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A OLLADA DO DESEXO
OBRA FOTOGRÁFICA 1933-1973
Eduardo Blanco Amor

O DESEXO DE APREIXAR O MUNDO.
A obra fotográfica de Blanco Amor
parte dunha intención claramente
estética e tamén documental.

A DECISIÓN DE TOURIÑO, SECUNDADO POR F. VÁZQUEZ,
de recoñecer publicamente a incerteza que pesa sobre os investimentos prometidos polo Estado na Galiza, ten unha especial importancia. Para tomar esta decisión, ou ben o PSdeG-PSOE pactou
xa co goberno central unha rectificación con melloras notábeis nos
orzamentos, presentándose o candidato socialista galego como o
“conqueridor” dunhas partidas que non deron logrado nin o PP nin
o BNG, ou está a poñer en marcha unha reivindicación cuxos efectos políticos e os seus custes terá que asumir. Pois o que era compromiso firme de Rodríguez Zapatero tan só hai un mes, con Touriño como garante, convértese agora nunha dúbida que mingua o
seu capital político. De paso, Touriño recoñece que non é a persoa
axeitada para defender os intereses de Galiza ante o goberno central. Tamén habería que chegar quizais á conclusión de que o goberno central e a cúpula socialista en Madrid non apostan forte
por desbancar a Fraga da Xunta, abandonando unha vez máis o
socialismo galego á súa sorte. Só así se entendería que Touriño,
que levou a súa defensa do Goberno central máis alá do esixíbel
a ningún dirixente, decida agora asumir unha postura reivindicativa. Ou foi unicamente a constatación de que a opinión pública
non creu as explicacións dadas sobre os orzamentos estatais?♦

Touriño e
Vázquez
póñense
reivindicativos
ante Madrid
(Páx. 13)

BNG, todos
críticos, pero
cun voto europeo
diferente
(Páx. 7)
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Fracasan as grandes explotacións leiteiras

‘Fun afortunado e puiden abandonar
a actividade’
H. VIXANDE – A. EIRÉ

A entrada de España na Unión Europea e o establecemento da cota de produción láctea fixeron que a Xunta deseñase un plan para reducir as explotacións leiteiras e que
gañasen tamaño para seren competitivas. Mais este obxectivo non se cumpriu; só se
produciu o peche de oitenta mil granxas, pero a rendibilidade non se dá atinxido.
“Non teño cargos familiares, estou solteiro, iso permitiume abandonar a miña explotación leiteira”, explica Xosé López Gay, do
lugar de Piñeiro, no concello do
Páramo. Até hai ben pouco, Xosé
posuía sesenta vacas e unha cota
de produción láctea de 211.000
quilos. Era, o que se di, o propietario dunha grande explotación,
mais se sentía afogado polas débedas que adquiriu ao medrar e
chegar ao tamaño que conseguiu.
Por circunstancias familiares,
hai máis de dez anos Xosé fixérase cargo da explotación da súa
familia, que estaba en vías de desaparición despois de que a tuberculose obrigara a enviar ao
matadoiro ás dezaoito vacas rubias que tiñan. Aquel baleirado
presaxiaba o fin a menos que se
producise un cambio de rumbo
radical. Nese punto chegou el e,
a partir dese momento, comezou
unha espiral de crecemento que
o levou á asfixia económica.
“Empecei a gastar cartos sen
parar e aínda hoxe teño algo pendente de pagar”, explica o labrego. Xosé acolleuse a dous plans
de mellora sucesivamente. Estes
plans teñen unha vixencia de
cinco anos e consisten nunhas
axudas públicas a cambio dun
investimento e uns compromisos
de continuidade coa mesma vixencia que os propios plans.
“O primeiro que fixen foi o
cortello”, conta. Trátase dunha
instalación moi moderna motivo
de mofa en todo o concello no
seu día e hoxe copiada por algúns labregos dos arredores porque resulta moi práctica. A ventilación que comporta a case ausencia de paredes permitiu afastar todas as pestes que afectaron
a outros veciños. “A cota inicial
era de 73.000 quilos e tiven que
ir mercando máis cota até chegar

Xosé López Gay chegou a ter 60 vacas pero a explotación non era rendíbel.

aos 211.000 quilos”, explica ao
relatar os primeiros pasos que foi
dando despois de asumir a explotación que tiña o seu pai.
A dinámica de crecemento
dunha explotación obriga a mercar cota de produción e a endebedarse para poder facelo. O paso
seguinte é recriar vacas para producir a cota asignada e rematar superando esta cota e así pagar as
débedas. Mais unha vez superada
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tello. Iso permitiulle saír coa ecoque falan con honestidade: a nomía máis saneada. Quen lle
maior tamaño baixa a relación de alugaron o cortello foron Montse
rendibilidade porque teñen que Díaz e o seu home. “Con estas
instalacións traballamos máis cócomprar moito fóra”.
A afirmación de Xosé ponse modos”, indica Montse.
Montse e o seu home posúen
de manifesto se se ten en conta
que se produciu o abandono de unha explotación de sesenta vacas, 243.000 quioitenta mil explolos de cota e 24
tacións nos últihectáreas de temos quince anos,
oi un fracaso
rreo, das que
o que liberou moido
sistema
agrario
quince son da súa
tas terras que antes estaban en uso. da Xunta, non meu; propiedade e as
restantes aluga“Isto é certo, pero
a xente non aluga eu síntome satisfeito das. “Ter moito
terreo permítenos
as súas propiedamaiores marxes e
des aínda que es- do que fixen’, Xosé
fai rendíbel a extean a monte porplotación; alugar
que a Administraterras é máis bación da Xunta non
fai nada neste sentido –explica–; rato que mercar silo”, explica.
necesitamos bancos de terras, pe- Non embargantes, admite que “se
ro non os hai”. Na Galiza hai un- non estivese casada ou mesmo se
ha superficie agraria útil de estivese viúva cos dous fillos que
96.690 quilómetros cadrados, teño, non me dedicaría a isto”. A
dunha superficie rural de 258.778 última vez que marchou de vacaquilómetros. Estas cifras indican cións foi en 1986, cando casou e
que as explotacións carecen de foi de lúa de mel, por iso di que se
extensión para producir alimento. sinte “moi atada á explotación”.
Cómpre ter en conta que unha explotación láctea ten de media 13,5 Compromisos de continuidade
vacas e só cinco hectáreas, polo
que moitas están por enriba da “A maioría dos labregos hoxe
media de cabezas por superficie abandonaría, pero non o fan porque permiten obter determinadas que teñen créditos, compromisos
subvencións. Ademais, o 84,3% de continuidade, familias que atendas terras dos labregos que posú- der... eu tiven sorte”, indica Xosé.
Se nos últimos quince anos peen explotacións leiteiras son en
réxime de propiedade e só o 3,9% charon máis de 80.000 explotaestán arrendadas. O restante cións e hoxe quedan en funciona11,6% corresponde a cesións, mento 20.000, foi nos tempos máis
recentes cando se acelerou o procepréstamos ou outros réximes.
Antes de abandonar, Xosé ten- so de abandono da actividade. Patou alugar as terras que necesita- rellamente, nos últimos anos, menba; non o conseguiu. Porén, moi- tres que se pechaban explotacións,
incrementouse o
tos dos seus vecinúmero de vacas
ños que abandonae non tivese
por granxa, que
ron previamente a
pasou das 7,6 en
actividade, opta1995 ás 13,5 no
ron por plantar pi- cargas familiares,
2000. O que non
ñeiros en lugar de deixaría todo,
se modificou foi a
alugar as súas tecota, que en 2002
rras. “Eu non o mais non podo”,
ascendía
a
penso facer, desMontse,
propietaria
1.868.140 tonelapois de deixar o
das –o 31% da de
leite penso cultitodo o Estado–,
var a terra, iso an- de 60 vacas.
mentres a produtes que plantar pición real era de
ñeiros –dixo–. É o
2.181.139 tonelacolmo, primeiro
subvencionaron a conversión de das. O desfase obriga aos labregos
terras para cultivo e agora nesas a comprar cota nunha situación na
mesmas terras subvencionan a que a produción está limitada pero
plantación de piñeiros; pero coido os prezos que cobran non están gaque se van rematar as axudas”. En rantidos nin regulados e ningún
realidade, hoxe a superficie fores- modo. “Así non hai quen siga”,
tal representa o 60% do total do sostén Xosé.
O modelo de produción con
país, unha porcentaxe moi elevada que deixa pouca marxe para grandes explotacións que tanto
outras actividades e que tamén é promocionou a Xunta está en
foco de novos conflitos. “Ade- cuestión porque os labregos senten
mais, todos plantan piñeiros, can- a necesidade de abandonar. Acondo hai outras especies de crece- tece isto porque a maioría deles
mento relativamente rápido máis chegaron a ter ese tamaño sen deindicadas, como o carballo ameri- sexalo, levados polos acontecementos. Non houbo diálogo e concano”, protesta o labrego.
Tras abandonar a explotación, tinúa sen habelo. Hoxe, moitas das
Xosé alugoulles a uns veciños al- demandas dos labregos seguen sen
gunhas das súas terras e o seu cor- atenderse porque a AdministraVén da páxina anterior
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Montse e o seu home alugáronlle parte
das súas instalacións a Xosé porque para
ser rendíbel a explotación necesita base
territorial.

ción non persegue a interlocución
cos representantes do campo. Peor
sorte correron os propietarios das
pequenas explotacións que non
quixeron endebedarse. O resultado
foi a súa aniquilación. Hoxe só

permanecen as medianas e grandes explotacións ou aquelas pequenas que teñen unha pensión como complemento.
Mais en todo este tempo, fixéronse algúns progresos. “Foron
adiante algúns parques de maquinaria ou algúns programas de
substitución, pero por iniciativa
de cooperativas, non da Xunta”.
Os parques de maquinaria son unha idea importada de Francia e representan un aforro importante
para os labregos porque consisten
na compra conxunta de maquinaria para compartir o seu uso. Respecto aos programas de substitución, significan a posibilidade dos
labregos contaren con algún tempo libre, xa que son sistemas de
formación de persoal para que
acuda ás explotacións como substitutos por períodos de tempo curtos. Tanto un mecanismo como o
outro melloran o nivel de vida no
campo e aumentan a viabilidade
das explotacións, mais aínda non
son moi comúns.

Este tipo de iniciativas como
os parques de maquinaria ou os
programas de substitución son
difíciles de levar adiante por unha escasa estrutura cooperativa
do campo galego. “Aquí hai dúas cooperativas desde hai moitos
anos e nin sequera foron capaces
de fusionarse”, di Xosé. Mais este labrego, que ademais é concelleiro do BNG no Páramo, tamén
fai autocrítica: “Cun panorama
como este, é difícil que a Xunta
atenda as nosas demandas, en
parte é culpa nosa por non esixir
máis; se pedimos con insistencia
bancos de terra, ao mellor gústalles a idea e comezan a crealos”.
En todo caso, a pesar de ter
que abandonar a actividade, Xosé segue a matinar nos porqués
do que lle aconteceu cunha perspectiva optimista. Non se sente
un fracasado porque considera
que o que “fracasou foi o sistema
da Xunta; eu séntome orgulloso
do que fixen, de terme dedicado a
isto e de telo deixado a tempo”.♦
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Principais magnitudes agrarias
Ano

1989
1993
1997
2000

Produción
final agraria

Valor engadido
bruto

Renda

Poboación
ocupada

Millóns de euros

Millóns de euros

Millóns de euros

Milleiros de persoas

1.218,7
1.183,6
1.193,7
1.153,3

635,5
659,8
705,8
597,0

670,9
450,5
504,4
439,4

330,2
240,5
168,3
141,1

A produción de leite das vacas galegas está limitada pola cota láctea, pero os prezos non están regulados.

Xesús Boán
‘En 20 anos tivemos que mudar cinco veces a explotación’
Castelo é unha parroquia do
concello lugués de Taboada na
que veñen de rematar a concentración parcelaria. A única de toda a zona. A día de hoxe só quedan catro explotacións de máis
de vinte vacas: as do Tarrías, a
Taberna e o Cepeda. A outra é a
do Pazo de Perrelos, co dono vivindo en Puerto Rico e cun carácter máis de prestixio ca de
explotación para sacarlle lucro.
Non é que non teñan tradición, nin condicións axeitadas.
Con facendas que pasan algunhas
delas das corenta hectáreas de terra, coma a de Ulloa, Cadaía e
Covas. Pero todos foron abandonando as explotacións gandeiras
por falta de rendibilidade.
Xesús Boán, propietario da
Casa de Covas, explícanos as peripecias dos últimos vinte anos,
cando tivo que ir modificando a
súa actividade para adaptarse ás
subvencións que daba a Administración. Un día tocaba financiar a produción de leite, outro a
carne, outro as ovellas e ao outro
as árbores e, conforme mudaban
as subvencións, tamén cambiaban as explotacións para adaptarse á nova realidade.
“Non nos queda outro reme-

dio que adaptarnos aos criterios da para a carne e chegou a ter corenAdministración aínda que sexan ta e oito novelas. Cando mudaron
irracionais. Obríganos a seguir os as axudas, cambiaron a explotaseus ditados sen pensar en se é bo ción e mercaron un grande rabaou malo para os agricultores, por- ño de ovellas. Agora tamén tiveque eles tamén seguen os ditados ron que vender as ovellas, porque
europeos. Réxense pola macroe- daban perda, e comezaron a planconomía. Pero sen
tar árbores nos
axudas hoxe ninprados e naqueles
gunha explotación
rimeiro tivemos montes aos que
é rendíbel. Pero
hai vinte anos xa
como non existe vacas de leite,
lles sacaran as árunha verdadeira
bores.
logo
de
carne,
planificación atóTamén están
paste que tes que despois ovellas,
a pór en marcha
seguir detrás das
unha explotación
axudas para non posteriormente
cinexética de caperder cartos. O
rácter comercial,
plantamos
árbores
problema meu
como complenon é tan grande, e agora temos
mento. É unha
porque non vivo
das tres que exissó desta explota- unha explotación
ten na provincia
ción, o único que
luguesa, pero tipretendo é que a cinexética’
veron que agarfinca non perda
dar tres anos povalor e tampouco
los
permisos.
perder diñeiro”, resume Xesús.
“Puxéronnos todos os atrancos
Con estes criterios xerais, Xe- posíbeis e imaxinábeis, cando en
sús Boán comezou hai vinte anos tres meses podía estar todo arrane a decruar os montes para pór en xado. Xogan connosco como lles
marcha unha moderna explota- dá a gaña sen poder planificar a
ción gandeira, que se especiali- explotación nin importarlles para
zou primeiro en vacas leiteiras. nada os agricultores”, afirma o
Logo, transformouna en becerras propietario da Casa de Covas.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Dicía Chomsky que,
nos Estados Unidos,
cando un tema
resultaba polémico
era que carecía de
importancia. En
España, non é que
careza de
importancia, é que o
volven do revés. Por
exemplo, hai
polémica sobre se o
ministro Moratinos
debeu dicir ou non
algo obvio: que o PP
apoiou o fracasado
golpe de Venezuela.
Non é preciso ter
memoria de elefante
para lembrar ese
apoio e, inclusive, o
de Felipe González,
íntimo do empresario
Cisneros e do ex
presidente Carlos
Andrés Pérez, ese que
di todos os días desde
Miami que o
problema de
Venezuela só se
arranxa cun rifle de
mira telescópica. Xa
imaxinan quen sería a
vítima: o zambo
Chávez.
Atentos. Xa non hai
salario mínimo. Agora
chámaselle IPREM,
Indicador Público de
Renda de Efectos
Múltiples.
Un lector fai notar o
seguinte: “Fixádevos
en que ao chegar a
Vigo ou Coruña o
sinal de aparcadoiro
que máis se ve, case
o único, é o do Corte
Inglés”.
Din que agora non
hai nacións senón
democracias. Mais
resulta que cando se
fala de Palestina ou
de Ucrania ou de
Venezuela ou de
Alxeria, non serve
calquera voto. Desde
fóra ofrécense

H

ai días un compañeiro de traballo e
amigo, contoume que a aldea ourensá
na que naceu, os seus propios habitantes a chaman, con retranca, a aldea dos
desastres. Iso fíxome pensar no noso pequeno país sen Estado, nos seus avatares históricos, no seu presente e no futuro (certamente
incerto). Atopei así motivos abondo para
chamarlle o “País das catástrofes”. Non será
para tanto, dirán algúns optimistas invencíbeis, resistentes a todo desalento. Eu tamén
son optimista; non crean, pero co paso do
tempo o meu optimismo vai cedendo terreo
de xeito exponencial.
Hai tempo xa o país sufriu a anexión da
Coroa de Castela, a emigración forzada para colonizar a comarca das Alpujarras e a
famosa “doma e castración”, que nos deixou así; leóns eunucos pasando polo aro da
historia. Pasou a Ilustración e, malia algún
citadino illado, o país continuou a vivir nas
tebras e na incomunicación. Chegou a Revolución Industrial e nós a velas vir –malpocados– sen burguesía fabril que modernizase a sociedade, coa pedra ao pescozo que
representaban os foros, illados da Metrópole e forzados a emigrar en masa na procura
das Américas, para escapar da fame e a miseria. Esas foron catástrofes históricas, xa
pasadas, pero que deixaron unha pegada indelébel no noso espírito colectivo. Esquecelas poderiamos se non trouxesen outras
como ronsel inevitábel.
Do mesmo xeito que o taimado Adolf
Hitler soñaba unha Europa unificada baixo
a férula do III Reich, con rexións produtivas especializadas (sobre o mapa galego
din que os nazis escribiron “Kartoffen”, ou
sexa “patacas”, que era o destino que nos
tiñan asignado: produtores e comedores de
patacas), logo da liquidación do potencial
agrícola e forestal de Galiza coa entrada do
Estado español na Comunidade Económica
Europea, alguén escribiu sobre o mapa galego a verba “Pesca”, e aí andamos, coa misería moral dos campos ermos e ese mendigar constante polos mares do mundo. Saiban que a nosa potencia pesqueira está
construída no poldro de tortura dun sistema
de explotación pseudo escravista dos mariñeiros (traballo “a destajo”, salarios dependentes de resultados, chantaxe xeracional,
nepotismo...) e nunha ausencia total de respecto polos caladoiros de países en vías de
desenvolvemento (onde se arrase sen piedade o ecosistema até a extenuación dos recursos). Xunguido isto a un sistema de
transmisión das propiedades agrícolas absolutamente demencial (repartición da repartición da repartición  minifundismo),
impregnado en todas as actividades econó-

Viaxe ao país
das catástrofes
XAVIER QUEIPO

Galiza parece ter como destino no mundo ser
epicentro da catástrofe. Cultura, política e economía destinadas ao fracaso por un fado cruel.
daba arepío velas.
micas (asociacións de armadoEsta a catástrofe cultural da
res onde a media de barcos por
lingua e ese “complot” para
armador é de 1,2!, por poñer un
sto é
acabar coa diferenza e a especiexemplo de sainete económiunha saga
ficidade que ela significa.
co). Estas son catástrofes eco“Complot” que inclúe un sistenómicas.
interminábel
ma educativo nunha lingua imLogo están as mal chamadas
catástrofes naturais, entre as de catástrofes, portada, un Día das Letras Galegas que fala dunha lingua
que sobrancean os incendios
unha débeda morta e que se adica a un cadáforestais (resultado dunha políver non sempre moi recente en
tica forestal demencial e dunha
histórica
troques de llo adicar a un miliordenacion do territorio baseada na especulación inmobiliaria de catástrofes, tante activo da lingua (o pasamento recente do poeta integral
máis depredadora), e as mareas
tóxicas (negras cando o fuel e o
un sen vivir que foi Manuel María, unha
máis na lista de merecedores
petróleo ou máis insidiosas,
cando o que se expanden son de catástrofes, dunha homenaxe nacional que
se van sen ser recoñecidos pooutras substancias tóxicas que
das que
los seus concidadáns, debería
esnaquizan o ecosistema marifacer reflexionar os ilustres
ño) ou mesmo enfermidades
o «carrexo
académicos se non fose que,
transmisíbeis (como a das “vade votos» e a nos máis dos casos, o colestecas tolas” ou enfermidade esrol tupe as súas arterias sen reponxiforme bovina se o prefiren). De naturais teñen ben ausencia dunha medio). Un sistema cultural negador da especificidade do país
pouco, como xa saberán, pois
auténtica
galego, que vai levando a linson resultado directo da actividade humana descontrolada. A
democracia gua a esmorecer aferrollada
nun curruncho innobre (afastaninguén se lle escapa que os inparticipativa da dos trinques das librarías,
cendios non son, na súa meidos medios de comunicación
rande parte, resultado dun raio,
senón da acción delitiva de non son senón maioritarios, dos departamenmans humanas guiadas pola sintomas dunha tos das Universidades –outro
exemplo de minifundismo– das
“man negra” dos especuladores
enfermidade aulas e do que é peor, da vida
de toda sorte. Ninguén pode nesocial e económica).
gar que os pingües beneficios
crónica”
Estas catástrofes non serían
das petroleiras en particular, e
posíbeis sen a catástrofé total
das compañías armadoras en
que é a catástrofe política dun
xeral, están na orixe de todo
país abandonado ao desgobercanto naufraxio tóxico se prono máis vil, ao nepotismo conduce nas costas galegas. Ninguén é tan inocente como para pensar que o vertido nunha lacra idiosincrásica, a perpenegocio da comida para animais está na ori- tuación dunha caste política liderada por un
Continúa na páxina seguinte
xe desas moreas de vacas sacrificadas que

‘I

Cartas

Contra a violencia
de xénero
Home- amigo, así, iguais, estase
ben contigo. A patria sempre presente, como referente, como
compromiso. A harmonía como
obxectivo.
Habitamos a casa das palabras e é aí onde nos temos que
atopar. Atrás queremos que quede, rota, esa estúpida fronteira
dos homes falando cos homes e
as mulleres coas mulleres. Atrás
queremos que quede a palabra
roubada ás mulleres, a negación
de si mesmas, o vivir en función
do home.
Todos necesitamos os outros
para existir con forza. Necesitamos comprendernos.
Ten que rematar o tempo de
baixar a cabeza e resignarse, para
nós as mulleres. Todos desexamos un mundo xusto, recuperar a
palabra: falar, escribir… esas deben ser as “armas” de todos
No pasado, o matrimonio co-

mo final desexado, como obriga,
como ideal de vida para todas as
mulleres. No pasado aquel pensamento de que a muller, en parella, tiña que dar o brazo a torcer; a idea de que vós sodes superiores, a idea de que as mulleres temos que aguantar. Aconselláronnos submisión, entrega e
sacrificio! Non foi xusta esa educación. Non somos criadas, somos persoas con dereitos. A nosa
función única non é servir o home. E os homes teñen que comprender e axudar.
Ser muller está sendo levar
unha revolución dentro e necesitar sacala fóra: ser amigos mulleres e homes. Ser de sexos diferentes non nos pode separar.
Todas esas continuas noticias
de vítimas de violencia de xénero
e maos tratos non poden facernos
sucumbir nin ter a sensación de
que non imos para un mundo mellor. O medo, a dor non poden paralizarnos nin facernos sentir que
este mundo está perdido.
Queda moito por facer, cla-

ro que si! Tan responsábeis somos nós coma vós. Trátase de
atopar un equilibrio, un entendemento. A dignidade é un dereito e todos merecemos amor,
protagonismo, arte…
Home-amigo así fronte a fronte, iguais, estase ben contigo.♦
MERCEDES VÁZQUEZ
(PONTEVEDRA)

Galegueando
en Agolada
Andando, andando escoitei esta
conversa:
Rúa: Sinto que hoxe pasa
moita xente falando galego, mais
non son de Galicia.
Estrela: Ti, como estás toda estarricada no chan, endexamais sabes nada. Non sabes que hai outros
lugares, fóra de Galicia, no Estado
español, onde se fala galego?
Cerdeira: Claro que si! perto
de onde viven moitas irmás miñas, en Cáceres, en “Os tres Lugaris”que abrangue os concellos

de San Martín de Trebello, As
Ellas e Valverde do Fresno. Falan o galego e fórono trasmitindo
oralmente xeración tras xeración. Alí, o galego é considerado
un ben histórico.
Castiñeira: Compañeira cerdeira, non cómpre ir tan lonxe;
no Bierzo, bisbarra de León, tamén falamos galego.
Laxe: Tampouco sodes os
únicos porque no concello de Sanabria, provincia de Zamora, eu
tamén escoito galego.
Zoca: Aínda falto eu, que veño de Navia, Asturias. Alí arrastro tamén unha boa presa de linguas que tamén o falan.
Vento: Eu sei cara a onde van
todos Claro! Que ides saber vós
que sempre estades espetados no
mesmo lugar? Sabedes onde van
todos? Van “ galeguear” a Agolada Alí vanse xuntar cos galegos
de Galicia que tamén falan galego. A xuntanza convocouna a
Asociación “Amigos dos Pendellos de Agolada”
Fala: estou ben contenta de
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Xestos

Vén da páxina anterior

líder antidemocrático, que despreza cando non ofende directamente as minorías,
que pretende estar aí para servir ao pobo
mentres aos que realmente serve é a esa
caste de aduladores e acólitos que o
arrodea.
Outros falan de débeda histórica e non
serei eu quen lles negue razón, pero nós,
meu Deus, nós qué. Isto é unha saga interminábel de catástrofes, unha débeda
histórica da catástrofes, un sen vivir de
catástrofes, das que o “carrexo de votos”
e a ausencia dunha auténtica democracia
participativa non son senón sintomas dunha enfermidade crónica.
Non son pesimista, non. Creo que hai
unha xeración que ven tras de nós que
nos vai axudar saír deste pozo sen fondo
(que queren que lles diga, algúns xa estamos na idade de vixiarnos a próstata e
a tensión arterial), que con entusiasmo e
ideas anovadoras vai facer que vivir no
país das catástrofes non sexa senón un
mal soño e unha pantasma do pasado.
Unha xeración que vai derrotar aos que
conspiran para des-galeguizar Galiza,
para convertila nun ermo ingreme, nunha comarca española, nunha comunidade sen personalidade propia. Nesa esperanza, meus, resisto.♦
XAVIER QUEIPO é biólogo e escritor. Acaba de
publicar Os ciclos do bambú (Galaxia).

HENRIQUE HARGUINDEY

Os galegos vivimos máis de xestos que de feitos. E esta arela de que as cousas cambien suple a expectativa de que en realidade muden.

A

rrepía a inxenuidade e o descoñecemento histórico. Ou a claudicación,
que sería aínda peor.
Os galegos levamos moitas décadas, séculos mesmo, vivindo de xestos. E o cacique sempre foi experto niso: un xesto, un
aceno paternalista cunha man en canto que
coa outra afoga o labrador, que ao final de
tanto xesto ten que emigrar. O cacique –galego case sempre, viva na aldea, na vila ou
en Madrid– recibe os paisanos na súa casa
ou vai de romaría ao monte gozoso para rir
cos que aturan o seu peso no lombo. Unha
festa. E todos contentos.
E séguense a pedir xestos. Algunha farangulla para que poidamos quedar ben a
dúas bandas apoiando os seus planos e orzamentos. Algún comentario comprensivo
connosco dos compañeiros daqueles que
expulsan o galego da cidade. Daqueles que

Xosé Lois

nos chaman fundamentalistas por ousarmos
esixir xustiza.
E xa nin mesmo é preciso que o xesto
saia deles espontaneamente. Ímosllelo pedir nós: “Un xestiño, por caridade, para este pobriño que non ten nada! Un xestiño,
ande, sexa boíño!” E cando o xesto chega,
témoslles que estar ben agradecidos pola
súa xenerosidade ao condescenderen. Ben
se ve que ese é un partido de xestos. E máis
un partido plural que respecta todos os posicionamentos. Tampouco non hai que darlle maior importancia se se impoñen as posturas máis asoballantes e máis prexudiciais.
Non vedes que é só unha minoría, que son
catro tolos e que a maioría dos seus non está con eles?
Con esa compaña, comprensiva, plural e
tolerante (non coma outros), pódese ir a calquera parte. A onde ela queira e cando ela
queira. Non ten máis que chamar cando lle
conveña. Que se concellos, que se diputacións, que se Xunta…
E, naturalmente, sen ningún compromiso
pola súa parte, ningún programa que os obrigue, ningún seguimento do seu traballo, ningún control das súas actuacións. Todo o
máis…algún xesto.
Pero: que lle imos facer! Ou seica podemos facer outra cousa?
E cando eses catro maniáticos teñan unha subida de adrenalina e nos boten fóra,
non teremos por que nos preocupar. É unha
manía dalgúns! A maioría deles non está de
acordo! Todo vai ben!
O importante, en todo caso, é que haxa un
cambio de talante.
Porque non me dirás que son os mesmos! Estes, cando menos, teñen algún xesto!
Supoño que o entenderán así os traballadores dos asteleiros de Ferrol.
Galiza debe seguir pedindo xestos.
Deixemos para os demais as condutas maleducadas e insolidarias que esixen cousas
para eles. Bo mérito ten, conseguilas pola
forza!♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

que se sirvan de min para pensar
e entenderse todas esas persoas,
canto máis me gasten máis forza
teño e mellor medran as miñas
raíces (iso é o segredo que me
mantén viva)
Parabéns á Asociación Amigos dos Pendellos de Agolada
pola festa que fixeron o 14 de
novembro, por resaltar a fala e
dar a coñecer o seu patrimonio
histórico, que tantos escritores e
artistas alí presentes gabaron.
Grazas tamén polo alento e ánimo que nos dan eses pobos de
fóra de Galicia que, sen ser o galego a lingua oficial, cóidano e
úsano para mantelo.
Gustosamente quedamos agardando o II Encontro.♦
DOLORES AYÁN
(PONTEVEDRA)

Os talibáns na Xunta
Tranquilo, amigo lector, ningún
avión caeu no pazo de Raxoi; os
talibáns entraron pola porta, e
non entraron a amedrentar os

funcionarios e altos cargos do
goberno; quedaron a gobernar. E
quedaron co apoio de gran parte
da sociedade galega.
Durante o seu mandato, os
talibáns fixeron cousas boas e
cousas malas, como calquera goberno; pero fixeron algo que a
nível internacional estaba moi
mal visto: esnaquizaron unha escultura de buda, patrimonio da
humanidade. Xa a UNESCO advertira deste perigro, pero os talibáns fixeron actuacións de “disimulo” e atribuíronse o mérito
de que a escultura estivese en pé
tantos anos grazas a eles. Voces
alertaban de que a destrución da
escultura era o principio do fin
da cultura budista, pero como dicían os talibáns: os budistas non
están no poder.
Fóra xa deste símil, que de
seguro os lectores máis vivos entenderon, dicir que o que se está
esnaquizando en Galicia é algo
infinitamente máis valioso que
unha escultura xigante de pedra,
é un idioma, de valor incalculá-

bel que segundo a UNESCO está a
piques de desaparecer. Recordemos o que pensamos cando os
talibáns destruiron aquela escultura e miremos cara aos responsábeis do lingüicidio.♦
ISAAC GONZÁLEZ

Oleiros e Israel
Como professor da Universidade
galega, vizinho de Oleiros e cidadám solidário com todos os
povos oprimidos do mundo, desejo expressar a minha indignaçom face as pressons de que
tem sido objecto o alcalde do
meu concelho, Ángel García Seoane, por parte da Xunta de Galicia e Ministério de Asuntos Exteriores espanhol (a instâncias da
embaixada do estado de Israel)
para a “modificaçom” da sua
campanha de denúncia do genocídio palestiniano a mans dos
fascistas israelitas num sentido
“menos ofensivo” em termos diplomáticos ao devandito estado.
Tal parece que às persoas

sensibilizadas perante esta e outras tantas barbáries semelhantes
se nos pretenda negar até a mesma voz, até o mais elementar direito ao pataleo (já que o exercício de acçons mais efectivas se
encontra fora do nosso alcanço)
num alarde de hipocrisia e cinismo político sem limites.
Vistas assi as cousas, se
quadra nom estaria demais que
algumha das organizaçons democráticas do nosso país
lançasse umha campanha de recolha de assinaturas em solidariedade com o concelho de
Oleiros em que figurássemos
como “auto-inculpados” todos
aqueles e aquelas a pensarmos
que Sharon é efectivamente um
assassino culpável de crimes de
lesa humanidade, como o som
também quem, por activa ou
por passiva, o apoiam dentro e
fora de Israel, entre os quais
nom poucos infames de entre os
nossos compatriotas.♦
CARLOS VELASCO
(OLEIROS)

indicacións de cal é
o líder adecuado, o
que gosta na sede do
FMI e no despacho
do secretario de
Estado. Os pobres
palestinos non só
deben morrer, senón
tamén votar polo
candidato con máis
acento texano.
Brúa na radio
Jiménez Losantos que
Chávez é un mono.
Unha lectora pide
que os xornais dean
noticias boas. Aí vai
unha: a operación de
cadeiras levará
menos tempo e a
convalecencia
reducirase de seis
meses a un ou dous.

O fiscal
venezuelano,
encargado do caso
dos golpistas, voa
polos aires. Só
quedou poeira. Non
hai grandes
condenas, era un
fiscal provinte das
clases baixas, estaba
acusado de
chavista.
Encirrar, provocar
persoas ou animais
para que loiten entre
eles; incitar unha
persoa para que
actúe dunha
determinada maneira.
É a prensa de hoxe.
Antes a deportiva:
público contra
seleccionador,
xogadores contra
adestrador, un
xogador contra outro.
Procúrase a frase
nesgada, o
comentario lonxe do
micro, a
interpretación obtusa.
Estase trasladando á
outra prensa. Pepe
denuncia a Pedro. A
Pedro pregúntaselle o
que opina, pero só ao
día seguinte. Así
alóngase a polémica.
Hai que vender
periódicos.♦
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Chapón
BIEITO IGLESIAS

Aumentan as
desercións entre
os soldados
estadounidenses

Orzamentos:
un modelo
de desenrolo
pasado de moda

O xornalista e poeta Juan
Gelman comenta no diario
arxentino Página 12 (21 de
novembro) a situación das
tropas norteamericanas no
Irak. “Unha crise particular
está afectando ás forzas armadas estadounidenses: a escaseza de efectivos abondo
para cumprir o soño imperial
da Casa Branca. Non se trata
somente das tropas estacionadas nas bases militares que
Washington esparexeu por
130 nacións. Máis ben, e sobre todo, sucede que a ocupación do Irak e Afganistán
–140 mil e 10 mil homes,
respectivamente– causa unha sangría que non cesa e o
Pentágono chamou novamente a filas a máis de 4 mil
veteranos de guerra para envialos aos dous países invadidos. Algúns xa combateron
alí, outros non, e un bo número deles oponse a unha
reincorporación que os arrincaría da vida civil e expoñeríaos de novo á morte e á
barbarie: uns 1.800 soldados
e oficiais —o 45% dos reconvocados— pediron ser
eximidos de semellante pesadelo e case un 30% dos
2.500 que debían presentarse
nos cuarteis para seren readestrados responderon coa
súa ausencia (The New York
Times, 16-11-04)”.♦

Lourenzo Fernández Prieto
analiza en La Voz de Galicia
(23 de novembro) os novos
orzamentos autonómicos e
estatais. “Os novos orzamentos autonómicos son como os
de sempre pero cargados de
bombo. Incrementan a capacidade investidora nun 31%,
para executar máis de 1.100
quilómetros de estradas, urbanizar 14 millóns de metros
cadrados de chan industrial e
obrar en 45 portos. Ningunha
corrección nese modelo obsoleto de desenrolismo que considera que as infraestruturas
por si soas garanten o desenvolvemento pese a que os resultados demostran o seu fracaso. A única novidade neste
proxecto de orzamentos atinxe ao transporte metropolitano. Por estrada claro, a imaxinación non dá para máis. De
seren de pago moito millor.
Todos queren candansúa autoestrada e os orzamentos
prométenas co criterio de que
os que as piden votan. Lograremos autoestradas radiais de
Santiago a Brión, a Cacheiras, a Lugo; de Monforte a
Chantada, a Sarria. Por non
falar das chamadas vías rápidas. Tanto esforzo non soluciona os problemas de transporte de mercadorías nalgúns
grandes eixos e, menos aínda,
de pasaxeiros nas zonas máis
colapsadas. Constrúese un
modelo de transporte insostí-

A lingua
española son
catro linguas,
case cinco
O escritor Tomás Eloy Martínez fala do español co gallo do III Congreso Internacional deste idioma que se
celebrou na cidade de Rosario. “É un erro dicir —afirma
o narrador arxentino— idioma español, aínda que se diga spanish nos Estados Unidos. Mais os españois e arxentinos falamos o castelán.
En España conviven catro
linguas moi distintas entre sí:
o galego, o vasco, o catalán e
o castelán, con desprendementos como o andaluz que
é unha variación do castelán.
A lingua española é un conglomerado destas catro linguas. Nós falamos a lingua
da rexión central de España,
‘a lingua da Mancha’, como
di Carlos Fuentes, que é a
de Castela, León, Aragón e o
sur de España. A lingua castelá é múltiple, rica, contaminada por outras linguas
herdades da tradición xudea,
árabe mozárabe e celta. As
linguas coexisten sen ter primacía” (Página 12, 19 de
novembro).♦

bel mentres os camiños de ferro morren de aburrimento.
Galiza é unha urbe con sete
polos no que todo son cercanías. Nin autoestradas de pago, nin AVEs fantasmais solucionará a comunicación
Pontevedra-O Morrazo-Vigo,
nin Ferrol-Coruña. Só se incrementará o problema do
tránsito. Nos orzamentos do
Estado tampouco hai un modelo diferente. Seica os deputados do BNG en Madrid, pedíronlle ao PSOE, como xesto para votar favorabelmente
os orzamentos, o investimento suficiente para que entre
Vigo-Pontevedra e CoruñaFerrol haxa un tren cada media hora. Non é moito pedir
para avanzar nun acordo. É
razoábel e tanxíbel, non ten
que ver con linguas nin con
gaitas senón con infraestruturas e calidade de vida. Pero
barrunto que será tarefa imposíbel: é difícil rachar coas
inercias. Respondendo a ese
modelo que impregna as institucións e os cidadáns, o ano
que ven eliminaranse feixes
de curvas nos novos trazados
de estradas comarcais, deixando as vellas como áreas
de silveiras, asfaltaranse non
sei cantos camiños rurais polos que non pasa ninguén, cementaranse ducias de eiras
con subvencións dos concellos, concentraranse non sei
cantos milleiros de ferrados
para que as cunetas se convirtan en beirarrúas, na espera
de acadar unhas farolas que
permitan ás leiras ascenderen
á categoría de solares. Así levamos quince anos. Máis.
Consumindo territorio de forma absurda”.♦

EL TEMPS & EL GAT INVISIBLE / El Temps, do 16 ao 22 de novembro do 2004.

