida aos nenos e nenas. Ás
12:00, na Biblioteca Ánxel Casal.
¬ACTOS. Forum Gastronómico.
Os mellores cociñeiros do mundo
voltan a Santiago neste evento, a celebrarse do sábado 20 ao mércores
24. Ferrán Adrià, Pierre Gagnaire
ou Jacob Mielckson algunhas das figuras da gastronomía internacional
que amosarán as súas artes culinarias
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O Centro Social Caixanova en
Santiago acolle a exposición Seoane. Razón e compromiso,
formada por ao redor de 45
obras realizadas por Luís Seoaneao longo da súa traxectoria.
A exposición está organizada
con motivo do centenario do
nacemento dun dos artistas galegos máis universais.

no Recinto Feiral de Amio e outros
espazos da cidade.
¬CINE. Closer. Historia de drama
e romancedirixida por Mike Nichols (USA, 2004), baseada na
obra teatral de Patrick Marber , e
interpretada por Natalie Portman, Jude Law e Julia Roberts. O
martes 23, ás 20:30, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬CINE. Cine boliviano. O Cineclube Compostela proxecta os filmes Agarrando pobo (Agarrando
pueblo, Luis Ospina / Carlos Mayolo, 1977, Colombia) e Non se
pode facer en Europa (Can't Do It
in Europe, Charlotta Copcutt /
Anna Weitz / Anna Klara Åhrén,
2005, Bolivia), ambas subtituladas
en galego. O mércores 24, ás
21:00, no Centro Social O Pichel.
¬EXPO. Seoane. Razón e compromiso. Percorrido pola obra
deste gran artista galego de vocación universal, no ano de celebración do centenario do seu nacemento. No Centro Cultural Caixanova(Praza de Cervantes).
No mesmo recén inaugurado centro está aberta tamén a exposición
O Pórtico da Gloria. Misterio e sentido, ilustrando os estudos de Felix
Carbócon imaxes de gran tamaño e
senllos paneis explicativos.
¬ 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. Espectral. Obras das
coleccións do CGAC. A mostra, comisariada por Miguel von
Hafe , reúne, entre outras, obras de
José Antonio Hernández-Díez,
Sandra Cinto, Jimmie Durham, Rui
Chafes, Ana Mendieta, ou Antoni
Tàpies. No CGAC.
¬ EXPO . O home e as súas
crenzas. Mostra de fotografías
da artista franco-suíza Sabine
Weiss, primeira realizada no Estado. Até este domingo 21, no Museo das Peregrinacións.
¬EXPO. Fauna alada de Galicia.
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 vindeiro
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. Orquestra Sinfónica
de Galicia. A Sinfónica de Galicia é
a orquestra convidada no programa
de abono do Auditorio. No concerto
terá lugar a estrea absoluta de Noite
máis alá da noite, do compositor coruñés Juan Vara. Este xoves 18, ás
21:00, no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA. Metal Galiza. Unha
demostración de poderío da siderurxia sonora galega coa presentación ao vivo de tres bandas que
fan dos sons máis duros o seu sinal
de identidade: Primitive, The Codename e Tevra. O xoves 18, ás
21:30, na Sala NASA.
¬MÚSICA. Los Coronas. A mítica
banda de surf instrumental ofrece o
concerto presentación do 3º certame MusicaXove010. Estarán
como banda convidada Pi Graos.

As actas escuras, última produción do CDG sobre a obra de Vidal Bolaño, inicia a súa xira galega na vila de Narón.
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O grupo Talía Teatrorepresenta
en Santiago a obra Palabras Encadeadas, nunha función cuxos beneficios serán doados á solidariedade con Haití.

Este xoves 18, ás 21:30, entrada de
balde, na Sala Capitol.
O venres 19, ás 21:30, entradas a
12/15 euros, tocará a banda Hablando en plata.
E o sábado 20, ás 22:00 e entradas a
18-15 euros, tocarán os Sunday
Drivers.
¬MÚSICA. Dúo 2uS. Este dúo, que
se pronuncia “Dous”, está formado
por Fernando Abreuno clarinete e
Pablo Carrera na guitarra. Actúan
este venres 19 e os demais venres
deste mes, ás 22:00, entrada de
balde, no ciclo s “Desenchufados do
Miudo”, no Café-Bar Miudo, rúa dos
Truques.
¬MÚSICA. Ciclo de piano Ángel
Brage. Dentro do ciclo, nesta ocasión o virtuoso pianista estadounidense Tzimon Barto abordará
cinco visións humanas sobre a música a través da obra de cinco compositores de diferentes épocas. O

