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NUEVA YORK. El popular escri-
tor estadounidense Dan Brown 
vendió en tan solo un día más 
de un millón de copias de su 
esperada novela ‘El símbolo 
perdido’, en Estados Unidos, 
Canadá y el Reino Unido, los 
primeros países en los que salía 
a la venta.

La editorial confirmó que, 
durante las primeras veinticua-
tro horas en las que ‘El símbolo 
perdido’ estuvo a la venta, los 
lectores de esos tres países an-
glófonos adquirieron más de un 
millón de copias.

El libro ya había marcado ré-
cords antes de su publicación, 
debido al elevado número de 
pedidos anticipados que se rea-
lizaron a través de Internet.

Antes de salir a la venta,el li-
bro ocupó durante semanas el 
puesto más alto de las listas de 
ventas de Amazon, la primera 
tienda por internet, y de Barnes 
& Noble, la mayor cadena de li-
brerías del mundo.

Ese número se suma así a 
los cinco millones de libros que 
componían la primera edición 
que Random House había pre-
parado de la obra de Brown.

‘El símbolo perdido’, de 
Dan Brown, vende cinco 
millones en un día

paula barros

PONTEVEDRA. «A fame é a gran-
de inxustiza da humanidade. 
Hoxe en día prodúcense alimentos 
de sobra para alimentar a toda a 
poboación mundial e é absoluta-
mente inxusto que, por un mal 
reparto, algunhas persoas tiren 
coa comida e outras morran de 
fame». Desta forma se refire Isa-
bel Iglesias, colaboradora da ONG 
‘Acción contra el hambre’, a temá-
tica do documental ‘854’, que se 
presentou onte no Teatro Principal 
de Pontevedra.

Trátase dunha peza de 24 mi-
nutos de duración na que, coa 
realidade nixeriana de fondo, se 
mostra dunha forma natural e 
sen caer no catastrofismo ou na 
agresividade a complexidade dun 
problema como a falta de alimen-
tos nalgúns países africanos.

«Nós traballamos en 40 países 
e hai que saber diferenciar cales 
son as causas e as consecuencias 
da fame en cada un deles. Este 
documental refírese a cando a 
fame termina evolucionando en 
desnutrición, unha enfermidade 
que hai que tratar porque está pro-

«É certo que aquí temos crise, pero 
nós falamos de mortes por fame»
▶ A ONG ‘Acción contra el hambre’ presentou onte o documental ‘854’ no Teatro Principal

Isabel Alonso durante o acto de presentación da peza. rAfA fAriñA

O vicepresidente da Deputación Provincial José Juan Durán presidiu onte 
o acto de entrega dos traballos que concorreron á edición 2009 do Premio 
Valle Inclán, que este ano acada a súa sexta edición. Este ano presentá-
ronse un total de cinco traballos, dos cales dous proceden do estranxeiro 
(EE UU e Francia) e os restantes, de Zaragoza e de Barcelona.dP

a Deputación entrega os galardóns da sexta 
edición dos premios ‘Valle Inclán’

PONTEVEDRA. A Escola de 
Gaitas e Percusión da Deputa-
ción de Pontevedra ten aberto 
o prazo de matrícula para o 
curso 2009-2010 ata o 25 de 
Setembro.

Durante ese tempo, pode-
ranse matricular interesados 
a partires dos 6 anos en Re-
dobrante e Pandeireta, e dos 
8 anos en Gaita e Zanfona (as 
clases de Zanfona, soamente 
na Escola de Vigo), e adultos 
sen límite de idade.

As prazas para a escola son 
limitadas, quedando en lista 
de espera unha vez sobrepasa-
do o cupo.

A Escola de Gaitas 
abre o prazo de 
matrícula para o 
curso 2009-2010

vocando a morte de cinco millóns 
de nenos cada ano, e está rodado 
en Nixeria porque é un dos países 
máis pobres do mundo», comenta 
Iglesias.

A través dunha visión distinta 
ós documentais deste tipo, a peza 
trata de achegar ó público a for-
ma en que é tratado o problema 
da desnutrición. «Hai casos de 
nenos que padecen desnutrición 
severa aguda, algo que os deixa 
nun estado de tal gravidade, que  
o gordo do brazo lles mide once 
centímetros, ou o que é o mes-
mo, o diámetro dunha moeda de 
dous euros», afirma a colabora-
dora, que engade que «nós o que 
facemos é contratar a xente deses 
lugares e formala para que asuma 
o futuro e leve a cabo os cambios 
necesarios».

forma De traballo.  ‘Acción 
contra el hambre’ traballa na 
erradicación da fame e da desnu-
trición. Os membros do colectivo 
valoran ós nenos, explícanlles ás 
nais o tratamento que é necesario 
para cada un deles, e proporcióna-
lles os alimentos precisos en cada 

caso.
Anualmente, vinte millóns de 

nenos padecen desnutrición e, 
para tratalos, a ONG aplícalles 
unha papilla nutritiva chamada 
‘Rufth’, un alimento preparado 
listo para tomar que, cando o neno 
aínda está en condicións de tomar 
algo e non vomita, pode seguir o 
tratamento na casa, aínda que ta-
mén se lles realiza un tratamento 
médico con antibióticos,  vacinas, 
ou aquelo que precisen.

«Cada quen escoita o que quere, 
é algo que facemos todos. É certo 
que aquí temos crise pero nós esta-
mos falando de mortes por fame e 
países que teñen unha esperanza 
de vida de 40 anos, e iso é algo que 
nos debería axudar a valorar o que 
temos», afirma Iglesias. 

Durante a presentación do 
documental de onte tamén se 
presentou a campaña ‘Pídeselo a 
Al Gore’ na que, a través da web 
‘www.pideseloaalgore.org’, se 
recolle apoio para solicitar a Gore 
que elabore unha película sobre 
esta problemática.

«Al Gore logrou que o medio 
ambiente se situase en primeira 
liña de debate público porque fixo 
unha película impactante na que 
mostrou realidades que chegaron 
á xente. O que se lle pide con esta 
campaña é que faga o mesmo co 
problema da desnutrición, que 
faga un film sobre a fame que ex-
plique realmente cal é a realida-
de incómoda da fame e poña en 
primeira liña a erradicación desa 
gran pandemia», di Iglesias.