U

n día destes, no Liceo de Ourense, ceei cunhos amigos que
me informaron de asuntos da maior transcendencia. Damián
Villalaín levoume a ceacú endeica a época de estudante universitario en Compostela, onde coincidimos sen querer con
Mariano Rajoy. Seica se hospedaba o futuro barbas tristes
derrotado polos Fados de Marzo no Hotel Universal e polo visto visitaba certo café de Doutor Teixeiro. Nesta rúa paraba eu na altura
de primeiro curso, partillando pousada –e cuarto enconicado– con
Xan Guerra, Bieito Alonso e Marcos Valcárcel, tres futuros campeós do sindicalismo, a ciencia histórica e o columnismo. Daquela absorbíannos as angueiras da Revolución, confeccionabamos pancartas que esperaban debaixo das camas o momento de lucirse nalgún
punto sensible da xeografía galega, alí onde se librase combate contra o Grande Costume. Había que contrapear os desaloxos, as
asambleas de distrito, os saltos simultáneos en varios sitios da cidade que sorprendían á cinsenta policía, co estudo da carreira, os
viños nas tabernas do Franco e da Raíña ou os traballos de amor.
Mentres tanto, Rajoy chapaba, preparaba un destino de exitoso
opositor a Rexistrador da Propiedade e ao PSOE. Nas horas de
relax, xogaba ás cartas nun café, talvez no mesmo en que nós marcabamos unha cita pra saír de pintadas. Xogaría, seguramente, ao
tute cabrón. Os progres levantamos malas datas; aos cachorros da
direita dábanllese ben as cartas, así se quedaron a pau firme. Na
mesma cea auriense, alértanme Bobillo e Xan Fonseca do posible
peche da xeladería La Ibense (xa pechou El Cortijo, a rúa do Paseo
énchese de tendas de roupa e non fica vagantío prá baunilla).
Desculpen a melancolía. Onte sufrín un baixón de azúcar.♦

O blog do rumbar

MANUEL RIVAS

Galicia chinesa
Conxelar os soldos. Producir máis. Calar.
A casa alegre. En Ourense, a Difusora (de Letras, Artes e
Ideas) reúne ás ceibas a xente que non cala. O Foro do Feísmo.
Veleiquí o único asunto que, cando se remexe, provoca paixón
de polis. Verdadeira política: A casa, a terra, o territorio, o
urbanismo... Cantas alturas? Por onde vai a estrada? Entre
outros, o gran dilema do retorno do emigrante: Unha casa na
aldea ou un andar na vila? (Se pensamos nos fillos ou na
soidade, será mellor a vila, ou non? Mais...) Que é o que define
que unha casa sexa bonita ou fea? Moi interesante un apunte
paisano recollido polo antropólogo Xerardo Pereiro: “Unha
casa é bonita cando é alegre”. Nin grande nin pequena, nin de
pedra nin de tixolo, o que a xente procura no fondo é a utopía
da casa alegre. Poderiamos dicir que a infelicidade, en certo
xeito, é un problema arquitectónico. E aproveito para amolar
cun animoso brinde do poeta Milosz: “Que a felicidade estea a
man nesta terra!”.
Galicia madrépora. Hai un espazo que non é aldea, nin vila
nin cidade. Galicia como Rota de Escape, O País da Beiraestrada. Ringleira de palafitos. Casa familiar e casa clan. Casa
polivalente. Casa fogar, mais tamén casa-obradoiro, casaalpendre, casa-nave, casa-comercio... Galicia mira cara ao
camiño. Pon a porta no camiño. País de nómades sedentes. A casa
madrépora.
A aldea móbil. Os pendellos, o alpendre, o cabazo, a
palleira, as cortes, o galiñeiro, as ferramentas, a maquinaria...
Na arquitectura popular case todo estaba pensado, dende o
forno ao sequeiro, e trazado cunha harmonía maxistral (como
di Manuel Gallego, maxistral “sen pedigrí, sen sinatura”).
Cando hoxe un arquitecto deseña unha casa, pensa, por
exemplo, onde meter o galiñeiro e as pacas de herba e a
rebarbadora? Non. Iso é algo que ten que improvisar o
“indíxena”. Velaí outra arquitectura popular. A aldea que se
move na estrada. A aldea celular. Galicia walkscape. Casa do
Escape: Escaparate.
A planta gaseira. Cal é o verdadeiro feismo? O da
maquinaria pesada. O da política pesada. O do diñeiro pesado.
Non deixar unha oportunidade ao territorio. Da utopía posíbel
da Cidade das Rías de Fernández-Albalat á realidade da
violencia catastral da planta gaseira de Ferrol. Ese alcume ao
sentido común do territorio. Ese cuspir ao ceo. Descoidar toda a
arte da camuflaxe. Galicia recupera a súa fermosura na néboa.
Na choiva. Na neve lixeira. Só o ceo está a protexer de verdade
o territorio fronte ao mal trato.
Flores da intemperie. Leonard Cohen, aos setenta anos,
volve cun disco novo que é tamén un retorno ás raíces do seu
Quebec: Dear heather. Uces e carqueixas, breixos e toxeiras,
silveiras e xestas, lidros e fentos, musgos e brión...
Traxe de festa e sudario de defunto. A farrapeira que cobre a
intemperie galega é un milagroso candear do ras. Colcha do
tear do clima. Na terra desquerida, o amor resistente do breixo.
Querido breixo.♦
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Chile
non baixou
a cabeza
X.L. FRANCO GRANDE

C

hile non baixou a cabeza diante de George
Bush. E non a baixou
porque Ricardo Lagos soubo
mantela ergueita. O incidente
é coñecido: o servizo de
seguridade de Bush pretendeu
que os trescentos convidados
ao banquete no palacio de La
Moneda, en homenaxe a
Bush e á súa muller, se sometesen a detectores de metais.
Non houbo acordo, Lagos negouse a semellante
asoballamento e substituíu
aquel acto por unha cea
privada de traballo, con dez
convidados por cada país.
Os axentes de seguridade
do presidente USA
conducíronse en Chile como
se dunha colonia se tratase.
Os xornais informaron de
diversos incidentes, como o
da cea do sábado, día 20, na
que, despois de teren entrado
Bush e a súa esposa, os axentes de seguridade chilenos impediron o paso da escolta deste, composta de seis membros
do Servizo Secreto, que
quixeron abrise paso a empurróns, sen conseguilo, porque
a rexa actitude dos chilenos o
impediu. O incidente
resolveuse permitindo a entrada a só un dos seis axentes.
Penso que eses feitos –con
outros máis, porque as
incidencias foron moitas-,
demostran que os dirixentes
chilenos tiveron moi claro en
todo momento, primeiro, que
os incidentes se ían producir,
segundo, que non estaban dispostos a ser asoballados polos
sicarios do emperador e,
terceiro, que tiñan xa previstas
as respostas máis axeitadas. As
autoridades chilenas deron unha lección ao mundo de dignidade, manténdose firmes sen
perder a cortesía e sen permitir
nunca ser asoballadas.
Teño as miñas dúbidas de
que José María Aznar, no seu
caso, e outros que non son
Aznar, tivese chegado aos lindes de dignidade das autoridades chilenas. É unha hipótese,
unha simple sospeita e non un
feito obxectivo. Pero, despois
de tanto servilismo con Bush,
un ten dereito a agardar unhas
determinadas maneiras ou unha certa lóxica. En calquera
caso, hai que subliñar que,
nalgunhas circunstancias, é
moi difícil manter a dignidade
(a nosa difícil dignidade, do
poema de Salvador Espriú),
moi en especial diante do poderoso e do prepotente.
Chile, ao cabo, é un país
culto e os seus dirixentes non
defraudaron nin os chilenos
nin os demócratas de fóra.
Porque tamén puxeron de
manifesto que, con intelixencia e con cortesía, é posible
resistir. E manterse ergueitos.
Que non é pouco. Chapeau
para Ricardo Lagos.♦

Mitin do BNG na campaña das pasadas eleccións europeas celebrado en Vigo o 11 de xuño.

PACO VILABARROS

Unanimidade interna na crítica, discrepancia no sentido do voto

O BNG presentará o seu proxecto
europeísta na campaña do referendo
A. EIRÉ
O BNG opta por darlle un “si” a Europa aínda que se inclina por votar “non” no referendo do tratado da Unión Europea. Esta semella
ser a postura maioritaria da organización no debate interno que están a levar nas distintas asembleas comarcais, nas que unicamente
Esquerda Nacionalista, como organización, defende un “si” crítico.
“Nós somos europeístas por definición. O proxecto nacional galego tivo historicamente a Europa
como marco. O que non lle parece
ao BNG europeísta é este proxecto de tratado da UE”. Así explica
Anxo Quintana a postura do BNG
sobre a construción europea.
O documento aprobado polo
Consello Nacional para a discusión nas asembleas comarcais é
moi matizado neste senso. O BNG
ten moito coidado en non dar unha
mensaxe que poida ser alcumada
como antieuropeísta e logo usada
contra súa, sobre todo na precampaña das próximas eleccións autonómicas. Quere fuxir sobre todo
do estereotipo de forza política
que representa “os do non”.
Por iso realiza primeiramente
unha defensa de Europa e explica o europeísmo histórico do nacionalismo galego. En consoancia con esta postura a campaña,
“de carácter eminentemente
construtivo”, que realizará o
BNG no próximo referendo europeo, estará centrada en explicar “o europeísmo que nós defendemos”, segundo un voceiro
da Executiva Nacional.
A Nosa Terra tivo acceso tanto ao documento elaborado polo
Consello Nacional como ao realizado por Esquerda Nacionalista, así como ás emendas presentadas por militantes a título individual, como o ex europarlamentario Camilo Nogueira.
Neles pódese apreciar un posicionamento crítico co Tratado
da UE para o que se demanda o
referendo dos cidadáns. As discrepancias aparecen cando se
trata de fixar o senso do voto. O

Consello Nacional e as correntes
maioritarias defenden o “non”,
mentres que Esquerda Nacionalista e algúns outros militantes,
propoñen un “si” crítico.
A discusión aparece, basicamente, pola percepción que poden ter os cidadáns das dúas posturas, sobre todo ante a proximidade das eleccións autonómicas.
Documento crítico
O Consello Nacional do BNG
considera primeiramente que o
Tratado da UE “esta viciado en
orixe”. Critican que non existise
un proceso constituínte, cun debate previo, senón que o realizara un fato de notábeis en representación dos estados.
Para o BNG, este Tratado,
“que non Constitución, porque
non existiu un parlamento constituínte” carga cun déficit democrático porque Bruxelas vai ditar
políticas sen que Galiza poida
intervir na súa elaboración, invadindo competencias autonómicas pero tamén do mesmo Estado. Votar si, aínda que fose crítico, significaría a lexitimación
dese tratado que non recoñece os
dereitos da nación galega.
Os nacionalistas tamén se
preguntan coa ampliación da UE
que vai pasar con Galiza. Se seguirá a ser un dos territorios polos que máis ingresa o Estado e
nos que menos se inviste Ou se o
novo tratado vai respectar “a nosa cultura, o noso idioma e os
nosos recursos”.
Ademais, o BNG ten moi en
conta na súa análise o que supuxo
a política da UE para Galiza to-

dos estes anos. Desde o desmantelamento naval a política agraria
ou a política pesqueira que nin
entramos aínda de pleno dereito
nin defenden os nosos intereses.
Unha política vaticinada polos nacionalistas cun berro que
foi asumido por unha parte
maioritaria da sociedade: “Mercado Común Europeo, ruína do
pobo galego”. Foi daquelas cando fixo fortuna mediatica o alcume dos do “non” ao BNG.
Esa asunción social na defensa dos intereses galegos fronte
ao Mercado Común, pensan no
BNG, que non só é un acervo
histórico, senón tamén unha das
súas principais bazas electorais.
Tanto que, por unha banda
Emilio Pérez Touriño lle pediría
esta mesma semana “un si crítico” consensuado. Trataría así,
por unha parte, que o electorado
asimilase a nacionalistas e socialistas como unha única alternativa, e, pola outra, acochar o seu
euroescepticismo que, cada vez
máis semella apoderarse da sociedade galega á vista das actuacións de Bruxelas.
Por un si crítico
O documento que Esquerda Nacionalista defendeu nalgunhas
comarcas tamén resalta que o nacionalismo galego nunca se negou historicamente a un proceso
de unidade política europea. Critica logo o proceso de construción da UE, “centrado en criterios economicistas”, defendendo
o non do BNG “á chamada Europa dos Mercados”. Pero considera que agora pasa a unha estrutura política “máis de aspecto institucional”. Defende que agora a
UE “gaña en lexitimidade democrática, que os estados perden poder, e introduce a democracia
participativa, increméntanse os
dereitos fundamentais dentro da

UE e fican excluídas as lacras como a pena de morte ou a tortura”.
Tamén defende Esquerda Nacionalista que “non se trata dun
modelo neoliberal recalcitrante e
ultraconservador”, pois recolle
“o modelo social europeo”.
Defende así Esquerda Nacionalista os aspectos máis sociais do Tratado e tamén a importancia de crear un polo de poder alternativo ao da UE, coincidindo co documento do Consello
Nacional nas críticas no que se
refire aos dereitos de Galiza e ao
seu recoñecemento.
Pero a defensa do “si crítico”, basea principalmente en que
o BNG cometería un erro votando non porque: nos “isolaría politicamente, tería un difícil entendemento e apoio social, contribuiría a conformar o estereotipo “dos do non”, equipararíanos
politicamente cos chamados euroescépticos”.
Defensa do debate
Anxo Quintana defende o debate
interno que se está a dar na fronte
nacionalista afirmando que “o
BNG é unha organización viva,
transparente e plenamente democrática. No BNG non caben os
monolitismos doutras forzas políticas con presenza na Galiza”. O
voceiro nacional do BNG resalta
que no BNG “debátese con luz e
taquígrafos e sempre é a militancia a que ten a última palabra”.
Así, unha vez que rematen os
debates nas distintas comarcas,
será o Consello Nacional, previsibelmente na terceira semana de
decembro, que defina a postura
do BNG no referendo.
As bases do BNG semellan
apostar polo voto “non” no referendo, aínda que o si critico
venceu nalgunhas comarcas con
moi pouca militancia como a de
Muros-Noia e a Montaña.♦
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que haxa unha regulación de fluxos financeiros, que persoas que
estimamos que van ser necesarias
teñan vías legais de entrada. Aínda hoxe non a teñen. Resulta imposíbel entrar legalmente no noso país, non embargante, cando
están aquí regularízanse. Penso
que o goberno actual fíxoo ben
coa lei que acomete pero, se se
queda aí, dentro de tres anos, volveremos ter o mesmo problema.

A lei
do silencio
XOSÉ M. SARILLE

A

concesión de emisoras
de radio e televisión
que anunciou a Xunta,
lembra a repañota rusa
posterior á caida do réxime socialista, salvando as distancias,
que son evidentemente
enormes. Pero igual que
naquel caso se privatizou a
cambio de nada, o goberno de
aquí vai decidir, sen consultas
nin árbitros, a que empresas
lles entrega graciosamente as
frecuencias, uns bens
propiedade de todos os
galegos . Isto é unha expresión
da forza en estado puro.
O poder e a forza en estado
puro, porque as emisoras de
radio e televisión non van pertencer a empresas dedicadas só
a obter beneficios, senon que
conforman o cuarto poder,
condicionan decisivamente as
mentalidades das persoas e inclinan a opinión pública cara
ás alternativas que lles resultan
máis rendíbeis.
Moito peor que a manipulación dos medios de comunicación públicos xa existentes é
o regalo arbitrario de
emisoras. Agora que se
pretenden instituir comités de
control das televisións, resulta
que a sociedade galega non
ten mecanismos para esixir
transparencia e ecuanimidade
na repañota de frecuencias. E
sucederá o que no 1998,
cando Xesús Pérez Varela foi
asignando radios segundo a
correlación de forzas mediática e o absolutísimo criterio de
Manuel Fraga. A ideoloxía de
Fraga é a que é, a correlación
de forzas mediática é a estatal,
e así, de corenta e unha emisoras, vinte e unha foron parar a
empresas de fóra de Galiza.
Agora será igual ou peor.
Pero coidado, porque a
concesión a empresas galegas
tampouco garante nada. Na
prensa non houbo
precisamente unha ruptura
democrática. Perviven e medran os mesmos grupos que
hai sesenta anos.
As tendencias políticas dominantes en Galiza, as preferidas polos electores, indican
moito máis do que unha
simple escolla política. Nesa
diversidade debería basearse o
reparto, mais a ausencia de democracia é absoluta.
Por dicilo máis claramente, se non hai unha reacción
seria, o nacionalismo e a
esquerda serán de novo os
grandes ausentes. O control
social da opinión pública
continuará monopolizado por
dúas ou tres mans.
Talvez pensen que é
esaxerado falar de escurantismo, mais quen queira pode
comprobar como no 1998, unha radio da Mariña comezou a
emitir o día anterior ao pracet
do consello da Xunta. Que veña Elia Kazan e que o filme.♦

A política de Aznar
A maioría das veces, logo de pasar por un ministerio, os partidos
anulan as persoas e as súas personalidades. Non foi o seu caso,
que saíu reforzado socialmente.
Esas son percepcións que un
non ten. O que podo dicir é que
tentei ser a mesma persoa antes
de entrar no ministerio, cando
era ministro e tamén agora. Penso que sigo a ser o mesmo, non
mudei de percepcións, de modus
vivendi, nin, como se di agora,
cambiei de rollo.
Pertenzo a unha liña de pensamento que non ten ese temor re-

‘Aznar impuxo
unha ideoloxía
neoconservadora
moi vinculada
aos fundamentalistas
dos EE UU”

PACO VILABARROS

Manuel Pimentel
‘O problema do PP é José María Aznar’
AFONSO EIRÉ

José Mª Aznar non só “impuxo unha liña
fundamentalista no PP”, senón que “aínda
segue turrando cara a alá”, por iso “o problema do PP é Aznar”. Quen así fala é o seu
ex ministro de Traballo Manuel Pimentel.
A vostede non o podemos definir coma un ex. Empresario,
analista, editor, escritor, político... Como se definiría vostede?
Síntome orgulloso de ter sido
ministro, por iso non me importa
que me digan “ex”. Pero, como dicía Antonio Gutiérrez, de CC OO, o
ex dáche un halo fantasmal e semella coma se toda a vida tiveses que
seguir relembrando o que fuches e
xa non es. Pero a vida é, sobre todo,
capacidade de ilusión. Agora son un
empresario que escribe.
Como o marcou o seu paso
polo Goberno

Un político pouco común, con oito libros publicados que van desde as análises socioeconómicas, á investigación histórica e, sobre todo á literatura, unha das súas paixóns. Agora este empresario decidiu impulsar a cultura de Andalucía fundando unha editorial.

Para min foi enriquecedor. Eu
era un pequeno empresario cunha
certa formación humanista, que
pensaba que tiña viaxado, que coñecía bastantes persoas e circunstancias vitais... Pero desde o cargo
deime conta do variada que é unha sociedade. O ministerio permitiume coñecer mundos que ignoraba completamente. Coñecín unha sociedade moito máis complexa que a que percibía desde a actividade privada.
Hoxe, falar de Manuel Pimentel case é sinónimo de falar de inmigración e dos seus problemas.

Sempre lle dei moita importancia á inmigración porque penso
que a ten na sociedade actual. O
que sempre refuguei son os tópicos e a demagoxia. Manteño a teses de que España vai incrementar
a inmigración. As miñas análises
vanse cumprindo. Cando eu comecei a falar deste tema tiñamos
unicamente un 1% de emigrantes.
Agora temos o 6% e vai seguir
medrando por razóns demográficas e de medra económica.
Defendo que ese fluxo migratorio é necesario organizalo razoabelmente. Que significa? Pois

verencial á política que ten o cidadán medio. Nin ese morbo do poder. En todos os partidos pasa, son
testemuña. Non hai máis que lembrarse do dito que temos en Andalucía: “si quieres conocer al personajillo, dale un carguillo”. É
asombroso ver a persoas que cando collen un cargo semella que
medran que o poder lles da enerxía e, logo, cando o deixan o cargo caen en depresións profundas.
A min non me deu ningún subidón e tampouco ningún baixón.
Por iso dimitiu como ministro e abandonou o PP, algo inusual. Marchou só por talante, palabra agora tan de moda, ou por
discrepancias coa liña política?
O problema do PP foi José Mª
Aznar. O PP non é un partido monocolor, nel conviven xentes de varias ideoloxías, pero Aznar impuxo
unha ideoloxía neoconservadora,
moi vinculada aos movementos
fundamentalistas dos EE UU, facéndolle un grave dano ao espazo
de centro-dereita deste país.
Tardei un pouco pero funme
cando ollei o absurdo antolóxico
da guerra do Iraq. Entramos nela
porque Aznar quixo. Non existe
outro motivo de fondo. Decidindo el pola súa conta. A ministra
de Exteriores sóuboo polos periódicos e o PP apoiou unanimemente facer esa guerra sen
antes ser consultado para nada.
Após o meu desapego intelectual coa liña imposta por Aznar,
non co partido, entendín claramente que non era a miña casa e
marchei. Dentro do PP aínda queda xente que non responde para
nada a esa liña neoconservadora,
dura, de fundamentalismo ideolóxico nalgúns aspectos. Agardo
que se serene, que volte ao sosego
e que aposte por ser ese partido de
Continúa na páxina seguinte
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Vén da páxina anterior

centro-dereita que necesita o noso
país. Pero Aznar non só impuxo
unha deriva á dereita, senón que
aínda segue turrando cara a alá.
Penso que esta liña non lle vai
proporcionar grandes alegrías nin
aos votantes nin ao partido.
É tan neo-autoritario Aznar
no trato persoal como o é no
político, por exemplo no Consello de Ministros?
Non quero falar das persoas,
senón da súa liña ideolóxica. Aznar
paréceme un político honrado que
di o que pensa, pero eu non coincido co que pensa. Meréceme os
meus respectos no aspecto persoal.
Os problemas do PP
Como olla agora os problemas
internos do PP, sobre todo os
existentes na Galiza? Responden a ese debate ideolóxico do
que vostede falaba antes?
É normal que un partido que
tivo un monolitismo artificial,
pois fomos unha organización na
que só pensaba un, teña problemas. Ten unha grave crise de definición ideolóxica, pero o demais é normal. As diferenzas que
están aparecendo agora eran problemas que viñan soterrados en
Madrid, Valencia, Andalucía...
Logo existe un fenómeno particular na Galiza, porque ten unha
personalidade moi propia, unhas
tradicións e un xeito de funcionar
de seu... Pero tampouco creo que
sexa unha crise política senón un
xeito diferente de detentar o poder,
con ramificacións moi distintas a
doutros lugares, por exemplo a
Andalucía. Parte da dinámica que
o PP vive aquí está moi vinculada
coa estrutura social de Galiza.♦

‘Entramos
na guerra do Iraq
por decisión persoal
de Aznar.
Os ministros
soubérono
polos periódicos”

‘Galiza vai ser a gran prexudicada
no novo mercado laboral’
Leva anos estudando os pro- ma cultural, o de conxugar a
cesos migratorios no Estado. identidade dos que veñen coa
Como lle poden afectar á eco- autóctona. Vemos agora o canomía estatal os inmigrantes? so de Holanda, unha das soMoi positivamente. Ten la- ciedades máis abertas, na que
dos conflitivos e complexos comeza a aflorar o racismo.
A inmigración, moi positiva
que non se poden esquecer, peeconomicamente,
ro no económico
claro que xera
existe a certeza
n dos problemas conflitos: de conde que é positivivencia, de inteva. Temos hoxe
gración... Está na
un 6% de inmi- de Galiza é
natureza humana.
grantes. O 4 ou o a marcha
De aí que haxa
5 % do consumo
que
dedicarlle
nacional baséase dos seus mozos
moito investimenxa nestas persoto para solucionar
as. Se se fosen, máis preparados”
estes problemas.
máis alá da man
O que non se pode obra, os pisos, a comida, os servizos, terí- de é facer demagoxia barata coas
identidades. A identidade andaluan unha baixa espectacular.
A nosa demografía fai que za, a máis expansiva de todas, coexistan zonas nas que vai ser me todo o que lle vaia chegando.
moi difícil atopar man de obra. Somos dos poucos que fachendeA Seguridade Social ten superá- amos da nosa mestizaxe.
A mestizaxe paréceme un
vit grazas á inmigración. Agora
coa regularización vanse legali- valor e as identidades son vivas.
zar seiscentos mil ou máis... Van Se alguén quere facer unha
existir uns superávits da Seguri- identidade fósil estase equivodade Social de vertixe. Xa qui- cando. Todas as identidades
xera ser eu o actual ministro de evolucionan, pero creo que a
Traballo, vai facer unha caixa... porcentaxe de inmigrantes non
Hai que pensar, por outra ban- vai ser capaz de modificar esas
da, que se queremos este modelo identidades. Pero non fagamos
económico imos necesitar inmi- retroidentidades. Que é o galegración. Que non queremos inmi- go? O que estamos a construír
grantes, pois fagamos outro mo- día a día, pero non é o mesmo
delo económico no que non haxa que o andaluz. Son identidades
medra. O que non se pode facer é diferentes. Identidades que eu
como aquel alcalde que me dicía: respecto moito, pero creo, como
“Manolo, eu quero invernadoiros, Heráclito, que a vida flúe.
pero non quero inmigrantes”. Eu
dicíalle que se construían inverna- O mercado laboral
doiros necesitaban inmigrantes. E
el dálle, pois poño invernadoiros, Vostede tamén estudou o mercaque veñan os inmigrantes logo, do laboral, realizando unha propero só polo día, pola noite que se xección para o ano 2010. Como
vaian durmir a outro lado. Iso non contempla ese mercado laboral
existe. A taxa da emigración será para dentro de cinco anos?
As análises que realizamos
máis ou menos a do nivel eurovanse cumprindo todas. Nós o
peo, o 9 ou o 10%.
Aparece tamén o proble- que analizamos foi a demografía,

‘U

as persoas que se van incorporan- mo descubrir os talentos que
do ao mercado de traballo e can- posuímos. Pode axudarnos...
Eu comezo distinguindo endo se van xubilando. Logo fixemos unha hipótese de medra eco- tre intelixencia e talento. A intelinómica: se medramos o un, o xencia está vinculada ao acto de
dous, o tres por cento... Estamos elixir ao xeito. Talento ten relamedrando o 2% de media. Como ción directa coa acción e trátase
cada vez se incorpora menos mo- de facer algo especialmente ben.
cidade ao traballo e se van xubi- Hai persoas que teñen un gran
lando, o desemprego vai desapa- potencial de talento pero, porque
recer no Estado, aínda que hai zo- non o descobren, ou non o exernas nas que vai seguir, como en citan, non chegan a telo verdaAndalucía, porque ten taxas moi deiramente. A capacidade e o dealtas de nacemento, ou zonas de senvolvemento do talento están
Galiza que aínda seguen co paro moito en función do contorno.
Hai persoas que nunca souberon
moi alto.
O que pasa é que a mobilida- que tiñan gran talento porque o
de vai ser moito máis limitada. contorno ou o tempo non llelo
Isto vai prexudicar a Galiza por- proporcionaron porque non se
que a mobilidade que vai existir daban as circunstancias. Penseaquí é a das persoas mozas do in- mos na habilidade para conducir
terior que van emigrar cara á cos- coches no século XIX...
Moitas veces o talento vai
ta. As áreas rurais van quedar case sen mocidade. Outro problema asociado co que nos gusta. Tepara Galiza é que moitos univer- ño moitas dúbidas sobre a vositarios, formados aquí, cos in- cación, pero moitas menos sovestimentos públicos de todos os bre que existe algo pracenteiro
nas nosas capagalegos, van recidades. O talenmatar rendendo
inmigración
to retroaliméntaos seus talentos en
se moito coa vaMadrid ou Barceloración que fan
lona. Iso si que é causa conflitos
os demais desas
prexudicial. Máis de convivencia,
nosas habilidaimportante que os
des, como anipropios recursos pero sen ela é
mais sociais que
son as persoas.
imposíbel
manter
somos.
Ollo con preocuFalando do
pación a concenpracer. Vostede
tración de talentos o actual sistema
definiuse como
novos que se está económico”
un empresario
a rexistrar en Maque escribe.
drid, polo modelo
Vostede pásao
centrípeto que estamos padecendo. Gústame moi- mal ou pásao ben ante un foto máis o modelo americano ou lio en branco?
Pásoo moi ben. Son unha
alemán de centros de goberno
distribuído, senón, ao final, todos persoa que traballo moitas horas,
pero procuro pasalo ben. Escripara Madrid.
bir aventuras unha noite, poñendo un parche de pirata nun ollo,
Como descubrir o talento
é unha evasión propia dunha
Un dos seus libros fala de co- aventura do século XIX.♦

‘A

‘Os órganos xudiciais rozan o esperpento’
O Foro de Nuevas Propuestas
que vostede preside ten como
un dos obxectivos mellorar a
calidade da democracia. Que é
o que falla, logo, neste sistema?
Como lograr eses cambios?
Cremos que a Constitución do
1978 foi un gran logro, pero o seu
problema é que podemos morrer
de éxito, como se adoita dicir. Dános medo propoñer calquera reforma. Pero esta constitución ten
graves lagoas. Cando se fala de
cambios sempre se discute sobre
o modelo territorial, como se fala
tanto eu non vou falar diso.
En España non existe separación de poderes. Só existe o poder dos partidos políticos, que
mediante listas pechadas dirixen,
automaticamente, todas as decisións dos parlamentos. Non existe poder lexislativo. Son uns
mandados, a aos parlamentos só
van aqueles que se portan ben e
fan e votan o que diga o voceiro.
Os órganos xudiciais xa rozan o
esperpento, desde o Consello Xe-

ral do Poder Xudicial, as salas do
supremo, o Tribunal Constitucional... que todos saibamos o que
van votar antes de nada, porque
sabemos cantos son do PP e cantos do PSOE... E que nos sigamos enganando e afirmando que
existe separación de poderes...
Desde o foro propoñemos limitarlles o poder aos partidos políticos, que non sexan a única expresión política, porque non vivimos nunha democracia, senón
nunha oligarquía electiva. O cidadán ten a capacidade de votar por
unha oligarquía ou pola outra, pero na realidade non ten oportunidade de participar na vida política.
Este novo xeito de participar en política que promove o
foro comeza por esta propia
organización. Cal é o balance?
O foro é ante todo un berro de
rebeldía intelectual. Tentamos xerar pensamento sen ter estrutura
de partido e sen criticar persoas,
movéndonos, unicamente, no
campo estritamente ideolóxico. A

nosa experiencia é que á xente lle vivencias sen fronteiras. Estou ingusta, porque até o de agora a po- tentando loitar pola miña terra,
lítica parece ser unicamente criti- que non se perda a súa cultura, rescar o PP, o PSOE ou o Bloque. catar a súa historia... O nacionalisMesmo cando se vota a un parti- mo encerra os valores positivos da
do se fai máis para que non gañe defensa do propio, a cercanía do
o outro. Un voto á
poder que é positicontra que empovo... Pero calquera
n España
brece a política.
nacionalismo ou
Existe a posilocalismo leva unbilidade de que o non existe poder
ha parte de fronforo se converta lexislativo.
teira, de pechar, de
nun partido poexército, de banlítico ou que vos- Os deputados
deiras, de divitede lidere un
sións, que eu non
son uns mandados” comparto.
novo partido?
Non estamos
É un estudopor esa vía. Non
so do legado anhaberá un partido político nin es- dalusí e a súa relación con
tarei en actividade partidista.
África. Aquí existe máis a idea
de Andalucía vinculada aos ciganos. Como nos explicaría a
A cultura andaluza
“súa” Andalucía...
No colexio ensináronnos que
Vostede está a afondar na cultura andaluza cos seus estudos. os mouros chegaran nun momento dado e todos nos marchamos a
Considérase andalucista?
Considérome un andaluz uni- Covadonga e desde alí reconquisversal, vinculado á terra pero con tamos España e botamos os mou-

‘E

ros... Esa historia é absolutamente
falsa. O mesmo que había pobos
prerromanos na Galiza, tamén
existían en Andalucía, con culturas tan importantes como a dos
tartesos. A miña tese é que existiu
unha continuidade. Nun momento
dado os pobos romanízanse, logo
islamízanse, coa chamada Reconquista cristianízanse... Non cabe
dúbida de que o andaluz ten elementos que veñen de moi antigo.
Estou a facer un esforzo editorial
para tratar de explicalo.
Aos andaluces vennos como
indolentes, como fuleros, vagos... Négome. Os andaluces
non somos así. Alí trabállase
moito. A maioría é moi honrada
e cúmprese. O que si existe é unha sensibilidade que deriva cara
ao pracer e cara aos sentidos, que
vén de moi atrás. Eu non quero
un mundo que sexa un val de bágoas, se nos toca vivilo, vivirémolo, pero non imos crealo.
Moita xente asocia esa efectividade andaluza coa frivolidade.♦
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Vén de presentar unha oferta pola operadora de cabo ONO, implantada en parte do Estado

Os consumidores galegos prexudicados se Auna merca R
H.V.
O mercado das telecomunicacións en España móvese e hai
unha operación en marcha para conformar unha grande alternativa á Telefónica na que
de momento non entra R, mais
se o fixese, os consumidores
galegos sairían prexudicados.
Aínda que os principais accionistas de ONO xa anunciaron que
están en contra da OPA hostil de
Auna pola súa compañía debido a
que non lles convence o prezo de
2.400 millóns que ofrece, a operación non está lonxe de consolidarse porque senllas empresas
comparten algúns accionistas de
referencia. En concreto, o Banco
Santander ten o 25,99% de Auna
e o 18,32% de ONO e pretende
que naza unha gran operadora de
telecomunicacións que lle faga
sombra á Telefónica, socia do seu
principal competidor, o BBVA.

Como operadoras de telefonía
fixa e de cabo, Auna e ONO repártense a maioría do territorio
estatal a falta de Galiza –onde
opera R–, Asturias –con Telecable–, País Vasco –con Euskaltel–
e Estremadura e Castela A Mancha –onde no seu día non se presentou ningunha oferta para prestar este servizo. Porén, Auna conta coa maior parte do territorio e
tres dos mercados máis importantes: Madrid, Catalunya e a maioría
de Andalucía. Mentres, a principal
demarcación de ONO é Valencia.
Unha vez quede conformado
o novo grupo, contará co 10%
dos abonados ao servizo telefónico universal de todo o Estado.
Esta porcentaxe permítelle chantarlle certa competencia á Telefónica, mais non está moi claro
que sexa no referente aos prezos,
xa que o que marca o abono son
as condicións salariais e de custos nos principais mercados

–Madrid, Catalunya e Valencia–,
onde son bastante elevadas.
En Galiza, o director xeral de
R, Arturo Dopico, dixo que a
oferta non afecta á súa compañía
e que en todo caso é unha cuestión que teñen que decidir os accionistas. Entre estes últimos figura a Unión Fenosa, co 35,85%
dos títulos da empresa galega e o
18,7% de Auna.
En realidade, Auna, ONO e R
son compañías que funcionan repartíndose o mercado. O antecedente de Auna foi Retevisión,
que contou cunha licenza para
operar telefonía fixa en todo o
Estado. Non embargantes non
tendeu un só metro de cabo en
lugares como Galiza e si o fixo
noutras demarcacións nas que lle
deron autorización para explotar
a televisión por cabo. Isto e o feito de compartiren algúns accionistas de referencia vén a indicar
que no futuro contemplan unirse.

Que R sexa absorbida por
Auna representaría un retroceso
para os consumidores galegos
porque se perdería toda a posibilidade dunha rebaixa real dos
prezos. Contra o que sucedeu ao
principio, cando R foi a compañía de mellores prezos, na actualidade só se dedica a replicar as
campañas de Telefónica, pero iso
non impide que haxa outras empresas que ofrezan servizos a
menor prezo e que os consumidores opten por elas.
En teoría, descontadas as
amortizacións polos grandes investimentos de R para tender a
súa rede, a compañía galega ten
moita marxe para reducir prezos.
A empresa de cabo ten uns custes de persoal e explotación menores porque aquí os salarios son
substantivamente inferiores aos
que ten que pagar Telefónica.
Por outra banda, mentres Telefónica presta o servizo en toda Ga-

liza –o que representa levar o teléfono a lugares remotos nun país de 30.000 núcleos de poboación–, R céntrase en nove localidades, o que implica uns custes
moi inferiores e a posibilidade
de competir en prezos.
No caso de R rematar absorbida por Auna, a marxe para rebaixar prezos sería menor porque non habería unha política de
tarifas aplicada á Galiza, senón
que sería conxunta para todo o
Estado e sempre prevalecerían
os prezos de acordo coa capacidade dos mercados maiores e co
máis recursos, como Madrid ou
Catalunya. É máis, nunha eventual guerra de prezos entre Telefónica e Auna, con R fora de Auna, a compañía galega tamén tería que aplicar reducións para seguir a competir con Telefónica,
de modo que se R fose adquirida
por Auna non representaría ningunha vantaxe.♦

‘Estamos a pagar un alugueiro e as letras do novo piso’

Os veciños de Navia, en Vigo, non poden estrear
os seus pisos rematados hai meses
R.V.A.
“Estamos pagando un aluguer
e temos que comezar a facernos cargo das letras dun piso
que non nos deixan habitar”,
explica Ánxela Sinisterre falando do problema que está a
ocasionar o atraso nos permisos de habitabilidade dos novos edificios do polígono de
Navia en Vigo que están rematados dende hai meses.
Case 200 familias están a verse prexudicadas nestes momentos
porque segundo as promotoras, o
Concello non foi capaz de modificar aínda o Plano Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).
Pola súa banda o Concello afirma
que o único impedimento para
dar os permiso de habitabilidade
era chegar a un acordo coas promotoras sobre a urbanización dos
terreos de Navia.
O problema comezou case
coa inauguración do polígono, a
mediados do ano 2002. Daquela,
o Instituto Galego de Vivenda e
Solo, propietario dos terreos de
Navia, urbanizou a zona dotándoa de rúas, beirarrúas, farolas,
paseos e bancos. Non embargante, non chegou a un acordo co
Concello para que a propiedade
pasase a competencia municipal.
Esta decisión motivou que o Concello non puidese conceder naquel momento o permiso para introducir a luz e a auga no PAU de
Navia, xa que non era seu o solo.
A construción do segundo
cinto de Vigo tamén afectou o
proxecto inicial de urbanización,
xa que parte do tramo invadiu o
PAU. O cinto é propiedade de
Fomento e polo tanto agora para
introducir auga e luz na zona dos
edificios afectados o IGVS ten

PACO VILABARROS

que chegar a un acordo co Ministerio. Por outro lado, o cinto
fixo que houbese que refacer o
PXOU, concentrando certas parcelas e modificando o lugar de
construción de determinados
edificios e da zona deportiva.
Se a estes cambios se lle engade o deterioro que sufriu a urbanización inicial por mor das
obras, o resultado é un polígono
de vivendas que carece de dotacións. As rúas deseñadas inicialmente son case irrecoñecíbeis e
están cubertas de terra e barro
porque as construtoras montas
guindastres e descargan o mate-

rial onde lles convén. “Como
non existe vixilancia municipal
porque non pertence ao Concello, Navia converteuse nunha
anarquía onde cada un fai o que
lle peta. Semella que os mellor
organizados son os xitanos que
aínda ocupan unha propiedade
no medio do polígono”, indica o
responsábel dunha das promotoras que constrúen en Navia.
O Concello chegou a un acordo coas construtoras para que paguen un aval que cubra os desperfectos ocasionados. Deste xeito, a
Xunta -a través de XES-Galiciae as promotoras asumirán a reur-

banización de Navia unha vez
que se aproben as modificacións
do PXOU no vindeiro pleno do
Concello, fixado para o 20 de decembro. Unha vez que se introduzan os cambios no polígono -non
está fixado sequera por onde vai
ser a entrada- aínda terá que
transcorrer un prazo para que o
Concello conceda os permisos de
introdución de luz, auga e certifique a habitabilidade dos pisos.
Entrementres, case 200 familias agora e máis de 150 nos vindeiros meses pagan as consecuencias de que se modificase o
PXOU. Ademais de pagar a en-

trada, xa tiveron que comezar a
asumir o custe das letras mensuais dos préstamos bancarios pero non poden ir vivir para os pisos. Iso provoca en moitos casos
que esas familias teñan que estar
asumindo o custe do aluguer no
que viven até estrear as súas novas vivendas, xunto coas letras
das mesmas. “Non nos dá un salario para pagar todo. Todo o que
gaño eu e parte do que gaña o
meu mozo vai destinado á vivenda. Co que nos sobra non chegamos a fin de mes. Pedímoslle ao
Concello que axilice os trámites”,
conclúe Ánxela Sinisterre.♦
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De novo
sobre o porto
exterior coruñés
CARLOS AYMERICH
O pasado 4 de novembro, o Consello de Administración da Autoridade Portuaria da Coruña non adxudicou, tal e como estaba previsto, a execución do proxecto do futuro –e a estas alturas, incerto– Porto Exterior de Punta Lagosteira. A razón foi, ao parecer, a advertencia realizada pola avogada do Estado –e, dato
importante, asesora xurídica da Autoridade Portuaria–
da responsabilidade en que os conselleiros poderían
incorrer de adxudicaren a obra toda vez que non está
garantida a súa cobertura financeira. A solución que se
apunta agora é adxudicar a obra nunha próxima reunión se ben suxeita á condición suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente para podela financiar.
E, a xulgar polas últimas declaracións de Pedro Solbes –que “imaxina” que a subvención europea xa foi solicitada, mais sen o poder asegurar e advirte que pode ser
que as axudas comunitarias “non sexan suficientes” para
todos os proxectos– non parece que, a curto prazo, poida
garantirse a cobertura financeira do proxecto.
Á marxe do interesante debate xurídico que esta obra
levanta, hai algúns datos incontornábeis e que deben ser
coñecidos, para que o debate sobre o porto exterior sexa
un debate informado e racional, para que a cidadanía –á
marxe de bandos, maquetas e promesas eleitorais– poida
tirar as súas proprias conclusións:
SOBRE O FINANCIAMENTO. Non se pode adxudicar

un contrato se non están asegurados os fondos para o Comisión limítase a comprobar se a solicitude de axuseu financiamento. En realidade, non se podería nin da para un proxecto concreto, dentro do tope xeral fitan sequera licitar. De feito, tal e como claramente es- xado, respecta ou non a normativa comunitaria en matabelece a normativa contractual e a orzamental, os teria contratual, ambiental, etc. Dito doutro xeito, se
compromisos de gasto asumidos sen cobertura econó- non hai cartos para financiar o porto exterior coruñés é
porque o goberno español
mica son nulos de pleno depreferíu gastalos en Barajas
reito. Mesmo así, e tras do
achega de Fomento
ou, por exemplo, no AVE encúmulo de irregularidades
tre Córdoba e Málaga. É unhabidas durante a tramitaé mínima:
ha decisión política lexítima,
ción do proxecto, segue a
mais debe ser explicada para
haber quen pretende que o
apenas
43
millóns
de
euros
que a cidadanía a coñeza e a
contrato se adxudique convalore.
dicionado á chegada dos
para os accesos
SOBRE O PROXECTO. Vaifondos. Se cadra para botardun total
se sabendo que hai problelle a culpa aos tribunais que,
mas técnicos para suxeitar o
constatando a ilegalidade, o
de máis de 700”
dique. Que non vai ser un
anulen.
porto refuxio. Que non está
En segundo lugar sería
deseñado para o tránsito de
preciso tamén debater acercontentores e só para o de
ca da, cando menos peculiar,
buques petroleiros. Que duestrutura de financiamento
rante noventa días ao ano
aprobada para o porto exterior de Punta Lagosteira: un terzo a cargo de fondos non estará operativo, dadas as condicións dos ventos e
europeus, outro terzo co produto da venda especulati- do mar na zona en que se vai construír. Primaron realva de terrenos portuarios, outro terzo financiado con mente os intereses xerais no seu deseño ou, ao fin, o que
fondos propios da Autoridade Portuaria. A achega do se pretende construír é unha infraestrutura para uso exMinisterio de Fomento, mínima: apenas 43 millóns de clusivo de Repsol?
Xa que logo, o único certo a día de hoxe é a exiseuros para os accesos para un total de máis de 700.
Cando menos curioso: ou sexa que o Porto da Coruña tencia dun convenio urbanístico entre o Concello da
foi, durante anos, financiador neto do Ente Público Coruña e o Ministerio de Fomento para a desafecta“Puertos del Estado” e, agora, cando pretende cons- ción, recualificación e posterior venda especulativa de
truír unha nova infraestrutura portuaria, ten que finan- máis de 400.000 metros cadrados en pleno centro da ciciala integramente cos seus propios medios. É así co- dade. Esta, a especulativa, é se cadra a verdadeira momo se concreta a cacarexada “solidariedade” dos suce- tivación do proxecto. E, a estas alturas, non é desbotásivos “gobernos amigos” con Galiza? Cal é a xustifi- bel que os terreos portuarios se urbanicen aínda que,
cación para que o porto coruñés siga a ser de titulari- afinal, o porto non se vaia construír.
Así están as cousas. Despois de tantas declaracións
dade estatal?
SOBRE OS CARTOS EUROPEOS. A cuestión non é se grandilocuentes, bandos municipais e portadas de prensa,
Europa concede ou non os fondos. No seu montante seguimos igual que ao principio. Sen cartos e, probabelglobal, os cartos xa están concedidos. O Estado espa- mente, sen porto. Mais, por favor, basta xa de promesas.
ñol xa sabe con que cartos europeos conta até o 2007 e Como mínimo, os cidadáns temos dereito a que non nos
é responsabilidade súa distribuílos. A intervención da sigan a tomar o pelo.♦

‘A

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental dera unha autorización