domingo 21, ás 21:00, no Auditorio
de Galicia.
¬MÚSICA. Xan Campos Trio. Jazz
galego a cargo deste trío, que vai tocar o vindeiro mércores 24, ás 22:45,
na Borriquita de Belém.
¬TEATRO. Après moi, le déluge
(Despois de min, o diluvio). Os
actores Jordi Dauder e Vicky Peña
interpretan un home e unha muller
atópanse nun cuarto de hotel de
Kinshasa, nesta obra do Teatro
Lliure. O sábado 20, ás 20:30 , e domingo 21, ás 18:00, no Salón Teatro.
¬TEATRO. Palabras encadeadas.A compañía Talía Teatrorepresenta este drama co obxectivo de
conseguir fondos para Haití. A recadación desta función será entregada
á ONG Médicos do Mundo. O xoves
18, ás 21:00, entradas a 7 euros, no Teatro Principal.
¬TEATRO. A cabeza nas nubes. A
compañía de Xavi Bobés, Play-

ground, presenta esta atractiva
peza de teatro visual na que se manipulan xoguetes para contar unha
historia de amor. O venres 19 e sábado 20 ás 21:30, e domingo 21 ás
20:00, na Sala NASA.
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.
¬TEATRO. A caixa de música.
Obra para os máis cativos, a cargo
do grupo Viravolta Títeres, que poderemos ver este venres 19, ás
20:00, no Teatro Municipal-Edificio
Área Panorámica.
VIGO
¬CINE. Frenesí.Un dos últimos filmes de Alfred Hitchcock, onde un
serial-killer londinense fai un impro-

pio uso das súas garabatas. O martes
23, ás 18:00 e 20:30, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Unha viaxe con Ramón
Cabanillas. Mostra das fotos de
once fotógrafos/as galegos, inspiradas na obra do poeta da raza. Até o
21 de marzo no museo Verbum, Casa
das Palabras.
¬EXPO. José Dávila. Espazo
continuo. Coa exposición do artista Jose Dávila (Guadalajara, México, 1974) conclúe o proxecto Puntos de encontro/Meeting Points,
comisariado por Agar Ledo. O proxecto de Dávila achega novas ideas
sobre a relación entre o museo e o
contorno urbano. No Museo MARCO.
¬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. A cidade do Infinito.
Viaxe á Fundación Vicente Ferrer. Mostra de fotografías e paneis
sobre a obra da Fundación nese lugar da India de extrema pobreza. Até
o 7 de marzo, na Sala de Exposicións
III do Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Latitud 20º N - Longitud
37º W. Unha mostra de 38 fotografías feitas polo fotoxornalistado xornal El Mundo Fernando Quintela,
embarcado a bordo dun cayuco,
unha viaxe de 18 horas no pasado
xuño, que acabou a mans da Garda
Civil. Até o 14 de marzo, no Centro
Cultural Caixanova.

¬ CONVOCATORIAS
Certame Franciso Añón de Poesía
O Concello de Outes convoca este certame, rexido polas seguintes bases:
1-Poderán participar tódalas persoas interesadas, de calquera nacionalidade que presenten
os orixinais escritos en Lingua Galega. Os textos
presentados deberán ser inéditos.
2-Establécense as seguintes categorías e premios, por idade que se contabilizarán ata o
trece de abril, data de remate de entrega dos
traballos:
Categoría A: Nenos/as de 6 a 7 anos.
Premios: 1º Clasificado: vale de 90 € en libros e
publicación da obra galardoada.
Accésit: Publicación da obra galardoada.
Categoría B: Nenos/as de 8 a 9 anos.
Premios: 1º Clasificado: vale de 120 € en libros e
publicación da obra galardoada.
Accésit: Publicación da obra galardoada.
Categoría C:Nenos/as de 10 a 11 anos.
Premios: 1º Clasificado: vale de 150 € en libros e
publicación da obra galardoada.
Accésit: Publicación da obra galardoada.
Categoría D: Nenos/as de 12 a 14 anos.
Premios: 1º Clasificado: vale de 180 € en libros e
publicación da obra galardoada.
Accésit: Publicación da obra galardoada.
Categoría E: Mozos e mozas de 15 a 17 anos.
Premios: 1º Clasificado: vale de 230 € a canxear
en libros e publicación do poemario.
Accésit: Publicación da obra galardoada.
Categoría F: Maiores de 18 anos.
Premios: 1º Clasificado: cheque por valor de
1000 € e publicación da obra.
Accésit: Publicación da obra seleccionada.
3-Para as categorías E e F, as obras terán unha
extensión mínima de 150 versos.
4- Os traballos presentaranse en sobre pechado, orixinal e cinco copias, figurando no seu

