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CURAS
de
FRANCO

Pepe Carreiro

FUNDADO EN 1907

(Páx. 9)
1,75 euros

En 15 anos perdeuse máis da metade da flota

Histórico veto aos orzamentos no Senado
por parte dos nacionalistas

O Goberno afunde máis barcos
que as tormentas

O BNG avisa
a Touriño

(Páx. 2-3)

O Constitucional
obriga a reabrir
a comisión
do Prestige
(Páx. 10)

As plantas
invasoras:
das mimosas
aos eucaliptos
(Páx. 14)

A SENTENZA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC) QUE ANULA
a decisión do PP de pechar a comisión do Prestige, ao considerar que
vulnerou gravemente os dereitos dos deputados da oposición, non
debería quedar unicamente na reapertura da comisión coma se nada
tivese pasado. Con ser importante o esclarecemento do ocorrido para que o accidente do petroleiro rematase en catástrofe e a depuración políticas de responsabilidades, como miles de galegos veñen reclamando nas rúas desde hai dous anos, aínda é máis necesaria a reparación dos dereitos vulnerados dos deputados, como representantes que son dos cidadáns. Non se trata soamente de que o PP, valéndose da súa maioría absoluta, tomase decisións inconstitucionais
nunha lei ou nunha norma, senón que, nunha práctica parlamentaria sen precedentes, atentou contra a propia esencia do parlamentarismo que se basea na existencia de minorías e maiorías con
idénticos dereitos e deberes. De aí a gravidade desta sentenza e a
actitude do PP non só ao negarse agora a reparar os danos, asumindo as responsabilidades políticas necesarias, senón a darlle a
importancia que o fallo do TC ten, porque semella demostrar que
segue disposto a que a Xunta manipule o Parlamento a comenencia. Polo tanto, imponse en primeira instancia unha rectificación
pública e, seguidamente, a dimisión dos responsábeis deste atentado
á democracia parlamentaria por impedir a participación política.♦

DIARIO DE COMIDAS
Xabier Rodríguez Baixeras

A cociña como arte e a comida
como pracer son os protagonistas
deste libro. Unha obra para gozar
dos alimentos e para os gorentar
tamén como materia literaria.

PACO VILABARROS

OS PRACERES E OS DÍAS.

a
IU ante a espad
s socialista
de Damoc(Ple
áx. 17)

O senador Anxo Quintana
(BNG) conseguiu, por
primeira vez na historia da
democracia, que o Senado
vetase os orzamentos
estatais. A proposta
liderada polo representante
galego foi apoiada por CiU,
PNV e PP. Quintana pediulle
até o último momento ao
PSOE que apoiase algunha
das demandas galegas tras
a catástrofe do Prestige. A
postura do BNG pode
considerarse un aviso
dirixido aos socialistas antes
das próximas autonómicas.
(Páx. 9)
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Falan os mariñeiros ante o proxecto de recorte nas capturas