Un xulgado coruñés anula a licenza dun vertedoiro de Arteixo
H.V.
A pesar dos planos da Consellaría
de Medio Ambiente de clausurar
vertedoiros, algúns concellos e a
propia Consellaría están a consentir a súa ampliación pola vía da
permisividade. É o caso dun en
Arteixo, onde un xulgado anulou
a licenza de obras e de apertura.
O fallo prodúcese contra as
obras que realizou a empresa Co-

acom S.L. no vertedoiro do Monticaño, en Arteixo, que en todo
momento contaron con autorización municipal e inicialmente
consistían remodelación e mellora das instalacións. Segundo o
xulgado, a licenza implicaba unha “rexeneración do vertedoiro”
máis un proxecto de “remodelación e mellora das instalacións”.
Porén, posteriormente a Direc-

ción Xeral de Calidade Ambiental emitiu unha resolución para
“ampliación do vertedoiro para a
súa explotación”, que segundo o
fallo xudicial entra en contradición co que a licenza inicial dicía
e permite unha “actividade [que]
se corresponde coa definición de
vertedoiro”.
Ademais, o xulgado indica
que o permiso era sobre uns terre-

os cualificados como “solo non
urbanizábel (rústico) de protección forestal”, o que implicaba
que “só poderían facerse neste terreo construcións e instalacións de
interese xeral” coa “previa autorización do órgano autonómico
competente”. A sentencia sinala
que “esta autorización non se solicitou”. Do mesmo xeito, a sentencia sinala que non se cumpre coa

distancia mínima de núcleos habitados deste tipo de instalacións.
Todas estas razóns levaron ao
xulgado do contencioso administrativo número tres da Coruña a
anular a licenza de obras e a licenza de apertura por consideralos
“contrarios a dereito”. Esta sentenza é do oito de outubro deste
ano e os afectados pola anulación
presentaron un recurso ao fallo.♦

Vigo
Andan os homes do PP enguedellados na guerra de sucesión; uns
agrupados en pequenas partidas
agochadas nos montes do interior,
outros defendendo castelos mentres
agardan reforzos dos señores da
meseta, os máis procurando pasar
desapercibidos non sexa que algunha bala perdida poña fin ás súas aspiracións. En medio das escaramuzas, ignorada por todos, menosprezada pola maioría, sobrevive unha
muller, Corina Porro, tentando gobernar a súa pequena república.
Ao paso que imos, non sería
estraño que a polvoreira dos populares estoupase tras unha derrota electoral e que, roto en ducias
de anacos, o partido tivese que
enarborar a bandeira da que sería
a súa máxima representación institucional en Galicia, a alcaldesa
da meirande cidade do país. Curioso destino para unha muller
que desenvolveu a súa curta e fulgurante vida política sempre baixo a sombra dun protector, e que
na súa única cita coas urnas como
protagonista principal non obtivo
máis ca un mediocre resultado.
Corina Porro comezou tarde no

Flores para Corina
XOSÉ MANUEL AÑEL

Corina Porro consegue manter a popularidade grazas á súa política de embelecemento da cidade, que recibe o aplauso da Xunta e da Deputación.
mundo da política, sendo unha absoluta descoñecida incluso no seu
ámbito profesional e carecendo daquilo que no mundo romano chamaban “clientes” e que tan precioso é para alguén con ambicións. É
unha pésima oradora e non resiste
dous asaltos nun debate. O seu
proxecto político para Vigo non vai
máis alá de plantar flores nos xardíns e recadar cartos para financiar
os proxectos que outros antes elaboraron. Até agora ninguén lle escoitou unha reflexión sobre Galicia
que fose máis alá das loubanzas ao
noso vedraño presidente. Pero, malia o que superficialmente puidese
parecer, Porro ten moitas virtudes e
unha habilidade innata para sobrevivir incólume a todas as guerras. Cando o goberno de Manuel

Pérez agoniaba entre liortas internas, a nosa alcaldesa, desbordando
sensibilidade e tolerancia, posaba
para os fotógrafos entre anciáns,
discapacitados, inmigrantes e toxicómanos que loitaban pola súa
reinserción social. Repartindo subvencións e sorrisos conseguiu sona
de boa xestora. Sen facer ruído
soubo arrimarse á sombra do carballo máis grande e mellor
enraizado do PPdeG, quen desesperado polo desolado panorama
que ofrecía o partido en Vigo decidiu modelar a súa particular Rita
Barberá. Fraga premiou a fidelidade e boa disposición de Corina Porro entregándolle unha consellaría
na que puidese lucir repartindo
cartos e reforzou a súa imaxe cunha campaña propagandística que

xa quixesen outros candidatos.
As fotos á beira de Fraga e as
enganosas promesas de supresión
de taxas non foron abondo para que
Porro frease nas eleccións municipais a progresiva perda de concelleiros dos populares en Vigo. Porén, o suicidio político de Ventura
Pérez Mariño puxo nas súas mans o
bastón de mando da alcaldía e, ao
igual que o faría unha habelenciosa
majorette, comezou a manexalo
con destreza. Á falta de ideas propias e dun bo asesoramento soubo
aproveitar o traballo feito por outros. Sacou dos caixóns os proxectos do BNG e púxoos na mesa dos
conselleiros e dos ministros. En
Madrid tornaron a ollada, pero en
Santiago escoitaron a chamada.
Corina Porro non ten presupostos

pero arrepaña fondos da Xunta, da
Deputación e de Zona Franca que
disimulan as eivas. A alcaldesa déixase levar pola corrente do viguismo predominante nos medios de
comunicación agradando os seus
ouvidos co discurso do vitimismo e
a defensa da cidade. Emula a José
Luis Rodríguez Zapatero exhibindo bo talante e vontade de consenso, sabendo que a oposición ten enfundadas as armas e que o patio está inusualmente tranquilo.
Son días de flores en Vigo.
Até a Xunta doará fondos para a
causa dos pétalos urbanos. Corina
Porro dedícase a pintar de verde,
rosa e amarelo as rúas do centro,
desafía os dereitos de propiedade
intelectual apropiándose de ideas
doutros, e enche as velas do seu
barco con ventos propicios que
sopran de Pontevedra e Santiago
mentres a flota inimiga é incapaz
de designar capitáns que a gobernen. Fraga non ten brigadas para
atender tantos lumes como prenden no seu territorio, pero non se
esquece de regar con agarimo as
flores coas que Porro quere pintar
Vigo de cor de rosa.♦
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O alcalde coruñés pensa que o AVE só chegará a Compostela

Touriño e Vázquez
temen os incumprimentos do goberno central
A.E.
Emilio Pérez Touriño e Francisco Vázquez voltáronse reivindicativos ante o goberno central, recoñecendo, de paso, a incerteza que
pesa sobre os investimentos denominados como Plano Galicia. O secretario xeral do PSdeG-PSOE insta ao ministro de Economía, Pedro Solbes a aclarar dunha vez os investimentos e o alcalde coruñés
afirma que non aceptará que o AVE só chegue a Compostela.
“Quero que o goberno de España
sitúe un compromiso pleno co
AVE. Quero debate e compromiso público do propio goberno”,
con esta palabras comezaba Emilio Pérez Touriño un xiro reivindicativo ante o goberno central,
esixíndolle ao ministro de Economía, Pedro Solbes, que free dunha vez a incerteza sobre o Plano
Galicia e se “poña as pillas” para
lograr o financiamento da UE ao
porto exterior da Coruña.
O que defendía Touriño como “un compromiso firme do
goberno central”, que el mesmo
garantía persoalmente, convertéronse agora nunha “esixencia”,

que foi saudada con entusiasmo
tanto polo voceiro nacional do
BNG, Anxo Quintana, como polo vicesecretario do PPdeG,
O dirixente nacionalista gabou
o “cambio de actitude” de Touriño
emprazándoo a celebrar unha reunión na que tamén debía participar Manuel Fraga destinada a esixirlle ao goberno central un maior
compromiso con Galiza.
O vicepresidente da Xunta,
Alberte Núñez Feixóo, pola súa
banda, pediulle a Touriño que
“pase das palabras aos feitos” e
vote a prol das emendas de populares e nacionalistas que se debaterán no Senado.

Desde o PSdeG-PSOE, o secretario de organización, Ricardo Varela, afirma que non existe
ningún cambio de actitude nas
verbas de Touriño, aínda que reitera que “Touriño lle seguirá reclamando ao goberno central
maior contundencia e clarificación”.
Francisco Vázquez
tamén reclama
Pero non só Pérez Touriño se puxo reivindicativo. Tamén Francisco Vázquez afirmou que non vai
“permitir que se nos marxine no
AVE”. Vázquez mesmo chegou a
ameazar con “tomar medidas” se
o AVE non chega á Coruña ou se
non se realiza o porto exterior.
As declaracións de Vázquez
dan a entender que no proxecto
do Goberno central só se contempla un tren que acade os 300
km/h na liña Ourense-Santiago.

Desde a capital galega existirán
trens lanzadeira que só circularán a 220 km/h a Vigo, A Coruña, Ferrol e Lugo. “Comezamos
a saber que o que vén non é o
AVE”, afirma o alcalde coruñés.
Sobre o porto exterior, sobre
o que Touriño tamén ten medo a
que non cheguen os fondos da
UE, Vázquez quérese mostrar
optimista porque está “convencido, de que o porto exterior se vai
facer, porque así que se comece
ninguén se atreverá a paralo”,
afirmou. Aínda así ameaza con
“tomar medidas” se non se fai,
porque considera que a súa “disciplina e lealdade é primeiro como alcalde que como militante
socialista”.
Pero a incerteza sobre os investimentos do Estado vai a máis
mentres o PSOE rexeita as
emendas presentadas polo PP e
BNG no Congreso para ampliar
as partidas orzamentarias segun-

do aprobou o Parlamento galego.
O deputado galego, Ceferino Díaz tivo o ingrato papel de opoñerse na Comisión de Economía
ás demandas galegas.
Mentres tanto, en Compostela, a tamén deputada socialista,
Dores Villarino, descualificou o
estudo do AVE por Cercedo, que
o PSOE defendeu como alternativa no Congreso. Villarino afirmou que os estudos sobre o AVE
que apoiou até de agora o PSdeGPSOE, realizados por UGT, se fixeron “daquela maneira”, que
cualificou de “xeito intuitivo”, sacándolles así validez científica.
O que resta por saber agora,
ante as reaccións de Pérez Touriño e Francisco Vázquez, se comezan a presión porque saben
que os planos do goberno central
non cumpren as expectativas ou
por apuntarse o tanto de conseguir esas melloras nos orzamentos estatais. ♦

Non lle retirará o título de fillo ‘predilectísimo’ da cidade

O Concello da Coruña apoia a Franco
H.V.
O alcalde da Coruña, o socialista Francisco Vázquez, anunciou
que votará en contra da moción
do BNG que propón retirarlle
ao ditador Francisco Franco a
distinción de fillo predilectísimo e adoptivo da cidade.
Primeiro co L, agora con
Franco. O alcalde coruñés procura a polémica e mantén o recoñecemento do ditador Francisco Franco escudándose en

deixar a historia como está.
Mais a solicitude ante o pleno
formulada polo BNG non trata
de borrar ese capítulo histórico
senón que busca restablecer a
dignidade cidadá e retirarlle un
título que o tirano non merece.
O vindeiro tres de decembro
o pleno municipal coruñés debate unha moción do BNG que está
perdida de antemán. En calquera
outra localidade do país, unha
proposta para retirarlle a Franco

a mención de fillo adoptivo e
predilectísimo sería un simple
trámite que hai anos que se tería
cumprimentado. Na Coruña non.
Socialistas e populares non queren oír falar da cuestión e anunciaron que votarán en contra.
A decisión de Francisco Vázquez entra en contradición directa coa decisión do seu partido de
retirar a simboloxía franquista,
entre a que se atopan as distincións municipais ao ditador.

Respecto ao mantemento da
memoria ao que alude Vázquez
para non aceptar a proposta do
BNG, os nacionalistas lembran
que non é unha cuestión de memoria, que Franco seguirá a figurar na historia, pero que se trata dun problema de dignidade.
En todo caso, Francisco Vázquez non demostrou ter demasiado interese pola memoria cando lle negou recentemente unha
distinción semellante á que ten o

ditador ao falecido poeta Manuel
María, veciño da Coruña.
Os socialistas a nivel galego
neste caso acóllense á “soberanía
municipal” para non abordar o tema, aínda que o ministro de Exteriores, Moratinos, si esqueceu esta autonomía cando lle pediu ao
alcalde de Oleiros que retirarse a
súa campaña contra Ariel Sharon.
De calquera forma, o líder dos socialistas galegos, Emilio P. Touriño, preferiu non pronunciarse.♦

A Coruña
Acaba de constituirse a Comisión
Coruñesa pola Memoria Histórica,
que mais ben deberíase denominar
pola Xustiza e polo Castigo Histórico; en base a un chamamento realizado polo concelleiro nacionalista
Manolo Monge, que foi quen de
reunir o pasado 9 de novembro un
cento longo de persoas da mais heteroxénea extracción social que, en
réxime de autoconvocatoria e asemblea aberta, acudiron a unha xuntanza que tivo como eixos fundamentais da súa razón de ser recuperar a
memoria histórica, defender e consolidar a democracia e manifestar
unha cuestión de dignidade pública
propiciando a supresión da simboloxía franquista nesta cidade que é a
que “atesoura” o meirande número
de manifestacións fascistas de todo
o país, nos seus muros e rúas.
Entre os asistentes había persoas comprometidas socialmente,
políticos de varias organizacións,
sindicalistas, xornalistas, clero progresista, etc., pero coa significativa
ausencia de persoeiros con cargos
públicos de relevancia, o que nos

A Comisión
pola Memoria Histórica
MANUEL LUGRÍS

A Comisión pola Memoria Histórica propón acabar coa presenza de
símbolos franquistas nos muros e rúas da cidade que máis ten do país.
leva a pensar en que os atrancos
sociolóxicos para recoñecer, na súa
xusta medida, os horrores do pasado, contan aínda con grandes reticencias e cunha dose de medo que
se acorre no mais fondo dos estados de ánimo. Nas intervencións,
mesmo moitas delas de elevado
factor sentimental, púxose, unha
vez máis, en evidencia o escaso interese amosado polo poder neste
apartado da restitución cívica, salientando a xustiza que se lles debe
a todas as persoas que sufriron de
persecución e na memoria dos que

foron asasinados, esquecidos e, até
hoxe, non recoñecidos na súa xusta medida polo seu sacrificio a prol
dos valores da liberdade, da democracia e, mesmo, do sentir nacional
da Galiza.
Propuxéronse varios proxectos
de actuación: expresións públicas
de cara a pór en evidencia o desleixo oficial nesta cuestión, nomeadamente o do goberno municipal
coa sua reiterada negativa a modificar o nomenclátor cidadán, así
como o labor exhaustivo de recopilación de datos entre os sobrevi-

ventes daquel holocausto para recabaren nomes e situacións que
poderían ficar no esquecemento
definitivo de non aproeveitar a memoria das derradeiras testemuñas
vivas da traxedia. Todo baixo o lema de “Tolerancia cero co franquismo”, o que non deixa e ser louvábel pero que require un máis amplo abano de intervencións e de posicións en desagravamento da dor
e da dignidade colectiva, aínda hoxe, non satisfeita. Nestes días, precisamente, asistimos ao espectáculo de que a familia do autócrata es-

tase a pasear tranquilamente na súa
superflua e suposta felicidade, de
millonaria consorte, por todas as
páxinas dos órganos mediáticos
“do corazón” coma un insulto na
faciana dos esquecidos habitantes
de cunetas e paredons, proclamando con servicia a indiferenza que
agochan no seu interior da incapacidade de sentiren o mais mínimo
trazo de arrepentimento ou de pedir público perdón. Obxectiva e tacitamente estanse a vanagloriar da
conduta criminosa do seu avoengo
coma un último escarnio ás vítimas: iate e bo vivir cando deberían
estar como mínimo no exilio, senón xulgados con severidade. Pois
nunha das intervencións falouse do
Pazo de Meirás e da Casa de Cornide na Cidade Vella que aínda están en poder da familia do ditador.
Uso público era a solicitude e mesmo, un museo dos horrores do
franquismo consideraríase unha
utilización adecuada. Iso para empezar o correcto camiño da xustiza
que é, non o esquezan, dar a cada
quen o que lle corresponde.♦
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Croques

As disputas
PSOE-BNG
Xosé Blanco, o estratego do
PSOE en Madrid ten inquéritos
que lle indican que o PP ten perdidas as eleccións galegas. Así
que deseñaron unha nova estratexia: ”Ao BNG nin auga, e se
hai que darlle algo son paus”.
Así, por unha banda, Emilio Pérez Touriño non quere aparecer
na foto con Anxo Quintana e,
pola outra diríxese ao BNG como se fose satélite ou subordinado do PSOE. Que apoien os
orzamentos, que voten si á
Constitución europea, mesmo
lles ofrece un acordo... Ao mesmo tempo, algúns medios resaltan os debates existentes no
BNG sobre que postura tomar
no referendo europeo.
O cambio de estratexia no
PSOE tería que procurarse tamén nos inquéritos. Existiría un
45% de “voto dual” entre o
BNG e o PSOE. Quere dicir, cidadáns que teñen votado a ambos os partidos nas autonómicas. Pero cara ás próximas o
35% preferiría que o BNG liderase o goberno conxunto, fronte
a só un 10% que apostaría polos
socialistas.♦

AFONSO EIRÉ

A toda páxina
contra
Carod-Rovira
Os diarios de Madrid deron a nova a toda páxina, algúns en portada: “investigan a Josep Lluís
Carod-Rovira por ter contas
abertas en Suíza con membros
da ETA”. Segundo as informacións o xulgado de instrución
número 1 da Audiencia Nacional
remitiu unha comisión rogatoria
internacional ás autoridades xudiciais suízas para verificar se
son auténticos 168 depósitos a
prazo abertos supostamente en
dúas entidades helvéticas. Como
titular figuraría o presidente de
ERC, Josep Lluis Carod-Rovira,
xunto a destacados membros da
ilegalizada Batasuna.
Dáse a circunstancia de que
esta mesma denuncia xa fora arquivada en febreiro polo xulgado
de instrución número 11 de Barcelona, ao considerar que as denuncias tiñan unha “absoluta carencia de verosimilitude”. Esa
denuncia afirmaba que ERC se
financiaba a través da ETA. Un
dos denunciantes, Luis García
Rodríguez, membro do grupo Estado Nacional, que declarou que
asinara “pensando que era un ma-

Reunificacións
sindicais

Xesús Pérez Varela.

nifesto a prol da lingua catalá”. O
xuíz dixo que as copias presentadas dos supostos ingresos en contas suízas “poden ser elaboradas
por calquera ordenador”.♦

Pérez Varela,
federalista
“O Estado español camiña inevitabelmente cara a un estado
federal”, afirmou o conselleiro
de Cultura, Xesús Pérez Varela,
nunha conferencia impartida na
Xornadas de Comunicación que
a Xunta organiza en Vilalba.
Pérez Varela, xa que logo, reclamou máis competencias no
sector audiovisual para Galiza.

Na mesma conferencia anunciou que a Xunta sacará a concurso 84 emisoras dixitais de televisión e 132 de radio. Dúas das
canles de televisión serán autonómicas públicas, dúas autonómicas privadas, 20 municipais e
as outras 60, privadas locais. As
radios serán seis autonómicas
públicas, outras seis privadas,
120 serán radios privadas locais
distribuídas en 18 comarcas.
As normas do concurso
obrigarán a emitir en galego e
ter un 60% de produción propia.
Pérez Varela afirmou tamén
que se as actuais emisoras non
estaban a cumprir co estipulado
no concurso era culpa do goberno central, posto que a Xunta
non ten competencias.♦

Confederacións sindicais cristiás e socialdemócratas están
nun proceso de unificación que
pode rematar moi pronto. A
Confederación Mundial do
Traballo (CMT) e a Confederación Internacional de Organizacións de Sindicatos Libres
(CIOSL) afirman que a unificación é para opoñerse á mundialización aínda que os seus
contrarios por exemplo da
Confederación Sindical Mundial (CSM) lles botan en cara
que nunca combateran o capitalismo monopolista. Nesta nova confederación integraríase a
Confederación Europea de Sindicatos que, finalmente, decidiu apoiar o Tratado europeo.
Ao mesmo tempo que se
producían as conversas para a
unificación destas dúas confederacións, reuníanse na China
outros moitos sindicatos no Foro Sindical, auspiciado polos
sindicatos chineses, os maiores
do mundo, para procurar outra
alternativa á mundialización.
Nos últimos anos apareceron
fortes sindicatos máis alá dos
tradicionais mesmo en países
como Italia ou Francia.♦

Santiago
En Compostela non deixan de
dar con novos recunchos onde
montar unha nova urbanización
para facer pisos e apartamentos
que, segundo é costume, se venden antes da poñer a primeira pedra. Anos hai que vai así a cousa
e sen conseguir superar a barreira dos cen mil habitantes de dereito. Cantos pisos hai baleiros?
Misterios sen resolver.
O das dispoñibilidades de solo empresarial é outra historia.
Hai uns poucos meses reinaba o
optimismo entre os responsábeis
municipais composteláns. Acababan de inaugurar o polígono
nomeado Costa Vella e xa estaba
instalada algunha empresa nova,
polo menos unha multinacional
da bricolaxe. Coas parcelas dese
polígono e as do Sepes en Boisaca estarían cubertas as necesidades de solo empresarial por unha
tempada. Mal pecado. Como
acontece no caso dos pisos para
xente, no caso dos pisos (parcelas) para empresas, a demanda
supera a existencias reseguida.
Os mal pensados pensan que,
se había indicios de que Santiago desexaba un Amio sen bostas, non será que tampouco queren empresas? Dan emprego,
claro, pero algunhas son contaminantes, outras nocivas, outras
perigosas. Limpas, o que se di
limpas, máis ben poucas. Iso é
seguro. Se as poucas empresas
que hai en Compostela dan en
buscar acomodo en parques empresariais das proximidades
(Cerceda, Ordes), daquela si que
Santiago non será máis que a cidade de funcionarios e (cada vez
menos) estudantes.
E seica non está nada claro
que algunhas das principias em-

Pisos para empresas
XAVIER LÓPEZ

A cidade segue atopando lugares para darlle luz verde á construción
de vivendas. Por que entón non se superan os 100.000 habitantes?
presas radicadas na capital de
Galicia poidan seguir radicadas
no concello, porque precisan
máis solo para medrar e seren
competitivas e non teñen doado

Guisa e Napo

acadar a superficie necesaria.
Empresas como Urovesa, que
perdeu con Santana o concurso
para fabricar vehículos para o
Ministerio de Defensa pero acaUXÍA E BRAIS

ba de chegar a un acordo con
Marrocos. Ou como Castrosúa,
líder en España entre as dedicadas á fabricación de carrozarías
para autobuses urbanos. Son

exemplos de dúas empresas importantes que precisan máis solo e reclaman solucións da
Xunta e do Concello compostelán para non ter que mudarse.
Mentres tanto, segue aparecendo solo para facer pisos. Quen
dixo medo á burbulla inmobiliaria? Mesmo apareceu solo
para que a SGAE poida construir nunha finca de Vista Alegre a súa sede para o noroeste
da península. Os empresarios
en xeral, e os da hostalaría en
particular, tiran foguetes para
celebralo.♦

Subliñado

Referendos franciscanos
LOIS DIÉGUEZ
Os referendos do tal Francisco, lembran?, aquel señor que estivo
torturándonos durante máis de corenta anos, eran así: facía a pregunta (por exemplo, “está vostede de acordo en que levamos vivindo felizmente estes corenta anos de paz?”), e o día das votacións a xente ía e, para ter o certificado de boa conduta, ale!, pois
votaba que SI). Pero eran tempos escuros, de ditadura, do pau e
da condena. E agora, de súpeto, despois de sentir arreo as loanzas máis radicais sobre a democracia na que vivimos, chega un
señor vestido de candidato a presidente da Xunta, e dinos que
quere que as institucións galegas fagan campaña a favor do Tratado Constitucional da UE. É dicir, que se impoña unha posición,
unha idea, un criterio, unha alternativa... sobre calquera outra.
Que non haxa liberdade, pois, e que as institucións funcionen ao
xeito do Francisco do que antes falabamos. O PSOE está cruzando os camiños perigosos da intransixencia e da intoxicación. Europa non pode existir sen pluralismo, e o referendo do Tratado
(por certo, imposto polos gobernos e non proposto polo Parlamento) admite catro posibilidades: Non, Si, Abstención e voto
Branco, as catro lícitas, coa mesma categoría e co mesmo respecto. Impoñer, deste xeito, calquera delas, é negar o dereito de
libre expresión. Pero para Touriño, isto debe ser unha antigalla.♦
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O portavoz do BNG no Parlamento critica
o baixo investimento en sanidade, cultura e educación dos orzamentos galegos

Beiras propón unha facenda propia
para converxer coa UE
PERFECTO CONDE
A pesar de que a Xunta insiste en
defender os orzamentos do 2005
como os máis ambiciosos dos últimos anos, a oposición é moi crítica. Se para o PSOE, as contas
galegas son irreais e pintan unha Galiza imposíbel, para o
BNG cómpre maiores gastos en
cultura, educación e sanidade.
Xusto nas horas nas que Xesus
Palmou estivo a piques de deixar
de ser secretario xeral do PPdeG,
o 2 de novembro, o conselleiro de
Xustiza, Interior e Administración
Local compareceu ante a comisión para tramitar o proxecto de
Lei de Orzamentos da Comunidade Autónoma para o exercicio
2005. Segundo explicou daquela,
“trátase duns orzamentos que eu
cualifico de ambiciosos, especialmente naquelas áreas que se consideran de maior sensibilidade, e
que lle van permitir á Xunta facerlles fronte ás demandas dos cidadáns nestas materias”. Outros
conselleiros, ademais do propio titular de Economía e Facenda, Xosé Antonio Orza, en distintas ocasións, téñense esforzado tamén en
salientar as calidades dunha programación orzamentaria coa que,
segundo eles, Galiza non só vai
seguir indo ben senón que mesmo
pode entrar definitivamente na
elite das rexións máis avanzadas
da UE.
Non obstante, non é esta a visión que mostrou do asunto Xosé Manuel Beiras, presidente do
Consello Nacional do BNG, cando reclamou no Parlamento galego, o 17 de novembro, “un modelo de facenda pública propio
encardinado no sistema fiscal español e no marco europeo”. Segundo o portavoz parlamentario
nacionalista, o conseleiro de Facenda inflou extraordinariamente os ingresos e os gastos expoñéndose a un fortísimo endebedamento, en contra do déficit cero polo que avogou sempre nos
exercicios anteriores. Beiras dí-

Xosé Manuel Beiras (BNG).

PACO VILABARROS

xolle ao conselleiro que “quizais
isto se deba ao ano electoral que
se aveciña”.
Unha facenda pública galega
Para Beiras, “non se trata tanto
dunha cuestión técnico-facendística como dunha cuestión política, pois trátase de acadar a medio prazo unha facenda pública
galega que garanta a suficiencia
dos ingresos necesarios para financiar a totalidade do gasto público, compatíbel cunha configuración plurinacional do Estado”.
Segundo explica o político e
profesor compostelán, “o actual
sistema de réxime común, baseado no modelo de corresponsabilidade fiscal limitada, está demostrado que non permite o desenvolvemento das competencias asumidas por Galiza, porque pretende homoxeneizar realidades moi diferentes, cedendo
os mesmos tributos indepen-

dentemente do seu nivel económico, o que acaba por degradar
a Galiza a un segundo rango entre as nacionalidades históricas e
mesmo a situala por debaixo das
comunidades sen definición nacional”.
Beiras defende a necesidade
de sacar adiante un proxecto que
se basee na cuestión nacional, “é
dicir, a relación de Galiza co Estado e a súa situación periférica
ao seu respecto e tamén de Europa”, e a autonomía plena financeira, centrada na súa capacidade
de decisión. “Isto non o inventamos nós –dixo Beiras no Parlamento– foi enunciado polos galeguistas históricos que vostedes
e tamén os señores do grupo socialista reivindican como patrimonio seu, dende Alfredo Brañas até Alexandre Bóveda. Está
estabelecido dende hai cen anos,
non é un invento noso. O que pasa é que nós plasmámolo en claves de actualidade”.

Esforzo social grotesco
O portavoz parlamentario nacionalista, centrándose nas partidas sociais, non atopa nos orzamentos da Xunta nada que lle
ofreza credibilidade nin que lle
permita pensar en que se vai camiñar cara á converxencia e á solución do déficit público. Beiras
cualifica de “grotesco” o “forte
esforzo social” enunciado por
Orza despois de observar o período 2002-2005. Segundo a súa
análise, “a porcentaxe de investimento é, no 2005, do 61,59 por
cento, o que nos sitúa por debaixo do 2004, que foi do 62,9, e do
2002, co 63,34. Estes datos, enfrontados aos de Euskadi, amosan a seguinte diferenza: mentres
na comunidade vasca os gastos
consignados ascenden ao 66,6
por cento, en Galiza representan
o 61,6 por cento xa comentado”.
Nun tema tan importante como é o da educación, Beiras criti-

ca severamente que “o peso do
gasto fose mermando paulatinamente e pasara do 22,2, no 2002,
ao 20,2 no 2005. Neste terreo, tamén contrapón o caso de Euskadi
onde o gasto nesta área, no 2005,
vai representar o 26 por cento do
total. E noutro campo tamén moi
importante, en Sanidade, Beiras
di que o esforzo “orzamental non
existe, pois non hai unha medra
das partidas”. No que se refire a
Cultura, a porcentaxe que lle adica Galiza é do 2,4, fronte aun 3,7
en Euskadi, por exemplo.
O voceiro nacionalista considera “unha auténtica fraude” que
non haxa relación entre o que se
achega e o que se executa, e pon
como exemplo que no 2001 se
aprobou un superávit de 58,8 millóns de euros que acabou convertido nun déficit de 57,9 millóns, e o endebedamento neto
previsto pasou de 0 a 156 millóns de euros. “Todo isto enche
os orzamentos de total falla de
credibilidade”, di Beiras.
Por este camiño, segundo
opina o deputado nacionalista,
non se corrixen as desigualdades
europea e estatal. “A diverxencia
entre Galiza e o Estado, no período 1995-2003, situouse entre o
-5,48 e -4,92”, apunta Beiras.
Mentres tanto, distintos membros da Xunta gabaron os orzamentos do 2005. “Un orzamento
comprometido e non continuísta”,
din. “Unha estratexia axeitada ás
necesidades de Galiza”, repiten.
“Un orzamento belixerante”, enfatizan. “Apoio ao capital produtivo”, “Un orzamento para a converxencia”, “Unha base financeira
sólida”, “Crecente esforzo inversor”, “Endebedamento moderado”, etc. Non obstante, non son só
Beiras ou o resto dos voceiros nacionalistas os que poñen en solfa o
proxecto orzamentario do goberno
de Manuel Fraga para o ano 2005.
Dende os escanos socialistas tamén se teñen escoitado repetidas
veces análises moi severas da política orzamentaria da Xunta.♦

Teoría de Lugo
G U Í A U R B A N A D E E S PA Z O S A M E N O S

de
Henrique
Alvarellos

A NOSA TERRA
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Mariñeiros e armadores maniféstanse xuntos contra MV Esperanza

As protestas contra Greenpeace en Vigo revelan
o desgaste do ecoloxismo apolítico na globalización
GUSTAVO LUCA
A capacidade de Greenpeace para soldar nun acordo total a traballadores e empresarios contra a súa proposta de cesar o
arrastre dos conxeladores galegos sobre Hatton Bank, no sur de
Islandia, revela a situación de crise dunha política ecoloxista
que procura o golpe de efecto sen ter en conta a situación de clase das persoas involucradas no sector ou actividade que tratar.
As críticas pola campaña de Gre- Prohibir todas as artes
enpeace contra os arrastreiros parece inscribirse no fin de ciclo dun Non era para menos. As acrobaecoloxismo que proclama ignorar cias e a posta en escena de rigor
os intereses políticos e as relacións dos comandos de Greenpeace code produción e acaba trabado con rrespondían no peirao de Vigo á
traballadores candidatos ao paro. CIG-Mar en formación de asalto
A onda de privatización dos recur- con acompañamento de directivos
da Cooperativa de
sos en todo o plaArmadores en
neta, o desprezo
uniformes de
dos Estados Unilugar
Giorgio Armani.
dos contra os acorO barco cercado
dos internacionais dos comandos
polos manifestande conservación
de
Greenpeace
tes era o dos ecoda biósfera e o alto
loxistas e quen
prezo cobrado aos ocupouno en Vigo
puñan os escarpaíses pobres pola
nios eran os oceadesregulación eco- a CIG-Mar en
nógrafos do IEO
nómica salientan
formación
de
asalto
(Concepción Soto
as contradicións
dun ecoloxismo con acompañamento e Alberte González Garcés nas
moralista deseñaaperturas de todos
do para actuar con- de directivos da
os informativos)
tra agresións amcunha pregunta
bientais sen ter Cooperativa de
sen resposta: “se
plenamente en
Armadores
en
este arrastre non é
conta os intereses
políticos que gra- uniforme de Armani. malo, e non o hai
mellor nin máis
vitan sobre elas.
regulamentado,
O debate serpor que non
ve de fondo ao
prohibir todas as
cachón de protestas contra os ecoloxistas de Gre- artes de arrastre?” Hai flotas no
enpeace que mal puideron o ven- mundo que rapan no fondo vinte
res pasado cruzar o peirao da La- mil millóns de toneladas anuais
xe en Vigo e meterse baixo o pa- pero toda a tonelaxe pesqueira
raugas das opinións de Adega, con pavillón español non dá cheCemma, FEG e Sociedade Gale- gado ao millón de toneladas nin
ga de Historia Natural, solida- coa axuda da flota galega.
Sabidas estas cifras do granrias coa idea de defender as raras
beiradas de mil brazas de fondo, de arrastre nas sete mares, das
a menos dun día de navegación que apenas lle caen as codias a
do Círculo Ártico, pero asusta- un país con alta dependencia da
das polo clamor da protesta pú- pesca coma a Galiza, os oceanóblica. De feito, o MV Esperanza grafos indican que os barcos
arriou a campaña e puxo mar por axexados por Greenpeace –Praia
medio da manifestación prevista de Menduiña, Iván Nores e Anuno porto, dúas horas antes da va– traballan baixo controis de
toda orde. Os aparellos abusivos
convocatoria.

O

Sete días. O número descóbrese máis doadamente nunhas linguas románicas
(italiano settimana, catalán setmana) ca
noutras (galego-portugués e español semana, francés semaine) mais a orixe é
común: o latín septimana.
Os romanos puxéronlles aos días nomes dos planetas : Solis dies, Lunae dies,
Martis dies, Mercuri dies, Iovis dies, Veneris dies, Saturni dies. Vemos que o nome dalgún planeta coincide co do deus
ou deusa romana que lle foi imposto.
Nas linguas románicas conserváronse
os derivados desas denominacións. Con
algunha variación. O derradeiro día da
semana perdeu o “padroado” de Saturno
para pasar a celebrarse o descanso e oración xudeu, o sabbath. E posteriormente,
co triunfo do cristianismo, situouse como derradeiro día o que antes estaba
consagrado ao sol e que foi dende entón
consagrado ao Señor, a Deus. Foi o do
descanso e da oración dominical.
Con variantes, as linguas derivadas do

Greenpeace conseguiu xuntar a traballadores, empresarios e políticos en contra súa.

e a pesca accidental non son deste caso. Non se pode asegurar
outro tanto doutras flotas.
Contra Greenpeace rebentou
en Vigo a memoria vella do Estai,
que tiña que cobrar aparellos escapando das patrulleiras do ministro Tobin por fóra de augas do Canadá, o mesmo que estragara antes a pesca de Terranova por intervir contra as especies que mantiñan as focas lonxe das maltratadas
reservas do bacallao. O estado do
opinión dun país pesqueiro non
podía ignorar estes sucesos recentes nin o feito de que aínda está a
pagar o imposto máis alto do
mundo para seguir pescando nas
beiradas do Gran Sol, un caladoiro propio, non no espazo pero si
no tempo. Non por iso deixa de
observarse arredor da protesta de
Vigo moitas opinións que fan xustiza a todo o que a organización
ecoloxista leva feito contra o dominio do bosque polos intereses
abusivos das fábricas de pasta, na
protesta histórica contra os que viñan deitar o lixo das nucleares bri-

tánicas na foxa atlántica, actuando
contra as últimas mareas negras e
contra as descargas de sentinas a
longo da costa e, particularmente,
na denuncia da destrución da ría
de Pontevedra polo empeño de
manter naquela ubicación unha
industria química pesada.
Non por iso se libra a intervención contra o arrastre. Cae na
mesma contradición que outra famosa asociación ecoloxista cando
se lanzara a comezos dos 90 a defender a curuxa nos bosques da
costa noroeste do Pacífico norteamericano. Os comandos da natureza negábanse a considerar todo
o que se apartase do seu obxectivo de conservar o medio e a súa
fauna, en especial os efectos económicos que a súa intervención
podería ter sobre a industria da
madeira e as poboacións que dependían dela. O resultado desta
estratexia era que levaba os traballadores, de verdade interesados
en defender o medio ambiente, a
pechar filas coa patronal contra
os ecoloxistas por moito que os

O Fío da lingua

Semana
HENRIQUE HARGUINDEY
latín conservan ese sistema. Algunhas eliminaron da denominación a palabra “día”
(como en galego e español luns/lunes,
martes, etc) e outras conservárona integrándoa no final da palabra (italiano e francés lundi/lunedì, mardi/martedì, etc.) ou ao
comezo (catalán dilluns, dimarts, etc.).
Outras linguas manteñen vivo o eco
do antigo culto no que corresponde ao
noso sábado e domingo. Para eles son
aínda días de Saturno e do Sol (Saturday
e Sunday en inglés, Sontag en alemán).
Non vían con agrado estas alusións
pagás as autoridades relixiosas cristiás e
intentaron substituír o sistema. Só o por-

tugués o adoptou (Segunda feira, terça
feira, quarta feira, etc.). Naturalmente, a
feira por excelencia, a primeira, sería o
domingo, día santo, dia feriado, no que
non se traballaba, para renderlle o culto
ao Señor. E, inicialmente, no mundo rural era o día no que tiña lugar a feira.
En galego sobreviviron illadamente
restos deste segundo sistema: terza feira,
cuarta feira ou corta feira mais triunfou
esmagadoramente o sistema astral.
Quixeramos relembrar brevemente
algunhas palabras derivadas dos nomes
dos astros e deuses semanais.
Da Lúa temos o luar, a súa luz; e a in-
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recortes dos salarios pola tala de
madeira os mantivese enfrontados contra os empregadores.
Toda a lexislación medioambiental norteamericana experimentou un parón pola alianza
política entre a patronal e os traballadores que primaban como
era de esperar a continuidade do
seu traballo.
A protesta de Vigo sinala o
desgaste dunha moral ecoloxista
que proclama a súa plena independencia do capital e maniféstase por actuacións espectaculares e edificantes. Nesta agonía
por actuar dende a independencia pode non dar todo o seu valor
político á situación de clase dos
que dependen dunha produción
económica en contradición co
medio. Para outras organizacións
ecoloxistas en todo o mundo este conflito levounos directamente á seguinte fase: negociar novas condicións de traballo para
os que viven dunha actividade
que gasta sen reposición posíbel
os recursos da natureza.♦

fluencia negativa que se lle atribúe sobre
algunhas mentes (dementes), as dos
aluados ou lunáticos; o seu debuxo de
pequena lúa negra na pel, o lunar; e o reflexo de pequenas lúas no cristal, que
orixinou a palabra luneta. Marte, deus da
guerra, está na orixe do adxectivo marcial, guerreiro. Mercurio denominou ao
metal líquido que se extrae do cinabrio.
Iovis, xenitivo de Iupiter, orixinou xovial, pois o carácter ledo atribuíaselle á
benéfica influencia do pai dos deuses.
Diametralmente oposta á de Saturno, que
orixinou o adxectivo soturno, é dicir de
carácter triste e sombrío A Venus, deusa
do amor, atribúenselle desexos e doenzas
venéreos. Sen esquecermos a cuncha
vieira, a cuncha na que naceu Venus. Relacionado co sábado está o sabbat, que
denomina o xuntoiro das meigas co demo en forma de castrón. Malévola asociación medieval antixudea.
E o dominical, o propio do Señor, lévanos a domus, á casa. Falaremos de vagar.♦
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Francisco Carballo
‘O problema da Igrexa é económico e non admitir que non ten
a exclusividade das normas morais’
XAN CARBALLA

Crego e historiador, Francisco Carballo analiza nesta entrevista o momento actual da Igrexa, enfrontada en debates de gran resonancia coas medidas do goberno. Para Carballo no fondo está a negociación
dos acordos e sobretodo o problema da financiación dunha igrexa con vocacións sacerdotais reducidas.
Como interpreta a polémica
que lanza a Conferencia Episcopal, que inclúe propaganda
nas parroquias e unha futura
mobilización na rúa?
Hai un trasfondo institucional, porque está chegando a hora
de revisar os acordos de 1977 que
substituíron o Concordato do ano
1953. Por iso se produce este nerviosismo, porque o PSOE ten un
programa revisionista, que non
está claro se vai ser de palabra ou
obra. No aspecto social hai que
pensar que desde os anos finais
do franquismo houbo unha mudanza enorme na conciencia cidadá e a Conferencia Episcopal sábeo e está inquieta. Na propia
Igrexa aínda hai máis nervios,
porque estivo dormida moitos
anos. Pasouse do gran número de
cregos do XIX e boa parte do XX,
en virtude da formación seminarística, a situación de agora, cun
crego envellecido e cos saidos
despois do Concilio Vaticano II é
moi insuficiente para a atención
normal da institución. Ademais é
un clero diferente do anterior que
podemos dividir en dúas partes:
unha tendencia integrista, que o
fai apto para formar parte dos neoconservadores e outra moi moderna e actual que esixe e tensiona. Por iso está tan nerviosa a
Conferencia Episcopal, que nunca tivo que facer fronte a unha
crise de mutación tan grande.
A dificuldade da financiación é o problema principal?
É, porque o clero antigo é
moi vello e o cambio cólleos de
sorpresa. As conferencias episcopais non se deron conta de que

X.C.

había que preparar unha nova situación. Agora non sabe como
responder. Ese problema é real e
ven de acomodarse a un status
quo que lle era moi doado.
Daquela as outras bandeiras
que se enarboran (matrimonio
de homosexuais, a despenalización máis ampla do aborto, ensino da relixión,...) serían asuntos que enmascaran o fondo?
Iso son mostras do nerviosismo previo á negociación dun
acordo. O económico pesa moito
e nalgún caso mistúrase, porque