exterior a mención "XIV Certame Francisco
Añón de Poesía". No seu interior achegarase un
sobre pequeno, tamén pechado, figurando no
exterior o título da obra, a categoría na que participa e o lema ou pseudónimo do autor; e no
interior os datos persoais (nome, idade, enderezo, teléfono de contacto, centro de estudos,
titulo da obra e lema ou pseudónimo) e fotocopia do D.N.I. Estes traballos recolleranse nas oficinas do 1º andar da Casa da Cultura. Avda.
de San Campio s/n 15230 Outes (A Coruña)
Tamén poden enviarse por correo ao devandito enderezo.
5- O prazo de presentación rematará o luns 13
de abril de 2010.
6-O xurado, que se dará a coñecer oportunamente, será nomeado polo Excmo. Concello de
Outes. O día 17 de maio de 2010, dentro dos actos conmemorativos do Día das Letras, darase a
coñecer a decisión do xurado nun acto público
no que, ademais de facer a entrega ás persoas
premiadas, celebrarase a presentación do libro
"XIII Certame Francisco Añón de poesía, 2009".
7- Aqueles orixinais non premiados seán devoltos nun prazo de tres meses, previa solicitude
por escrito. Transcorrido o dito prazo, os poemarios serán destruídos.
8- A decisión do xurado será inapelable. A participación no presente certame implica a aceptación das anteriores bases
FICBueu 010, festival de curtas de
Bueu.
Abriuse o prazo de inscrición para a 3ª edición
do Festival Internacional de Curtametraxes de
Bueu, cuxo período de recepción de obras sde
estenderá até o 15 de xuño.
O festival celebrarase dende o 6 ó 11 de setembro. De entre todas as curtametraxes recibidas
serán seleccionadas 25, as cales serán anuncia-

Certame fotográfico Ateneo ferrolán.

Imaxe do poeta outense Francisco Añón.

das a través da web do festival o 15 de xullo.
Para máis información: www.ficbueu.com
O FestivalON2010 de Ribadeo.
Regresa este Festival creativo na súa sexta edición para mostrar as mellores curtametraxes
do panorama galego, estatal e internacional.
Os creadores que queiran participar deste certame poderán enviar os seus traballos até o 30
de abril.
No ano do Xacobeo en Galicia, OfestivalON
2010 súmase á lista de eventos culturais desta
comunidade no 2010. Este festival das artes audiovisuais mostrará ao seu público as derradeiras tendencias na realización de curtametraxes.
Dende OfestivalOn apóiase a difusión e a promoción do pequeno formato a través da exhibición de novos creadores co fin de chegar a tódolos públicos. Tódolos realizadores e equipos
que teñan interese por mostrar os seus traballos xa poden consultar as bases na web
www.ofestivalon.com.

O Ateneo Ferrolán, con motivo da celebración do Día Mundial do Medio Ambiente, organiza unconcurso fotográfico para afeccionados e profesionais,que se rexerá polas seguintes bases:
O temaestará relacionado coa Ecoloxía nos
seus diferentes aspectos (fauna, flora, paisaxe,
agresións...). Non se aceptarán a concurso fotografías de pitiños, niños, nen ningunha imaxe
que poda implicar sufrimento ou dano dun ser
vivo. No caso de imaxes en cativerio, será necesario mencionar dita circunstancia.
Estará aberto a todas as persoas interesadas no
tema, sexan afeccionadas ou profesionais da
fotografía.
Cada participante poderá enviar un máximo de
tres fotografías, en branco e negro ou cor, podendo acceder soamente a un dos premios. (...)
Ningunha fotografía presentada, poderá exceder no seu lado maior de 40 cm., nin este poderá ser inferior a 24 cm. As fotografías deberán
presentarse montadas sobre unha cartolina,
que sobresaia, con dous únicos tamaños
de 30 x 40 ou 40 x 50 cm.
As obras presentaranse baixo o sistema de
plica, e baixo seudónimo. (...)
Enviaranse ao seguinte enderezo: Ateneo Ferolán, Rúa Magdalena, 202-204, 1º -15402, Ferrol.
O prazo de admisión remata o 7 de maio de
2010. Premios: 1º- 900 €, 2º-300 €, 3º-150 €
O fallo será inapelable e darase a coñecer o día
5 de xuño, no acto de inauguración da Exposición, coincidindo coa celebración do Día Mundial do Medio Ambiente.
A organización terá o dereito de reprodución
das fotografías premiadas, que poderán ser utilizadas libremente nas actividades do Ateneo
Ferrolán que non conlevan ánimo de lucro.
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Anuncios de balde.
Poden facelos chegar a:
Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com .
Poden adxuntar unha foto.
Prégase avisar da desactualización dos anuncios.

Danza contemporánea no Teatro
Ensalle vigués, coa obra Sin dios, representada pola compañía Provisional Danza.