Pasou hai dous anos. Daquela
mandaban en Madrid os que
mandaban; daquela mandaban
en Santiago os que seguen
mandando. Sucedeu entón que
unha bomba cargada de negrura veu roldarnos, até que un mal día nos estoupou nos fuciños. Naquel momento todos
miramos o mar e choramos; todos miramos
primeiro ao ceo e logo a Madrid, e asombrámonos ao ver como os que mandaban alá miraban para outro lado.
E en Santiago? Para onde miraban os que
mandaban en Santiago? Dixo un destes: “Se
os nosos están apañando a negrura coas mans
e berrando nas rúas, vaiamos con eles”. Axiña
lle pecharon a boca e o mandaron ao desterro;
á reserva dos olvidos. E que fixo o resto? Pois
mirar para onde miraban os de Madrid, que
seica era o politicamente correcto. Iso si. Inda
que miraban para o mesmo lado ca os de Madrid, por detrás empezaron a tirar dos nosos
cartos coma se fosen seus, e a levarllelos ás
xentes que máis alporizadas andaban. O que
con esa manchea de euros querían, e en parte
conseguiron, era taparlles a boca ás xentes do
mar: Só taparlles a boca, que as mans xa as tiñan ben tapadas, cubertas, feridas de negrura,

un gran número de sacerdotes, e
cada día máis laicos cristiáns, están a vivir hoxe das clases de relixión e por aí están as claves da
axitación actual. Ademais o cambio de conciencia na sociedade é
moi grande e os problemas que
se formulan non son morais senón xurídicos. Moitos sectores
cristiáns atópanse cunhas novedades que rompen con ideas anteriores. Por exemplo, non teñen
nada contra as unións civís entre
homosexuais, pero extráñalles o
uso da expresión matrimonio, co-

Madrid deixan de mandar, e
entón decatámonos de que todos aqueles anuncios, de que
todos aqueles “que-precisedes”, non eran máis ca puro
ilusionismo; que detrás da
chistera case que nada ou pouco había.
Pero, “quietos aí!, que se as xentes xa
tragaron o anzol non é cousa de que estes
indocumentados empecen a airear a nosa
falta de previsión presupostaria”. E puxéronse mans á obra; e empezaron a lles esixir
aos novos o que eles non foran quen de facer; e a base de o repetir unha, dez, cen, mil
veces, son xa moitas as xentes que pensan
que aquela bomba cargada de negrura nos
estoupou nos fuciños pola imprevisión dos
de agora e non dos de aquela; que toda a culpa é destes acabados de chegar por non teren gañado as eleccións antes. E aínda nos
han dicir –tempo ao tempo– que aquel foi
un accidente teledirixido, simplemente para
lles tocar o que se adoita tocar nestes casos.
E mentres os que mandaban daquela lle
dan a volta ao pano, os de agora pasan o
tempo mirando para eles coa boca aberta
como se todo lles esvarase. Que queren que
lles diga? Eu xa non entendo nada.♦

Xa non entendo nada
XOSÉ LUÍS MUÑOZ
de xenio e de desesperación.
“Panem et circenses”, era a durmideira que
os que mandaban en Roma lle aplicaban ao
pobo, sempre metido en traballos, en fames e
en protestas. Aquí o pan xa estaba repartido.
Faltábanos o circo. E entón, “ale-hop”. Nestas
que un pequeno saltimbanqui chegado de Madrid, aterra na Coruña e nos anuncia que nós,
precisamente nós os galegos, imos ser os primeiros en poder retornar ao Paraíso. Que queredes? De todo? Pois de todo ides ter: estradas,
autoestradas, autovías, portos, aeroportos, heliportos, aves, industria, foguetes, luzarías, as
mellores orquestras, os mellores cantantes, as
mellores romarías, as mellores durmideiras.
Todo iso e moito máis ides ter vós, porque eu
volo digo”. Da chistera do saltimbanqui aquel
non paraban de saír cousas e máis cousas. Pero como adoita pasar nestes casos, o mesmo
que saían íanse esvaendo.
Até que un día –con isto non contabamos nin nós nin eles–, os que mandaban en

mo se iso fose unha reserva relixiosa. É todo un mundo cultural e
ético que evoluciona e choca con
postulados tradicionais que hai
que someter a revisión. Ademais,
en España era costume que a
Igrexa fose quen formulaba os
valores da conciencia ética e moral. A Igrexa pode formular eses
conceptos, pero non ten dereito á
exclusividade. Todo o mundo pode dar a súa opinión neses temas
porque é un debate colectivo, da
sociedade. Moitos entendémolo
así pero os cristiáns máis tradi-

cionalistas pensan que a única
instancia moral é a igrexa.
Ramón Jáuregui, un dos dirixentes principais do sector
católico do PSOE, avogaba recentemente por entrar nunha
negociación e ter en conta que
as eleccións de febreiro na
Conferencia Episcopal son o
motivo de toda a crise.
O PSOE ten un grupo de teólogos e laicos, como Jáuregui, que
estudan moito estes problemas e
veñen facendo dentro do partido
ese labor de asesoría teolóxica.
Rouco termina e iso pode ter importancia, pero penso que a clave
está máis na negociación dos acordos e no transfondo económico.
A pesar do rebato de campás, non parece que esa mobilización estexa provocando a
apocalipse que aventuraban algúns medios de comunicación.
Os medios cos que a igrexa pode contar son na súa meirande parte de opinións fundamentalistas.
Eles son os que provocan esa apariencia de sublevación. Pero o común da igrexa cristiá non está por
eses camiños, e ten que estar botando auga para apagar lumes.
Nos gobernos de Aznar
houbo unha presenza relevante
de ministros tanto do Opus Dei
como de agrupacións aínda
máis conservadoras como Lexionarios de Cristo. Teñen máis
influencia hoxe na Igrexa?
Non tanto o Opus ou Comunión e Liberación, que son grupos europeos, e que agora están
penetrando en España, e en menor medida na Galiza, senón grupos fundamentalistas de orixe latinoamericana, dos Estados Unidos e saxóns, que son máis virulentos. Non son só os Lexionarios de Cristo, hai máis, Lumen
Vitae por exemplo, que insisten
na súa instalación, sobretodo en
Madrid. Teñén forza porque están financiados por grandes grupos de capital, igual que outrora
en América latina tiveron grande
penetración diversas sectas co
apoio de diñeiro norteamericano.
Aquí non é tan aberto o apoio pero teñen moitos cartos.
Na outra cara da moeda
estaría o cristianismo popular
de base.
No mundo cristián, igual que
no clero, hai dúas grandes correntes. Por unha banda o fundamentalismo e pola outra o que poderíamos chamar da modernidade,
coa igrexa popular e con asociacións como Xoán XXIII ou
aquí en Galiza, Irimia. É unha corrente moi forte pero menos organizada e, sobretodo, sen un capital detrás nin apoio nos medios.
Nun prazo corto vai haber
unha mudanza no papado.
Que expectativa hai: continuidade ou cambio?
A Igrexa é moi grande e hai
moito descontento e efervescencia. Quérese que haxa un cambio
como pasa nos países e nos colectivos cando a dirección está
moi envellecida. Un sector quere
o continuísmo e outro a reformulación. Penso que só poden suceder dúas cousas: ou un episcopado de transición, como se tentou
con Xoán XXIII, chegando a unha negociación entre forzas que
sexan moi iguais ou un cambio
para darlle paso a fenómenos de
adaptación ao tempo actual. Eu
penso que vivimos unha época
de cambio.♦
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O saldo financeiro
coa Union Europea
MANUEL CAO

Manifestación dos traballadores de Izar en Sestao.

Só un cambio na política de axudas
á construción naval salvaría as factorías

Izar desaparecerá
como empresa o un de xaneiro
R.V.A.
“Haxa acordo cos sindicatos ou non, a empresa entrará en
disolución o próximo un de xaneiro”. Deste xeito explicou
o presidente da SEPI, Enrique Martínez Robles, cal é o futuro de Izar. A viabilidade das empresas que saian da futura disgregación de Izar dependerá, segundo os sindicatos, dun cambio na política de axudas á construción naval.
“Até agora estánselle dando sub- trato en firme. Estes anuncios
vencións aos armadores por débense máis a unha estratexia
mandar o despece os seus bar- propagandística que a un intento
cos. Se eses cartos se destinasen serio de salvar as futuras factoríá construción e reparación, os es- as que saian da disolución da
taleiros terían asegurado o 80% empresa. Hai que lembrar que
da súa carga de traballo”, explica Izar se declarou en quebra e nesa
o secretario de política industrial situación está prohibido anunciar
da sección do metal da CIG, novas contratacións, porque a
Xurxo Cordero. A falta de acor- quebra conleva un peche ou undo entre os sindicatos e a SEPI ha reestruturación inminente”,
sobre a disgregación e privatiza- explica Cordero.
A disolución definitiva da
ción de Izar non impedirá que a
empresa produciempresa saia da
rase logo do 25
quebra que foi
anunciada dende
s Caixas de Aforro de xaneiro. Este
día Izar deberá
que a UE reclapresentar as súas
mou máis de 300 non van investir
contas públicas,
millóns de euros
nas que as perdas
percibidos
en en Izar até que
-sen contar as
concepto de axu- o Goberno non
axudas que recladas ilegais.
ma a UE- ascenO presidente presente un plano
den a 230 millóns
do Goberno, José
de
viabilidade.
de euros e os fonLuís Rodríguez
dos propios apeZapatero, promenas acadan os 200
tera nun mitin o
millóns. Nesa dapasado 10 de outubro en Santiago que “imos sal- ta, polo tanto, os responsábeis da
var os estaleiros e sabedes que SEPI deberían ter chegado a un
me gusta cumprir a miña pala- acordo cos sindicatos sobre cal
bra”. A este respecto, a SEPI será a futura estrutura societaria
anunciou futuras contratacións da sección civil, unha vez que espara distintas factorías dos esta- tea asegurada que a parte militar
leiros civís. En concreto son un seguirá en mans públicas.
O estratexia do Goberno de
gaseiro que se construiría en
Sestao, un buque hospital que anunciar futuras contratacións
iría a Xixón e unha planta eólica pode deberse ao intento de atraer
que se faría en Sevilla. Non em- investidores privados para a secbargante, a SEPI aínda non amo- ción civil de Izar. A UE non permite que o capital público neste
sou os contratos asinados.
“En ningunha das reunións sector supere o 49% do total.
que tivemos cos responsábeis da Non embargante, non impide
empresa, amosaron ningún con- que unha Caixa de Aforro ou a

A

Confederación de Caixas asuma
a outra parte do capital societario, tal e como está a argumentar
o Goberno na actualidade. “O
que pasa é que se non existe un
plano de viabilidade as Caixas
de Aforro non van investir os
seus cartos nos estaleiros, e o
Goberno aínda non preparou un
proxecto críbel que asegure que
os estaleiros civís van gañar cartos a partir de agora. A única solución está nos incentivos á
construción e non ao despece.
Deste xeito os armadores terían
cuberto unha parte dos gastos e
non terían que recorrer a outros
países que incumpren os acordos
da OCDE do ano 1994, como
Estados Unidos, Xapón ou Corea, destinando axudas directas
aos estaleiros”, engade Cordeiro.
Incertidume en Fene
Dos posíbeis contratos que anunciou o Goberno, ningún iría dirixido á factoría de Fene. O Goberno xustifícase aducindo que a
UE aínda non lle levantou o veto
para construír buques civís. Hai
que lembrar que até agora Fene
só ten autorización para facer
plataformas petrolíferas e para
reparar determinados buques, de
aí que sexa moi difícil acadar nova carga de traballo.
A SEPI ofreceulle aos sindicatos que a planta de Fene se integre coa de Ferrol, pasando a
construír en exclusiva buques
militares. Os sindicatos aínda
non deron resposta, pois están
pendentes de que a UE levante o
veto que lle impide á planta fenesa construír buques civís até o
2007. Para tomar a decisión solicitan que o holding público lles
entregue un estudo xurídico que
aclare se a planta continuaría co
veto de 1997 unha vez integrados na división militar.♦

En xeral, os saldos financeiros coa UE foron amplamente favorábeis a España e así seguirán durante o período de vixencia das
“Perspectivas Financeiras 2000-2006.” No 2003, o saldo financeiro positivo chegou a 8.668,19 millóns de euros e superou nun
3,8% ao de 2002. As achegas españolas á UE alcanzaron un total de 7.942,2 millóns de euros, cun aumento en 2003 do
20,28% respecto ao ano anterior sendo os pagos en concepto de
recurso PNB neto os máis importantes co 55,46% dos pagos totais. A outra gran partida procede da aportación por recurso IVE
neto da que deriva o 33,44% dos pagos sendo as outras dúas
partidas os recursos propios tradicionais netos co 9,48% e o
Fondo Europeo de Desenvolvemento (FED) co 1,62%.
Os ingresos procedentes da UE chegaron a un total de
16.610,39 millóns de euros, aumentando un 11,08% respecto de
2002. O ingreso principal corresponde ao FEOGA-Garantía co
38,88% do total e materialízase nos pagos ao sector de cereais,
olivas e aceite de oliva, viño, vacuno, ovino e caprino. Nesta partida, os pagos recibidos pola nosa comunidade autónoma son escasos pois os sectores e produtos protexidos son pouco importantes aquí, o que revela a incapacidade dos axentes económicos, sociais e políticos galegos á hora de influír na axenda negociadora
de España para que se incluísen axudas aos produtos tradicionais
da agricultura galega. A segunda gran partida procede do Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), co 32,17%
dos ingresos recibidos da que si se beneficia moi amplamente a
economía galega. Esta partida foi a que aumentou máis a respecto do ano anterior co 32,08%. O FEOGA-Garantía e o FEDER
supoñen o 70% dos fondos recibidos por España polo que resulta esencial a inclusión dos propios produtos nas organizacións comúns de mercado cun sistema de garantía de prezos e/ou cantidades que permitan manter a actividade económica agraria.
O resto dos ingresos da UE corresponden ao Fondo de cohesión co 10,83% do total, ao Fondo Social Europeo (FSE) co
9,95% do total, cunha baixa do 7,92% dende 2002 debido aos
axustes provocados polos expedientes na formación continua
e ao FEOGA-Orientación e outros recursos que incluen o FEOGA-Orientación, os Fondos IFOP para a pesca e outros recursos agrarios e pesqueiros. Destas partidas, Galicia recibe
fondos significativos para o sector agrario e pesqueiro e para
desenvolvemento rural.

P. VILABARROS

‘Os sectores protexidos son pouco
importantes aquí, o que revela a
incapacidade dos axentes económicos,
sociais e políticos galegos para influír
nas negociacións de España coa UE”
O saldo financeiro de España coa UE cambiará con total seguridade coa ampliación a 25 paises e quedará para a historia a
época da abundancia dos recursos que recibiu a economía española sendo xa momento de avaliar que se fixo con eles. A presentación en xullo de 2004 da Comunicación “Perspectivas Financeiras 2007-2013” por parte da Comisión pon enriba da mesa as propostas políticas e financeiras sobre as que se discutirá o
novo marco de programación plurianual. Destaca o mantemento
do tope orzamentario no 1,24% do PIB comunitario o que limita o Orzamento da UE que deberá dirixirse a intervencións que
acheguen un valor engadido a respecto das políticas dos Estados.
Escóllense tres criterios para medir ese valor engadido: efectividade, eficiencia e sinerxía no que se enmarcarían cada unha das
actuacións comunitarias. Das múltiplas propostas relativas aos
instrumentos de financiamento dedúcese unha maior atención
aos aspectos de competitividade e integración económica mediante a potenciación das políticas de innovación tecnolóxica, redes transeuropeas de transporte e enerxía e mellora da calidade
educativa e intercambio para facilitar a mobilidade laboral. Pola
contra, estabelécese unha programación conxunta do FEDER e
o Fondo de Cohesión asociada á elaboración e cumprimento dun
documento estratéxico para cada rexión.♦

Aumentan as voces no PSOE que piden negociar coa ETA
CÉSAR LORENZO GIL
A coincidencia no tema da ETA
é total entre Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura, e un grupo de destacados socialistas vascos, comandados polo presidente do
partido, Jesús Eguiguren e o
alcalde de Donosti, Odón Elorza. Mais de fondo, a orixe da posición política é ben diferente.
“É hora de que deamos pasos para negociar o final da ETA”, dixo
Juan Carlos Rodríguez Ibarra no
programa de TVE Las cerezas, a
carón do presidente de ERC, Josep Lluís Carod Rovira. O presidente extremeño abre de novo un
vendaval no seo do goberno nun
tema no que se supuña que o
PSOE tiña unha única fronte, a do
Pacto Antiterrorista suscrito a medias co PP na pasada lexislatura.
A pesar de que o goberno defende que non está previsto modificar a política en canto á ETA,
con certeza, a última asemblea de
Batasuna en Donosti abriu fendas
na política vasca do executivo
central. A decisión da esquerda
abertzale de subliñar o seu desexo de avanzar cara a un novo espazo alleo á loita armada era unha man tendida que a diplomacia
estatal non podía rexeitar, a pesar
das declaracións públicas.
Do lado socialista, antes ca
Ibarra xa se manifestaran a prol de
mudar a estratexia un grupo de
cargos do PSE, que dirixían o presidente do partido, Jesús Eguiguren e o alcalde de Donosti, Odón

Elorza. Ámbolos defendían un
discurso propio, un constitucionalismo alleo á liña Mayor Oreja que
aínda persiste na maneira de actuar
dos partidos estatais en Euskadi.
Contra a confrontación, este grupo
apostaba polo achegamento ao
PNV para integralo novamente na
normalidade democrática e recuperar o espírito de Ajuria Enea.
En troques, Ibarra prefire falar
de negociación concreta. Se a ETA
acepta unha saída honrosa, un alto
ao fogo que leve consigo melloras
na calidade de vida nos presos e
man aberta nas excarceracións,
por exemplo, o PSOE tamén tería
maior facilidade para xustificar
beneficios penais para os implicados na guerra sucia, caso de Rafael Vera, cuxa causa o extremeño
defende até o límite, obrigando a
José Luis Rodríguez Zapatero a
cambiar de rúa malia seren ambos
compañeiros de partido.♦

Jesus Eguiguren, presidente do partido socialista de Euskadi.

O PP gaña as batallas, mais o PSOE gañará a guerra
M. VEIGA
En aparencia, o debate político está a ser
gañado polo PP. A súa táctica de acoso
constante semella ter contra as cordas os
socialistas que non cesan de pedir disculpas: Maragall, Blanco, Bono, Moratinos...
Non embargante, se observamos os temas
que hai na axenda: Igrexa, españolismo a
ultranza, golpismo en Venezuela, dámonos
conta de que os socialistas están situados
nunha posición, se non cómoda, si maioritaria. Se algo mostra o ocorrido desde a

O PSOE
e A Coruña
FRANCISCO RODRÍGUEZ
Está claro. Nada hai casual. Como partido, o PSOE ten a
práctica e a intención de que Galiza non exista con potencialidade e con perfil propio. Non está disposto a que a nosa sociedade teña a mínima consciencia de seu, a que haxa
espazos, ámbitos de decisión galega que se respectan e que
vaian conformando unha vertebración de mínimos compartidos. Na esfera do lingüístico e cultural, moi sintomática
do recoñecemento e da asunción da vontade de autogoberno, evidénciase o que se quere para o país. Por iso, a moción aprobada polo Concello da Coruña a instancia do seu
alcalde en relación co topónimo da cidade, ten unha tripla
intencionalidade política, que partillan ou da que son coniventes os aparellos centrais do seu partido, a comezar polo
presidente do goberno, que coñece perfectamente o problema e consente tanta inhumanidade e ilegalidade; a seguir,
polo ministro de Administracións Públicas, que di cousas
en privado que non mantén no debate parlamentar.
A primeira intencionalidade consiste en ningunear e menosprezar o Parlamento galego, como institución coa potencialidade de simbolizar a vontade colectiva. Velaí o descaro
e prepotencia usados perante a Lei 3/1983, que foi violada e
conculcada xa durante máis de 20 anos, precisamente aquela que, no seu artigo 10 estabelece que “los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega”. A mesma
sorte correu o Decreto da Xunta 146/1984, de 27 de setembro, consecuente coa lei anterior, polo que as denominacións
das capitais das respectivas provincias serían A Coruña e Ourense. O goberno galego non ten para o alcalde capacidade
competencial por enriba do seu poder persoal no concello no
tema en cuestión. Un tema inevitabelmente obxecto de decisión colectiva, galega, o sistema de topónimos oficial, que

morte de Franco até hoxe é que España é
maioritariamente máis centrista ou progresista que franquista. A segunda lexislatura
de Aznar representa unha excepción que o
conduciu á derrota e que ademais viña
fundamentada nos graves erros socialistas
da última etapa de González. O PP de Raxoi está a gañar as batallas, pero perderá a
guerra. Jiménez Losantos e a súa enorme
audiencia, Pio Moa e as súas tiradas arrasadoras, monseñor Rouco e o seu doctrinaris-

mo intervencionista, son voces que levantan paixóns, pero que non gañarán nunca en
Cataluña, nin en Andalucía, dúas bolsas de
votantes fundamentais, nin tampouco no
País Vasco, nin noutros moitos lugares. Con
esta táctica, na liña do último Aznar, o PP
consolida a súa ampla base, algo certamente importante. Mellor iso que esborrallarse.
Pero non pasará de segunda forza. Só falta
que Zapatero nomee a Raxoi xefe da oposición, como González fixera con Fraga.♦

excede a unha decisión unilateral dun concello por moi im- exclusión do galego e dos intereses colectivos de Galiza.
portante que sexa. Non abondaron as sentenzas dos máis al- Non pode existir unha instancia de poder político propio de
tos tribunais, o Superior de Xustiza de Galiza, en 1994, e o Galiza, un espazo de decisión específico, que nos represenTribunal Supremo, en 2000, contra as súas violacións e con- te e que teña que ser respectado por todos. Xa sabemos o
culcacións da legalidade; tampouco serviu que o Tribunal que nos espera cun Goberno da Xunta, alternativo ao PP, no
Constitucional desestimase os
que a hexemonía lle corresseus recursos de amparo, o últiponda ao PSOE. Para min xa
reténdese facernos crer que
mo no ano 2000. A legalidade é
non se trata dun obxectivo lecontundente; non podían actuar
xítimo do nacionalismo, o de
se
trata
do
dereito
a
falar
na
lingua
doutra maneira as institucións
aspirar a gobernar o país. Con
xudiciais. Porén, non se deriva- que desexemos, galego ou español. este panorama, nada partidistaron consecuencias de ningún timente, entendo que só o napo contra un cargo institucional
cionalismo está, en principio,
Non ten que ver con isto.
que viola a lei e desobedece as
en condicións de rachar este
Cada quen pode usar a lingua
sentenzas firmes da Xustiza,
desdeño tan anulador e casarrastrando a institución que
trante, que non respecta os míque
queira”
preside a ilegalidade. Por que se
nimos para garantir que Galiza
consente esta conduta? Porque
existe con algunha dignidade.
é funcional a un obxectivo
Finalmente, a terceira incompartillado: Galiza debe esvaerse, non existir, como pobo tencionalidade, a inhumana, a que excede á política, pola
específico, cun trato simbólico similar ao catalán. Outro pro- súa negatividade e odio contra nós mesmos. Nada do que
blema máis, non, por favor, e menos con aqueles que xa ti- ula ao país é tolerado. Os nomes dos lugares teñen unha soa
ñamos domados e castrados. A verdade é que non soportan forma orixinaria, a galega. Así o entenderon en 1983, penin uns mínimos que, por certo, ninguén nos regalou, e que rante tanta deformación e deturpación, por unanimidade os
conquistamos no 1998, grazas a unha estratexia institucional deputados e deputadas do Parlamento, cando a presenza do
que comezou no Parlamento Galego e culminou nas Cortes nacionalismo non chegaba nen ao 5%. Ollen se estaba claXerais coa aprobación da lei 2/1998, de 3 de marzo, na que ra a cuestión. Porén, preténdese facernos crer que se trata
taxativamente se di : “La actual provincia de La Coruña se do dereito a falar na lingua que desexemos, galego ou esdenominará oficialmente A Coruña, en concordancia con el pañol. Non ten que ver con isto. Cada quen pode usar a linnombre oficial de A Coruña que tienen reconocida su capi- gua que queira. O único que se recoñece é que a forma ofitalidad”. Era o último chanzo que nos faltaba e que debía ser cial, administrativa, á a galega, porque é a orixinaria. Esta
validado en Madrid por mor de que é quen ten a competen- é unha competencia que a legalidade vixente lle atribúe á
cia para a denominación das provincias. Pero esta lei é con- Comunidade autónoma, isto é, a Galiza. Que non se resista
gruente coas anteriores de marco autonómico, como com- nin isto é ilustrativo de que se pretende escurecer e censuprobamos. Non existe fisura nin contradición neste sistema rar de onde vimos, cales son as orixes, cal é a historia, cooficial de denominación de lugares de Galiza.
mo se estabeleceu a vinculación terra-home a través da linA segunda intencionalidade, concomitante co anterior, gua. Cabe máis autonegación e hostilidade? A onde pode ir
é sentenciar a desfiguración do marco autonómico, a súa un país con alcaldes e senadores desta calaña?
anulación, na perspectiva de que futuros cambios que se
Pero non o esquezamos. Non hai varios PSOE en repoidan producir fiquen anulados ou privados de potenciali- lación con Galiza. Hai un que ten o obxectivo moi claridade e forza. Existirá a “cidade-estado”, expresión xenui- ño, que non ergamos a cabeza, que sigamos cun perfil
namente paifoca sempre en boca do alcalde, que terá como submiso, e anulados como sociedade. Para isto, o alcalde
función a defensa da españolidade como uniformidade e da Coruña é un valor que hai que premiar.♦
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Ibarra únese á corrente do PSE que defende superar o pacto antiterrorista
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Joaquín Osorio
‘Parte da oposición de Venezuela comezou a reflexionar,
a outra marcha para Miami’
A.N.T.

Joaquín Osorio é un sindicalista venezuelano (coordenador nacional da UNT (Unión Nacional de Traballadores), membro tamén da dirección da Forza Bolivariana, un dos grupos que comparte actualmente o poder. Esta semana estivo en Galiza, convidado pola CIG, coincidindo coa visita de Hugo Chávez a Madrid.
A chamada revolución bolivariana é polémica. O goberno
resalta o seu carácter de “revolución pacífica”. Por qué foi
necesaria unha revolución,
cando Venezuela era un país
democrático?
É imprescindíbel remontarse
a 1989, á explosión social que se
denominou caracazo. A poboación lanzouse á rúa contra as medidas ditadas por Carlos Andrés
Pérez, que á súa vez foran impostas polo FMI. O exército, nun intento desesperado por controlar a
situación, lanzouse á rúa, pero as
forzas armadas non estaban preparadas para reconducir unha
manifestación e provocaron centos de vítimas. Hai aínda foxas
comúns de asasinados baixo o
goberno de Carlos Andrés Pérez.
Apartir de aquí produciuse unha
creba social, unha parte falaba de
democracia representativa e outra, inmensamente pobre, facía
fincapé nese 80% da poboación
que vivía na pobreza, excluida de
toda asistencia médica e social.
Este sector foi o que padeceu a
represión. Iso deixou un sentimento de dor e frustración entre a
xente, sentimento que conduciu,
o 4 de febreiro do 92, ao alzamento da xoven oficialidade, liderado por Hugo Chávez. Houbo
unha revolta xeral. Chávez, daquela tenente coronel, foi arrestado. Aí xurde Rafael Caldera que
trata de liderar as protestas contra
Carlos Andrés Pérez. Parte da po-

boación acolleu a súa presidencia
con certa esperanza, pero axiña
se viu que as medidas sociais
anunciadas eran só aparentes e
que a súa política apenas se diferenciaba da anterior. Ao final do
seu período de goberno prodúcese a liberdade de Chávez e comezou a xermolar todo un movemento para impulsar a súa candidatura. Os dous partidos tradicionais, adecos e copeianos, únense
nun intento desesperado por evitar o que será unha vitoria contundente de Chávez.
Non embargante, o goberno de Chávez foi, ao primeiro,
ben recibido por case todos os
sectores.
O que pasou foi que os grupos económicos máis poderosos,
que controlan tamén os medios
de comunicación, tentaron reconducir e controlar o movemento popular que lle dera a
maioría. Mais, o presidente comeza deseguida a poñer en práctica as súas promesas electorais:
en primeiro lugar a convocatoria
dunha asemblea nacional constituinte, encargada de elaborar unha nova Constitución que supón
unha refundación do Estado. O
novo goberno ten a lexitimidade
que lle dá unha maioría moi ampla e comeza a promulgar novas
medidas, como a lei de terras. É
preciso lembrar, neste sentido,
que, en Venezuela, os latifundistas fixéranse coas terras de indíxenas e campesiños. Os campe-

siños non estaban en condicións
de probar a súa propiedade sobre
os terreos, porque os grandes donos vinculáranse aos dous grandes partidos que se alternaban no
poder. Tamén se promulgou unha lei de pesca para favorecer os
pescadores artesanais.
E cos sindicatos que pasou?
Aprobouse un decreto de renovación sindical que obrigaba a
que os dirixentes das centrais fosen escollidos en eleccións directas, non en terceiro grado, como viña sucedendo. Esa elite
sindical corrupta, que sempre
gozara de privilexios, encarnada
na CTV, acabou aliándose coa
representación dos patronos encarnada en FDCámara. Aí comezou a campaña para que Chávez
marchase. Un dos fitos desa
campaña, de marchas e contramarchas, foi o paro petroleiro,
articulado como unha estratexia
golpista. Pero o goberno mantívose firme a acabou vencendo.
Hai que ter en conta que nese paro colaboraron parte do comercio e moitos pequenos empresarios, guiados pola patronal. Pecharon as súas fábricas e os seus
comercios, pero tiñan que seguir
pagando os salarios. Como consecuencia, ben deles deron en
creba. O 2002 resultou así ruinoso para toda a economía de Venezuela, pero a oposición viuse
moi debilitada pola derrota. Despois disto e do fracaso do golpe
militar e doutras folgas e mar-

chas, á oposición só lle quedou o
camiño democrático que establecía, segundo a propia constitución, que se eles lograban as sinaturas necesarias podían convocar un referendo e revocar o
mandato do presidente. Un referendum que se celebrou e que
perderon, como se sabe.
Cales foron as claves da vitoria gobernamental?
Os sectores máis empobrecidos concorreron masivamente. O
presidente desenvolvera unha
política de planos de emerxencia
para mellorar as condicións de
subsistencia, diminuír o analfabetismo que, co apoio de educadores cubanos, quedou reducido
a un 3%, permitir o acceso da
xente do común á instrución superior, algo que lle estaba vedado por diferentes trabas. Moitos
recursos xerados polo petróleo
foron parar á educación. Na área
da saúde estase realizando o programa Barrio adentro, con médicos cubanos, non porque non
houbese médicos en Venezuela,
senón porque non tiñan costume
de acudir a bairros marxinais, ás
veces con alta perigosidade.
Agora vanse xa incorporando,
gradualmente, doutores venezuelanos que están a saír das universidades. Iso non significa que
non haxa outras capas sociais
que tamén se senten representadas no goberno.
Houbo protestas de fraude.
A oposición dixo que o Cen-

tro Carter tiña que estar presente
como observador. E así foi, o
Centro Carter validou o proceso
e os outros observadores internacionais tamén. Non embargante,
a oposición non asumiu a derrota. Enredáronse, uns dicindo que
houbera fraude e outros que non.
Ben logo viñeron as eleccións de
gobernadores e alcaldes e ocorreu o que tiña que pasar, que de
22 gobernos as forzas bolivarianas gañaron en 20. A oposición
perdeu en estados como o de Carabobo, que era a icona das forzas de dereita, ou no de Mirando.
Conclusión: a súa derrota é clara.
A maioría democrática de Chávez queda ratificada e a revolución bolivariana fortalecida.
Penso que a oposición debe asumir dunha vez que se encontra
ante unha nova realidade. Non
existe sincronía entre o que falan
e boa parte do país. Hoxendia está habendo unha revisión pragmática entre certos sectores da
oposición e tamén unha reflexión sobre a conduta errática dos
últimos anos. Outros, en cambio,
prefiren vender os seus bens e
marchar para Miami, aliándose
cos anticastristas para especular
cunha sorte de componenda contrarrevolucionaria.
O goberno Chávez foi acusado de amordazar os medios
de comunicación.
A realidade é que hai cinco
canles televisivas que todos os
días botan lume contra o goberno. O estado só dispón de unha.
Mais, están xurdindo medios alternativos, entre eles unha nova
televisión: Vive TV. Tamén os
movementos populares e estudiantís están a facer radios populares, en frecuencia modulada,
que difunden noticias máis achegadas á realidade. Cando o golpe
de estado, estes medios foron os
que lograron que os barrios saisen á rúa. É xente que xa non escoita os medios de sempre senón
os alternativos. Por outra parte,
algúns traballadores dos grandes
medios privados comezaron a reflexionar diante de tanta mentira
como teñen que dicirlle ao país.
Hai unha creba nos propios medios. Os xornais perden lectores.
Só un mantivo a obxectividade,
non posicionándose nin cara un
lado nin cara o outro: Últimas
noticias, e é o que máis se vende
agora. O país está dando un sinal
de que está farto de dogmatismo
e de que quere outro tipo de información. O da censura da que
falan é pola Lei Resorte que eles
chaman Lei mordaza: unha lei
para regular os medios, para que
haxa unha información máis veraz. Neste momento os nenos
non poden ver certas cadeas de
televisión porque hai moita vulgaridade. Levamos anos pelexando para que cambien. Eles
coidan que se lles vai quitar o
poder que até o de agora tiveron
para manexar a moitos políticos.
E os sindicatos que camiño
deben tomar?
O reto é implantar no país
unha nova forma de facer sindicalismo. Non poden seguir esas
prácticas perversas das organizacións sindicais, completamente
institucionalizadas, e hai que
orientar a loita dos traballadores
por un país sen excluídos, con
participación, trasparencia, revisión de contas... Un país democrático, con seguridade social.♦
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Liberalismo
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

A

constitución europea,
á que boa parte da
esquerda mira de esguello, coma a disimular,
será o tratado que regule as
relacións entre os países
que forman a Unión. De
Europa fálase coma se fose
a tía de América que vén ás
veces con agasallos para todo o mundo. Chama a atención a ausencia de argumentos, a inexistencia de
concrecións a un texto que,
por descoñecido, semella
clandestino. Falan de
progreso para xustificar o si
no referendo, coma se quen
estamos a prol do non
renunciásemos a que o
mundo avance. É unha
situación que nos trae
lembranzas daquel outro
plebiscito, no que relacionaban o desenvolvemento coas potentes armas da
OTAN.
O sistema económico non
permanece inmutábel ante o
paso dos anos e dos
acontecementos. A crise do
petróleo e a desaparición do
ouro coma padrón nos anos
setenta do pasado século, déronlle pé a unha nova etapa
do capitalismo, onde ten
unha importancia básica o
capital financieiro, o fluxo de
cartos e a liberdade de
comercio.
Quen marca a política
non é ningún organismo
transparente, non se somete a
ninguna avaliación, non é
elixido por sufraxio
universal. Son o Fondo
Monetario Internacional e o
Banco Mundial quen ditaminan as correccións precisas
para que o gran capital actúe
sen riscos. Exercicio
matemático no que a
incógnita sempre cae da beira da capa baixa da sociedade. Un obxectivo básico é liberar os mercados dos
estados, desregular as
relacións comerciais. Fala o
texto, asinado xa polos estados membros con Silvio Berlusconi de anfitrión, da competencia libre no mercado interior e da liberalización de
capitais. Un documento para
o que non contaron coa
sociedade, mais si estivo nas
mesas de traballo das
multinacionais. Valla coma
exemplo o papel do Banco
Central Europeo, que non vai
ter ningún tipo de control
político, o que lle vai dar
máis poder que o
parlamento, e sen posibilidades de moción de censura. O
que acontece neste continente xa está a pasar no
americano co ALCA. Neste
mundo, onde non se mencionan os dereitos á vivenda ou
á saúde, son máis libres os
cartos que as persoas. Ás veces o único xeito de tomar o
camiño positivo é dicir non,
porque outro mundo si é posibél.♦

Fabius afirma que o texto ‘é incompatíbel co proxecto socialista’

O PS francés debate con dureza
a súa postura fronte á Constitución europea
A.N.T.
A Constitución Europea está a
xerar máis debates dos previstos entre as distintas forzas políticas do continente. As reservas non proveñen, sorprendentemente, só dos tradicionais
euroescépticos, entre os que cabe contar a boa parte dos británicos, algunhas forzas de extrema dereita, agricultores con
medo a desaparecer e algúns
grupos da esquerda radical.
Agora as diferencias estalan en
forzas de gran tradición europeista e firme partipación no parlamento europeo. É o caso do Estado español, onde CiU e PNV viven fortes debates internos, arredor do peso que as súas respectivas nacións terán en Europa cando entre en vigor a nova Constitución. Pero aínda máis rechamante
é o caso do Partido Socialista
francés. E iso por dúas razóns: a
de ser unha forza política con ampla representatividade no contexto
europeo e a de albergar no seu seo
boa parte da conciencia máis europeista do continente, representada en persoas como o ex presidente da comisión Jacques Delors.
Estes días, o PSF está a vivir
un forte debate interno, liderado
polo ex primeiro ministro Laurent
Fabius, moi crítico co proxecto de
Carta Magna continental que segundo el “resulta incompátibel
cun proxecto socialista”. Fabius,
que nunca se destacou pola súa
vea de esquerdas, afirma agora
que a nova Constitución esquece a
Europa social e que non garante a

mil membros do partidos socialista francés teñen na súa man unha
das decisión máis importantes a
respecto da nova Constitución.
Escoller entre o mao e o peor

Laurent Fabius.

cohesión, nin a participación. No
outro ángulo, sitúase o propio Delors, quen lanza argumentos en
contra de Fabius e do que considera a súa tese das tres velocidades, unha para os socios máis vellos e máis integrados, outra para
os interesados só na unión econó-

mica e unha terceira para Turquía
e os paises máis dubidosos. Delors pensa que o tempo para eses
tres círculos xa pasou.
O partido está dividido. Os debates son fortes e Fabius está a
xogarse toda a súa capacidade política na cuestión. É así que os 120

Os máis críticos coa constitución,
partidarios do non, pero que ao
tempo se reafirman no seu europeismo, manifestan que máis unha vez se pretende obrigar a cidadanía a escoller entre o mao e o
peor. Unha Europa forte é necesaria, recoñecen, sobre todo fronte
aos Estados Unidos. Tamén é certo, afirman, que unha Constitución é mellor que un Tratado e
mesmo que esta Constitución supera en positivo a calquera dos
tratados anteriores. Mais, sosteñen igualmente que o novo proxecto legal é manifestamente mellorábel. Non garante un parlamento poderoso, nin unha maior
participación dos cidadáns no proxecto europeo, ao tempo que sigue rendendo a UE aos designios
do Banco Central sen control posíbel. A Europa social ou Europa
do benestar está, segundo os críticos, aos pes do neoliberalismo
que veu de norteamérica e que os
actuais mandatarios europeos non
terían interese en refrear. Tamén
inciden no poder excesivo dos que
dominan o mercado e as finanzas,
fronte á Europa política e dos cidadáns. Unha situación, segundo
eles, que de non correxirse cara a
asunción de novas sensibilidades,
podería dar lugar nun futuro bastante inmediato a máis desigualdades e conflitos.♦

Aquí fóra

A guerra do opio
XULIO RÍOS
En Afganistán, a democracia é o opio do
pobo. Enténdase, parafraseando a vella frase, pola súa capacidade de allear a sociedade a respecto da súa construción racional,
da súa aposta por vertebrar unha existencia
minimamente normalizada, que non converta o pluralismo e as liberdades en sinónimo de simple alucinación.
Afganistán non é soamente a última das
“democracias” nacidas co cuño recoñecíbel
de George Bush senón tamén o primeiro
produtor de opio do mundo. O cultivo da
mapoula, prohibido e perseguido polos talibáns até o punto de reducir a súa produción
até 185 toneladas en 2001, está a piques de
recuperar o seu récord de 1990, 4.565 toneladas. O agravamento da situación, afirma
Antonio Mara Costa, director da Oficina
contra a Droga e o Crime de Nacións Unidas, é moi serio, e a tendencia aínda non se
reverteu. Afganistán acapara hoxe o 75% da
produción mundial de opio fronte ao 35%
de 1995.
De nada serve culpar o pobre campesiño. As leis do mercado, esoutro paradigma
dos novos tempos, determinan que o opio
se retribúa 57 veces mellor que o trigo, segunda fonte de renda para o país despois do
opio, que representa máis dun terzo do produto interior bruto en Afganistán. Segundo

estimacións da ONU, o opio permite vivir ración, por qué non haberían de pisar tamén
directamente a 1,7 millóns de persoas, o 7% as alfombras gobernamentais?
dos 24 millóns de habitantes deste país. A
Claro que a represión non basta. O estímaior parte do consumo diríxese cara a Eu- mulo doutros cultivos precisa programas de
ropa, estimándose que xera unha cifra de desenvolvemento rural, educación e incluso
negocio final de 30 mil millóns de dólares. formación, que soamente poden levarse
Acabar con este problema non é doado, adiante se hai complicidade internacional.
pero sen dúbida poderíSen perder de vista que
ase facer moito máis.
un combate serio deste
As modernas tecnoloxífganistán acapara hoxe problema suporía amas estadounidenses que
putar de golpe un terzo
o 75% da produción
están a ser aplicadas na
da “riqueza” de Afgaloita contra as guerrillas
nistán que habería que
mundial
de
opio
fronte
que en Afganistán comsuplir dalgún xeito.
baten os invasores, ben
No acordo de Bonn
ao 35% de 1995”
poderían contribuír á
de 2001 para reconslocalización de campos,
truír Afganistán, o Reirefinarías e laboratono Unido asumiu as
rios, que están ubicados en zonas moi coñe- funcións de represión do tráfico de drogas.
cidas. A observación por satélite permite iso e A política consistiu en destruír campos e inmoito mais. Só cómpre interese efectivo e demnizar os campesiños, e estes reaccionaconciencia a respecto da necesidade de com- ron abrindo máis campos e máis rapidabater este problema, que tanto determina a mente para cobrar máis indemnizacións. As
fraxilidade das institucións e vulnera a sa- cantidades investidas nesta loita son ridícucrosanta in-seguridade xeral. De non existir las, 150 millóns de dólares, se as comparaesa vontade, abóase o terreo para aqueles que mos coa cifra de negocio que está xerando
insinúan complicidades contra-natura entre o o opio. Ou co gastado nesta guerra de nungoberno de Karzai e as tropas ocupantes co ca acabar.♦
narcotráfico. De darse entre traficantes e taliXULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org)
báns clandestinos, como se asegura con reite-
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Racismo,
algo ‘normal’
no fútbol

Sesenta equipos de segunda B, terceira e preferente
buscan defender os seus intereses

O fútbol modesto creará
unha alternativa á Federación Galega
CÉSAR LORENZO GIL
Os clubs modestos do fútbol
galego están decididos a se asociaren para defenderen os seus
dereitos diante da Federación
Galega e a propia Xunta. Nun
intre de crise económica no
fútbol en xeral, estes equipos
pequenos pagan aínda máis o
desfase entre ingresos e gastos.
Acelerar a xestión de axudas públicas, poñer en común os problemas das categorías modestas
e saír do actual clima de desconfianza a respecto da Federación
Galega, que dirixe Xulio Meana.
Estes son os obxectivos do proxecto, que acaba de xurdir, de
crear unha asociación galega de
clubs que acollería equipos da
segunda b, terceira e preferente.
Polo momento, a idea é tan só un
esbozo, á espera da sinatura final
do acordo, o 11 de decembro.
No xermolo da nova asociación está Plácido Díaz, presidente do Ponte de Ourense e máximo dirixente da Asociación de
Clubs da Terceira División. Díaz
considera urxente ampliar o traballo desta asociación actual á
totalidade dos equipos afeccionados, por causa da discriminación da federación e a falta de
axuda ao deporte de base.
O presidente ourensán considera que en Galiza estase a primar trampeiramente o fútbol de
elite (a maioría das axudas, tanto
públicas como federativas, van

Os clubs modestos reivindican máis diñeiro por seren o sustento da canteira.

parar ao Deportivo e ao Celta),
cando o labor de preparación de
futbolistas novos, e incluso a saúde da canteira galega, fica nas
mans dos equipos modestos. Cada equipo de terceira división
percibe da Xunta 12.000 euros
anuais; na preferente, a suma
baixa até os 1.500 euros.
Con esa cantidade, os clubs
deben facerlles fronte ás fichas
dos xogadores (semiprofesionais), aos gastos de mantemento das instalación onde xogan,
ao salario e dietas dos árbitros e

ás viaxes. O saldo, obviamente,
é desfavorábel. É por iso que a
nova asociación, de se crear,
pretenderá xestionar parte destes gastos para abaratar o seu
custo.
Pero o paso máis difícil é a
negociación coa administración
pública. A asociación pretende
reunirse en breve co director
xeral para o Deporte, José Ramón Lete, e transmitirlle as arelas dos asociados.
No fondo da polémica está o
relevo na Federación Española

PACO VILABARROS

de Fútbol. Se finalmente Ángel
Villar perde as eleccións do 26 de
novembro, o efecto dominó podería estenderse por todo o Estado. O fútbol modesto galego, con
63 equipos, pode servir de grupo
de poder na nova dinámica nunha
futura poxa contra Meana, moi
criticado pola súa dependencia
de Madrid e a súa falta de iniciativa en temas económicos e tamén políticos, caso da creación
dunha selección galega que puidese disputar un partido amigábel no próximo Nadal.♦

PUCHEIRO

D

escubriron agora que hai
racismo no fútbol
español! Temos
publicado como a extrema
dereita española, cando
disolveu as súas organizacións
políticas logo do 23-F –entre
outras cousas para non deixar
rastros da súa implicación no
golpe de Estado– realizou o entrismo no fútbol, como xeito de
axitación social e captación de
militantes. Nalgúns casos, como
no Real Madrid, o Betis, o
Valencia ou o Atlético de
Madrid, estes grupos contaron
co inestimábel apoio dos presidentes e de certos xogadores
que os utilizaron mesmo para
conseguir a súa titularidade.
Eles financiaron as barras de
carácter utradereitista que non
só se converteron en ameazas
para os seareiros doutros equipos, senón tamén para os novos
presidentes e algúns xogadores.
Non hai máis que lembrar as
ameazas ao agora presidente
do FC Barcelona, Joan Laporta, próximo ao ideario de ERC,
por ser o único que se atreveu a
denunciar no xulgado.
Pero se chegou o momento
de reflexionar sobre o racismo
no deporte, que só llelo
aplican aos contrarios, non se
pode esquecer outros fenómenos subxacentes, que todos admitimos como normais.
Prácticas tan graves moitas
veces como o racismo, como
son os insultos aos contrarios
e ao árbitro de todos os
xéneros e xeitos. Proceder que
abrangue desde os tranquilos
pais de familia acompañados
dos seus fillos. Avoíñas doces,
capaces de romperche o
espiñazo cun paraugas... E
xornalistas radiofónicos e de
xornais, que levan o enfrontamento e a denigración do contrario á máxima categoría do
xornalismo.
As autoridades toleran,
cando non fomentan, esta violencia, porque a utilizan como
válvula de escape social e os
estadios como lugar prefixado
para que esta teña lugar de
xeito controlado e regrado.
Neste contesto, o racismo só é
unha expresión máis dunha
violencia social que, na actualidade, non é politicamente correcta, pero que historicamente, no fútbol foi permitida, coma cando Didi tivo que
marchar do Real Madrid.
Nos deportes espectáculo
imponse unha nova cultura,
pero esta ten que comezar polos medios de comunicación e
a escola. Pero cada vez
ollamos que os insultos, as
descualificacións, son permitidas, cando non fomentadas,
noutra caste de espectáculos,
sobre todo televisivo.
Recordemos que o fútbol é
unicamente un dos reflexos
máis xenuínos da sociedade,
non unha illa.♦

Luís González Tosar.

Miro Casabaella.

Ana Cividanes.

Fállase o premio
Mantecón

Homenaxe a Celso
Emilio en Vigo

Galega, occitana e
catalá

San Martiño Pinario acolle a restauración do coro Lígneo, un cadeirado de
madeira que os canónigos empregaban
para os cantos litúrxicos da catedral
de Compostela até o seu traslado no
século XV. No 2002 comezou a recuperación da obra capital de Juan Davila e Gregorio Español co investimento
da Fundación Caixa Galicia. A culminación do proceso de restauración, no
que participou un equipo técnico de
arquitectos, delineantes, restauradores
e profesionais doutros ámbitos, coincide coa celebración deste ano santo.♦

Ana Cividanes recibiu o primeiro premio do III Concurso Internacional de
Deseño de Cartelismo Publicitario
Francisco Mantecón, convocado por
Adegas Terras Gauda. O xurado, do que
formou parte o deseñador Alberto Corazón, seleccionou a artista entre máis de
vinte finalistas, procedentes de Indonesia, Kuwait, Canadá, Hong Kong ou
Taiwán. Por outra parte, outorgáronse
dous accésits ao canario Jonathan García García e ao uruguaio Fidel Esclavo
Fernández mentres que o italiano Vitorio Turla obtivo unha mención especial.♦

Celso Emilio Ferreiro foi homenaxeado
o pasado mércores en Vigo, coincidindo
co vixésimo quinto aniversario do seu
pasamento, nunha noite na que non faltou a poesía e a música. Baixo o título
Voces da cidade para Celso Emilio, actuaron algúns dos músicos que lle puxeron son aos versos do celanovés, como
Miro Casabella ou Luís Emilio Batallán.
No acto participaron tamén Isaac Díaz
Pardo, Domingos Docampo, Ibrahinma
Nang e María do Carmo Kruckemberg,
entre outros. Descubriuse ademais na
rúa Urzaiz unha placa conmemorativa.♦

Coincidindo co seu cuarto ano de existencia, a Casa de Galicia en Toulouse organiza o Primeiro encontro de poesía e
poéticas galega, occitana e catalá, que se
celebrará entre o 3 e 5 de decembro. As
xornadas, que contarán cunha trintena de
escritores, ten por obxecto o achegamento destas linguas romances. Estarán presentes Anxo Angueira, Luís González
Tosar, Xosé Luís Méndez Ferrín, Margarita Ledo, Chus Pato e Helena Villar Janeiro, entre outros. O programa complétase con mesas redondas, recitais de poesía e unha exposición bibliográfica.♦
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Coro Lígneo
restaurado

A II República
nas vilas

Escola no Porto do Son (1933) nunha fotografía de RAMÓN CAAMAÑO.

F

ilosofía e sustentabilidade. Ambos os termos serán
analizados en profundidade na vindeira Semana Galega de Filosofía de Pontevedra, que a Aula Castelao
vai celebrar entre o 28 de marzo e o 1 de abril. A antropoloxía tamén ten as súas xornadas. Entre o 25 e o 27 de novembro, no Museo do Pobo Galego de Santiago, especialistas
como Marcial Gondar, Juan Agudo, Manuel Delgado, Antonio
Medeiros, Odile Welfelé ou Josep Martí, entre outros, pescudarán na actualidade do discurso etnográfico de Xaquín Lourenzo. E seguindo con congresos, a Pobra do Caramiñal adubíase
para acoller un sobre Ramón del Valle-Inclán, coa intervención

de destacados coñecedores da obra do escritor, entre o 29 de
novembro e o 3 de decembro. E se todos estes actos teñen un
punto de celebración, tamén o ten o 10º aniversario da Asociación Galega de Produtoras Independentes (Agapi), organismo responsábel, en parte, do xurdimento, difícil e luminoso, do cinema e televisión feita en Galiza. A asociación festexará a súa primeira década con varios eventos. Por unha banda organizará un ciclo de cinema itinerante coas producións
máis representativas desta década. E pola outra, organizan unhas xornadas sobre contidos para o mercado audiovisual, que
terán lugar en Compostela entre o 2 e o 3 do mes que vén.♦
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Proclamación da II República en Chantada o 15 de abril de 1931. Á dereita, celebración do aniversario do “14 de Abril” en Pontevedra correspondente ao ano 1935.

A historia dun tempo de entusiasmo
Multiplícanse as investigacións locais do periodo republicano
X.C.
Era Rafael Dieste o que se refería á República como “un
tempo de entusiasmo”. Nos
últimos anos téñense multiplicado as abordaxes locais para
deixar pegada de como
transcorreu este periodo, curto e contraditorio, truncado
polo golpe militar de Franco.
Durante moito tempo as investigacións sobre o periodo republicano na Galiza apenas se
abrían paso. Bernardo Máiz ou
Carlos Velasco, entre outros,
teñen feito aproximacións importantes, pero como di este último “esa mancha de lagoas é
en grande parte, resultado da
hecatombe fascista, estendida
tamén, como non, ao campo do
traballo histórico. De feito a
moderna historiografía galega
apenas ten vintecinco anos de
vida, e para tan curta andaina
abondo fixo”.
Velasco é autor de “Galiza

na II República” (Edicións A
Nosa Terra), e anuncia que en
poucos anos haberá que revisar
o investigado coas novas aportacións. O que si foi enchendo
a historiografía son unha serie
de abordaxes locais, que axu-

dan a facerse un xuízo máis
acaido deste periodo fulgurante, posibelmente o máis dinámico para a sociedade galega
en moito tempo.
O recadro adxunto amosa
algúns destes títulos, pero po-

deríamos sumar moitos outros
que ofrecen datos para coñecer
a época. Desde as testemuñas
parciais contidas en moitos libros-testemuño (por exemplo
en libros como o de Isabel Ríos, que explicou a efervescen-
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Autor de Negreira na guerra do 36

Amancio Liñares
‘Ninguén podía prever
o furacán que se levou a República’
Historiar un período como a
II República e a súa caída é
singular para quen o aborde
na escala local?
Ao ser un tempo que culminou con represión e morte, despértanse emocións moi especiais. Eu fixera antes un libro
que estudaba o primeiro terzo
de século no Val de Barcala, e
tocaba o agrarismo, a emigración... pero cando despois escribín o traballo Negreira na
guerra do 36, era a finais dos
anos 80 e o acceso a arquivos

oficiais era moi problemático e
foi obrigado uso da memoria
oral. Iso ten certos problemas
que obrigan a un contraste das
lembranzas con outras fontes.
É imposíbel separar os
dous acontecementos?
Hai unha continuidade necesaria para entender cabalmente as cousas. Iso faise tamén cando se aborda a historia
galega ou a española. A guerra
supuxo a culminación en negativo dos soños da República, e
cando se fai unha división no

século XX pásase da restauración borbónica, a ditadura de
Primo de Rivera, a transición e
o periodo da república e despois o golpe e a guerra.
Vostede amplía a unha
área que non é propiamente
só o concello.
Negreira era cabeza de
partido xudicial e por engadido o estudo inclúe os concellos de A Baña, Ames, Santa
Comba e Brión.
A suma de historias puntiais como axudan a unha

historia global?
Se se fai cun método cientifico non é máis que concretar
nun ámbito cercano. O que non
se pode facer é robinsonismo
científico, pero permite o acceso a fontes moi rico. Sumando
historias e tendo un marco xeral pódese completar o panorama desa época.
Visto con ese microscopio,
foi a República un tempo de
esperanza?
En Galiza houbo un tempo
de progreso no primeiro terzo

cia de Curtis nesa etapa), até
traballos soltos en diferentes
publicacións, como o realizado, por exemplo, por Alfonso
Magariños en Cuntis.
O lustro que durou a República viviu varios procesos
electorais xerais e municipais,
unha intensísima actividade
sindical obreira e agraria, unha
transformación que nacía e da
que vale como exemplo as case
27.000 escolas programadas
das que chegaron a construírse
16.000. E culminou, en galiza,
apenas vinte días antes do masacre, co plebiscito do Estatuto
de Autonomía. O acceso á documentación desa época, pexada ou deturpada, estaba condicionada polas mesmas razóns
que a directamente referida á
represión do 36. De feito os
historiadores cos que falamos
insisten moito nesta cuestión,
que nos últimos anos comeza a
abrirse, quizais máis lentamente do que debera.♦
do século XX e en certo sentido
iso freouse en seco con Franco.
A República foi o tempo da escola democrática, da participación, da organización agrarista e sindical, dos comités dos
partidos en marcha. Había prensa local e en definitiva un funcionamento democrático. O
golpe cortouno todo, e o que
constatas é que desde aquí non
se percibía, nin de lonxe, a posibilidade de que as discrepancias
puidesen derivar nunha guerra.
A lembranza da Ditadura da Primo de Rivera, que se coñeceu
como Ditablanda, non facía prever o furacán que se viña enriba.
En Negreira había unha vida democrática normal, había comités galeguistas, de Izquierda Republicana, unha agrupación da
CNT... o meu traballo permitiume coñecer ese desenvolvemento baixo a república e o
posterior esboroamento.♦

Até cando
(atacando)
a lingua?
VÍTOR VAQUEIRO

T

eño perante os meus ollos
unha carta dirixida ao conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria. Nela “os
abaixo firmanates (sic)” (...) manifestan a súa “preocupación polos apercibimentos baixo ameaza de expediente que están a
chegar a algúns profesores de
institutos”, engadindo que “a
meirande parte dos profesores
obxecto de ameaza de sanción
non teñen unha actitude de
rexeitamento do galego, ao que
respetan (sic) e fan esforzos para
que se empregue”, aínda que
–sinalan– empregan o español
porque é a lingua na que achan
que “creen (sic) poden desenvolver con competencia o seu
labor”. Seguen consideracións
como que teñen unha chea de
problemas que “agora non imos
a (sic) enumerar”, e finalizan
postulando “que son outros os
medios” e instando a que se
“deteña o proceso emprendido”.
Certamente, un non acaba
ben de comprender o sentido da
carta. Os profesores que asinan
o escrito recoñecen que non dan
as aulas que obrigatoriamente
deben dar en galego, non por
actitude de rexeitamento, senón
por unha cuestión de
incompetencia. Un pode
perguntarse, licitamente, se son
merecentes de se denominaren
profesores persoas que, en 21
anos non foron quen de ser
competentes nunha lingua
romance con semellanzas co español. Actitude contraditoria,
aliás, cun dos parágrafos da súa
carta na que apontan que “fan
esforzos por que se empregue”
o galego. Se hei ser sincero, non
son quen de ver por ningures os
esforzos de emprego do galego
feito por estes profesores. O
único “esforzo” válido é impartiren as aulas en galego.
Aos profesores que asinan o
escrito non se lle está a pedir
ningún esforzo, ningunha acción
inxusta que ultrapase as súas
obrigas. Da mesma maneira que
–como ensinantes– non é un esforzo chegaren pontualmente
aos seus centros de traballo, nin
–como cidadáns– non circularen
por direccións prohibidas, non é
esforzo ningún cumprir a lei. Se
comportamentos irregulares
dentro do mundo laboral levan
aparellada a correspondente punición, o incumprimento da lei
en materia de lingua debe ser
sancionada. Porque, perguntaríalles eu aos profesores, cales son
eses “outros medios” se dúas décadas non foron quen de
deslocalos da súa posición
inicial, sinaladamente cando
profesores de Zamora, Madrid
ou Euskal Herria estan a impartir aulas en galego? Sería interesante concretaren o seu camiño
normalizador e de concreción da
lei que, como todo cidadán,
teñen de cumprir, aínda que non
lles goste, o mesmo que outros
cumprimos leis que nos desagradan. Outra opción, lícita e democrática, e se mobilizaren para
trocar a lei.♦
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Reixa comeza
a rodaxe de Hotel Tívoli en abril
Unha comedia romántica
cun chisqueiro roubado como fío condutor
A.N.T.
Despois de estrear O lapis do carpinteiro no 2002, Antón
Reixa dirixirá Hotel Tívoli, unha comedia romántica cun
chisqueiro roubado como fío condutor, que comezará a rodarse en abril. Ademais de Filmanova, esta segunda longametraxe do director contará na produción con outras tres
empresas: a portuguesa Animatógrafo, a arxentina Aquafilms
e a danesa Zentropa, propiedade do director Lars von Trier.
Dous anos despois de debutar
na grande pantalla co O lapis
do carpinteiro, adaptación cinematográfica do libro de Manuel Rivas Antón Reixa rodará
a partir de abril a súa segunda
longametraxe, que levará por
título Hotel Tívoli. Como “unha historia de historias que
afondan na paixón” define o
director o novo proxecto que
está previsto que se rode en
Santiago, Madrid, Bilbao, Barcelona, Lisboa, Copenhague,
Nuuk e Bos Aires.
Co itinerario dun chisqueiro que vai sendo extraviado polos seus ocasionais posuidores
en diferentes partes do mundo
como fío condutor, vaise artellando unha comedia na que
irán sucedéndose personaxes
con relatos insólitos, co denominador común das relacións
de parella. Un financeiro español disimulando a súa cleptomanía en Lisboa, os celos da
muller de Aguirre en Bilbao, a
relación dunha misteriosa muller e un músico ambulante, o
erotismo na terceira idade, o
contraste entre un taxista gale-

go e unha muller guineana ou o
encontro entre unha avogada
danesa e un trompetista galego
propietario de un karaoke en
Groenlandia son algunhas das
situacións que se presentan en
Hotel Tívoli e que se irán mesturando co fracaso das terapias
antitabaquistas, a presenza universal dos galegos e os tópicos
sobre as nacionalidades.
Para esta ocasión, o propio
Antón Reixa contou na elaboración do guión coa colaboración do guionista Xosé Morais,
quen xa realizara o mesmo labor na anterior película. Conxuntamente escribiron un texto
no que a casualidade vai determinando a vida das persoas
nun mundo globalizado.
O elenco de actores que darán vida a esta comedia aínda
está por pechar, pero o director
xa confirmou que entre os actores galegos estarán presentes
Luís Tosar, que xa fora protagonista na anterior película de Reixa, Carlos Blanco e Miguel de
Lira. Ademais estanse a barallar
outros nomes para diferentes papeis como o de Mabel Rivera,

Reixa mostrando un dos premios “Mestre Mateo” por O lapis do carpinteiro.

María Pujalte, Nancho Novo,
Alex Angulo e Tristán Ulloa.
Coprodución estratéxica
Hotel Tívoli será coproducida
por catro empresas de diferentes países. Ademais de Filmanova, a produtora arxentina
Aquafilms, a portuguesa Animatógrafos, vénse de asinar un
acordo coa danesa Zentropa,
fundada por Lars von Trier, coa
que realizou gran parte da súa
filmografía. Dentro deste acordo, ademais de contemplarse a
participación de actores e localizacións daneses nesta película, inclúese o compromiso de

realizar conxuntamente outro
proxecto no futuro.
Ao respecto da estratexia de
coprodución que segue Filmanova, Antón Reixa considera
este procedemento “esencial”
porque “a dependencia con respecto ao mercado español non é
boa”. Esta non é a primeira vez
que a produtora galega realiza
proxectos en colaboración con
empresas do exterior. Con respecto a produción en Arxentina,
Filmanova xa ten rematadas dúas longametraxes, Beba e Dora:
Cama adentro, protagonizada
por Norma Leandro, actriz principal de O fillo da noiva, e No
sos vos soy yo.♦
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Galego
extremeño

Ao pé da morte,
cando todas as historias se mesturan
A novela de Tabucchi ten semellanzas coa obra de Caneiro
Título: Tristano morre.
Autor: Antonio Tabucchi.
Edita: Galaxia.

Xa Antonio Tabucchi (Pisa,
1943) na súa primeira novela,
Piazza d´Italia (1975), un pouco á maneira dos grandes (Lampedusa,
De
Roberto, Verga
ou Fenoglio), Este vello
daba conta dun Tristano
pasado máis está só,
ou menos pró- é un ser
ximo. Posteriores títulos indefenso
como Donna fronte
de Porto Pim á vida,
(1983), Not- á morte e
turno indiano
(1989,
para á historia.
moitos a súa El é o
primeira nove- centro, el
la importante), é a novela.
Afirma Pereira
(1994) ou La
testa perduta
di Damasceno Monteiro (1997),
farán del un autor moi premiado
(Médicis, P.E.N. Club italiano,
Campiello, Europeo de Literatura, Nossak...), o autor italiano
máis coñecido e internacional,
un nome de referencia obrigada
nas letras europeas de hoxe. A
cabalo entre Italia e Portugal
(vive medio ano en cada país),
sempre acompañado da paixón
polo inmenso poeta portugués
Fernando Pessoa (verdadeiro
culpábel de que o ítalo-portugués se decidise pola escrita),
Tabucchi non aforra esforzos no
compromiso de loitar pola liberdade, pola dignidade do ser humano, sendo un dos máis decididos opositores ao neofascismo berlusconiano; fronte a un
Umberto Ecco, Tabucchi non
cre na literatura compracente,
neutra, descafeinada, por exquisita altura intelectual que demostre.
Tristano morre, a súa última
entrega, conxuga estas dúas características. Revisa algúns
acontecementos históricos do
século XX. Tristano morre co
século, non quere deixar de
existir sen ofrecer testemuño de
vida. E cada unha das páxinas
desta novela é un testemuño de
compromiso ético e político, aspecto este que é verdadeiro fío
condutor, único vértice no que
conflúen as súas obras, polo demais ben distintas entre sí. Entre
os anos 1943 e 1945, durante a
Segunda Guerra Mundial, Italia
desángrase nunha guerra fracticida entre seguidores de Mussolini e partidarios da liberdade.
Tristano, toma a decisión máis
importante da súa vida, pásase á
Resistencia. Agora, hoxe, o heroe nacional é un vello roído
pola couza da grangrena, pola
couza da vida, que acode á mor-

Antonio Tabucchi.

fina para aturar os días, e tamén,
e non menos, á morfina dos soños, da fantasía. A fin de contas,
o paso ou a fenda entre un momento histórico e outro non está
clara, como non está clara a fenda entre realidade e fantasía.
Nin é clara, nin parece estar
quebrada nunca definitivamente. Igual pasa co momento literario; velaí a personalidade propia e intransferíbel de cada unha
das súas obras.
Así, neste Tristano Morre,
bota man diso que se deu en
chamar cultivo do esquezo inmediato e que constitúe unha
das características básicas da
posmodernidade. Os relatos do
vello Tristano non teñen nin un
inicio nin un remate convencional. Por moito que nos empeñe-

mos en dominalas, as cousas seguen o seu propio curso, chegan
sen avisar, sen planificar, adónanse do discurso por uns intres
e desaparecen sen rematar, ensaríllanse a modo de delirio, aparecen e desaparecen impedindo
establecer liña argumental definida, reclamando a súa propia
autonomía sen por iso independizarse do discurso, reclamando
a participación do lector na
construción dunha historia discontinua, unha historia que é pura digresión, participación que
se revela inútil, as cousas seguen
o seu propio curso, inalterábeis,
alleas á querencia de Tristano ou
ás necesidades organizativas do
lector. A fragmentación está
concebida como integrante dunha unidade, mais a unidade da
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Xerais.
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Galaxia.
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Antonio Tabucchi.
Galaxia.
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Galaxia.
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Xerais.

3. GRAMÁTICA DA LINGUA
GALEGA. SÍNTESE PRÁCTICA.
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Manuel Rivas.
Xerais.
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Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).

novela, que propociona o plancto verbal integrador, o humus no
que nacen e se desenvolven todas as microunidades, non serve
de elo unitivo, de confluencia,
senón de punto de separación. E
chega a tal extremo que afecta
non só ao lugar (a novela deslócase de Italia a Grecia, a España,
a Portugal, Francia, mesmo aos
Estados Unidos), senón que, como acabamos de ver, disemina
ás personalidades baixo diferentes nomes.
Este vello Tristano está só, é
un ser indefenso, fronte á vida,
á morte e á historia. El é o centro, el é novela. Hai outras personaxes, si: Mavri Eliá, Daphne, Guiditta, Guagliona, Rosamunda, Marylin... Con elas vive
historias amorosas que deixan
un pouso amargo. Todas se
mesturan e confunden na nebulosa da lembranza, a que empeza sendo unha logo metamorfosea noutra; e non só nas femininas, algo moi semellante ocorre
tamén nas masculinas. Logo están a Frau, enfermeira alemá
que o coida e lle le poesías, e o
doutor Ziegler, os únicos que
poden axudalo, alivialo algo. E
o escritor, o premiado escritor,
tamén un escritor que en gran
medida se confunde co propio
Tabucchi. Inclusive aparecen a
televisión e os teletolainas, os
predicadores sociais televisivos,
tertuliadores da banalidade, do
progreso imparábel da estupidez, que escribiría Caneiro.
Son moitos os puntos de
contacto, as similitudes entre a
estética de Caneiro e esta que en
Tristano morre nos propón Tabucchi. Os protagonistas ambos
son seres indefensos, viven insatisfactorias historias de amor,
deliran, desvarían incontibelmente; hai salmodias aliviadoras que salfiren o texto aquí a
alá (poesías, haina, no caso de
Tabucchi), referencias musicais
(sobre todo Shubert, en Tabucchi), discursos de nacencia e
xorne fondamente lírico, ritmos
coidados (ritmo contido, no italiano), a conciencia social, a necesidade de escribir libros. Con
todo son ben distintos o discursos do de Verín e o de Pisa. A
paixón irrefreábel de Caneiro,
que o conduce a elaborar discursos fervenza onde a tensión
verbal acada cotas pouco correntes, transfórmase en Tabucchi na calma do lago, de clima
algo frío, como é lóxico agardar
pois Tristano está vendo como a
morte se lle aproxima, un ton
máis reflexivo, un tanto desesperanzado, quizá o máis desesperanzado que escribiu nunca o
toscano internacional, a morte
non ten remedio, ningún.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Fala e Cultura d’Os Tres
Lugaris. Valverde do Fresno,
As Ellas, San Martín de Trebello (Cáceres), coordinado por
Benxamín Riobó e Miguel Anxo
Sartal, membros da Asociación Cultural Alén do
Val, é un estudo lingüístico
e antropolóxico sobre estes
territorios nos
que se fala galego. Inclúe un
glosario de termos propios da
zona. Edita Toxosoutos.♦

Opinión
en catalán
É un xornalista mallorquín,
moi prestixioso nos Países Cataláns, colaborador de moitas
publicacións. Tomeu Martí i
Florit presenta agora Articles salats, un
compendio de
todos os
artigos de opinión que publicara no Diari
de Balears
entre o verán do
1998 e a primavera do 2004.
Temas sociais e políticos tratados cunha visión de esquerdas.
Edita Documenta Balear.♦

As regras
do galego
Xerais publica a Gramática da
lingua galega. Síntese
práctica, de Xosé Feixó. Volume que contén as regras
básicas de funcionamento da
lingua oral e
máis escrita.
Desde a grafía
até os verbos,
pasando polos
artigos e
pronomes.
Inclúe un anexo
que recolle as
desviacións da
norma, tales como lusismos, hiperenxebrismos
ou castelanismos.♦

A fame do mar
Hixinio Puentes publica a
segunda parte do seu Os naufraxios da Galicia Norte, nesta ocasión coa atención posta
na provincia marítima de
Ferrol. Con rigor e ampla
documentación, o autor
pescuda en
todos os
sucesos tráxicos sucedidos
na zona desde
primeiros do
século XX.
Dáse conta
dos náufragos,
os sobreviventes e a
descrición dos feitos.
Edita Lea.♦
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BeNeGa ao día
Nº 2. Novembro 04.
Edita: BNG.

Inclúese unha carta de Anxo
Quintana na que repara nos temas chave do futuro de
Galiza. Ademais, dáse
información sobre as
comarcas e varias
informacións sobre
temas
actuais, caso da negociación sobre os orzamentos da
Xunta e do
Estado, os
quince anos
de goberno
autónomo de
Manuel Fraga, a apertura da oficina parlamentaria do Bloque en Bruxelas, dirixida por Ana Miranda
e a polémica entre o Concello
de Pontevedra e Ence.♦

Eco
Revista del Eje
Atlántico
Nº 162. Novembro 04. Prezo 3,50 euros.
Dirixe: Gonzalo Vázquez Pozo.
Edita: Equinoccio.

Gonzalo Vázquez entrevista a
Xosé Antonio Prada, presidente de Tranvías da Coruña, empresa concesionaria do servizo
de transporte urbano da
cidade. A. Basterra conversa
con Francisco Fernández,
xerente de Activa Galicia.
Gonzalo
Fernández
achégase a
Cabo Vilán
para coñecer
a maior instalación
acuícola do
mundo.
Tamén se inclúen
entrevistas a
Severino Rodríguez, alcalde
de Monforte, Isaac Vila, alcalde de Xinzo de Limia e a Alexandre Rodríguez, alcalde de
Vimianzo.♦

Portugal en trinta entrevistas
A obra de Pedrosa coincide co aniversario da revolución
Título: Anos Luz. Trinta conversas para ce-

lebrar o 25 de avril.
Autora: Inês Pedrosa.
Edita: Dom Quixote. 2004, 336 páxinas.

Co gallo do trixésimo aniversario do 25 de abril, a lisboeta
editorial Dom Quixote recupera en Anos Luz unha serie
de trinta entrevistas realizadas
entre os anos 1983 e 2000 pola
xornalista Inês Pedrosa a outros
tantos persoeiros da vida pública de Portu- A lectura
gal proceden- deste
tes de moi di- conxunto
versos campos. de
Nelas, reflexió- conversas
nase sobre a sorprende
identidade por- polos
tuguesa e sobre
os cambios que paralelismos
o país sufriu que se
após a revo- poden
lução dos cra- tirar dela.
vos, sempre
baixo a óptica
persoal dos entrevistados, xa
que –como di a propia Pedrosa
citando a John Brady– “as entrevistas apresentan ideias abstractas en formatos humanos”.
Sen dúbida é sempre unha
angueira desmesurada tentar
definir o que un país é. Non
embargante, nun momento coma o actual, no que as identidades constitúen a cerna dun
complexo debate nunca despoxado de paixóns, pode ser
moi pertinente esculcar no

Nº 4. Ano 04. Prezo 10 euros.
Dirixe: Carlos Meixome.
Edita: Instituto de Estudos Miñoranos.

Marta Dacosta pescuda na
Baiona do século XIII. Agostiño Nieto apunta a posibilidade
de que Luís de Camões proceda da
parroquia
de Camos
(Nigrán).
Carlos
Gómez visita os muíños
de
Chandebrito.
Estanislao
Fernández de
la Cigoña
repara na colonia de aves mariñas das Illas Estelas, en Panxón. Alfonso Soliño rescata a
figura do artista Antón Abreu.
Tamén se inclúe un anexo onde se recollen as principais
novas do IEM durante os últimos tempos.♦

imaxinario colectivo dun pobo
na busca das claves que nos
permitan definir a súa singularidade. O libro de Inês Pedrosa
posúe, neste sentido, a virtude
de nos pór diante dun mosaico
de moi variadas opinións que,
segundo o lector avanza a través
do volume, van construíndo un
preciso e ineluctábel debuxo da
vida simbólica portuguesa.
A diversidade das voces
dos entrevistados (abonde con
citar a Lobo Antunes, Saramago, João Botelho, Cavaco Silva, Bessa Luís, Vergilio Ferreira, Lídia Jorge, Rui Veloso, o
fadista Carlos do Carmo ou -

–como non– Otelo Saraiva de
Carvalho) non empece a coherencia dunha visión na que o
25 de abril acaba por se impoñer coma o último elo dunha
cadea case mítica que abrangue
dende o Portugal das descobertas até o Pessoa, pasando polo
sebastianismo ou a vocación
atlántica de Teixeira de Pascoães. De feito, a pregunta que
se agocha detrás de todas estas
conversas é sempre a mesma:
existe unha maneira portuguesa de estar no mundo? ou dito
doutro xeito, existen as identidades nacionais?
Sexa cal for a resposta que

MANUEL XESTOSO

Interesante e discutíbel escolma brasileira
Título: Poesía brasileira hoxe.

REM

Lidia Jorge é unha das entrevistadas en Anos Luz.

cada lector lle dea ao interrogante, para o público galego
este libro posúe un duplo interese. Dunha banda, o achegamento que permite á actualidade dese tantas veces chamado
“país irmán” e, non embargante, tan descoñecido. Doutra, a
reflexión sobre a nosa propia
identidade en relación cos nosos veciños. Se nunha morea
de ocasións históricas o noso
país tivo a necesidade de verse
reflectido no espello portugués, na conxuntura actual –na
que a relación entre as nacións
cativas e minorizadas coa sociedade global esvae os límites
da súa personalidade– a lectura
deste conxunto de conversas
sorprende polos paralelismos
que se poden tirar dela. Alén da
continuidade lingüística e de
todos os tópicos que en moitas
ocasións presiden a reflexión
sobre a nosa pertenza á lusofonía, este libro ofrece ben de posibilidades de comprobar que
existe unha problemática común da “nacións atlánticas” no
confronto con Europa.
Só por esa razón, Anos luz
xa merece un lugar nos nosos
andeis. Só que ademais, existe
un espléndido traballo onde se
confunden o xornalismo e a literatura detrás de cada entrevista. Un traballo que deixa enxergar até que punto os bos libros
sempre están a falar de nós.♦

Autor: Alexei Bueno.
Edita: Danú Editorial.

Da man de Danú Editorial nace
unha nova colección, “O gato
tradutor”, coa
vocación de As compoentregar
ao
lector galego sicións
“versos
de de tipo
alleas terras”. tradicional e
O
primeiro os versos
volume é unha rimados,
achega á ac- son maioría.
tual
poesía
brasileira da
man do poeta
e crítico Alexei Bueno. A escolma consta de 24 poetas (nacidos entre 1917 e 1966, coa
característica que os escolmados están vivos, co que quedan
fóra a última poesía daquel país e un importante número de
poetas do século pasado, sen os
cales talvez non se poida entender a actual poesía brasileira)
precedida dun apretado, claro e
informativo, polo xeral, prólogo que conforma unha crónica

da poesía brasileira desde o
momento da colonización polos portugueses até case a actualidade. Digo informativo
porque, quizais, o prologuista
debera explicar, aínda que fose
con nota a pé de páxina, algunha información. Por exemplo,
que foi a “Inconfidência Mineira”. Tamén, acho, debería matizar máis algunhas das súas
asercións ou afirmacións, como a que se segue: “[...] para
dar un salto no tempo, co celebre Concretismo, xurdido apenas dezanove anos despois da
morte de Alberto de Oliveira
(1859-1937), e que foi o Parnasianismo da ditadura militar,
como o Parnasianismo fora o
Concretismo da República positivista” (noutras palabras, ante a ditadura militar, os concretistas dedicábanse á “evasión”;
ou eran os académicos da ditadura). Paréceme que considerar
aos irmáns Campos ou Décio
Pignatari como “evasores” ou
“evadidos” dunha realidade como a ditadura militar brasileira,
ou académicos dela, é un pou-

co forte, por iso penso que aquí
falta información ao lector. Por
non falar do exabrupto final:
“Deixamos tamén para outra
ocasión a crónica poética dos
últimos cincuenta anos: a xeración do 45; as avangardas, ese
fósil institucionalizado da
modernidade extinta, que aínda
procrea até hoxe os seus fósiles; a poesía ‘marxinal’, ese engado sociolóxico –nin poesía,
nin marxinal– para que profesoriñas pouco lidas escriban teses e reciban bolsas”.
Ademais disto, acho que o
adaptador do prólogo non se
decatou de que os brasileiros,
como os portugueses, con moi
bo siso, miden os versos diferentemente do castelán, pola
acentuación. Como que na Galiza se copiou o modelo castelán-español, habería que saber
por que, resulta que cando o
prologuista fala de eneasíbalos
ou endecasíbalos, está a falar
do que nos nosos dicionarios
definen como decasíbalos ou
endecasílabos.
Para acabar, despois do

prólogo e as opinións sobre o
concretismo e as vangardas, xa
pode saber o lector que clase de
antoloxía vai caer nas súas
mans. Digamos que as composicións de tipo tradicional, e os
versos rimados, son maioría
(máis dun 20% dos poemas escolmados son sonetos. E o que
é peor, sonetos que parecen renacentistas, aínda que haxa algún que outro que intente a
“subversión” do soneto, como
Marcus Accioly). Tamén hai na
escolma un monte de poemas
neo-popularistas, e algún que
outro que é escolmado porque
o poeta fala da Galiza.
Enfin, unha escolma que se
ben é interesante, acho que o
seu autor debeu, no prólogo ou
en nota aparte, explicar o seu
criterio, porque, en verdade, dá
a impresión dunha escolma
“conservadora”, xa que o poeta
máis avanzado, nunha primeira
leitura, parece o primeiro escolmado, nacido en 1917: Gerardo Mello Mourão.♦
X.G.G.
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A literatura como paixón excluínte
EMILIO CID
Se tivese que escoller unha parella de
escritores que nos últimos tempos teñan
significado para min unha descoberta
impagábel, a verdade é que non tería
que matar moito a cabeza para dar con
eles. O loureiro levaríano o chileno Roberto Bolaño e o galego (ou máis ben
ebórico, de Ébora, terra de ficción, obra
magna da imaxinación) Xosé Carlos
Caneiro. A razón da escolla débese, sen
lugar a dúbidas, a que os dous pertencen á estirpe libresca dos lletraferits e
representan experiencias literarias nas
que a paixón pola escrita corre por todos e cada un dos regos da súa obra.
Basta con abrir calquera dos seus libros
para decatarse do lume creativo que encerran as súas liñas. Escritores que cercan a súa vida con libros, déixanse consumir pola paixón da literatura e viven
por e para a súa obra. Un non deixa de
imaxinar os dous artistas fechados nas
súas respectivas gaiolas, vermellos da
febre que aguilloa a súa escrita, debullando soños, baténdose coas fantasmas, pelexando coas palabras, artellando mecanismos narrativos, desartellando liñas argumentais, arrancándolle ao
misterio as páxinas máis ardentes esta
noite e todas as noites.
Bolaño, do que a editorial Anagrama vén de publicar a súa monumental
novela póstuma (2666), sabía da enfermidade que o espreitaba desde había
tempo e aínda así foi quen de pasar os
últimos anos da sua vida dedicado por
enteiro a escribir a súa obra. Compre
enteireza de ánimo e paixón pola literatura para manter tirante o fío da vida e seguir escribindo cando o bafexar
da morte che sopra na caluga. O 30 de
xuño do 2003 reúnese co seu editor,
entrégalle o manuscrito El gaucho insufrible, fálalle sen parar do seu proxecto máis ambicioso (2666), despídese e ao día seguinte ingresa no Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona para
non recuperarse xa máis. Vale máis este xesto final, esta aposta pola literatura até o derradeiro suspiro, que mil
congresos sobre a súa obra. No seu último libro, Jorge Herralde recolle o
texto lido no funeral laico celebrado no

Xosé Carlos Caneiro e Roberto Bolaño.

tanatorio de Les Corts de Barcelona o
16 de xullo do 2003 en honor do escritor chileno. Nel, o director de Anagrama fala, entre outras cousas, da radicalidade estética, ética e política que xa
desde a adolescencia guiou “un desesperado escribindo para desesperados,
pese ás advertencias do pragmático
sentido común”. Escribir desde o desespero para outros desesperados e
burlar a vixilancia do sentido común:
todo un xeito de sentir a literatura que
irmanda ao chileno co ebórico.
Caneiro, xa o teño dito noutras
ocasións, vive roído polo verme da literatura. Quen o coñece, sabe que o
que algúns teñen por pedantería paraliteraria non é outra cousa que paixón
polos libros. Por iso nas súas novelas
abundan as personaxes que falan dos

seus autores preferidos e inquiren sobre as razóns que guían a sua escrita.
Non é que o de Verín queira botarlle na
cara a ninguén que é un autor moi culto e que aí están as súas novelas para
escarnio e maldicir dos pobres e ignorantes lectores que teñen que aturar a
Jorge Luis Borges, William Faulkner,
James Joyce, Marcel Proust, Franz
Kafka, Gustave Flaubert, Samuel Beckett e unha longa fileira e ilustres escritores que rebentan todos os canons.
Eu diría, máis ben, que se trata dunha
homenaxe apaixonada aos seus autores
de cabeceira, que encaixa co seu discurso literario e que o lector non ten
porque tomar como unha ofensa. Ao
fin e ao cabo, que experiencia literaria
non se remite a outras experiencias literarias anteriores? Que sería de

Faulkner sen a Biblia e sen o Quixote?
Que sería de Juan Rulfo sen Faulkner?
Que sería de Gabriel García Márquez
sen Faulkner e sen Rulfo? E así interminabelmente. O feito de inserir nunha novela referencias literarias nin a
acredita nin a invalida de por si; o que
hai que ver é se todos os recursos empregados responden a un plano totalizador, cousa que eu si creo que contece nas novelas dos noso autor. É tamén
como esas outras personaxes que sempre aparecen nas suas novelas e que teñen por misión inventar novos vocablos. Na miña opinión, débese a que
Caneiro, sendo como é un devorador
de palabras, non ten bastante coas xa
existentes e de aí que precise sondar
nos fondos magmáticos da lingua para
extraer novas xoias fulgurantes. Case
todas as personaxes de Caneiro viven
nun estado permanente de fracaso, magoadas pola derrota, o desespero, a
soidade, o esquecemento; o que non
lles impide crer na felicidade e pensar
que esta reside na propia busca da felicidade. Fracasados, derrotados e desesperados falando ou escribindo para
fracasados, derrotados e desesperados;
coa labareda da felicidade agardándoos na lonxanía ou na proximidade das
pequenas cousas da vida.
Eu, que devezo por ler o 2666 de
Bolaño e que o azar me concedeu o privilexio de desfrutar do manuscrito (762
páxinas) da última novela de Caneiro,
quen sabe se dixeríbel para o mercado
editorial, dou fe da magnitude da empresa deste último e do gran logro conseguido. Un proxecto literario que entronca con Ébora e que aínda o enriquece, se cabe. Unha vez máis, a experiencia vital e libresca do Caneiro pasada
pola peneira da poesía e cristalizada en
experiencia poética, co fondo musical
de Ludwig von Beethoven, Triana ou
Janis Joplin rachando as ondas monocordes do pragmático sentido común.
Ou de calquera bolero de Los Panchos,
dos que tanto gosta o señor do castelo
(literario) de Verín.♦
EMILIO CID é analista literario.