¬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. Piano Magic. Esta
banda londinense presenta o seu
novo disco Ovations, co grupo
Noise Project de teloneiros. O xoves 18, ás 22:00, entradas a 17-15
euros, na Sala Mondo.
¬MÚSICA. Bloodhook. O novo trío
do batería Dusty Watson, dará un
concerto este xoves 18, ás 21:30, entradas a 10 euros, na sala La Fábrica
de Chocolate.
O venres 19, á mesma hora, con entrada a 18-15 euros, actuación de Uk
Subs + The Vibrators,dous míticos grupos punk, nacidos nos xa lonxanos anos setenta londinenses.
O sábado 20, á mesma hora, teremos
ao grupo Sindicato del Crimen
que presentarán o seu novo disco La
república del miedo.

¬MÚSICA. Martynez. O enérxico
rock do grupo vigués chega á La
Iguana Club na presentación do
seu disco Human Toys. Este venres
19, ás 22:00 , na sala La Iguana Club.
E o sábado 20, ás 00:00, entradas a 8
euros, estarán os coruñeses Stereotipos, un grupo de pop-rock na
liña de Xoel López.
¬MÚSICA. Luis Castellanos
Trío. Ao percusionista ceutí Luis
Castellanos únense Diego Pacheco na guitarra e Paco Dicenta
no baixo, nun trío perfecto do chamado flamenco-jazz. Este venres
19, ás 23:00, entrada a 5 euros, na
sala Contrabajo.
E o día seguinte, sábado 20, á
mesma hora e con entrada a 3 euros, rock da man de Cool Train
Band, unha das bandas de Rock
con máis peso no panorama musical vigués.
¬MÚSICA. Festival Sinsal. Den-

O norteamericano Bill Callahan.

tro deste festival adicado a amosar
novas tendencias musicais, actúa o
músico de indie-pop, estadounidense de Austin, Bill Callahan. O
venres 19, ás 21:00, e na Sala de concertos do Centro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA/DANZA. Mayumana. O
grupo israelí de danza e percusión
ofrécenos a súa última creación:
Momentum, un espectáculo concibido polos creadores da compañía,
Eylon Nuphar e Boaz Berman, en
colaboración co director artístico
Giuliano Peparini. O mércores 24
(e até o domingo 28) ás 20:30, no
Centro Cultural Caixanova.
¬TEATRO. 666. Unha producción
do grupo madrileño Yllana, que
volve despois do éxito de Brokers,
con esta obra que trae ainda máis
doses de humor negro, absurdo e
mordaz. O sábado 20, ás 20:30, no
Centro Cultural Caixanova.
¬TEATRO/DANZA. Sin dios. Espec-

táculo de danza contemporánea a
cargo da compañía Provisional
Danza. Estará en cartel o venres 19 e
sábado 20, ás 22:00, e domingo 21, ás
21:00, no Teatro Ensalle.
¬TEATRO. Cambios de destino.
Obra posta en escena polo grupo Teatro en Punto, e que poderemos ver
o sábado 20, ás 221:30, e domingo
21, ás 20:00, no Teatro Arte Livre.
VILAGARCÍA DE AROUSA
¬MÚSICA/DANZA. 9 espellos e
unha caixa de música. Un espectáculo con referencias circenses,
toques teatrais e a atemporalidad e
da danza tradicional, clásica ou contemporánea, onde se crea durante
unha hora un ambiente melancólico, romántico, escuro e máxico. Desenrolada pola Compañía de
danza Bruma, dirixida por Serxio
Cobos. O sábado 20, ás 21:00, no Auditorio Municipal.

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 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.
 Aula de música moderna. Pop Rock -Jazz. Canto, Frauta 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).
 Alúgase casa en Vegadeo (Asturias) en tempada escolar. Amoblada, con garaxe e calefacción. Tel:
985 63 55 02.
 Particular vende áticono centro
de Tomiño, amoblado con calefacción, duplo ventanal, terraza con
toldo, adega e garaxe. Impecábel.
Mellor ver. Prezo: 90.000 euros. Tel:
690719480
 En Monterroso, alugo apartamento de 1 dormitorio, 1 salón-comedor, cociña con office, baño, trasteiro, garaxe e ascensor. Amoblado.
Bo estado. Luminoso. 200 €/mes.
Tel: 607.41.56.41
 Vendo coleccións de cen pins,
oitenta películas VHS, más de 150

revistas de coches de anos 80-90.
Prezo: 90 euros cada colección. Tel:
650793685.
 Compro fotos, documentos,
executorias, postais, libros e discos
antigos. Teléfono 678 911 804. Correo: sanader150@gmail.com
 Vendo balconada e portas do
século XIX, por reforma, en Bergondo. En perfecto estado. Tel:
628901393.
 Véndese porta de garaxe de
3’15 x 2’15 metros. Vigo. Bo estado.
Barato. Tel: 617486436
 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.
 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 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
 Vendo ovos da casa (ecolóxicos.) Entre Padron e A Estrada. Galinhas de crista pinheira e Mos, ceivas sen polución, auga limpa, alimentadas de millo e erva. Venda de
pitas, coellos e años criados á maneira tradicional. E-mail a: ovosdacasa.padrom@gmail.com , e envioche telf.