A cultura e o mercado
XOSÉ MONTEAGUDO
Hai uns meses líamolo a propósito da noticia sobre a última conferencia que
acababa de pronunciar Mario Vargas Llosa a respecto do tema: o valor dunha obra
de arte só o pode medir libremente o cidadán a través das regras de funcionamento do mercado. Esa era en síntese a
tese que defendía Vargas Llosa, e arredor
dela contraargumentaba logo contra todo
o que na súa opinión anula ou terxiversa
esa libre valoración da obra de arte. Un
dos seus ataques máis severos ía nesa liña contra a excepción cultural, que segundo el anula a libre capacidade de elección da persoa e somete os produtos culturais ao dirixismo dos poderes públicos.
Ocorre que Vargas Llosa non é o único que defende esa postura. No seu ronsel, de cando en vez volven saír á luz parecidas opinións doutros ferventes defensores do liberalismo económico, que
desde atalaias alleas ao mundo cultural
solicitan para as creacións culturais o
mesmo tratamento ca para as latas de
sardiñas, os frascos de colonia ou as bol-

sas de pipas. Son os que propugnan que
os poderes públicos non deben subvencionar as creacións culturais, porque coa
subvención compran a liberdade do artista (sen pensar que a liberdade non é
unha mercadoría). Defenden a abolición
do prezo fixo nos libros de texto porque
iso permitiríalles ás familias mercalos
máis baratos nas grandes superficies (até
que estas quedasen con todo o negocio e
fixasen prezos ao seu antollo). E din que
se se apoia só a cultura propia, ao cidadán estánselle pechando as portas ás creacións doutras culturas (coma se o cidadán non tivese hoxe acceso a todas as
creacións da cultura universal para escoller o que máis lle interesa a cada intre).
Coma unha resposta á postura comentada ao principio, o pasado verán cadroume ler un libro ben clarificador a este respecto. O libro é o derradeiro tomo das
memorias de Carlos Barral, titulado
Cuando las horas veloces. Máis alá do
envolvente estilo literario co que Barral
conta nesa obra unha parte importante

dos últimos anos da súa vida como editor,
sen entrar en demasiados detalles pero ao
mesmo tempo sen refugar tampouco unha visión persoal e ben matinada da época que lle tocou vivir, o que máis me aledou das súas memorias foron algunhas
das reflexións que o autor fai na última
parte da obra sobre o oficio de editor, tal
como el o entendía, e polo tanto, sobre o
que el entendía por verdadeira literatura.
Despois de levar a cabo un meritorio labor a prol da literatura de calidade, a posteriori recoñecido por todos, o editor ve
que a súa obra e mais os principios sobre
os que el a construíra, comezan a desmoronarse. Se nunha primeira fase perde a
editorial que el mesmo fundara, por mor
dunha complicada conspiración de intereses dos seus socios, nunha fase posterior
e xa embarcado nun proxecto novo comproba que a crise é máis profunda, e que
os valores nos que el acreditaba para levantar unha empresa editorial de calidade
tamén andan de retirada. As súas reflexións nese punto están tinguidas de pesi-

mismo. Nunha delas vén dicir que el non
sabe explicar como empezou o proceso
mediante o cal a profesionalidade entre a
xente de letras se foi contaxiando aos escritores vocacionais (letraferidos). E engade, textualmente: “Sen ningún pudor
por parte dos seus practicantes e dos aspirantes, a literatura era unha cuestión de
mercado e falábase dela nos termos que
até entón foran privativos da infraliteratura e da escritura de consumo”. E dun xeito se cadra aínda máis revelador comenta
un pouco máis adiante: “Os novos escritores aspiraban a triunfar e non a escribir,
e a rotundidade das súas obras importáballes moi pouco”.
Cando lin tan atinadas observacións,
non puiden deixar de reparar na curiosa
ironía de que o autor destas era non só,
probabelmente, o máis importante editor literario daqueles anos no ámbito
hispánico, senón tamén o descubridor
de Vargas Llosa.♦
XOSÉ MONTEAGUDO é escritor.
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José Luís do Pico Orjais
‘Aínda non temos un arquivo sonoro de verdade’
PERFECTO CONDE

José Luis do Pico Orjais é profesor do conservatorio de Música Tradicional e Folk
de Lalín. Coordenou a edición do número 4 da revista Murguía, que dirixe UxíoBreogán Diéguez, un monográfico sobre “A nosa música. Un percorrido histórico”.
Vostede escribe na revista sobre o cancioneiro de Marcial
Valladares.
“Ayes de mís país” é o primeiro cancioneiro do que hai
constancia. O seu manuscrito
consérvase no Museo de Pontevedra, e foi parcialmente publicado como apéndice na Historia de Galicia de Manuel Murguía. En aparencia inédito, tivo
moita importancia a través dos
diversos puntos que quedaron
reflectidos nos cancioneiros.
Valladares é unha das figuras
máis importantes da etnografía
galega e, no entanto, trátase
nesta materia dun autor descoñecido porque, na súa bibliografía, a cuestión etnográfica non é
o que máis se lle recoñeceu. Ten
unha obra etnográfica inmensa.
Que está reflectida onde?
Na súa casa de Vilancosta
aínda se conserva moita obra inédita súa, relacionada coa cultura
popular. Receitas de cociña, escritos sobre licores, botánica, etc.
Durante a súa investigación sobre Valladares, que foi
o que máis o sorprendeu?
Este carácter de que o que nos
parecía, ao principio, inédito é realmente unha obra con grande
importancia na musicoloxía que
veu despois: o cancioneiro de Inzenga, o de Caso Sampedro, etc.
Non cita vostede a Xesús
Bal y Gay. Por que?
Pois Bal y Gay foi outro dos
que bebeu das fontes de Valladares sen citalo. É moi curiosa a influencia que tivo Ayes de mi pa-

ís na obra de Bal y Gay e de
Martínez Torner. Quen realmente recolleu o cancioneiro de Valladares foi Faustino Santalices
e, a través del, chegoulles a Bal e
a Torner. Santalices non dixo que
era de Valladares, senón que se
referiu a el dicindo que era un
cancioneiro antigo “do século
pasado”. Bal e Torner non sabían
que era de Marcial Valladares.
E agora como andamos na

recolleita das cancións e da
música populares de Galiza?
Andamos nun momento que
non é bo. Este tipo de iniciativas,
como editar agora este número
especial da revista Murguía, parecen estar abandonadas ás iniciativas particulares. Non hai
apoio institucional. A min paréceme lamentábel que en Galiza
aínda non se poida estudar musicoloxía ou antropoloxía cultural.

Fálase moito de que o noso folclore é un dos máis estudados do
mundo, e resulta evidente que
non é así. Vémonos moi limitados pola escaseza de medios. Podiamos falar de que non hai un
arquivo sonoro centralizado.
Non hai un lugar onde levar estas
gravacións. Os investigadores
non saben que facer co material
que van recollendo. Fixéronse
tentativas, pero aínda non existe

un arquivo sonoro de verdade.
E logo o que se chama con
ese nome no Consello da Cultura Galega?
Eu falo dun arquivo sonoro
que non sexa un almacén de melodías, senón un lugar no que se
saiba o que hai que facer con elas.
Que solución propoñería?
Home, polo menos que
exista unha Facultade de Musicoloxía na Galiza. E unha de
Antropoloxía Cultural.
Dígame algo do acordeón.
Estivo moi presente dentro
e fóra de Galiza. Na comunidade galega da Arxentina, por
exemplo. Pero tamén foi un
elemento que ten pasado algo
desapercibido.
O violín.
Igual que o acordeón no século XIX, o violín folclorizouse
deseguida. Mesmo por razóns
de tipo iconográfico. Como a
guitarra, que tivo tanta presenza
ou máis que o acordeón. Ao violín axudoulle moito ter un magnífico intérprete na Coruña, Manuel Quiroga. Un desgrazado
accidente de circulación deixouno inválido de por vida e rematou a súa brillante carreira.
A frauta.
Este instrumento está presente en todos os pobos do mundo.
E tócalle agora falar da
vaca sagrada. Da gaita.
Mellor lea o que din na revista Murguia Norberto Pablo
Cirio, un arxentino que sabe de
gaitas máis que se fose galego,
que escribe sobre os procesos
de cambio na gaita galega ao
longo da súa historia, e José Piñeiro Pérez, que analiza a construción da gaita galega.
Nin siquera me vai dicir
algo sobre gaitas de uniformes nin acerca das gaiteiradas de diversa pelaxe?
De que está a falarme?
Das gaitas da Deputación
de Ourense, por exemplo.
Eu diso non falo. É un debate no que non entro. A da Deputación de Ourense non é a
gaita tradicional. Non falo dela. Simplemente a ignoro.♦

Uxío-Breogán Diéguez Cequiel
‘A revista Murguía tamén celebra o centenario do primeiro disco galego’
P.C.
Uxío-Breogán Diéguez Cequiel, director de Murguía, revista galega de historia, di que
está moi satisfeito de como quedou a edición do numéro 4, monográficamente adicada á música galega a través do seu percorrido histórico. “Estamos de dupla celebración –díxonos–. Por
un lado, celebramos o primeiro
aniversario da revista, que saíu
á rúa o 25 de xullo de 2003. E,
por outro, publicamos o primeiro monográfico. Sumámonos
así aos actos de lembranza do
centenario do primeiro disco
galego cun traballo baseado nas
achegas dos investigadores do
conservatorio de música folk e
tradicional de Lalín”.
A verdade é que esta edición
de Murguía, coordenada por
Alexandra Cabana, José Luis

do Pico Orjais e Ramón Pinheiro Almuinha, con José M. Aldea
(de Produccións Ouvirmos) como produtor técnico asociado,
presenta un sumario interesante. Na sección Fontes, reprodúcese un artigo de Teodoro Vesteiro Torres que foi escrito, dous
anos antes de suicidarse o autor,
para combater a idea distorsionada que había en Madrid, a finais do século XIX, sobre os
galegos e o seu folclore.
Ramón Pinheiro, na sección Investigación, afonda no
contexto no que naceu, en
1904, o primeiro disco galego,
xurdido da agrupación coral
pontevedresa Aires d’a Terra e
que lle deu orixe á historia da
música gravada en Galiza. Félix Castro dá, no xornal O Tío
Marcos da Portela, con dúas
referencias do acordeón no sé-

culo XIX. O arxentino Norberto Pablo Cirio analiza o proceso que houbo na gaita ao longo
da historia, mentres que José
Pinheiro respasa a construción
deste instrumento galego.
Martín Blanes lémbranos a
biografía do violinista coruñés
Manuel Quiroga no seu artigo

sobre a voz do violín nas salas de
concertos do mundo. José Luis
do Pico Orjais (ver entrevista
nesta páxina) ocúpase do cancioneiro de Marcial Valladares.
Castor Castro, da frauta en Galiza, e Roberto de Andrés fai unha
introdución á acustíca musical
coa internet como ferramenta.

Precisamente sobre este último tema, Uxío-Breogán Diéguez mostrouse interesado en
deixar ben claro que “a internet
representa unha ferramenta que
non pode ser allea á música galega, á que pode servir de publicitación e divulgación de maneira extraordinaria”. Tamén quixo
lembrar especialmente o poeta
Manuel María, recentemente falecido, do que este número de
Murguía publica os poemas O
carro, O bando e Ás aves do nifario de Santa Baia de Bóveda.
Na revista tamén aparecen entrevistas con Xosé Luís Rivas
Cruz (Mini) e Baldomero Iglesias (Mero), dous dos máis veteranos músicos e cantores, antes
en Fuxan os ventos e agora en A
Quenlla, e con Luis Bará, responsábel de Cultura no Concello de Pontevedra.♦
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Polos Camiños da Terra

XESÚS TORRES REGUEIRO

A Festa dos Cabaqueiros do Rosal
Acudimos ao Baixo Miño, ás
fartas terras raianas do Rosal,
para asistir adrede á festa do
Cabaqueiro da que tiñamos noticia polo amigo Javier Lomba,
descendente desta xinea de telleiros da raia que se instalaron
entre nós, nas terras betanceiras e mesmo fixeron da súa orixe marca de fábrica: Rayano.
Durante uns cinco meses,
dende a primavera a finais de
outono, ducias de cuadrillas de
cabaqueiros abandonaban o
Rosal e dirixíanse a diferentes
puntos de Galiza, León, as
Castelas e mesmo Extremadura
para confeccionar miles de tellas e ladrillos ao aire libre en
duras xornadas de sol a sol. Por
estas datas de outono, xa retornados os cabaqueiros e coa
vendima feita, as xentes do Rosal facían as súas festas. Dende
hai dezasete anos teñen un nome: a festa do cabaqueiro.
Unha festa tan especial coma esta, na que se homenaxea
un oficio artesán moi sacrificado e que deu sona ás xentes
destas terras, ben merecía unha
visita a aquelas ribeiras nas que
o pai Miño se entrega ao Océano. Acudimos, pois, de víspera
e hospedámonos nunha fermosa casa rural que leva precisamente o nome de Cabaqueiros.
Bo entrante para a xornada.

PILAR VÁZQUEZ

Como outros oficios ambulantes, os telleiros tiñan a súa
propia fala ou xerga: o verbo
dos cabaqueiros, que lles servía
de protección ante os “catas”, os
alleos ao seu oficio e ao seu
mundo, pois “o cata que pariña
non enterva o que jalrua o cabaqueiro”. E é de louvar, pois, que
o propio cartel anunciador da
festa estea escrito no seu verbo.

A visita previa a unha mostra sobre o mundo dos telleiros
e a súa festa na fermosa e señorial casa do concello, vainos poñendo en situación. Contemplamos tamén o monumento ao cabaqueiro, agradecido homenaxe
das xentes do Rosal aos seus.
Na tardiña do 12 de outubro ten lugar na praza do concello, a recreación para a

concorrencia do desaparecido
oficio manual e itinerante a
cargo de cabaqueiros veteranos. Logo do pregón a cargo
dalgún estudoso, un par de
cuadrillas compostas do seu
pieiro, carretilleiro, oficial e
tendedor, dispóñense a “taxicar cabacas” e ladrillos con e
sen furados; mesmo lle dan a
alternativa a nenos e nenas

que serán os encargados de
continuar a festa no futuro.
Varios veteranos (incluso
algún octoxenario) recrean con
orgullo e satisfación as tarefas
da confección das “cabacas”.
Mais non faltan outros que renegan do oficio, e a lembranza
dos anos daquela dura brega
tráelles malos recordos que
non dubidan en contar a quen
queira escoitalos.
Mentres un presentador vai
explicando os pormenores da
representación, chéganos o
arrecendo dun pote próximo. É
o típico “choclo” ou caldo
(agora máis farturento que o
que adoitaban comer no pasado), a cocer no “moreno” e
que os cabaqueiros compartirán ao remate da recreación,
cando a pila de barro inicial
quede convertida en tellas e
ladrillos tendidos a secar no
chan da praza.
Hoxe, desaparecido aquel
mundo dos cabaqueiros manuais e itinerantes, esta recreación do vello oficio constitúe
unha magnífica mostra de etnografía en vivo para viciños e
visitantes, tan diferente a esas
festas repetitivas e alleeiras, e
unha oportunidade para as
xentes do Rosal de recoñecerse
e identificarse cun pasado non
tan lonxano.♦

A película uruguaia Whisky
gaña o Colón de Ouro en Huelva
MIGUEL CASTELO / HUELVA
A produción uruguaia, Whisky,
engadiu á sua longa lista de recoñecimentos o Colón de Ouro,
máximo galardón deste certame. O seu tratamento subtil e
delicado, as espléndidas interpretacións e a homoxénea firmeza narrativa constitúen as bases principais deste relato sobre
a soedade, os desexos reprimidos e as pequenas miserias no
día a día da vida. A modestia
económica da proposta non supón atranco ningún para os seus
directores, Juan Pablo Rebella e
Pablo Stoll, que demostran ser
finos escrutadores da vida e posuidores do non sempre habitual
talento para concretala na linguaxe das imaxes, os sons e os
silencios. Por tal razón, foron
asimesmo merecentes do Colón
de Prata á mellor dirección.
Nunha clara decisión compensatoria, o xuri desta edición
(Gerardo Chijona, Ángeles
González-Sinde, Juan Caño,
Oriol Maspóns, Pedro Costa e
Juan Carlos Desanzo) concedeu
o Colón de Prata á mellor actriz
e ao mellor actor, respectivamente, a Mariana Loyola e Julio
Jung, intérpretes ambos de Cachimba, do chileno Silvio
Caiozzi, filme que participa dalgúns dos temas da produción

Juan Pablo Rebella e Pablo Stoll, directores de Whisky.

uruguaia, se ben cun tratamento
e unha atmosfera diferentes, nas
que o inxenuismo é compoñente principal, através do cambio
experimentado por un xove namorado, apaixonado pola vida e
pola arte, coa descuberta da
obra dun talentoso pintor ignorado. O responsábel da dirección fotográfica, Miguel Abal,
recibiu pola sua parte o Colón
de Prata á mellor fotografia.
A produción arxentina,
Buenos Aires 100 km, de Pablo
José Meza, historia de adolescentes de provincia, discursiva
e de escaso calado poético, obtivo o Colón de Prata ao mellor

guión orixinal, a Carabela de
Prata á mellor ópera prima e o
Premio Especial do Xuri.
O Premio Especial do Público foi para Caribe, do costarricense Esteban Ramírez, historia
recargada de bombo melodramático, na que se cruza o episodio dun tórrido amor triangular
cun conflito entre preservación
ecolóxica e progreso industrial.
Sustentada nun sistema narrativo que recolle as perversións todas (visuais e sonoras) do cinema clásico, convértese por esta
razón nun relato contraditorio:
utiliza a linguaxe expresiva do
inimigo ao que pretende com-

bater. En consecuencia –trátase
dun filme que pertence ao cinema hexemónico, no que o espectador menos informado se
recoñece con maior facilidade–,
obtivo asimesmo os premios
non oficiais do Colexio de Arquitectos, o denominado Llave
de la libertad, que conceden os
reclusos da Prisión Provincial, e
o da plataforma ecoloxista Mesa de la Ría.
A Asociación de Escritores
e Críticos de Andalucía/ASECAN premiou á chilena Cachimba, e Radio Exterior de
España e a Asociación de la
Prensa concederon os seus ga-

lardóns, á mellor película e ao
mellor guión, respectivamente,
a Punto y raya, produción venezolana, de Elia K. Schneider,
que mostra, con exceso de situacións bélicas e violencia de
máis, o estado de confusión e
caos no que se desenvolven os
conflitos fronteirizos entre Venezuela e Colombia.
O xuri (Inmaculada González, Eduardo Trías, Antonio
Llorens e José Antonio del
Saz) de filmes de curtametraxe
a concurso, sección iniciada
nesta edición, concedeu o seu
Colón de Ouro a Más quel
mundo, produción arxentina de
Lautaro Núñez, sobre a sentida
e poética relación entre un xove cazador pampeiro e o seu
can, filme ao que tamén premiou o xuri dos universitarios.
A dotación económica dos
máximos galardóns, tanto para
curtas como para longametraxes (6.000 euros e 60.000 euros,
respectivamente), instituida na
presente edición, constitúe unha
estimulante axuda á produción
e, no caso da segunda modalidade, unha garantía de difusión,
toda vez que a entidade fornecedora de dita cuantía, TVE, adquire os dereitos de antena a
partir do prazo dun ano da concesión do premio. ♦

PICASSO
en plastilina
MAR BARROS

Juan Pablo Etcheverry bota unha ollada ao xenio do cubismo na curtametraxe Minotauromaquia. Pablo no labirinto, aproximándose ao pintor a través das personaxes pictóricas e
reais que marcaron a súa obra. Este xeito diferente de mirar a Picasso estalle a reportar unha morea de premios e recoñecementos en importantes festivais nacionais e internacionais.
Nun momento no que en Galiza
cada vez se está a apostar máis
polas longametraxes de animación dixital en 3d, con exitosos filmes e con proxectos con expectativas de futuro, o santiagués
Juan Pablo Etcheverry dá unha
volta de torna a tendencia xeral e
crea en plastilina unha curta sobre Pablo Picasso. Co título Minotauromaquia. Pablo no labirinto, e
a partir da obra pictórica do cubista e do mito do minotauro, o autor
presenta un filme ateigado de metáforas, onde o pintor se ve obrigado a fuxir dun labirinto.
A película, que agora está a
acaparar premios e distincións
en festivais de todo o estado e
que conta cunha crítica favorábel, xermola en Cataluña, tras a
visita de Juan Pablo Etcheverry,
que naquel momento estudaba
Belas Artes en Barcelona, ao
Museo Picasso. “Chamoume a
atención unha exposición de gravados do autor no que trataba o
tema da mitoloxía, pero o proxecto quedou no caixón porque
sabía que precisaba moitos medios e moito esforzo”, indica. Tiveron que pasar un par de anos
para que no 2003, Xosé Zapata,
produtor executivo da produtora
galega Ignacio Benedeti Cinema,
botase a andar o proxecto.
Apoiándose nos cadros e na
biografía de Picasso, Juan Pablo
Etcheverry elabora unha película
coa técnica stop motion ou “animación intervarométrica”, como el
dá en chamar, na que amosa as
diferentes épocas do pintor. “O
que máis me chamou a atención
foi esa capacidade que tiña de
cambiar de etapa, mudando o estilo incluso despois de facer obras

con moita repercusión, como As
señoritas de Avignon”. O resultado, despois de nove meses de
traballo, a un ritmo medio de gravación de dez segundos por día,
é unha película en oito milímetros
que está a ser galardoada alá por
onde vai. En tan só catro meses
de distribución, a curta ten recibidos máis dunha ducia de premios
nacionais e internacionais, entre
os que se atopan o galardón á
mellor animación e o premio especial do xurado no Curtocircuíto,
distinción mellor curta no Festival
de Cádiz, gran premio no festival

de Matita (Italia), premiada tamén
en Benicàssim. Ademais foi o único filme de animación do estado
seleccionado nos festivais de Hiroshima, Palm Springs e Golden
Horse de Taipei (Taiwan). A expresividade e o guión son os elementos que máis gaban os membros que compoñen o xurado dos
diferentes certames, mais, para
Etcheverry a clave do éxito está
no “traballo constante”.

Os volumes do Guernica
Nos quince minutos que dura a

película irán aparecendo diferentes personaxes coñecidos da
obra do pintor malagueño, pero,
desta banda, en tres dimensións. Así irán desfilando diferentes mulleres do Guernica, de
As bañistas ou o propio Minotauro que deseñou o artista en forma de gravado. “Resultábame
atractivo que cobrasen volume
figuras cubistas e fun seleccionando aqueles personaxes que
máis me interesaban para elaborar a historia”, explica. O resultado é unha obra redonda, que reflexiona sobre o proceso de cre-

ación, con música de Stravinski,
quen, para o autor, “revolucionou a música do mesmo xeito
que faría Pablo Picasso na pintura”. O creador de Paxaro de
lume coñeceu o pintor e mesmo
contou coa súa colaboración
nalgunha escenografía.
No proceso de creación das
estruturas dos personaxes, o director contou coa colaboración
de Pablo Pellicer, un dos creadores da campaña do euro. Segundo o autor, en todo o estado
estase optando máis pola animación en 3d que en procedementos máis tradicionais como a
plastilina. Non embargante, fronte outros países, para el o maior
problema reside na falta de cobertura televisiva da man das
canles públicas. “A animación é a
gran descoñecida, non só en Galiza, senón en todo o estado.
Existe moito movemento a nivel
creativo e que non haxa resposta
por parte das televisións paréceme preocupante, porque a curta
é o campo de cultivo, é a semente do audiovisual de mañá”. Engade ademais que o número de
festivais é axeitado pero “non suficiente” e que “a industria debe
apoiar as propostas innovadoras
e non só as estándar”.

Próxima longa
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Con Minotauromaquia. Pablo no
labirinto en pleno roteiro de festivais, o santiagués está a traballar
na que será a súa seguinte longametraxe de animación. A película,
un thriller con aire retrofuturista
que levará por título Lincoln killer
machine, comezará a gravarse en
xaneiro do ano próximo.♦
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Sherezade
MARICA CAMPO

H

ai anos, diante do
caso dunha muller
que amaba a
lingua e a cultura
árabes, asasinada polo
seu home, árabe tamén,
lembrei a Sherezade e
escribín algo semellante
ao que escribo hoxe.
Sherezade, como é
sabido, é a suposta
narradora de As mil e
unha noites. O
recompilador desta
colección de contos de
diversa orixe, enmarca
as historias na desta
muller: Un rei de Persia,
convencido de que a súa
esposa lle foi infiel,
mátaa e decide coller
cada noite unha doncela
a quen executa ao
amencer. A filla do visir
ofrécese voluntaria ao
rei e pídelle que a súa
irmá a acompañe
durante a noite. O rei
concédelle o desexo. Ás
altas horas a nena
pídelle que lle conte un
conto. Consegue
interesar ao rei nun
relato que a narradora,
habilmente, interrompe
ao riscar o día. O rei
pospón a execución para
coñecer o desenlace.
Repítese a escena noite
tras noite, até mil e unha
veces. Nese tempo
Sherezade tivo fillos co
monarca, quen descobre
que a ama e desiste do
seu propósito.
Mais Sherezade era
sabedora doutras
historias que endexamais
contou porque non podía
incomodar o rei. Ben
seguro que a muller, no
leito, mentres el durmía
soñando co final daqueles
contos, se repregaba
sobre si e retornaba ao
ventre da nai. Só dese
xeito podería protexerse
do medo. Todos os mares
verterían alí onde, feita
cuncha, Sherezade
escoitaba os laios das
mulleres do mundo.
Eu querería agora
falar do que non falou
Sherezade porque non
podía espertar a fera,
porque non quería
magoar o corazón do
guerreiro. Desexaría
volverme loba, alobar, e
ouvear na noite para
rachar o silencio das
cordeiras. Querería
recoller o sangue das
mulleres vítimas da
violencia de xénero e
pintar con el os mares de
Sinbad.
Se Sherezade volvese,
talvez o final do conto
fose outro. Hoxe,
afortunadamente,
moitas mulleres non
temen incomodar o rei.
Mais iso segue a ter un
prezo.♦

PACO VILABARROS

Tempo de magostos na Ribeira Sacra
PEPE POL
Xa os castiñeiros, que pasaron
todo o ano na soidade do bosque, teñen compaña. Imos implorando e pedindo perdón por
telos esquecido, rubimos a esas
ladeiras buscando o seu froito.
Xa chegou o décimo mes, pois
estes teñen o seu parto, rebasado outubro, e dos seus úteros
saen esas alegres trillizas que
caen brincando polo chan conformando unha choiva simpática que son as pequerrechas castañas que quedan sementando
ese chan. Logo, lentamente, para cubrir a súa espidez, vai o
castiñeiro deixando caer o seu
veste, esas follas que serán como unha suave man aveludada,
por iso, antes de tapalos, temos
que ir polas castañas. Unha mañá moi cedo, aínda parece que o
día non quitou a saba da néboa,
collo unha saqueta e unha carabeliña, unha cestiña onde xa, na
noite anterior, metín unha fogaza de pan, panceta, xamón e unha botella de viño novo de
Amandi, xunto con chourizos.
Collo o carreiro e, pouco e pouco, vou subindo, axudado dun
paraugas como caxato. Cando
chego collo un pau curto, enforcado, e comezo a golpear nos
ourizos para que vaian saíndo
as castañas que aínda non queren deixar o seu cordón umbilical. Debaixo dun castiñeiro forte, a carón do seu tronco, deixo
as viandas, procurando que non
estean ao alcance das formigas.
Vou apañándoas no saqueto, estou xa canso de ir corcovado.
Xa saíu o sol e case sinto calor.
Como non levo reloxo sigo e sigo até que o espertador das tripas, comeza a tocar o timbre,
máis cun son agradábel parece

o asubío de moitas serpes que
na miña panza se moven, antes
de que haxa unha rebelión decido parar e facer un alto para comer. Apaño uns fentos secos,
que parecen a pel dun lobo, e
unhas pólas da última chapoda
do castiñeiro e voume a lugar
seguro onde as chamas da fogueira non poidan provocar un
lume. Alí, sacando o meu chisqueiro, prendo lume nun papel
dun xornal que levaba no meu
peto. Pronto teño a fogata preparada e mentres, agucei un pau
de xesta onde espetei o touciño
e, como xa hai brasas, botei uns
chourizos, vestidos co papel de
prata, para asalos. Corto da fogaza un trozo de pan dese morenote e comenzo a pringalo co
touciño quentiño. Pronto dou
conta del e paso a condenar a
fogueira a unha lasca de xamón,
pero sen esquecerme dos chourizos que xa están no intre, todo
acompañado de bos grolos de
viño da Ribeira, e a miña ollada
ancorada nas abas dos montes e
escoitando o pracenteiro silencio, paréceme escoitar algún
ruído, penso no xabaril, outro
recolector, pero é simplemente
o asubío do vento nun alto penedo que, como crista, se alza
nese monte. Pasan xunto a min,
empurrados polo vento, os
membros especiais dunha Santa
Compaña, esas follas mortas
que non saben onde quedar, follas dos castiñeiros. Sen darme
conta dei coa comida toda e
agora, coa barriga calma, xa
non teño gañas de apañar máis
castañas, pois levo abondas para un par de magostos. Apago o
lume cunha boa micción, sae
unha pequena columna de fume, habemus magostus. Des-

pois decido volver para casa antes que sexa noite, pois como
dicía a vella, son tan curtos os
días que non amaneceu e xa é
noite pecha. Cando chego xa están acesas as luces artificiais,
ladran os cans e teño que chamar a miña porta, parezo un pobre pero levo o estómago cheo e
o taleigo coa riqueza do souto,
sen ser ladrón levei un bo saquetón das castañas que asaremos no magosto. Que sorte
poder, outro ano, vivir esta
rural festa gastronómica, a
ledicia de defender o medio
rural.
O magosto
Quedamos coas castañas na casa, agora imos facer o magosto,
festa tradicional e por esta Ribeira Sacra témolos dende Santos até San Martiño, durante
eses once días é frecuente asistir a estas festas gastronómicas.
Hai o magosto familiar, a
reunión dos membros da casa
xunto a esa lareira para degustar os froitos secos, estas castañas. Elas torrándose, estoupando na cociña e nós falando e falando. Esperan na mesa os xerros de bo viño da Ribeira Sacra. Cando o encargado da preparación considera que están,
sácaas e colócaas no centro e
todos a carón delas empezamos
a coller tisnando os dedos e
queimando os beizos, pois as
castañas, como as mentiras,
quentes. Viño vai e parolas, historias e contos-verdades. Fóra
está petando, como rabioso can,
o fero vento e xa caen folerpas
de neve. Vai frío e por iso hai
que quentar a barriga e ter a luz
acesa, esta fogata para espantar

eses lobos que queren entrar.
Tamén temos, en todas as aldeas e vilas, o magosto público.
Nunha praza ou zona axeitada
para congregarse farase a fogueira e no cacho irán asando
máis e máis castañas mentres o
encargado do viño abre a espita
dos bocois e, xerro a xerro, eses
de Gundivós, imos pasando as
horas. Cando o estómago está
quente e a cabeza alegre comeza
a tocar unha música, esa orquestra, e senón canta algún animado parroquiano. Non manchamos as caras, pero os dedos parecen tizóns que acaban de sair
do lume, pero as nosas fazulas
parecen encendidas brasas cos
coloretes dese amandi ou mencía que ruboriza a nosa cara.
É unha festa comunitaria, de
tribo familiar e veciñal, unha
busca da calor social, un encontro onde a natureza, representada nas castañas e no viño está
en contacto directo co home e
no medio, o lume vivificador
que parece querer alongar o día,
espantar as fantasmas da Santa
Compaña e esquecer que estamos no mes de novembro, un
mes de tristeza, un mes de mortos onde os vivos fan estas comidas tan naturais e arrodean de
amigos esa casa, esa aldea, para
recordarlle á morte maldita que
estamos vivos, que somos chamas da vida pero, pasadas as
horas, como somos perecedeiros, acabouse o magosto e todo
é cinza, pero volverá outro ano
e como sempre, dicimos: De
hoxe a un ano.
E volverá un novo magosto,
unha chamarada nese outono
que sempre nestes pagos estará
acesa aínda que nós esteamos
xa apagados.♦
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Terr@ctiva,

outro xeito de ver o consumo
MAR BARROS

Kiko da Silva
‘Ningunha editora
pode vivir
dos freakies’
A.N.T.
O pasado mes de outubro
saíu Míster K, revista dirixida a rapaces. Chama a atención a destacada participación galega, porque ademais de vostede debuxan Alberto Guitián, Miguel Robledo, Xavi Montes, Santy
Gutiérrez, Vítor Rivas e Leandro Barea. A que se debe?
Aínda que sorprendente
é normal. Galiza viviu durante anos un parón no que
se refire a banda deseñada.
Isto provocou que a xente
que veu detrás de Miguelanxo Prado tivese que estar traballando pola súa conta.
Agora fálase dunha nova xeración, pero a verdade é que
no mesmo grupo existen debuxantes de todas as idades,
precisamente por este feito.
Como está a ser a acollida?
Funciona ben e incluso
nos escriben máis adultos
dos que imaxinamos nun primeiro momento. Estamos un
pouco sorprendidos, porque
cando Mister K se puxo en
marcha non existía mercado
de cómic para nenos e non
sabíamos a que enfrontarnos.
Non embargante, agora o número de nenos e de adultos
que len a revista está practicamente igualado, algo que
pode ter a súa explicación na
calidade da proposta.
A pesar de todo, os pequenos seguen sendo os
grandes esquecidos das
editoras.
Pronto se decatarán de
que están a tirar pedras contra o seu propio tellado. Os
cativos de hoxe serán os que
compren nun futuro cómics
para adultos. Os nenos hai
que educalos, especialmente
nesta sociedade na que se le
moi pouco e na que cada
vez está máis presente internet. Ningunha editora pode
vivir dos freakies.
Sería posíbel unha publicación semellante aquí?
Conseguimos algo parecido co Golfiño e non o debíamos facer tan mal cando
nos reclamaron para este
proxecto. O que sucede é que
o mercado galego non está
preparado para acoller produtos que vaian máis alá do
cómic. Mister K sacou moito
merchandising, porque a tirada de exemplares só non é
suficiente. En Golfiño este
aspecto deixouse de lado.♦

Teatreiros, músicos da Galeusca, obradoiros de reciclaxe, xogos populares, cociña ecolóxica e
a proxección de diferentes documentais conforman a programación da segunda edición de
Terr@ctiva, o festival das artes pola diversidade que se celebra o 4 e 5 de decembro en Arzúa.
Despois de que Narón acollese
en decembro de 2002 o primeiro
festival Terr@ctiva, centrado no
afundimento do Prestige, estes
días estanse a ultimar os preparativos da segunda edición do festival das artes pola diversidade
que se celebrará en Arzúa.
Cun novo asentamento, que
semella definitivo, a nova edición
arranca coa intención de “demostrar que o medio ambiente, o desenvolvemento sostido, o medio
rural e a produción ecolóxica son
aspectos que cómpre defender”,
como indica a organización.
Coa bandeira da defensa e
promoción do medio ambiente
desde as artes e a cultura, o sábado 4 e o domingo 5 presentase,
baixo o lema A terra para quen a
respecte, esta nova edición. Será
o recinto feiral de Arzúa o que
acolla todas as actividades que
conforman a programación, na
que ademais da feira inclúense
outras de carácter cultural, entre
as que destacan as actuacións musicais a cargo de Mercedes Peón,
os cataláns Brams e Ortzadar, e as
representacións teatrais. O director do evento, Iván Prado, explica
este proxecto como “outro xeito
de mirar o consumo”, ao tempo
que considera que “é necesario
arroupar o comercio con outras
actividades globais culturais”.

mercado de produtos elaborados
de xeito natural, acollerá durante
os dous días ao redor de corenta
expositores entre produtores biolóxicos, tendas ecolóxicas, bioconstrución, ecoturismo e medicinas alternativas, así como diferentes entidades sociais do país
que están a traballar no ámbito
da acción social.
Teatro biodiversificado

Os sete magníficos máis un representa a disparatada obra U-la praia. Ortzadar Euskal
Folklore Taldea trae os sons vascos. Abaixo, o grupo rockeiro catalán Brams.

Con todo, o festival contempla diferentes espazos orientados
ao contacto do público co eido

da ecoloxía, nas súas diferentes
manifestacións. Unha desas seccións, a Festifeira, o escaparate e

Outro dos protagonistas do festival será o teatro. Clown, malabares, monicreques, teatro ao aire
libre ou pasarrúas circenses son
algúns dos espectáculos programados para as dúas xornadas que
van dirixidos a todos os públicos.
A compañía galega, creada en
2001, Os sete magníficos máis un
presentará a súa disparatada actuación U-la praia con tres
clowns en traxe de baño, equipados con flotadores, cremas bronceadoras e pamelas. O malabarista Roi Sixto, representante da nova escola popular de artistas de
rúa e do novo circo que se vén
desenvolvendo no país, presentará Roi, o Cagabolas, un espectáculo no que o autor crea unha
personaxe imaxinaria da que irán
xurdindo infinidade de aparellos
cos que facer acrobacias.
O contacontos Candido Pazó,
o fundador de Tranvía-Teatro,
Avelino González, e a súa espectacular moto zancuda e a Compañía do Ruído completarán o
cartel teatral.
Máis actividades

Sons verdes de Galeusca
Dentro desta segunda edición
de Terr@ctiva, na noite do sábado terá lugar o festival Galeusca, que contará coa participación de Mercedes Peón,
Brams e Ortzadar. Eles serán os
encargados de poñer a música
no recinto feiral de Arzúa a partir das nove e media da noite.
Coa bandeira da defensa da
diversidade subirá ao escenario
unha das bandas de rock alternativo máis antiga de Catalun-

ya, Brams, que xa conta cun total de nove discos editados.
Despois da proposta catalá,
Mercedes Peón presentará os temas do seu novo traballo, Ajrú,
un disco sorprendente no que a
artista mestura os pousos da tradición coas tendencias e as tecnoloxías de vangarda e co que
conseguiu a opinión favorábel
dos críticos e do público en xeral.
Completando a música do
Galeusca, está previsto que Ort-

zadar traia os seus sons dende
Euskadi. Este grupo, cuxo nome completo é Ortzadar Euskal
Folklore Taldea, fundouse en
1974 para investigar, ensinar,
recuperar e divulgar a súa cultura, especialmente a de Navarra.
Instrumentos tradicionais como
a txirula, o violín, o acordeón
ou o clarinete conforman o repertorio destes quince músicos
que clausurarán o apartado musical do Terr@ctiva.♦

Os visitantes que se acheguen
poderán, ademais, participar nos
diferentes obradoiros proxectados, como os impartidos por A
cova dos ratos sobre a cociña
ecolóxica e a elaboración de xabóns a partir de aceite usado, o
centrado nos xogos populares, o
de reciclaxe ou o de terapia da risa. Parellamente, o sábado
desenvolverase a conferencia
Xestión de residuos a cargo de
Antón Ferreira, euroenxeñeiro e
responsábel do deseño do plano
de xestión de residuos alternativo a SOGAMA da mancomunidade do Morrazo e dos concellos
de Lugo, Vigo e Pontevedra.
Ademais, a Plataforma Social
pola Defensa do Alto Ulla presentará o documental Baixada do
Ulla, unha película gravada o pasado 15 de febreiro nun descenso
reivindicativo do río organizada
pola propia plataforma para denunciar os efectos dos encoros.
O festival presenta tamén toda unha serie de videoinstalacións que botan unha ollada aos
efectos da última marea negra, a
Amazonia, ás enerxías renovábeis ou aos efectos que a extracción do wolfram tivo nalgúns lugares de Galiza.♦
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Que é
o deporte?
XURXO LEDO

E

ntre as teorías acerca do
deporte, coexisten dúas
concepcións
interpretativas: a concepción
idealista por un lado,
entende o deporte como un
fenómeno positivo dentro da
sociedade que inflúe e
colabora en grande medida
na formación integral das
persoas. Basean a práctica
deportiva na tendencia
instintiva do ser humano
cara ao lúdico.
A concepción materialista,
pola contra, considera o
deporte como un elemento da
organización social, de
explotación. Considera o
deporte tamén como política,
xa que a través das grandes
influencias que exerce, o
sistema político e social
dominante mantense no
poder.
Autores como Mandell
afirman que “o récord é un
monumento espiritual ao
principio do éxito, tan
asentado hoxe en día”.
Esta consideración enmárcase
na idea do deporte dentro do
sistema capitalista, onde a
superación e a competencia
marcan día a día o récord a
conseguir.
Os neomarxistas sinalan a
analoxía estrutural entre as
organizacións deportivas e o
funcionamiento dun tipo de
sociedade ademais dunha
actividade socializada que se
impregna neste
funcionamento: o rendemento
como persecución da
ganancia.
Segundo Pierre
Laguillaumie “a unidade
deportiva mundial está
avalada pola linguaxe
universal: o récord, que é
como o diñeiro para a
economía política”. Estes
autores sinalan que o prezo do
récord, da vitoria ou do alto
rendemento é moi alto.
O sacrificio dos e das
deportistas na loita pola
consecución destes
obxectivos, convérteos en
verdadeiros traballadores do
deporte. Os seus corpos mal
tratados e castigados polo
esforzo físico, chocan de cheo
cos ideais olímpicos.
Outra consideración é
aquela que defende que
manifestacións deportivas a
grande escala como os
Xogos Olímpicos, supoñen
un escaparate
propagandístico do sistema
político dominante,
sendo común identificar o bo
funcionamento económico e
político dun país cos seus
bos resultados deportivos a
nivel internacional.
O poder político é
consciente desta situación e
apoia con enormes
cantidades de diñeiro o
deporte de elite.♦

O Voo do Moscardo

José Viale Moutinho

Parnaso luso-galego-brasileiro
Aqui há uns anos, consultando
o espólio de Teófilo Braga, na
biblioteca municipal de Ponta
Delgada, nos Açores, chamoume a atenção o relacionamento
que ele tinha com alguns escritores galegos. Recordo-me de
Emília Pardo Bazán, com quem
não se conseguia encontrar em
Lisboa, pois quando ele a procurava ela não estava no hotel,
em que se hospedava, e viceversa, para desencanto de ambos. Havia uma série de bilhetinhos de D. Emília para Teófilo que o atestavam, assim como
alguma correspondência com
Filomena Dato e um cartão de
visita de Pondal, extremamente
formal. Não me recordo de
mais nada relevante, ainda que
me pareça que Teófilo Braga,
que foi o primeiro presidente
da República Portuguesa, se tivesse carteado com Curros,
embora não tenha encontrado
nada que o prove. Que de Curros com portugueses, até ago-

ra, encontrei uma carta para o
poeta simbolista Eugénio de
Castro e uma vintena para Luís
de Magalhães, um compagnon
de route da geração portuguesa
de 70. Ora esta nota de hoje
servirá para lhes dar notícia de
uma curiosa presença de escritores galegos num livro de Teófilo Braga.
Trata-se do Parnaso Português Moderno, antologia organizada e amplamente prefaciada
por Teófilo Braga, publicada em
1877. Os poetas portugueses incluídos são Garrett, Castilho,
Herculano, João de Lemos (com
o seu inevitável A Lua de Londres), Gomes Leal, Soares de
Passos, Júlio Dinis, Bulhão Pato
(um caso singularíssimo de poeta cuja fama de um prato de
ameijas, por ele concebido, suplantou o da sua obra poética e
memorialística!), João de Deus,
Antero, Junqueiro (curiosamente com um poema dedicado a
uma locomotiva!), João Penha e

mais uns quantos poetas geralmente tidos como menores. Juntou-lhes o antologiador uma
mão-cheia de brasileiros, em
que se destacam Gonçalves
Dias, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Castro Alves,
Bernardo Guimarães e Machado
de Assis (estes dois prosadores,
isso sim, de mão inteira), bem
como Gonçalves Crespo, poeta
português nascido no Brasil e
reivindicado pela Literatura portuguesa. Uma terceira parte
completa o volume, Os Líricos
Galegos. E quem são estes?
Pois, Rosalia de Castro, aliás
Rosalia de Castro de Murguia,
com quatro poemas –Airiños, airiños, airiños, seguido de Cantar
Gallego, Cantam os galos pró
dia e Un repoludo gaiteiro. De
recordar que Rosalia ainda era
viva neste ano em que se publicou o Parnaso. Segue-se o ferrolano Alberto Camino (18201861), salvo do esquecimento
pela tese de doutoramento de

O Bardo na Brêtema

Dobarro Paz. Além de um outro,
esse esquecido, Ruiz Aguilera,
mais cinco poemas de Valentin
Lamas Carvajal. E, assim como
Teófilo juntou à secção brasileira
quase uma dezena de cantos populares, também deu uma razoável amostra de textos folclóricos
galegos. Desta retiro duas quadras, publicando-as com a ortografia que apresentam:
Miña nai doume unha tunda
Co aro d’unha peneira,
Miña nai tende vergonza
Da gente que vem da feira.
En bem vin estar ó crego
Tendendo nos cuiriños;
Dixeu entre Dios e min:
Este crego tem miñinos.
Bem, e vou fazendo as contas
de há quanto tempo não se reúne
assim uma comunidade literária,
seja um Parnaso com poetas da
velha Galécia e dos seus mais directos herdeiros, os brasileiros!♦

Rudesindo Soutelo

Opereta cultural
As histórias da música que se
contam nas aulas universitárias
têm muito parecido com as
lições de história que manipulam
a nossa juventude. São longínquas, remotas, distantes e afastadas da nossa realidade.
A Universidade de Santiago
de Compostela (USC), entre outras, organiza um ciclo de Ópera
Aberta con cinco retransmissões
em directo desde o Grão Teatro
do Liceu de Barcelona. “Boris
Godunov” de Mussorgski, “Rigoletto” de Verdi, “L’elisir d’amore” de Donizetti, “Midsummer Night’s Dream” de Britten e
“Jenufa” de Janácek. Complementando-se com sete palestras
sobre a ópera que abrangem desde os inícios até ao século passado, fazendo um percurso pelas
vozes, Beaumarchais, o barítono
verdiano ou a música e revolução wagneriana. O surpreendente é que nenhuma dessas palestras anuncia que se vá tratar
algo relacionado com a Galiza.
Falar da questão criativa na lírica galega ou das cinco Óperas
de Rogélio Groba pareceria
obrigado em qualquer ciclo operístico organizado por uma instituição galega do prestígio científico da USC.
Também me maravilha que
por assistir a actos de lazer cultural, como uma palestra ou uma
função de Ópera, os estudantes
de primeiro e segundo ciclo dos
Campus de Compostela e Lugo,
obtenham um crédito universitário de livre configuração. Agora
já nem o vagar se faz em balde.
Estamos a promover a cultura
sem esforço, subserviente e improdutiva, prelúdio da submissão ao subsídio. Malicio-me
eu qual será o crédito que têm os

Artigo de Yverdor Revue reseñando o ingreso de R. Groba no Corps de Musique en 1963.

actos de lazer “cultural” dum ciclo de sexologia.
Remota, distante e afastada é
a história que os integristas espanhóis obrigam a estudar aos
nossos escolares, e esse mesmo
critério rege para programar cultura musical na Galiza. Eis esse
outro ciclo de “Lugo Cultural”,
organizado pela USC com Caixa
Galicia e repetido também em
Compostela, que se desenvolve
até ao mês de Maio com o título
de “A música na corte de Madrid
no século XVIII” em homenagem a Boccherini.
Estes dois exemplos não são

uma excepção. É o habitual. As
universidades, os conservatórios, as orquestras, as bandas de
música, as caixas de aforro, a
Junta, as diputações e a maioria
dos concelhos, conscientemente
ou não, estão a enviar-nos constantes mensagens subliminares
de desprezo da nossa música
culta e da nossa história. Essa
manipulação subtil do prestígio
da nossa cultura vaisedimentando-se pouco a pouco na sociedade e minando a sua auto-estima
dum modo tão eficiente que dispara o sentimento de auto-ódio
generalizado.

Agora a manipulação da cultura musical começa já na infância com concertos e óperas didácticas onde os escolares experimentam que realmente essas
belezas são longínquas, porque
nenhum compositor galego figura neles. Se quiseram fazer uma
autêntica didáctica musical esses
concertos deveriam conter exclusivamente compositores galegos, por proximidade cultural e
social, e a partir da própria cultura sair a descobrir o mundo, mas
sabendo situar-se no mapa. O
objectivo, sem dúvida, é atafulhar as crianças com grandes músicos –remotos, distantes e afastados– para sub-repticiamente
desvalorizar o próprio, a dignidade, a autoestima, a nossa criatividade. Um indivíduo culturalmente submisso não discute o
poder político e aceita resignado
a manipulação caciquil.
Não é casual que as autoridades das duas maiores cidades da
Galiza coincidam nessa atitude e
basta examinar a sua programação cultural, especialmente a
da música culta, para compreender que responde à mesma consigna galeguicida que de contínuo denuncio aqui.
É normal que a incultura geral dos nossos governantes alcance também a música e isto
gera neles um sentimento de inferioridade pailana que os leva
a considerar tudo o que vem de
longe como superior ao nosso.
Não digo que não devamos escutar a Beethoven, Wagner ou
Verdi, senão que para apreciar o
alheio é preciso conhecer antes
o próprio. E algo terá a nossa
música culta quando tanto medo lhes dá.♦
ant@soutelo.com

Igrexa no
franquismo
FRANCISCO CARBALLO

É

común a sensación dun
longo dominio económico
e ideolóxico da Igrexa galega, mais é unha sensación
sen probas. Até a década do
1990 non existían
investigacións globais sobre a
Igrexa galega que estudasen tal
hipótese. Daquela saíron dous
manuais da Igrexa Galega e
seguidamente dous volumes,
14-15, da Biblioteca de
Autores Cristiáns (BAC), con
monografías por períodos das
cinco dióceses galegas. Na Facultade de Historia da USC está a promover teses o catedrático Xosé Ramón Barreiro sobre temática eclesial do s. XX.
Recibo La Iglesia en la
Galicia del Franquismo (IGF)
de Xosé Ramón Rodríguez
Lago, novo historiador xa
adestrado na historia das dióceses da BAC, doutor en Historia coa tese Clero secular y
Acción Católica en la Galicia
del nacionalcatolicismo,
1836-1965. O volume IGF
versa sobre o mesmo período
que a tese, mais engade maior
campo de investigación. Obra
ben documentada e aberta á
polémica.
Lago enfronta o lector
cunha realidade descoñecida
tanto dos laicos actuais como
dos cregos, uns e outros
protagonistas do onte, mais
que aínda non explicitaron o
desengado –ou a nostalxia de
algúns– de tal experiencia
eclesial. A documentación publicada por Lago é variada,
preferentemente dos mass
media, dada a imposibilidade
de recorrer a arquivos
personais inda non accesíbeis.
Así nos ofrece a vida cotiá
dos anos do franquismo; ese
sector que aparece como
insignificante, mais que é o
máis significativo. Sector que
Lago sabe conxugar para
mostra da mentalidade común
e da mergullada en evasivas.
O autor afirma que o “clero secular coa Acción
católica” protagonizan a vida
eclesial do s. XX. Non lle le
falta razón; esa é a máscara,
cal a realidade profunda? Non
entra Lago na descrición da
mentalidade e acción do “clero regular” e dos institutos femininos monacais postos en
“corentena” desde a “lei do
cadeado” de Canalejas e máis
na II República. Tema a debater para “zahorizar” na política
eclesiástica. Tampouco se
estende na actividade dos “intelectuais” non orgánicos da
xerarquía que existiron e cavaron guías de auga das que procede a actual teoloxía galega.
O 9 de decembro teremos
en Vigo unha presentación
desta obra de Lago, momento
oportuno para un interesante
coloquio co autor e para abrir
un debate necesario neste intre de cambio de 180 graos na
pastoral da Igrexa galega, intre “sinodal” da diócese de
Tui-Vigo que non reuniu
sínodos desde o s. XVII.♦
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A Ucha das Horas

Felipe Senén

Adulterar a memoria ecoloxista
de Man de Camelle
No enchapapoteado e sintomático
Día dos Santos Inocentes do 2002
deuse a noticia de que aparecera
morto no seu cuarto de non estar, diminuto e esencial, Man, Manfred, o
home ceibe que vivía a carón do
máis bravo mar da Costa da Morte,
o mar de Camelle. Persoal altar que
mira o incesante océano, onde Man,
de fisonomía coma un Cristo, interpretou artisticamente cosmogonías.
Por aquilo das normas, abondáballe
cubrirse cun taparrabos e coas catro
paredes para circunscribirse no
máis espectacular escenario nas esferas e nos circos do misterio cosmogónico que van entre a vida e a
morte. Non sorprendeu a noticia do
pasamento de Man, pois de pouco
tempo aquí ollábase debilitado de
corpo e alma, coma a ética do noso
tempo. O que se acelerou a partir da
gran catarse, provocada ao fender
–como dirían as vellas lendas galegas referidas á cobiza, a trabe de
alcatrán– un petroleiro, enseña de
tantas piratarías, e aínda co arrogante e irónico nome de Prestige. Man
foi internado uns días en Cee, pero
a forza da ansia levouno novamente
aos seus cons de Camelle, para alí
non lle facer caso ao recetario médico e deixar de “sintronizarse”: os
coágulos de sangue escribirían a
morte sobre a topografía de enrugas
da súa faciana curtida polo vento, o
sol e o sal. Alí se atopou o seu corpo, entre as catro paredes, polas que
fura a luz e a enerxia solar en cores
e formas caleidoscópicas, tendo por
música de fondo o incesante bater
das ondas do mar, do vento que
moldea pedras e o berro de aceiro e
desartellado das gaivotas... A súa
pantasma aviva o genius loci e sentímola polo horizonte, entre as formas estrañas das penedas dos montes de Traba, nostálxica pola vila
mariñeira de Camelle que medra
desaxustadamente.
A morte de Man, alemán, profesor de arte en Suíza, hippie coherente de principio a fin, é un símbolo a sumar á historia desta costa

Man observando a maré negra poucos días antes de finar.

tan chea de enigmas, chamados así
por non saber entrar a interpretalos.
Vítima da marea negra do consumo e dos cartos fáciles, a que bateu
espesa sobre a riqueza da beiramar
galega e sobre a fraxilidade do seu
recuncho multicor, altar dedicado
en veneración á inmensidade do
cosmos, ao mar do vésperus. Espazos cos que se mesturou e con eles
foise expresando, valéndose de
canto non queren e devolven as ondas, as desfeitas de naufraxios, das

A.N.T.

outras mareas contaminantes: madeiras, vellos e inútiles trebellos,
redes de todas as tramas e cores,
ferros, gomas... o que conformaría
a materia prima da súa obra –dentro desa franciscana teoría da arte
povera– unha denuncia artística
que cómpre saber ver e valorar entre as relacións ética-estética que
supón un proceso creador sincero,
fóra de todo supermercado. Cavilaba que todo era círculo: con cores
pintaba cincunferencias, “humani-

zaba” o peirao de cemento, as medianeiras das casas de Camelle e
máis a lonxanía das penedas de
Traba... Na materia da pintura estaba a única parte “de droguería” –e
polo tanto pagada– da súa produción. Relación arte-natureza-compromiso que supera moitos creadores nórdicos ou o máis achegado
Ibarrola. Obra aínda non considerada dentro do panorama das bandas de interesados produtores de
formas de gaceta e galería, circunscrita nunha teoría museolóxica de
actores, máis que de espectadores
do seu Museo do Alemán: “Entra e
debuxa e... tamén a min, pon idade,
profesión, asina...” e sen cumprimentar iso, nin devolver a libretiña
e o lapis, ninguén podía saír daquel diminuto e lugrisiano país de
marabillas.
Man foi vítima da arrogancia
do ser humano, que todo formula en que a riqueza é ter máis.
Cando era seguidor daquel principio do sabio Gandhi, “o máis
rico non é quen máis ten, se non
quen con menos se conforma”...
Man non era un pobriño, e así o
soubo entender a familia Baña
Heim, quen acolleu con agarimo
os seus restos mortais, e ao xeito
tradicional, deulle sepultura cristiá en parroquia dos mortos.
Non era un robinsón obrigado
a estar alí en convivencia co mar.
De teoría e práctica era un ecoloxista integral. A figura de Manfred, o home ceibe, será imprescindíbel na Costa da Morte, as vividas comprensións e incomprenisións. Mais presentimos que levada polas mareas da insensibilidade, do endomingamento e do
consumo, perderán o senso orixinario: fálase de crear un museo,
cando o seu museo era, tal cal, o
altar onde viviu e morreu, o que
habería que preservar, complementado con outros espazos que
rexeneren a natureza, non que a
enchapapoteen co vertido de innecesarios “gastos de afeamento”.♦

Nova homenaxe aos Mártires de Sobredo
A.N.T.
Este domingo 28 de Novembro, a
Confederación Galega de Asociacións Veciñais Rosalía de
Castro e a Organziación galega
de Comunidades en man Común,
volven organizar unha homenaxe
de lembranza aos Mártires de Sobredo, asesinados nesta parroquia tudense cando defendían os
bens dun veciño ao que se quería
embargar por non pagar o foro.
Candida Rodríguez, Xoaquín
Estevez Besada e Venancio González Romero, foron os mortos
polas balas da Garda Civil naquel ano 1922, cando case dous
milleiros se xuntaran ao rebato
das campás. Foi un dos fitos daquela década na que o campo galego se levantou para redimir os
foros, e no que se ergueu con
forza un movemento agrarista
que foi cantado por poetas como

ran singularmente para
redmir os foros. En
1912, só na provincia
de Pontevedra, tíñanse
constituído 112 e. nas
Asambleas e Congresos
Agrarios, celebrados en
Monforte, Ribadavia,
Redondela ou Tui, establecíanse as liñas de actuación, con mitins,
propaganda, boicot aos
pagos e mobilizacións,
nas que destacaron figuras sobranceiras como Basilio Álvarez, o
abade de Beiro. En xullo de 1922 celebrárase
o congreso de Tui no
que se decidiu non pagar os foros. O 6 de noO abade de Beiro, Basilio Álvarez, visto por Bagaría.
vembro foi detida a diRamón Cabanillas.
rectiva da sociedade de RibadeAs Sociedades Agrarias nace- louro e en solidaridade con eles

declarouse unha folga xeral no
sur de Galiza. O 27 de novembro,
antes do crime, xa se iniciara a represión, cando se incautaron os libros e as chaves dos locais das sociedades de Areas, Randufe, Malvas, Pazos de Reis, Rebordáns,
Paramos, Baldráns e Caldelas.
Houbo máis martirio labrego
en Galiza neses anos, como en
Sofán ou Nebra, pero finalmente
o trunfo obtívose cun decreto-lei
de exención do foro con data de
25 de xuño de 1926.
Nos actos deste ano, que se
inician ás 11 da mañá cunha concentración na Carballeira de San
Xosé (Sobredo), intervirá Afonso Eiré, director de A Nosa Terra
e haberá unha homenaxe ao autor do monumento, CamiloNogueira Martínez. Actuará tamén
a Coral Cantares Gallegos da
Federación Viciñal da Coruña.♦
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O Trinque
A Torre
orre de Hércules
Hércules

Ruedo
Ibérico, un
desafío
intelectual é
unha das
exposicións
que podemos
ollar na
Fundación L.
Seoane da
CORUÑA.

Aproveitando a campaña de
asinaturas para conseguir que
se considere a Torre de Hércules patrimonio da humanidade,
non está mal visitar de cando
en vez o faro coruñés. Neste in-

verno de sol xeado, subir os
centos de chanzos e debruzarse
ollando a cidade e o mar bravío
segue a ser unha experiencia
única, non só recomendada para turistas.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

Betanzos

Teatro Afeccionado do Morrazo que organiza a asociación cultural A Cepa, este
venres 26 ás 22 h. no Auditorio Municipal. O vindeiro
venres 3 ollaremos ao Teatro
da Esmorga coa obra Quanto vales, meu tentador?, de
Joel Rodríguez Gómes. Entrada á venda na billeteira do
Auditorio por 3 euros.

■ ACTOS

O Carballiño

VII XORNADAS
DA LINGUA

■ TEATRO

Ames
■ TEATRO

SARABELA
Esste venres 26 representará O lapis do carpinteiro no
Centro Sociocultural.

Orgnizadas pola AC Eira Vella, comezan este xoves 25
coa intervención de Xoán
Costa, presidente da ASPG,
que falará sobre Os cambios
na normativa e a súa repercusión na escrita. O venres
26 será a actuación do contacontos Pepo Suevos. E o
sábado 27 celebrarase a mesa
redonda sobre O galego nas
series de televisón, previa
proxección dun vídeo sobre
referido ao tratado. Todos os
actos serán na Sala de Conferencias do Liceo ás 20:30.

Santi Prego representa a
biografía dun tipo desde o
momento da súa concepción, polos anos sesenta, até
agora mesmo. Unha biografía surrealista, tenra, cómica
e fantástica. Este venres 26
no Auditorio Municipal.

Castro
Castro de Rei
■ EXPOSICIÓNS

DO XACEMENTO
AO MUSEO...

■ TEATRO

OS NARIGUDOS

A Coruña

Títeres Tanxarina representa esta obra o luns 29 na
Casa da Cultura.

■ ACTOS

MARÍA LUÍSA SANZ
Até final de mes podemos
ver no CIEC as seus augafortes e serigrafías.

Boiro
Boiro

Cambados
■ TEATRO

BICOS CON LINGUA
Talía Teatro representa, o
domingo 28 na Sociedade
Cultural, esta peza escrita
por Suso de Toro, Cándido
Pazó, Avelino González e
Xabier Lama entre outros.

Cangas
■ ACTOS
Bernardino
Graña
presenta o
seu último
poemario
este xoves
25 en
CANGAS.

BERNARDINO GRAÑA
Presenta, este xoves 25 na
libraría Maraxe ás 20 h, o
seu último poemario, titulado Sen sombra e sen amor.
Xunto co autor estarán Heitor Mera e Carlos Lema,
habendo, ademais, un recital
poético a cargo de Rafael
Fdez. Lorenzo, Rosendo
Díaz Peterson e Manuel
Álvarez, acompañados por
Antonio Ferrari, á guitarra.
■ TEATRO

NOITEBRA
A compañía de Marín representa Pero quen colleu o
tren, dentro do Festival de

C U L T U R A

E

E S P E C T Á C U L O S

Festival Rock
Organizado polo Xacobeo o próximo xoves 2 de decembro no Multiusos de Sar en SANTIAGO, abrindose as portas ás 20:30. As entrada
–única– a 6 euros pódese conseguir
en www.caixagalicia.es ou no Corte Inglés. Estarán Violent Femmes
(EE UU), banda de culto con máis
de 20 anos ao lombo; The Soundtrack of our lives (Suecia), unha

das máis completas maquinas suecas do rock; Gluecifer (Noruega),
atropelarán cons seus riffs de guitarra e a súa enerxía; Los Coronas
(España), os madrileños son o grupo máis representativo do surf hispano; e High Sierras (Galiza), os
vigueses serán os encargados de
caldear o ambiente co seu rock, garage e punk do bon.♦

MONÓLOGO DO IMBÉCIL

...O proceso de recuperación
patrimonial no Castro de Viladonga, mostra que explica,
de xeito sinxelo, didáctico e
atractivo, as distintas fases
polas que pasa o patrimonio
arqueolóxico desde que se
descobre até que se garda ou
exibe. No museo do Castro
de Viladonga até finais de
ano de 10 a 19 h.

■ EXPOSICIÓNS

D E

ELAS SOMOS TODAS
A Marcha Mundial das Mulleres, co gallo de celebrarse o
Día contra a Violencia Doméstica este xoves 25, inaugura, ás 20:30, unha exposición (na sala do novo local da
AC Alexandre Bóveda: Olmos 16-18) baixo o título Nin
unha morta máis. Que pasaría se as vítimas de Ciudad
Juárez foran homes? na que
interveñen as pintoras Sabela
Baña, María Braxe, Ana Pillado, Berta Ares, Yolanda
Dorda, Ánxeles Penas e
Branca Silva e as poetas Marica Campo, Yolanda Castaño, Emma Couceiro, Eva Veiga, Emma Pedreira, Estíbaliz
Espinosa, Lucía Aldao, Olga
Patiño, Ana Pillado, Ánxeles
Penas, Miguel Mato, Lino
Braxe e Rivadulla Corcón,
que serán presentadas por Sofía de Labañou, correndo a
música a cargo de César Morán. O martes 30 ás 20:30
neste mismo local proxectarase o documental Señorita desaparecida, da directora mexicana Lourdes Portillo, e representarase a obra As mortas
de Juárez, dirixida por Cecilia Campos e interpretada por
Fide Méndez, Luís Quintero,
Luzia Sánchez, Adrián Seijas
e Julia Armesto.

UN EXILIADO DE
TERCERA EN PARÍS...
...durante la II Guerra Mundial é o libro de Carles
Fontseré que presentará o
autor, acompañado por Bernardo Máiz, na Aula de
Cultura de Caixa Galicia
este xoves 25 ás 20 h. Neste
mesmo lugar pero o vindeiro xoves 2 poderemos escoitar a conferencia de Jacobo
Muñoz, a quen presentará
José L. Tasset Carmona,
sobre O fundamentalismo

islámico, tamén ás 20 h.
■ CINEMA

mo espectáculo este sábado
27 e domingo 28 no teatro
Rosalía de Castro.

CGAI

■ EXPOSICIÓNS

Aproveitando que o director
luso Manoel de Oliveira é o
homenaxeado no festival
compostelán Cineuropa, proxéctase nestes días unha
completa retrospectiva da súa
obra en versión orixinal con
subtítulos en galego. Este xoves 25 ás 20:30 h. poderemos
ver Lisboa Cultural (1983) e
Porto da minha infancia
(2001); o venres 26 ás 18 h.
Vou para casa (2001) e ás 20
h. a primeira parte de Le Soulier de Satín (1986); o sábado
27 ás 18 h. proxéctanse a segunda e terceira parte de Le
Soulier de Satín; o luns 29 ás
20:30 h. O convento (1995);
e o martes 30 ás 20 h. Vale
Abrão (1993). Máis información en www.cgai.org.
■ DANZA

LENDARIA
O Ballet Galego Rei de
Viana presenta o seu últi-

Bumba Rumba

A VIDA SECRETA
DOS LIBROS

Editorial Media Vaca: 19982004 inaugúrase este xoves
25 na Fundación Luís Seoane,
onde vai permanecer até o 6
de marzo, cun acto no que se
fará a presentación da nova
edición dos Retratos Furtivos, de Luís Seoane. No mesmo lugar podemos admirar tamén a mostra Ruedo Ibérico,
un desafío intelectual.

Este venres 26 tocará no bar Liceum do PORRIÑO esta banda que
mestura a rumba catalana co rock
e a música electrónica, con can-

JOSÉ A. CARNICER

nais sobre madeira ou 16
gravados a dúas planchas.

O café La Colmena amosa as
súas acuarelas até o martes 30.

MOSTRA DE MOSTRAS

LUCIO MUÑOZ
A obra do pintor madrileño,
morto no 98, con 68 anos, en
plena etapa creativa, ocupa a
galería Ana Vilaseco. O seu
mundo artístico é percorrido,
a través de 24 obras, baixo o
nome de Silencios habitados,
das que destacan oitos orixi-

Liñas mestras da xove arquitectura española 19902002 pódese visitar no Colexio de Arquitectos até o
domingo 28.

CHAMOSO LAMAS
Podemos ollar o traballo deste fotógrafo até o sábado 27
na Fundación Caixa Galicia.

ICONAS DA GEORGE
EASTMAN HOUSE
A Fundación Barrié presenta,
en exclusiva para Europa, unha coidada escolma de 239
fotografías procedentes desta
institución de Rochester, en
New York, que amosa os primeiros pasos e posterior evolución da fotografía e o cinema, desde os daguerrotipos
de 1839 até os acontecementos do 11 de setembro de
2001, ademais de proxecións
de imaxes de clásicos do cine

cións en castelán, francés, caló e
inglés. O sábado 27 escoitarémolos no club da arte e da música
Clavicémbalo de LUGO.♦

mudo, como O Mundo Perdido ou A pantasma da Ópera, ou retratos da época dourada de Hollywood. Obras de
célebres artistas como Robert Capa, Dorotea Lange,
Cartier-Bresson ou Nan
Goldin, entre outros, que poderemos admirar até o 2 de
xaneiro. A fundación organiza, parellamente á mostra, diversos talleres didácticos para
escolares e visitas guiadas para adultos. Máis información
en www.fbarrie.org.

OS RECURSOS
XEOLÓXICOS DA TERRA
Esta mostra permanecerá
na Casa das Ciencias até o
30 de decembro.

Supersuckers
toca
o martes 30
no Playa
Club da
CORUÑA.

■ MÚSICA

ROCK MARIÑO
Ciclo do concello que, este
xoves 25 ás 22 h. no Playa
Club, programa a actuación
dos grupos Rever e Joulie
Rouge, con entrada de balde.

Carteleira
Carteleira

☞

PRIMAVERA, VERÁN, OUTONO... Un
monxe budista ten un pupilo
que realiza unha mala obra, de
modo que lle marca o camiño
correcto, mais a chegada dunha
rapaza frustra a súa aprendizaxe. Película sobre o pecado, a
culpa, a expiación e o destino.

☞

COÑECENDO A
XULIA. Annette Bening interpreta a unha grande
actriz de teatro. Película de
época (o Londres dos trinta)
con grandes actores e ben dirixida por István Szabó. Boa
trama amorosa e agradábel de
ver. Non se busquen grandes
novidades: está baseada na
novela Theatre do clásico Somerset Maughan. Recomendábel tamén para admiradores
de Jeremy Irons, o home máis
guapo de Inglaterra.

☞

LÚA DE AVELLANEDA. O director de O
fillo da noiva volve ofrecernos
un fresco da arxentina de exce-

lente factura. Bo guión, bos actores e ben dirixida. Con esta
sobresaínte película, o cinema
arxentino demostra que leva
uns anos no cumio do cinema
internacional. Para non perder.

☞

MELINDA E MELINDA. Parellas na
trintena con amores cruzados.
Woody Allen respóndelle aos
analistas da súa filmografía e
trata de demostrar que comedia e traxedia son dúas caras
da mesma realidade. Tamén
hai algunha chiscadela á política: a leoa máis atrevida sexualmente pertence ao Partido
Republicano.

☞

SPUN. Un “cociñeiro”
de drogas e a súa noiva,
un pequeno traficante e a súa
compañeira, un correo, o seu
ligue e a súa ex noiva, dúas dependentas, e unha lesbiana, son
os principais personaxes dunha
película sobre as drogas que se
presenta como audaz e rupturista cando só é moralista.

☞

COLATERAL. En teoría unha película de acción sobre un asasino a soldo.
Na práctica unha fita algo pretenciosa e un chisco longa que
non chega a adurmiñar o espectador, pero case. Tom Cruise non
supera a súa medianía habitual.

☞

CUESTIÓN DE PELOTAS. Un magnate de
centros deportivos quere facerse co ximnasio máis cutre da
cidade, pero atópase coa oposición do propietario e dos seus
únicos 5 clientes. Comedia delirante con Ben Stiller (Algo
pasa con Mary) como malo.
Despois dos créditos, autocrítica humorística do cinema comercial americano.

☞

HELLBOY. Despois
do primeiro intento, sesenta anos despois, Rasputín e
os nazis regresan para invocar
ao diaño e aniquilar a Terra,
pero terán que enfrontarse a
Hellboy, un demo bo que traballa para o Goberno contra as

forzas ocultas. Ironía, satanismo e ciencia ficción.

☞

DIARIOS DE MOTOCICLETA. A viaxe iniciática de Ernesto Guevara, futuro Che, por Latinoamérica,
contada por Walter Salles (Estación Central do Brasil). Ben realizada, con ritmo e bo sabor. Ás
veces, con aires de documental,
conserva, porén, un guión con
bastantes convencionalismos.
Notábel aínda que non unha
obra mestra. Recomendábel para mozos (o Che tiña daquela 23
anos) e para mozas: o actor que
o interpreta, Gael García-Bernal, está como un pan.

☞

UNHA RAPAZA DE
JERSEY. A muller dun
executivo publicitario morre
no parto. O pai, sempre ocupado, deberá atender a crianza.
Socioloxía hollywoudense coas normas de como comportarse en familia. Toques mínimos
de comedia e de irreverencia
para facela dixestiva.♦

Pares
Pares y nines

A gata con botas

Butaca del patio SL. presenta esta peza de Alonso de Santos o sábado 27 ás 21 h. no Auditorio Municipal de VILAGARCÍA; o domingo 28 ás 20:30 h. verémola no
Gustavo Freire de LUGO.♦

Este xoves 25 Sarabela Teatro actúa na Casa da Cultura de BOIRO;
o domingo 28 estará no Centro Sociocultural de SAN SADURNIÑO.♦

Paso de cebra
A compañía Áncora Producións
actúa este venres 26 na Casa da Cultura de BETANZOS; o domingo 28
poderemos vela en RIBADEO no Auditorio Municipal; e o vindeiro sábado 4 de decembro estará no teatro As
Torres de Sta. Cruz en OLEIROS.♦

El precio
precio
Pentación SA presenta esta obra,
de Arthur Miller, protagonizada
por Juán Echanove, Rosa Manteiga, Helio Pedregal e Juán José
Otegui, este xoves 25 e venres 26
ás 20:30 h. no teatro Rosalía de
Castro da CORUÑA; o sábado 27 e
domingo 28 poderemos ollala no
C.C. Caixanova de VIGO.♦

NORDIC CLUB
O venres 26 o DJ Moro fará a
súa clasica sesión More than
pop. E o sábado a sesión correrá a cargo de Javi Becerra, desde as 3 até o peche
da discoteca, Playa Club.

NADADORA
Un dos grupos con máis proxección na Galiza, tras ser finalistas do último FIB. No
Playa Club este sábado 27 ás
00 h. por 5 euros. Este lugar
tamén acolle a actuación dos
estadounidenses Supersuckers o martes 30 ás 22 h. por
10 euros de entrada única.
Dentro de moi pouco poñerán á venda as entradas para
o concerto de The Delgados,
o 18 de decembro, pero, entanto, podes intentar conseguir algunha das que sortean
en www.desconcierto.com.
Rosalía
ilustrada é a
mostra que
acolle o
Museo
Provincial
de LUGO.

IX CICLO DE NOVOS
INTÉRPRETES
A Fundación Barrié promove estes concertos-concurso
orientados a músicos novos
con gran potencial interpretativo. O luns 29 ás 20:30 h.
con entrada libre, poderemos escoitar ao frautista
André Cebrián Garea, que
interpretará obras de W.
Mozart, F. Shubert, G. Fauré, F. Borne e F. Morlacci.

Fene
■ EXPOSICIÓNS

PAISAXES DO MAR
Na Casa da Cultura pode-

mos ollar as fotografias
submariñas realizadas por
Davis Deibe López.

CURUXAS 04

participaron máis de un cento de persoas.

A Igrexa da
Universidade,
en SANTIAGO,
alberga o traballo
fotográfico de
Bernard Plossu.

■ EXPOSICIÓNS

OBRA GRÁFICA
A galería Visol acolle esta colectiva até o 19 de decembro.

RAMÓN CONDE

■ TEATRO

Muros
Muros
■ MÚSICA

LEILÍA

Mostra conmemorativa dos
premios Curuxa, con máis
de un cento de traballos
gráficos de todo o mundo.
No Museo do Humor.

TALÍA

Ferrol
Ferrol

Foz

■ ACTOS

■ TEATRO

As cinco mozas que compoñen este fabuloso grupo
celebran os seus 15 anos de
existencia co espectáculo
Son de Leilía, creado por
elas coa colaboración de
Ana Vallés. Estarán o vindeiro domingo 28 no Centro Cultural e Xuvenil.

TIRAMOS DO FÍO

PÍFANO

Unión Libertaria organiza
as III Xornadas Libertarias
no Ateneo. Este xoves 25 ás
19 h. celébrase unha mesa
redonda co título Ferrol desgraza medioambiental da
humanidade, coa participación do catedrático de
Bioloxía e responsábel da
Estación Biolóxica da Graña, Victoriano Urgorri, e
representantes de ADEGA,
SGHN, Comité Cidadán de
Emerxencia e Comité contra
a Cementeira de Narón. O
venres 26 haberá unha charla da man da asociación cultural e medioambiental Adella sobre Alternativas de
consumo para o cambio social. Máis información en
www.unionlibertaria.org.

Esta compañía presenta o
venres 26 na sala Bahía a
obra Que pasa coas dependentas dos grandes almacéns ao cumpriren os 50?

Oleiros
Oleiros

ADIÓS ESPAÑA
O vindeiro mércores 1 ás
20:15 h. no Ateneo preséntase o libro Verdad y mentira de los nacionalismos, de
Jesús Laínz.
■ EXPOSICIÓNS

LOMARTI
Na galería Sargadelos podemos contemplar a mostra deste artista, titulada Socioloxicamente, até o 13 de decembro.

SGHN
A Sociedade Galega de Historia Natural abre ao público
o seu museo, no que se poden
contemplar esqueletos de diferentes animais e unha co-

Esta compañía representa A
paz do crepúsculo o vindeiro xoves 2 de decembro no
CC Torrente Ballester.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

ROSALÍA ILUSTRADA
O Museo Provincial acolle, até o martes 30, esta
mostra na que 25 artistas
plásticos interpretan cadanseu poema seleccionado dos libros Cantares
Galegos, Follas Novas e
En las orillas del Sar.

PEPE ÁLVEZ
O fotógrafo presenta Unha
visión da cotidaniedade urbana no Museo Provincial.
No claustro deste mesmo
lugar podemos ollar, tamén,
Jaula de Grillos, videoinstalación de Marta Prieto.

DESDE LA POSADA
DEL POTRO

Até o 12 de decembro amósase na capela de Sta. María
esta mostra de cerámica.

Marín
■ EXPOSICIÓNS

KIKO DA SILVA
Podemos ollar a súa obra
no ateneo Santa Cecilia até
o martes 30.

DA NATUREZA

As 109 fotografías galardoadas no Wildlife photographer of the year 04 están expostas no Castelo de
Santa Cruz.

Or tigueira

■ EXPOSICIÓNS

Matarile Teatro presenta este
espectáculo no teatro Principal, este xoves 25 ás 20:30 h.

A VIRXE PEREGRINA

Padrón
■ TEATRO

LAGARTA, LAGARTA
Representa a obra Fobias,
unha estraña noite na casa
de Luís Mendía, de José
Luis Prieto e dirixida por
Lino Braxe, este sábado 27
no Centro Sociocultural.

OBRADOIROS
A sala Enigma ven organizando uns obradoiros dos que
aínda estamos a tempo de
asistir ao de Coiro, o venres
26; e o de Metal, o sábado 27,
ambos ás 20:30.

■ EXPOSICIÓNS

PRODUCIÓNS
LIBRESCENA
Representa A Biblia, a historia xamais contada este
venres 26 no teatro da Beneficencia.

Ourense
Ourense
■ ACTOS

O OURENSE
QUE QUEREMOS

Mesa redonda que terá lugar
o mércores 1 ás 20 h. no Museo Municipal e na que interviran Xosé Arauxo (PP),
concelleiro de Cultura; María Albert (BNG) e María
Quintás (PSOE), sendo moderados polo artista e na que
cada grupo político presentará o seu modelo de cidade
cultural. Previamente, ás 19
h, farase unha proxección
onde se recollen as intervencións feitas en “Lugares da
memoria”, proxecto no que

Até o 30 de decembro, o
edificio Sarmiento acolle
esta mostra sobre iconografía e culto relixioso.

UN ANAQUIÑO DE CEO
As pinturas de Carolina
Martínez poden ollarse até o
venres 26 na galería Teucro.
■ TEATRO

CAMIÑO LONGO
Teatro do Aquí actúa este
venres 26 e sábado 27 no
teatro Principal.

Ribeira

O Porriño

■ TEATRO

ÁNGELA DE LA CRUZ

ACTO SEGUIDO

■ ACTOS

FOTÓGRAFOS

■ ACTOS

■ TEATRO

Ponteareas
Ponteareas

■ EXPOSICIÓNS

Pontevedra
A galega residente en London vai dar unha conferencia
este xoves 25 ás 17 h. na facultade de Belas Artes, como
complemento á mostra que
ten no MARCO vigués.

As súas esculturas amósanse,
até o 12 de xaneiro, na Praza
Maior e na rúa do Paseo.

lección de pegadas e de minerais, entre outros elementos.

decembro tamén podemos
admirar o traballo artístico
de Brais Ocampo.

A PEDRA: PATRIMONIO
E INNOVACIÓN

O Centro Cultural alberga
esta mostra sobre a pedra natural, que vai desde o aspecto xeolóxigo até a súa utilización polo home. Os responsábeis deste traballo, dentro
do programa INTERREG do
Fondo Europeo de Desenvolvimento Rexional, son o
Institut de la Pierre (RodezFranza), a Escola de Artes
Mestre Mateo (Santiago de
Compostela), o IES Ribeira
do Louro (O Porriño) e o EP
Rochas, da Associação para
a Escola Profissional das Rochas (Porto-Portugal).

MEMORANDUM
O colectivo cultural compostelán Sapoconcho presenta, no Liceum, esta mostra na que podemos ver o
estado creativo dos seus
compoñentes. Até o 1 de
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TEATRO
TEATRO

■ EXPOSICIÓNS

ALFONSO COSTA
Esta retrospectiva do pintor
e gravador galego está no
Museo do Gravado de Artes
até decembro. Neste mesmo
lugar e durante as mesmas
datas tamén podemos contemplar a mostra titulada Os
caprichos de Goya e de Dalí. A alma do xenio.

ANTON VAN DYCK.
ICONOGRAFÍA
Esta mostra de 125 estampas
do s. XVII póderase visitar
durante este ano no Museo
do Gravado, en Artes.

Salceda

Para a
inclusión
de información nestas
páxinas
do Lecer
pregámosvos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
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■ MÚSICA

METAIS
O Grupo de Metais da Escola de Música vai dar un concerto este sábado 27 ás 21 h.
no Auditorio Municipal.