(mesas, cadeiras e estanterías), e
computadores de todo tipo: portátiles e pcs clónicos con Windows e
Linux. +info: mobeisecomputadores@gmail.com
 Véndese ático en Salceda de Caselas.3dormitorios, 2baños, cociña,
salón, garaxe e bodega. 90 m. 27
millóns ptas. Teléfono 691495571
 Ofrecese asistenta por horas,
limpeza e prancha. Zona vigo e
arredores. Teléfono. 691495571.
 Can para adoptar na zona de
Vigo. É pequeno, manso e moi tranquilo e cariñoso. Chamar ao 609
704 376.

 Podólogo con 34 anos de experiencia. Pulido, reflexoloxía, infravermellos... Atende a domicilio. 15/20
euros consulta segundo patoloxía,
45 minutos. Dr. Eduard, de 8:00 a
22:00. Ourense. Tel : 606592217.
 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 incluídos.Tel: 689
585 767.
 Vendo móbeis de oficina prácticamente novos, en moi bo estado

Vigo do centenario (1952). Preguntar por Carlos. Teléfono 986490688
 Profesor de náutica de lecer necesítase para academia. Teléfono:
616 217 619.
 Vendo BMW 525TDS. Bo estado.
Prezo económico. En Vigo. Tel.: 696
11 4250. 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 grabación ou outra actividade musical.
www. cisma.org, en Santiago.
 Son unha muller de 50 anos, e
busco entablar amizade ou relación
cun home de ideas galeguistas, con
sensibilidade polos problemas do
país. Tel: 655 16 26 46.
 Alugo piso en Ares. Amoblado.
Tel. : 981 44 86 09.

 Alúgase piso en A Coruña, rúa
Belen, perto da estación do tren e a
5 minutos do Pazo da Opera, dous
dormitorios, con mobles, 70m2, coa
comunidade incluido, reformado.
475€ . Tel: 609372341
 Véndese colección do Faro de

 Busco cuarto en casa de familia
ou persoa que busque compañía.
Persoa maior, educada, universitario. Na zona céntrica de Ourense.
Tel: 606592217.

 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

Arthur e a vinganza
de Maltazard
Dirixe: Luc Besson.
Animación. Francia, 2009

Jamie Fox e Robert Downey Jr. en O solista.

EN CARTEL.
O solista
Dirixe: Joe Wright.
Intérpretes: Jamie Foxx,
Robert Downey Jr.
Drama. EE UU, 2009

Un deses dramas, disque inspiradores, nos que impera o bo
sentimento e as vidas torturadas
que, finalmente, obteñen recompensa, ou o que é o mesmo,
Foxx e Downey Jr. opositando
infructuosamente –nin unha
triste candidatura– ao Oscar con
esta historia-kleenex baseada en
feitos reais na que un prodixioso
violinista acaba vivindo na rúa
por mor da súa esquizofrenia,
até que un día o descobre un
xornalista de Los Angeles e adica
todos os esforzos á súa recuperación. Dirixe con esforzado academicismo o británico Wright,
responsábel da recente Expiación e da versión inglesa de Orgullo e prexuízo, con Keira
Knightley e Judi Dench.

FRANÇOIS DUHAMEL

estatais o curioso biopic coral dirixido polo inclasificábel Todd
Haynes – Safe, Velvet Goldmine,
Lonxe do ceo– sobre a camaleónica existencia errante de Bob
Dylan durante o periodo de esplendor como icona cultural. A
través de sete historias complementarias, Haynes retrata distintos aspectos do mito dylaniano encarnado en personaxes
arquetípicas que representan as
múltiplas facianas do autor de
‘Blonde on Blonde’. Inclúe unha
das derradeiras interpretacións
do malogrado Heath Ledger.

Shutter Island
Dirixe: Martin Scorsese.
Intérpretes: Leonardo DiCaprio,
Mark Ruffalo.
Thriller. EE UU, 2010

Cando xa parecía unha batalla
perdida, algún distribuidor caritativo decidiu estrear nas salas

Alternando ficción e documental con metronómica cadencia,
regresa o desvalorizado Scorsese cun thriller psicolóxico ambientado nos anos 50, con DiCaprio –por suposto– e Ruffalo interpretando unha parella de endurecidos axentes federais que
son destinados a unha remota
illa na costa de Boston, onde deberán investigar a desaparición
dunha asasina recluída nun
hospital psiquiátrico e acabarán
descubrindo unha intriga de
maior calado. Adapta unha novela orixinalde Dennis Lehane,

Cate Blanchett interpreta a Bob Dylan
enI'm not there.

Leonardo DiCaprio é un axente federal en Shutter Island.

I'm not there
Dirixe: Todd Haynes.
Intérpretes: Christian Bale,
Cate Blanchett.
Drama. EE UU, 2007

Fotograma de Amores tolos.

autor orixinal do Mystic River, de
Clint Eastwood e do Gone Baby
Gone, de Ben Affleck.

Amores tolos
Dirixe: Beda Docampo Feixóo.
Intérpretes: Eduard Fernández,
Irene Visedo.
Drama. España, 2009

O vigués afincado na Arxentina
Beda Docampo –Buenos Aires
mátame, Quéreme– retorna a
España con nova fita, un drama
romántico de resonancias freudianas no que Fernández e Visedo encarnan unha parella de
complicada resolución amorosa. El é un psiquiatra de prestixio e ela unha coidadora do Museo do Prado obsesionada
cunha pintura barroca que representa dous amantes nos que
está convencida de verse reflectida ela e o seu adorado doutor.

fantís sen arestas para o seu
novo proxecto, neste caso co
sustento literario da novela xuvenil O ladrón do raio, para artellar unha odisea fantástica na
que un rapazolo amercianio
descobre nun campamento de
verán que, en realidade, é o fillo
do antigo deus grego dos mares. A partir de aí emprende
unha peregrinaxe aventureira
por uns EE UU mitolóxicos na
busca de repostas á súa bizarra
historia persoal.

Percy Jackson
e o ladrón do raio
Dirixe: Chris Columbus.
Intérpretes: Logan Lerman,
Rosario Dawson.
Fantasía. EE UU, 2010

Responsábel de dous Harry
Potter e dous Sós na casa, o que
fora guionista gamberro das
grandes fantasías adolescentes
dos 80 –os Gremlins e os Goonies– teima nas aventuras in-

Imaxe de Arthur e a vinganza de Maltazard.

Fotograma de Percy Jackson e o ladrón do raio.

O outrora interesante Besson
volve centrar esforzos no público infantil coa secuela da súa
exitosa, e máis ben prescindíbel,
Arthur e os Minimoys. Os diminutos protagonistas de orellas
bicudas retoman o discurso
épico fantástico ao estilo Jim
Henson nesta nova aventura sobre a busca da cidade prohibida
de Necrópolis, fogar do malvado
bruxo Maltazard. Afortunadamente, o seu frenético traballo
como produtor –anda polos 3-4
filmes ao ano, boa parte deles secuelas de éxitos previos– non lle
impide andar xa en proxectos de
maior substancia como director. Xa se anuncia para este ano a
súa persoal adaptación da mítica heroína da banda deseñada
gala Adèle Blanc-Sec. Agardemos que o resultado sexa mellor
ca o do seu apadriñamento na
decepecionante versión animada e televisiva do Valerian de
Christin e Mézières.G
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por Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Gibtelecom Chess Festival.
Di a tradición popular que mentres a mona de Xibraltar persista no peñón este seguirá baixo dominio británico, e tal vez por iso na II Guerra Mundial, temendo unha
invasión hispano xermana, un supersticioso Winston Churchill ordenou mandar varias decenas de monos á rocha. O cartel anunciador do VIII Gibtelecom Master representa a dous monos xogando ao xadrez, e durante o desenrolo do mesmo con
frecuencia se viu os xogadores enredando cos primates nas inmediacións do hotel
onde se xogaron as partidas. A final deste forte, popular e simpático torneo foi entre
o español Paco Vallejo e o inglés Michael Adams, e quen sabe se non foi por influxo
deses telúricos poderes que o saber popular lle atribúe aos macacos de Berbería,
que a soberanía do torneo quedou en mans británicas aovencer Adams ao xogador menorquino.
Adams, Michael 2694
Vallejo Pons, Francisco 2705
Gibtelecom Master Play Off (2.1)
04.02.2010. C05: Defensa Francesa.
Do 26 de xaneiro ao 4 de febreiro déronse cita en Xibraltar máis de 200 xogadores entre os que estaban xadrecistas
da calidade de Etienne Bacrot, Sergei
Movsesian, Gata Kamsky ou da campiona do mundo Alexandra Kosteniuk.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 c5 4.Cgf3 Cf6
5.e5 Cfd7 6.c3 Cc6 7.Ad3 Db6 8.0-0 a5
9.a4 Ae7 10.dxc5 Dc7 [10...Cxc5
11.Ac2=] 11.Cb3≈ Cdxe5 12.Cxe5 Dxe5
13.f4 Dc7 14.Ae3 g6 15.De1 Ad7
16.Rh1 h5 [16...0-0!?=] 17.Cd4± Cxd4
18.Axd4 0-0 os bispos brancos apuntan
directamente a un enroque debilitado e
desasistido Diagrama 19.f5! Axc5
20.Axc5 Dxc5 21.fxg6 De7 22.De5 f5
23.Axf5+- Df6 24.Dc7 Dg7 25.Ad3 Ac6