Samos
■ EXPOSICIÓNS

HISTORIA DE DÚAS
RESTAURACIÓNS
Esta mostra fotográfica
amósanos, até o 31 de de-

Outono Fotográfico
Un ano máis o Outono Fotográfico enche de imaxes o país.
En OURENSE podemos ollar:
no CC da Deputación, até o 15
de decembro, Las Brigadas
Internacionales, imágenes recuperadas, 180 imaxes e 250
documentos, na súa maioría
inéditos; no Museo Municipal
podemos ver nestas mesmas
datas No comezo da viaxe, colectiva dos alumnos da escola
de artes A. Faílde; pero tamén
os mellores traballos presentados ao Maratón Fotográfico,
de Caja Madrid; desde o domingo 28 e até o 13 de decembro na Casa da Xuventude,
Con ollos de Arganauta, de
Elena Muné e Xevi Castejón,
e, desde o luns 29 e até o 13 de
decembro, a mostra Presa, de
Xacobe Meléndrez Fassbender, tamén na Casa da Xuventude, até este domingo 28, Pablo Fontela presenta, Simetriasimetrica, e poderemos ver
os traballos do XIV Certame
de fotografía Meio Ambiente
04 do Ateneo de Ferrol; na ga-

lería Marisa Marimón, até o 10
de decembro, Unha película de
pel X, do interdisciplinar Álvaro Negro; en Alterarte, da Universidade, até o 12 de decembro, Ser Comida, de Sara Sapetti; na libraría Eixo, até este
domingo 28, Romarías de Galicia, de Amador de la Iglesia
Filgueira, e, desde o luns 29 e
até o 13 de decembro, Ciencia+Natureza de Roberto Delgado; o Edificio Politécnico
acolle Unha viaxe á India, de
Sumit Kumar Das, homenaxe
a Vicente Risco; no café cultural Auriense, Retratos Salvaxes, de Álvaro Vaquero Argelés; no Studio 34, Destierros,
de Laura Borrás; na segunda
quincena de novembro, na
Abacería Renque, a retrospectiva ADEGA no tempo sobre a
veterana asociación ecoloxista;
na sala da Fundación Caixa
Galicia, os traballos do VII
Premio Internacional de fotografía humanitaria Luís Valtueña; no Liceo, 50 anos facéndoo posíbel, de UNICEF, e,

ROBERT CAPA

até o 30 de novembro, os traballos do Galicia en Foco; e no
Centro de Maiores de Caixa
Galicia, Un mundo fantastico,
dos socios do propio centro; no
café Cátedra até finais de novembro, Patagonia, cielos del
sur, de Rafa Ruíz; no Ateneo
até o 26 de novembro, A memoria do xeo, de Guillermo de
Rueda, sobre as transicións
políticas e económicas de Europa a finais do s. XX e o cambio dinástico en Marrocos; na
galería Volter até finais de novembro, Barceloca, de Antón

García de Budiños, sobre a cidade catalá; na Asoc. Xuvenil
Amencer até o 27 de novembro, As lembranzas do camiño, colectiva sobre o Camiño
de Santiago; na cafetaría Princesa até finais de novembro,
VIII certame de fotografía Viña do Campo. Ademais, cursos, concursos, proxeccións...
para o que se pode consultar
www.outonofotografico.com.
Na galería Sargadelos do BARCO DE VALDEORRAS, até o 10
de decembro, Camelias, dos
alumnos da Escola de Imaxe e

Son da Coruña. En SANTIAGO,
na Casa das Crechas até finais
de novembro, A memoria da terra, de Pilar Moreno Carnota,
unha visión sobre a morte na
Galiza. En MACEDA, no hotel
Monumento, podemos ollar até
o martes 30 Queréndose de Xosé Castro, e no café O Carro
Teu/meu pequeno lugar de Alba Rubín. Nos baixos do Concello de PONTEDEUME, En
branco e negro, de Jorge Meis.
No BARCO DE VALDEORRAS, na
Casa Grande de Viloira a Colección Permanente do CGAC.
Na igrexa da Madalena de RIBADAVIA, até o 4 de decembro
China e India: Rostros con
acento, de Mila Rodero, a
montaxe audiovisual de Victoria Peña, Rey Melancolía, e as
imaxes participantes no concurso fotográfico Festa da Istoria
2004. En VERÍN, na Casa do
Escudo até o martes 30, Soños
a Core,s de Adela Mira. En
CHANTADA, na Casa da Cultura até o 30 de novembro, Fotografías submarinas FEGAS

03; e na Casa da Xuventude,
até o 17 de decembro, as imaxes do Concurso Fotográfico.
No CARBALLIÑO, na Casa do
Concello até finais de novembro, Adultos á forza, colectiva
de INTERMON sobre a explotación da infancia. En CELANOVA, no Antigo Cárcere até o
martes 30, O Rizo, imaxes para
a memoria. Na POBRA DE TRIVES, no Centro de Interpretación Histórico Cultural até o 30
de novembro, Terras de Trives,
outros tempos, dos anos 18751950 de fotógrafos de renome.
Na CORUÑA, na Escola de Imaxe e Son até o 30 de novembro,
Coas propias mans: imaxes
dactilares, a primeira experiencia fotográfica do alumnado
após construir a súa propia cámara. No Carballiño, o sábado
27, a asociación fotográfica O
Potiños organiza, na Casa da
Cultura, un taller de tres horas
sobre a Comprensión e análise
da linguaxe básica da imaxe.
Máis información no telf. 627
428 016.♦

Nº 1.152 ● Ano XXVII ●
Do 25 de novembro ao 1 de decembro de 2004

cembro, as reconstrucións
feitas, en 1880 e 1951, no
mosteiro de San Xulián.

Convocatorias

Santiago

LEMBRANDO A XAQUÍN LORENZO

■ ACTOS

SOCIEDADES,
CULTURAS E RELIXIÓNS

Até o domingo 28 celébrase,
na aula sociocultural de Caixa Galicia e no IES Rosalía
de Castro, o I Foro Internacional sobre Educación e
Cultura de Paz, no que van
intervir, en mesas redondas e
conferencias, diversos especialistas como Dionisio Llamazares, ex Director Xeral
de Asuntos Relixiosos; Riay
Tattary, imán da mesquita
de Tetuán; ou Mario Sabán,
historiador xudeo, entre outros. Ademais haberá obradoiros, música e danzas do
mundo. Máis información en
www.sgep.org.

Simposio de antropoloxía, organizado
polo Consello da Cultura Galega, xunto co Museo do Pobo Galego, o Arqueolóxico Provincial de Ourense e o Etnolóxico de Ribadavia, en SANTIAGO, desde este xoves 25 ao sábado 27 no Museo
do Pobo Galego. O xoves 25 intervirán
Mª Xosé Fdez. Cerviño, Josep Martí,
António Medeiros e Luís Costa Vázquez-Mariño; o venres 26 farano Juan
Agudo Torrico, Xosé C. Sierra Rguez.
e Odile Welfelé; e o sábado 27, Manuel
Delgado Ruiz, Marcial Gondar Portasany e Xosé M. Glez. Reboredo. Máis
información e inscricións en www.museodopobo.es, muesodopobo@interbook.net ou no telf. 981 583 620.

CLUBE FIN DE SEMANA
A Fundación Barrié elabora o programa Apoio social para familias con
persoas maiores dependentes, que ten
como obxectivo a atención puntual de

persoas maiores en residencias e centros de día, o que posibilitará un apoio
ás súas familias e coidadores e por outra banda acadar unha maior calidade
de vida para estes maiores. As solicitudes poden realizarse a través das delegacións provinciais da Consellaría de
Asuntos Sociais, Emprego e Relacións
Laborais da Xunta até final de ano.

V PREMIO FIZ VERGARA
VILARIÑO
O Concello de SARRIA e a agrupación
cultural Ergueitos organizan este certame de poesía no que os participantes
deben presentar orixinais inéditos e
non premiados en ningún outro certame, escritos en galego e cunha extensión mínima de 400 versos. As obras
deben enviarse, por quintuplicado, mecanografadas a duplo espazo e baixo
plica, ao Concello de Sarria (rúa Maior
14, 27600), antes do 15 de decembro.
O traballo premiado recibirá 3.000 eu-

ros e será publicado pola editorial Espiral Maior.

FEIRA DO GRELO 05
O Concello dAS PONTES promove este concurso para escoller o cartel
anunciador da XXV Feira do Grelo,
que se vai celebrar o 6 de febreiro.
Nel poderán participar a mocidade
que teña cumpridos os 12 anos antes
do 31 de decembro de 2005, e non superen os 30 na mesma data, con un
único cartel, orixinal e inédito, de tema libre, e de 40x70 cm como máximo, preferibelmente en orientación
vertical. Entregarase ou enviarase, antes do 20 de decembro de 2004, á
Concellaría de Cultura do Concello
das Pontes, sito na Casa Dopeso (Rosalía de Castro 28, 15320), acompañado dun sobre pecho e cos dados
persoais do autor. Estabelecese un
único premio de 300 euros. Máis información no teléfono 981 440 344.

I SIMPOSIO O LIBRO E A LECTURA
A Asociación Galega de Editores organiza o encontro A historia da edición
en Galicia: O libro galego e a lectura
no século XXI, que se celebra o xoves
2 e venres 3 de decembro no salón de
actos do Consello da Cultura Galega
en SANTIAGO DE COMPOSTELA, e no
que van intervir diferentes persoeiros
como Ernesto Vázquez Souza, Xosé
Neira Vilas, Sabino Torres, Álvaro
Álvarez Blázquez, Juán Mollá, Xosé
Luís Axeitos, Antón Costa Rico, Pilar Sampedro, Rosa Aneiros, Manuel Pérez Grueiro, Antonio Fernández Maira, Vítor Freixanes, María D. Cabrera, Blanca-Ana Roig
Rechou ou Juán Cruz. Os interesados
en asistir poden inscribirse, gratuitamente, nos teléfonos 986 220 280 e
609 831 511 ou en age@corevia.com,
antes do mércores 1 de decembro. Os
asistentes recibirán un certificado de
asistencia por 15 horas.♦

PEQUEÑOS DETALLES
O berlinés Juschka Weigel
imparte este taller de danza
sobre a idea de que o aire é de
cor, do luns 6 ao venres 10 de
decembro no teatro Galán.

produción plástica como literaria.
■ MUSICA

MAREA

■ EXPOSICIÓNS
A Michael
Nyman
Band estará
no Auditorio
de Galicia
en
SANTIAGO
este venres
26.

BOLA 8
A sala DF-arte contemporanea (Rúa de San Pedro 11)
acolle esta colectiva de oito
artistas até o 30 de decembro.

TEXTURAS,
SANTIAGO 04
A Asociación Galega de Encadernación de Arte presenta 22 pezas de 11 artistas encadernadores, até o luns 29
na sala de mostras da Casa
Jimena e Elisa Fernández
de la Vega (Casas Reais 8).

da Parra até o martes 30.

NON-STOP
Esta mostra de Jo Redpath
permanecerá no teatro Galán até o 30 de decembro.

BIBLIOTECA AMÉRICA

BERNARD PLOSSU

Despois dun século de existencia convertiuse nun dos
fondos especializados sobre América Latina máis
destacados do Estado, e celebra o aniversario cunha
mostra que podemos contemplar no Colexio de Fonseca até o 9 de xaneiro.

Podemos ollar esta mostra
fotográfica na Igrexa da
Universidade.

A GANDARÍA,
TESOURO DE GALIZA

AS VERBAS DA PINTURA
Esta mostra, que se encontra
no CGAC até o 12 de decembro, quere revisar a relación entre literatura e pintura
moderna, utilizando como
vehículo os chamados libros
de arte, é dicir, libros ilustrados por un pintor mediante
algún dos procedimentos de
estampación artística.

NANCY SPERO

O Auditorio de Galicia acolle esta mostra, patrocinada
por Caja Madrid, até o 9 de
xaneiro.

No Museo do Pobo Galego
poderemos ollar, até o 30 de
decembro, esta mostra na que
se destaca a relevancia do
sector gandeiro, especialmente o vacún, na economía
e na cultura popular. No mesmo lugar permanecerá até a
mesma data unha retrospectiva de Otero Besteiro.

No CGAC encóntrase a mostra O peso do corazón fronte
á pluma da verdade, na que
se presenta o traballo da artista norteamericana, por primeira vez no Estado. Cunha
importante carreira ao longo
de máis de cinco décadas, recoñecida como unha das líderes da arte feminista, poderemos contemplar a súa obra
até o 6 de xaneiro.

DO NATURALISMO
AO NOUCENTISME

DE OCA A OCA... POLO
CAMIÑO DE SANTIAGO

SANTIAGO APÓSTOLO

Podemos contemplar esta
escolma de obras de pintura
catalana, pertencentes a colección particular da baronesa Carmen Thyssen, até
o domingo 28 na Fundación Caixa Galicia.

As fotografías de Luisa
Rubines permanecerán no
Museo das Peregrinacións
até o 30 de xaneiro.

O CORPO. CONCEPTOS
E REPRESENTACIÓNS

JOYCE E ESPAÑA
Mostra que podemos ollar
na Fundación Torrente Ballester (rúa do Vilar 7).

EMERXENTES
A mostra No outono xacobeo pódese visitar na Casa

COSME III DE MÉDICIS
O Xacobeo presenta no museo Diocesano, até o 17 de
xaneiro, esta mostra, titulada
A viaxe de Cosme III de Médicis a Compostela, na que
poderemos contemplar a obra
de Caravaggio O prendemento de Cristo, traída expresamente desde o Museo Nacional de Odessa en Ucraina.

DESDE A MEMORIA

Podemos contemplar esta
mostra na igrexa de San
Domingos de Bonaval, onde vai permanecer até o 30
de decembro.

A MULLER NA OBRA
DE GRANELL
Poderemos contemplar no
Museo Granell, até o 13 de
decembro, esta retrospectiva na que, a través de 100
obras do artista, se tenta
amosar a influencia do xénero feminino, tanto na súa

Debido a que o cantante
de Marea, Kutxi, tivo un
accidente no concerto do
pasado venres en Lleida,
o concerto que estaba previsto para este sábado 27
no Multiusos Fontes de
Sar fica aprazado. Aquelas persoas que xa teñan
as entradas poden presentalas onde as compraron e
recuperar os cartos.

Sanxenxo

REAL PHILARMONÍA
DE GALICIA

■ DANZA

Vai dar un concerto este xoves 25, ás 21 h. no Auditorio de Galicia, dirixida por
Antoni Ros Marbà, e co
violonchelista Lluis Claret.
O vindeiro xoves 2 repetirá
actuación, xunto co violinista Felipe Rodríguez.

Radio Favela de Helvécio Ratton; Travelling with Che Guevara; Temporada de patos de Fernando Eimbcke; e Ae fond kiss.
O domingo 28 Buena Vida-Delivery; One missed call de Takashi
Miike; Dead End de Jean-Baptiste Andrea e Fabrice Canepa; Il est
plus facile pour un chameau...
de Valeria Bruni Tedeschi; e
American crime de Dan Mintz.
O luns 29 Santa Liberdade de
Margarita Ledo; Il est plus facile
pour un chameau...; Visitors de
Richard Franklin; Ae fond kiss; e
Buena Vida-Delivery. O martes
30 haberá unha maratón coas fi-

tas One missed call; Dead End;
The eye 2; American crime; Audition de Takashi Miike; Visitors;
e Das testament des Dr.Mabuse
de Fritz Lang. O mércores 1 de
decembro comeza a retrospectiva
adicada ao director portugués homenaxeado no festival Manoel
de Oliveira cos traballos Douro,
faina fluvial; Portugal já faz automóveis / Ja se fabricam automóveis em Portugal; Famalicão;
Aniki–bòbò; Acto da primavera;
O pintor e a cidade; e A caça. O
xoves 2 poderemos ollar O passado e o presente; Benilde ou a
Virgem Mãe; e As pinturas do

■ TEATRO

DIONISIO GUERRA
Teatro Meridional representa esta obra o vindeiro
sábado 4 no pazo Emilia
Pardo Bazán.

Tui
DA.TE
Esta compañía granadina presenta o espectáculo Sueños
de Cristal, sobre a vida das
crianzas da rúa, mestura de
traxedia e ilusión, escrita por
Valeria Frabetti, este venres
26 na Área Panorámica.

SONS DA DIVERSIDADE

■ EXPOSICIÓNS

Ciclo de concertos do Concello que teñen lugar no Auditorio de Galicia, para amosar as
tendencias da creación musical no mundo. Este venres 26
estará o recoñecido compositor londinense Michael Nyman, que celebra con este espectáculo musical o seu 60
aniversario. O vindeiro venres 3 de decembro chega Lila
Downs, apaixoada da cultura
latina e comprometida coa
loita polos dereitos das mulleres, que presentará o último
álbum Una Sangre. Entradas
á venda no propio Auditorio
de 12 a 14 e de 17 a 20 h. por
12 euros (6 para estudantes e
xubilados) e nos telf. 981 571
026 e 981 573 979. Máis información en http://sons.santiagodecompostela.org.

XAIME FUENTES
Unha mostra das súas pinturas e esculturas encóntrase na galería Trisquel e Medulio, onde permanecerá
até o 27 de novembro.

OS FARIÑEIROS E
O SEU ENTORNO
A Área Panorámica acolle
até o martes 30 esta mostra.

Vigo
■ ACTOS

CASA DO LIBRO

PISTACATRO CIRCANELO

Dentro da programación da
libraría, este xoves 25 ás 20
h, haberá unha conferencia titulada 20 anos da movida de
Vigo, a cargo do crítico musical Xosé Freire; e o martes
30, un recital de poesía de
Ramiro Fonte, do seu libro
A Rocha dos Proscritos.

Este grupo presenta, xunto
cos Kicking the Moon, un

A CNT HOXE

■ TEATRO

Cineuropa
Cineuropa 04
O festival de cinema de Compostela continúa no teatro Principal
até o 10 de decembro. Este xoves
25 proxéctase Travelling with
Che Guevara de Gianni Miná;
Inguélézi de François Dupeyron;
The eye 2 de Oxide Peng Chun e
Danny Pang; Ae fond kiss de
Ken Loach; e Nobody knows de
Hirokazu Koreeda. O venres 26
poderemos ver de novo Inguélézi; Perseguidos de Eterio Ortega;
De Fem Benspænd de Jørgen
Leth e Lans von Trier; Buena Vida-Delivery de Leonardo di Cesare; e Travelling with Che Guevara. O sábado 27 Perseguidos;

espectáculo galego-británico de novo circo que poderemos ver na sala Nasa o
vindeiro venres 26 ás 22 h.
e sábado 27 ás 23 h.

meu irmão Júlio. O venres 3 Nice, à propos de Jean Vigo; O
pão; e Amor de Perdiçao. E o
sábado 4 teremos as tres partes
de Le Soulier de Satín. Localidades á venda no telf. no 902
504 500, en www.caixanova.es,
e a partir das 15 h. no despacho
de billetes do teatro Principal, a
un prezo de 3 euros. A organización dispón dun abono para dez
películas por 20 euros. O programa pode sufrir variacións, para
consultar a carteleira diaria e horarios visitar www.santiagodecompostela.org ou www.santiagoturismo.com.♦

Co gallo da inauguración do
seu novo local (en Príncipe
22, galerias, local 34 do primeiro andar), organizan unhas charlas, como a deste
xoves 25 ás 20 h. na que o
Secretario Xeral, Iñaki Gil,
falará sobre A CNT hoxe; o
venres 26 á mesma hora, o
historiador Eliseo Fernández falará sobre Historia do
movimento obreiro libertario en Vigo. E o sábado 27,
tamén ás 8 da noite, no cemiterio civil de Pereiró farase unha ofrenda floral aos
mortos pola liberdade.

BRAIS GLEZ. PÉREZ
Presenta o seu poemario,
Sangue sobre silenzo, este
venres 26 ás 20 h. na libraría
Andel. Con el estarán Anxo

Angueira e Gonzalo Navaza, ademais de Tino Vaz,
que se encargará da música.

VICTORIA PREGO
A coñecida xornalista falaranos de 25 anos de transición nos medios, o luns 29
ás 20 h. na Aula Sociocultural de Caixa Galicia.

CONSUMO RESPONSÁBEL
O Sindicato Labrego Galego, a CIG, os CAF, Galiza
Nova, o BNG, EU, a cooperativa Árbore e a asociación
Caleidoscopio continúan a
celebrar estas xornadas na
sede da Federación Veciñal.
O vindeiro xoves 2 de decembro ás 20 h. a agricultora
ecolóxica e membro do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica Galega,
Agatha Broeskamp, será a
poñente da charla A agricultura ecolóxica: Unha oportunidade para a saúde.

ARTELLANDO...
PARA NEN@S
Os sábados 27 e 4 ás 12 h. no
Laboratorio das Artes do
MARCO haberá os contacontos e obradoiros para crianzas
de 3 a 8 anos e, os domingos
28 e 5, os máis cativos
–acompañados– poderán gozar con diversos obradoiros
plásticos. Máis información
en www.marcovigo.com.
■ CINEMA

ENTRE A HISTORIA E
O FUTURO
Caixanova quere dar a coñecer con este ciclo o traballo de tres directores consagrados, máis non demasiado coñecidos entre a mocidade. O vindeiro martes 30
ás 20:30 h. no C.C. Caixanova poderemos ver a fita
Las amargas lágrimas de
Petra Von Kant, dirixida
polo alemán R.W. Fassbinder. O mércores 1 de decembro será o turno de

Arte en
América
Latina é
unha mostra
que recolle
os fondos
contemporá
neos do
Centro de
Arte Reina
Sofía e que
podemos
ollar no CS
Caixanova
de VIGO.

Anuncios de balde
■ Véndese Renault Super 5 coa ITV
pasada, en excelente estado, por 800
euros. Tel. 981 890 723.
■ Alúgase cuarto exterior en Santiago (zona de Conxo), con moita luz,
calefacción, con dereito a cociña en
piso a estrear. Telf. 687 581 137.
■ Interésate pola reivindicación galeguista do Bierzo. Visita www.falaceibe.tk e opin no noso foro. A loita cultural e lingüística dos galegofalantes
do Bierzo tamén é túa. Apóianos xa!
■ Oferécese Diplomado en Relacións Laborais, zona de Vigo. Telf.
627 938 747.

Arrebato, do director Iván
Zulueta.

II ENCONTRO
DE ARTE SONORA
O sábado 27 ás 20 h. no
MARCO preséntanse audiovisuais de Leafcutter
John (UK- Planet MU) e
Electroliving + Autonomía dos arxentinos Juán
Sorrentino e Pepe Marriot.
■ EXPOSICIÓNS

ÁNGEL R. RICARDO
O pintor cubano emigrado a
México móstranos a súa
obra na galería Adhoc (Joaquín Loriga 9) desde este
xoves 25 até o 9 de xaneiro.

A Rede

ARTE
DE AMÉRICA LATINA
O CS Caixanova reune, até o
9 de xaneiro, unha excelente
mostra de máis de 140 pinturas, esculturas e fotografías
de 80 artistas latinoamericanos contemporáneos da
talla de Diego Rivera, Horacio Coppola, Botero, Barradas, Tarsila de Amaral,
Vicente Rojo, ou Torres
García, ademais de artistas
emerxentes cunha amplia
proxección internacional,
pertencentes ao museo do
Centro de Arte Reina Sofía.

CASTRELOS OCULTO
A Casa das Artes amosa unha
escolma das obras na reserva
do museo municipal Quiñones de León. No mesmo lugar
podemos ollar a mostra O
Camiño Portugués da costa,
organizada pola asociación
Amigos de los Pazos.

■ A Plataforma en Defensa do Río Miño desenvolve unha iniciativa coa que
quere instar á Dirección Xeral de
Patrimonio da Xunta a declarar as
pesqueiras de Arbo, Crecente e
Salvaterra como Bens de Interese
Cultural, a maior protección prevista
pola lei para os bens culturais, co fin
de frear a construción de presas neste río. Quen queira adscribirse ao proxecto pode enviar un correo a alberte_reboreda@yahoo.es, incluíndo nome e profesión.
■ Merco casa con finca perto de
Santiago. Telf. 981 565 633.
■ A Comisión Viguesa pola Memoria do 36, pide a colaboración voluntaria de xornalistas, historiadores, deseñadores, programadores de web,
antropólogos, arqueólogos e todos
aqueles que queiran traballar pola
memoria histórica do 36. As persoas
interesadas poden porse en contacto
con Lois Pérez Leira no 986 266 282.
■ Damas e cabaleiros, xuntémonos
para ler os nosos escritores galegos.
Ambiente familiar. Telf. 986 378 608.
■ Alugo cuarto a señora de entre
50 e 65 anos en Vigo, na zona do

Begoña
Pérez-Herrera
Moreno mostra a súa obra
na Casa Galega da Cultura.

O ESTADO DAS COUSAS
CULTURA POPULAR DE SANDIÁS
www.concellodesandias.com
Aínda que pareza o contrario, trátase dunha páxina electrónica non oficial. O seu
obxecto é a cultura popular do concello
de Sandiás e conta lendas sobre a lagoa de
Antela, informa sobre a historia do concello e os intentos de desecamento da lagoa e inclúe artigos arredor da Limia asinados por persoeiros como Risco, Otero
Pedrayo ou Cunqueiro. Moi interesante.♦

CARME NOGUEIRA
Ocupa con dúas videoproxeccións e dúas fotoinstalacións a sala que a galería
Adhoc ten no Calellón de
Núñez, desde este xoves
25 até o 9 de xaneiro. As
obras, pensadas para este
lugar, non só utilizan o espazo privado da sala senón tamén o público que o
rodea.

Na planta baixa e primeiro
andar do MARCO, encontrámonos con esta mostra
sobre O obxecto na arte, de
1960 aos nosos días, composta por 117 esculturas,
pinturas, instalacións, obxectos, fotografías e videoproxecións pertencentes ás
colecións dos Fondos Rexionais de Arte Contemporánea de Francia.

ÁNGELA DE LA CRUZ
No Espazo Anexo, detrás do
MARCO, o museo ven de
inaugurar o lugar destinado
a amosar e apoiar as creacións dos novos artistas galegos. A primeira mostra é a
desta galega residente en
London, consistente en dúas pinturas-esculturas (Larger than life / Máis grande
que a vida e Stuck / Incrustado) realizadas a medida
para estas dúas salas.
■ MÚSICA

MON VALENCIA
A Casa da Xuventude amosa os seus óleos até o 3 de
decembro.

MINGOS TEIXEIRA
A galería Chroma acolle a
mostra Abstracción, figuración... aparente contradicción até o 1 de decembro.

SANTIAGO. LUZ E VIDA
Tono Arias, Vari Caramés, Xurxo Lobato, Tino
Martínez e Juan Rodríguez son os que asinan este traballo fotográfico sobre o mundo xacobeo. Na
Casa das Artes até o 30 de
novembro.

DE PARÍS Á COSTA AZUL
Na sala do CC Caixanova
poderemos admirar obras de
Van Gogh, Renoir, Manet
ou Pissarro entre outros.

ZARZUELA
Podemos gozar deste espectáculo lírico dirixido por
Luís Cosme no CC Caixanova este xoves 25 ás 21 h.

BUITRES
O grupo uruguaio toca o domingo 28 ás 22 h. na Iguana
Club, por unha entrada, na
billeteira, de 12 euros.

V FESTIVAL ARE-MORE
Este venres 26 ás 20:30 h no
teatro Fraga Caixa Galicia o
guitarrista David Russell interpretará obras de Castelnouvo-Tedesco, Bach, Manón, Ramírez, Falú, ou Haendel. A entrada pode adquirirse a través do telf. 902 434
443 até 3 días antes do concerto; por internet en
www.caixagalicia.es; ou na
billeteira do teatro na véspera

Calvario. Bon comportamento. Margarida Agulló, telf. 986 378 608.
■ Véndese Citröen 2 CV, matrícula
PO-U con ITV pasada, por 600 euros.
Telf. 986 264 870.
■ Ofrécese persoa para traballar como repoñedora, limpadora ou auxiliar
a domicilio na zona de Negreira. Telf.
981 191 096.
■ Vendo piso en Vigo na zona de
Gregorio Espiño. 100 m2, 4 dormitorios, garaxe, trasteiro, exterior. Telf.
639 134 041.
■ Vende-se amplificador de baixo
eléctrico Trace-Elliot Combo GP7 SM,
300 w, 1x15 w mais 2 tweeters, pre/post
equalizaçom, baixo activo/passivo, 7
bandas de equalizaçom, line out (600
euros). Telf. 988 240 680 / 619 370 043.
■ Alugo casa en Alcabre, Vigo, confortabelmente equipada. Pequeno xardín, tres cuartos. 500 euros ao mes en
temporada baixa. Telf. 639 074 558.
■ Estudante último curso de enxeñaría dá clases particulares en Vigo: Primaria, ESO e Bacharelato. Matemáticas,
Tecnoloxía, Física, Informática, Electrónica, Economía. Telf. 676 164 482.

tradución de galego-castelán, castelán-galego. Chamar ao 981 696
269 ou enviar un correo a carmengraba@yahoo.es.
■ Germán Cooper, fotógrafo profesional, realiza retratos, festas,
eventos. Ampla experiencia, calidade
e servizo. En Santiago, nos telf. 981
978 834 e 628 695 839.
■ Véndese cámara fotográfica réflex Canon EQS 500 do ano 1998 e
con zoom de 28-80 mm, coma nova.
Chamar ao 670 503 810.
■ Véndese moto Yamaha Virago
XV535 do ano 93, cor negra, 2.300
euros. Telf. 656 666 166, Pontevedra.
■ Son un home sensíbel, solteiro e
sen compromiso de entre 30 e 40
anos, que busca coñecer mulleres
galegas para amizade e, se xorde,
estabelecer unha relación de parella.
Se algunha muller quere saber o que
hai detrás deste anuncio que me escriba ao correo electrónico galizanacion1965@yahoo.es.
■ Xente maior, non nos sintamos
sós os días festivos. Chamádeme,
telf. 986 378 608.

■ Preciso local de ensaio en Sigüeiro. Razón no telf. 619 755 691.

■ Véndese scooter en Vigo con
11.000 km, nova e económica. Chamar ao 607 950 511.

■ Vendo motocavadora Agra8.000, con motor de gasolina a 2
tempos, remorque e aparellos (fresa,
arado e rodas), todo con pouco uso.
Telf. 986 373 099.

■ Alugo casa totalmente equipada
e con garaxe en Nogueira de Ramuín, na Ribeira Sacra. Para pasar
uns días ou por semanas. Telf. 986
376 022 / 661 642070.

■ Casa Solveira, vivenda turística
vacacional en Piñeiro de Bolmente
(Sober) na Ribeira Sacra lucense,
alúgase por días durante todo o ano.
Reservas nos telf. 647 583 325 ou
610 036 354.

■ Desexo facer amigas que amen a
música clásica, a literatura e o teatro. Fran, telf. 605 099 722.

■ Fanse traballos de corrección e

■ Alugo casa nos Ancares, en Corneantes (próxima ao Piornedo) recén
restaurada. Por temporadas ou todo o
ano. Telf. 666 876 102.♦

tes 30 ás 21 h. na igrexa-concatedral de Santa María, o
grupo Stylus Phantasticus,
xunto co barítono arxentino
Víctor Torres, interpretarán
obras de Erlebach e Buxtehude. A organización pon á disposición dos seguidores diversos abonos e descontos
especiais.

XOGOS DE AUGA

Sta. Joana
dels
Escorxadors
é a obra
que
representa
Teatro Lliure,
de
Barcelona,
no Festival
da União
dos Teatros
de Europa,
no PORTO.

Nº 1.152 ● Ano XXVII ●
Do 25 de novembro ao 1 de decembro de 2004

O superbarbeiro de
Sevilla, de
Rossini,
ópera para
crianzas,
baixo a
dirección de
Tricicle, que
poderemos
escoitar e
vero 3 e 4
de
decembro
en VIGO,
dentro do
Festival Are
More.

Heredeiros
da Crus toca
este sábado
27 en
MADRID.
Na imaxe,
o cantante
do grupo,
Toñito
de Poi.

Vilalba
■ MÚSICA
David Russell, considerado
como o mellor guitarista clásico, dá un concerto este
venres 26 no teatro FragaCaixa Galicia de Vigo, dentro do Are More.

e o mesmo día da actuación
por un prezo de 10 euros. No
mesmo lugar preséntase, o
vindeiro venres 3 e sábado 4,
a ópera para crianzas O Superbarbeiro de Sevilla de
Rossini, baixo a dirección de
escena de Tricicle. O sábado
27 ás 20:30 h. poderemos gozar, de forma gratuíta no auditorio Martín Codax do
Conservatorio Superior de
Música, coas Variacións Golberg, de J.S. Bach, interpretadas polo clavecinista Pierre
Hantaï; e o vindeiro xoves 2,
o percusionista Keiko Abe
presenta, no mesmo lugar, as
súas Composicións. O mar-

FÍA NA ROCA
O grupo folk presenta Contravento este venres 26 na
auditorio Carmen Estévez
Eguiagaray.

Viveiro
iveiro
■ EXPOSICIÓNS

MENINAS NO PAZO
O Pazo da Trabe acolle esta mostra até o 31 de decembro.

Porto
Porto
■ TEATRO

XIII FESTIVAL DA
UNIÃO DOS TEATROS
DA EUROPA
Que coincide co PONTI 04,
vense desenvolvendo desde o

P. VILABARROS

12 de novembro e chega até o 5
de decembro. O Teatro Nacional São João representa Teatro de papel / Anfitrião o 27 e
28 de novembro no recinto homónimo e, 30 de novembro e 2
de decembro en Maus Hábitos.
O Teatro de Moscovo - Escola de Arte Dramática representa A Ilíada no teatro Carlos
Alberto até o domingo 28. O
Teatrul Budandra de Bucareste estará con Oblomov no
Rivoli Teatro Municipal o venres 26 e sábado 27. O Katona
József Színház de Budapeste
subirá ao escenario do Teatro
Nacional São João co Tartuffe
o domingo 28 e luns 29. O Teatro Lliure de Barcelona estará con Sta. Joana dels Escorxadors no Rivoli o martes 30 e
o mércores 1. A Compagnie
Silviu Purcarete (Franza-Romenia) subirá ao TN São João
con La cousine de Pantagruel
o venres 3 e o sábado 4. E

Kungliga Dramatiska TeaternDramatern (Estocolmo) representa leka Med Elden no teatro
Carlos Albero o venres 3 e sábado 4. Ademais poderemos
visitar a mostra de escenografía
Dionisis Fotopoulos na Estação do Metro do Campo, e A
casa das cidades do teatro, en
Maus Hábitos, espazo de intervención cultural, onde haberá
leituras, performances, concertos, DJs, instalacións durante todo o festival. Máis información enwww.tnsj.pt ou no
telf 800 108 675.

Madrid
■ MÚSICA

HEREDEIROS DA CRUS
A banda galega vai dar un
concerto este sábado 27 na
sala Moby Dick (Avda. De
Brasil 5, metro Santiago
Bernabeu).♦

D.O.G.
CONS. DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO
Declárase ben de interese cultural, coa categoría de conxunto histórico,
a vila de Ribadeo.♦

cadra nacionalista vese ben
armada atrás, pero falta de
gol e de brillo e tampouco
provoca entusiasmos na grada. Só con Paco RodríguezGattuso o Bloque queda condenado ao catenaccio.♦
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O

constantemente a área contraria, como Nogueira, ou sen
algún xogador desequilibrante que marque a diferenza,
aínda que nalgunhas fases do
encontro pase desapercibido,
como Beiras. Coa UPG, a es-

BNG ten na UPG unha defensa rochosa e
en Quintana un sólido medio defensivo. Mais, a
fronte nacionalista non acadará postos de champions sen
algún dianteiro dos que pisan
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Enoque de Meneses
‘O adestrador do Barça confundiume cun xogador do seu equipo’
RUBÉN VALVERDE
Naceu en Salvador de Bahia e
logo de casar cunha emigrante galega na Arxentina, decidiron probar fortuna en Galicia. Malia ter o nome do fillo
de Caín, Enoque é unha desas
persoas que inspira confianza
nada máis coñecelo. O seu é
todo un exemplo de emigrante emprendedor que vén de
montar en Vigo o Buraco Shop.
Que é o Buraco?
É un lugar aberto ao mundo
humildemente falando. Dígoo
porque intentarei que sexa algo
máis que unha tenda de roupa.
Vai ser un lugar onde cada un pode adquirir a imaxe que desexe,
mercando todo tipo de camisetas
coas mensaxes que cada persoa
elixa. Na provocación está a vida, sempre que se faga con respecto. Un pode levar inscrito nas
súas prendas cousas como Son o
máis chulo ou Mírame as tetas,
coa marca do Buraco e sen meterse con ninguén.
Unha tenda de roupa na
rúa do Príncipe non lle parece
pouco orixinal?
Pero é que isto non vai ser só
roupa. Haberá complentos. Ademais, para intentar dinamizar as
galerías onde estamos, nas que
hai un Sex-shop na entrada que
pode ser un freo para a xente máis
conservadora, levaremos a cabo
actuacións de dinamización. Haberá artistas, pallasos que entreteñan os nenos, actuacións...
Antes de vir a Galicia en
que traballou?
Uf, fixen case de todo. Sempre tratei de buscarme a vida
porque os meus pais morreron
cando era cativo. Con oito anos
comecei un negocio que consistía en levarlle as bolsas da compra ás señoras. Pronto me fixen
cun carro para non ter que leva-

PACO VILABARROS

las ao lombo e máis tarde xa tiña
a outros oito nenos traballando
comigo. A fame fai agudizar o
enxeño. Porque cando es pobre
pero tes traballo aínda tes algo.
En Brasil tamén estiven nunha
mina transportando sacos de terra, pero deixeino porque era
moi perigoso e morreron varios
compañeiros. Logo marchei a
Uruguai sen un peso. O primeiro
día gastei todo o que tiña en dúas botellas de cachaça e púxenme a vender caipirinha pola
praia. Pronto fixen cartos para ir
a Arxentina e traballar en nego-

cios relacionados coas carreiras
de coches.
Que diferenzas hai entre vivir en Sudamérica e en Galiza?
Vin para Galiza porque a miña muller, que coñecín na Arxentina, é de Brión. Aquí hai máis
oportunidades. Sempre hai algo
do que vivir. Alá as cousas son
moi difíciles. O malo é que cando cheguei pensei que non ía parar de chover. Logo de tres meses
dinme conta de que tamén sae o
sol e as praias están moi ben.
Non quero volver ao meu país.
Síntese integrado?

As culturas son distintas.
Aquí a xente é máis desconfiada,
pero unha vez que te coñece é
moi sociábel. Nunca tiven problemas con iso do racismo. Si é
certo que algunha vez chamáronme negro, pero non vou negar a
evidencia, son negro.
En que traballou antes de
montar o Buraco?
Pois tamén fixen un pouco de
todo. Fun vendedor, camareiro,
repartín publicidade e tamén actuei na televisión, porque sempre
digo que son artista.
E que fixo na televisión?
Pois na TVG actuei en varios
espectáculos e incluso fixen de
Edgar Davids, ese xogador holandés que estivo no Barça. Un
día dixéronme que me vestise
coma el en Balaídos, con motivo
do partido contra o Celta. Cando
Saltou a adestrar o Barcelona,
Luís Enrique viu falar comigo
coma se fose o seu compañeiro.
Logo o adestrador, Fran Rijkaard, quedou mirando para min e
comezou a darme instrucións,
pero enseguida viu a miña barriga e decatouse de que eu non podía ser Davids. Comparado con
el, eu son un elefante.
Teño entendido que Davids non é o único famoso que
coñeceu?
Cando tiña vinte anos fun ao
festival de rock en Rio de Janeiro.
Pero como non tiña cartos para a
entrada coeime. Os de seguridade
pilláronme e viñeron detrás miña
correndo. Ao fuxir tropecei cun
tipo que resultou ser o membro de
AC-DC, Angus Young aínda que
eu non o sabía. Comezou a falarme e como non lle entendía nada
contestáballe a todo yes, very
well. Debín facerlle graza porque
me regalou a súa acreditación.
Agora aínda que me vexas medio
rastafari, un dos grupos que máis
me gusta é AC-DC.♦

As bioinvasións na Galiza
Xurxo Pérez Pintos - Xosé Bouzó Fernández
Un libro que fala das especies que colonizaron Galiza.
A ampla nómina de bioinvasións que sofre a nosa terra con consecuencias
negativas para os ecosistemas. O eucalipto, a rola turca, a planta das
pampas, o visón americano, a cotorra arxentina, a mimosa, a perca americana… Animais, plantas e organismos que rachan coa distribución natural e co
seu límite histórico para, por diversos motivos e razóns, colonizar e asentar
nas nosas cidades, no noso mar e nos nosos ríos, campos e montes.

COLECCIÓN NÓS OS GALEGOS

A NOSA TERRA

ADE
NOVID

Greenpeace
MANUEL CIDRÁS

A

reacción social e
política fronte á
campaña fronte á
campaña de Greenpeace
contra os arrastreiros de
fondo galegos amosa unanimidade tan dubidosas
como a propia campaña.
Armadores e mariñeiros,
patronais e sindicatos, o
espectro político e mediático todo espallan ao unísono descualificacións sobre a lexitimidade e mesmo a honestidade da organización ecoloxista, mercenaria de intereses espurios. Algo así sucedeu en
Francia cando os ecoloxistas dirixiron as súas críticas contra as volantas, co
beneplácito dos boniteiros
de Burela e todo o Cantábrico, prexudicados polas
temidas artes de muralla
galas. Entón todos eramos
ecoloxistas, pero agora
cambiaron as tornas.
Galicia, como Francia, ten o dereito e mesmo
o deber de defender o seu
sistema produtivo. Non
digo que a toda costa, por
evitar a brincadeira e porque todo dereito ten límites (os mariñeiros ben o
saben), pero esa posición
de principio hai que dala
por sabida. Tamén é sabido que toda actividade industrial é lesiva para o
medio, que Greenpeace
non é quen de determinar
coa escolla das súas campañas o que é bo ou malo,
que o sector pesqueiro galego está sometido a máis
controis legais e científicos que ningún outro e
que hai moitos máis arrastreiros de fondo doutras
bandeiras. Pero respostar
á criminalización que
dente Greenpeace se fai
dos nosos arrastreiros de
fondo coa criminalización
dos ecoloxistas non é o
máis sensato.
A tensión entre a industria e o ecoloxismo
non está na natureza das
cousas. O problema non
está nesa tensión senón en
como se resolve, e esa solución non está nas mans
dos ecoloxistas nin do sector extractivo. Afortunadamente, supoño. Entretanto, os de Greenpeace
non se deberían escandalizar de que os seus detraídos/detractores asalten o
seu barco para pendurar
pancartas porque foron
eles os que popularizaron
ese modo de protesta.
Nin o que diga Greenpeace necesariamente
vai a misa nin é de todas
todas unha blasfemia
cando nos proe. Pero hai
técnicas de pesca que son
manifestamente mellorábeis e a esa mellora deberían aplicarse todos os esforzos técnicos e científicos. Sexan volantas ou
trens de bolos.♦