26.Dd6 Tae8 27.h3? [27Txf8+ Dxf8
28.De5+-] 27…e5 28.Ab5 De7
29.Txf8+ Dxf8 [29...Rxf8!? 30.Tf1+ Rg8]
30.Dc7 Dg7 31.Dxa5 Dxg6 32.Axc6
Dxc6 33.Td1+- Rh8 34.Txd5 Tg8
35.Db5 Dh6 36.De2 Dc1+ 37.Td1 Dg5
38.a5 h4 39.De4 Tf8 40.Dxb7 Df4
41.Dd5 e4 42.Te1 e3 43.Dd4+ 1-0.

SUDOKU
difícil

Horizontais:
1- Desaliñadas, con pouco coidado no vestir. 2- Perdese o equilibrio ou o control do movemento ao pisar. 3- Partido principal da
dereita española. Amarrada, cinguida cunha corda. Policía Militar.
4- Órgano do corpo humano, encargado de eliminar do sangue
as substancias nocivas a través dos ouriños. Canto poético. Concello da costa da morte galega. 5- Malestar no estómago, ardentía. Símbolo do Osíxeno. Nome propio do inspirador do marxismo. 6- Pola dunha cepa. Pinche, remate triangular colocado na
parte superior da parede dunha construción con tellado a dúas
augas. 7- Interese intenso, ansia. Símbolo do Nitróxeno. Nome
cariñoso e familiar da nai. 8- Impresión que producen no ollo os
raios de luz reflectidos por un corpo. Sindicato nacionalista galego. Nada, ou moi pouca cousa. 9- Desprazarse a un lugar. Nome
familiar de “Xaquín”. Símbolo do Nit. 10- Que ten todo o poder
imaxinable. 11- Natural de certa illa e estado da Oceanía.
Verticais:
1- Desviación negativa do que moral ou socialmente se considera normal. 2- Que ten forma de espiga. 3- Símbolo do Escandio. Tourear nunha praza de touros. Símbolo do Nobelio. 4- Contracción de preposición e artigo feminino. Ácido ribonucleico.
Arxila branca que, en barriñas, se usa para escribir nos encerados.
5- Elemento de orixe grega co que se forman palabras co significado de recto, dereito, correcto. Primeira letra. Emisora de radio
dos bispos. 6- Moi enfadado, cheo de ira. Nome de certo boneco
conforma de parrulo, que manexaba Mari Carmen, a ventrílocua.
7- Dedo dos pés. Símbolo do Fósforo. Felina de andar por casa. 8Na corte dos sultáns otomanos, título dos altos dignatarios e os
oficiais do exército. “.... da Xungla”, novela de Rudyard Kipling. 100
escrito con seseo. 9- Regala, concede. Privar ao porco ou outro
animal da capacidade procreadora. Símbolo do Neodimio. 10Escabrosa, abruptamente. 11- Persoa ou cousa con case a
mesma aparencia, calidades ou características ca outra.

SOLUCIÓNS
autodefinido

doado

crucigrama

difícil

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

AUTODEFINIDO

doado
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Xan Carballa

A

presidenta do parlamento vasco, Arantza
Quiroga, defensora do
papel social da familia , atopou
de repente unha pedra no zapato. Resulta que ela mesma
anuncia con gran preocupación

FAMILIA
que segundo acreditados estudos até un 18% de mozos e mozas vascos “desprezan os efectos
da violencia da ETA ou xustificana politica, porque así llelo inculcan no seo familiar”.

Non se sabe se a conclusión é
quitarlle os filllos aos pais que
non condenen a violencia ou
aceptar que a Educación para a
Cidadanía, que tanto deosta o
seu partido e a Conferencia
Episcopal, é necesaria se se
quere desfacer o binomio polí-

tica-violencia. Claro que tamén
se poden tirar outras conclusións sobre os novos dereitos
dos pais, que queren reintroducir os neocons do PP. Por exemplo á hora de entrar a saco nos
currículos escolares ou a escoller
a lingua de escolarización.G

Vén de presentar unha tese de doutoramento que demostra que o aluminio é un factor no desenvolvemento do
párkinson, aínda que advirte que se non se toman antiácidos para a úlcera e non se ten a función renal alterada,
non hai perigo. Chámase Sofía Sánchez Iglesias.

Sofía Sánchez Iglesias,bioquímica
‘O aluminio pode ser malo para o párkinson’

PACO VILABARROS

H. Vixande

Quen lle pagaron o estudo, os
fabricantes de PVC?
Para nada, é un proxecto de investigación da Universidade
de Santiago de Compostela financiado pola Xunta.
De todos os xeitos, as fiestras
da miña casa, nin aluminio nin
PVC, madeira de toda a vida.
O PVC non o sei; o aluminio
non é que estivera ben visto,
simplemente até hai pouco
pensábase que era completamente inocuo. Ultimamente
relaciónase con enfermidades
neurodexenerativas.
O aluminio será un factor de
risco co párkinson, pero o tabaco serve de prevención.
Iso está demostrado. O profesor
Ramón Soto realizou un estudo
que demostra que a nicotina é
un factor protector contra o párkinson e agora sabemos que o
aluminio, por si só, non provoca
o desenvolvemento desa enfermidade, pero con outros factores si pode potencialo.
Imos por partes, seica o aluminio oxida o cerebro. Combatámolo con viño!
É un punto de vista. No noso
cerebro prodúcense oxidacións continuas, mais nas células temos sistemas de compensación antioxidantes que
fan que se manteña o equilibrio. O aluminio inhibe eses
mecanismos antioxidantes e
potencia o estres oxidativo,
que é cando a célula xa non é

capaz de contrarrestar os efectos habituais da oxidación.
Parece que os que padecen úlcera despois terán párkinson.
Non é automático. Hai persoas
con úlceras que teñen a tendencia a tomar moitos antiácidos,
uns medicamentos que se venden sen receita. Sabemos que
conteñen compostos derivados
do aluminio e se se fai mal uso
deses fármacos pódense desenvolver patoloxías deste tipo.

Como factor de risco, é tan relevante?
En condicións normais sufrimos unha alta exposición ao
aluminio porque se emprega
nas medicinas, nos cosméticos,
nos utensilios de cociña... Un
corpo humano ten a capacidades de eliminar o 95% do aluminio que se inxire, agás cando se
teña a función renal alternada.
Como factor de risco é importante no caso do abuso de medi-

cinas contra as úlceras e cando
está alterada a función dos riles.
Non hai outros factores máis
importantes?
Evidentemente, non dicimos
que cause o párkinson. Non
sabemos que é o que o produce. Ademais, é unha enfermidade multifactorial, hai
moitos elementos implicados
e están relacionados entre eles.
O famoso estres oxidativo
pode ter importancia.
Que pasa cos que bebemos todos os días un refresco nunha
lata de aluminio?
Nada. O aluminio das latas
non se disolve na bebida e,
aínda que o fixese, poderíamos
eliminar o 95%. De todos os
xeitos, hai anos que se aconsella non empregar utensilios de
cociña deste material porque a
altas temperaturas e en medios ácidos pode solibilizarse.
E teremos que rematar co papel de aluminio?
Para nada. Non é nocivo non
sendo a altas temperaturas e
en medio ácido como o vinagre, pero non dá para desenvolver unha patoloxía. Sábese
que despois de 15 anos en en
doses altas aparecen enfermidades relacionadas.
O certo é que estamos rodeados de aluminio, é un material
moi útil.
É o metal non ferroso de maior
uso. O 14% da produción
mundial emprégase en utensilios de cociña e en envases.G
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on é máis feliz quen máis
ten senón quen menos necesita. A sentenza atribúeselle a
Buda, pero tamén a reclaman
aforricas, autores de libros de autoaxuda e a CEOE, cando fala
dos demais. Probado está que o
benestar persoal non aumenta
co PIB per capita, a partir de
certo nivel mínimo, e tamén que
sería inviábel que o planeta vivise de acordo cos actuais cánones do confort material occidental. Nin sequera no Norte opulento podemos xa permitírnolo.
A crise obriga a exercitar a
imaxinación política e a debater
outros modelos sociais. O meu
favorito é a teoría do decrecemento: cuestiona que a produción e o consumo poidan crecer
indefinidamente nun mundo
con recursos limitados e propugna irmos minguando devagariño antes de que o actual modelo se colapse. Un dos seus proselitistas é o francés Serge Latouche, e Carlos Taibo, un dos máis
activos espalladores entre nós,
pero xa o agoiraran todas as
avoas: "Aínda habedes traballar
na terra". Non só se trata dun
cambio de modelo económico,
tamén de estilo de vida: traballar
menos e consumir menos.
Ignoro se aos decrecentes lles
dan as multiplicacións, pero calquera alternativa que defenda a
conquista do tempo de lecer
conta coa miña simpatía inmediata. Non é nogalla, os que temos a tensión baixa e carecemos
do ritmo maquinal ao que se
baila a vida moderna sospeitamos que as lambetadas que se
nos ofrecen a cambio da nosa
escravitude non compensan as
facturas do psiquiatra. Onde
venden os boliños de Alicia?G

’’

Calquerainiciativaque
defenda a conquista
do tempo de lecer
conta coa miña
simpatía”