‘Non consentiremos
unha nova redución na pesca’
H. VIXANDE

O proxecto do novo comisario de Pesca de propor ao Consello de Ministros do ramo unha redución das capturas sen base científica levou a todo o sector en Galiza a manifestarse en contra.
Anxo Rial leva 45 anos no mar;
unha vida na que migrou dunha actividade para outra segundo lle ían
poñendo cancelas á pesca. “Andei
en toda clase de artes –explica–.
Até os oitenta estiven na flota de
arrastreiros conxeladores que
traballaba no Sahara. Daquela éramos setecentos ou oitocentos barcos, pero foron reducindo até que
se acabou cando se rematou a vixencia do acordo de pesca con Marrocos. No oitenta e cinco comecei
a traballar no cerco, na anchoa
máis a sardiña e o xurelo. Agora
veñen con esta outra redución”.
Nun documento presentado
polo novo comisario de Pesca da
Unión Europea preséntase un plano para reducir severamente a cota de capturas máximas de varias
das especies máis comerciais. En
concreto, a redución da anchoa
sería do 84,5%, a do linguado e
do xurelo do 19,9%, a da rincha
do 23% e a do peixe sapo do 20%
na Península Ibérica, a zona na
que máis cota tiña España. Só se
salvan o lirio e a pescada, que se
recortara un chisco en anos anteriores e que está a rexistrar unha
abundancia que non se nota na
ampliación da cota de capturas.
Ademais, a intención do comisario é a de establecer varias zonas
de veda tanto na Península Ibérica como nas augas da UE, aínda
que é a Península a zona máis
afectada, posto que a redución daríase no golfo de Cádiz, no caladoiro portugués, no Cantábrico e
no Golfo de Biscaia. No caso galego, as Rías Baixas quedarían
vedadas e tampouco habería acceso ás zonas de fóra das nosas
augas nas que opera a nosa flota.
Tras este anuncio, o novo comisario de Pesca presenta unha
face que se contradí coa anunciada con ocasión da súa elección
por parte do conselleiro de Pesca. López Veiga afirmara no seu
día que Joe Borg había ser “máis

Anxo Rial, de Cambados, e Antonio Pena e Xosé Manuel Roca, de Sada, opóñense a un plano que carece de avais científicos.

sensíbel co sector”. Agora revelouse como un continuador do
austriaco Franz Fischler.
Sobrevivir ao mar e a Bruxelas
Anxo Rial é de Cambados e ten
dous contrincantes: o mar e Bruxelas. A súa historia é moi semellante á de moitos mariñeiros que
sobreviviron para contala. Soubo
de reducións da pesca ao longo
dos anos, mais tamén da autorregulación do sector. “No cerco,
hai tres ou catro anos que a pesca vai algo a menos, en especie e
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Posición dos partidos
actividade e non comprenden como se pretende impulsar un pla- Á marxe da oposición dos marino como este. “O cerco é unha ñeiros a uns planos que poderían
arte selectiva nada agresiva na aniquilar algunhas actividades da
que o peixe permanece vivo até o flota galega, algúns partidos políúltimo momento, de forma que ticos tamén se manifestaron en
os descartes volven vivos ao mar; contra. Chama a atención a posi¿como se pode recortar así esta ción do PP, que considera “non
actividade cando
aceptábeis”
as
hai outras artes
propostas presens franceses
moito máis agretadas, aínda que
sivas que se condurante os anos
senten?”, pregun- usan arrastre
nos que gobernou
ta Xosé Manuel. peláxico, o peor
o Estado si conPara estes masentiu sucesivos
riñeiros, a proxec- que hai, e a UE
recortes pesqueitada redución da
ros e foi incapaz
pesca da anchoa non o prohibe’,
de abrir novos canon ten pes nin caladoiros con acorbeza. “Non se po- Xosé Manuel Roca
dos con outros esde reducir un 85%
tados de fóra da
a pesca da anchoa
UE. Unha clave
e non facer un reparto solidario de da postura do PP en defensa da
forma que se establezan capturas pesca déixase entrever no comupor barco, non é lóxico que o 15% nicado que emitiu e no que acusa
que se podería pescar vaia a mans de “debilidade do Goberno Zapados máis afortunados”, engade tero ante a Comisión Europea e o
Antonio Pena.
Consello de Ministros comunitaTanto Antonio como Xosé rio”. Con esta afirmación os popuManuel consideran que a Unión lares virían a pór de manifesto
Europea non afronta problemas que máis que na defensa da pesca
anteriores que son os que provo- a súa intención é pór o acento nas
can a redución das capturas no críticas ao novo Goberno central.
caladoiro da anchoa, por exemPor outra banda, o conselleiro
plo. “Os franceses están a em- de Pesca Henrique López Veiga
pregar artes peláxicas de arrastre anunciou que participará na reuna mellor época da anchoa, entre nión do Consello de Ministros de
abril e xullo, e ninguén lles impi- Pesca a celebrar en Bruxelas os
de facelo, aínda que se sabe que días 21 e 22 de decembro, no que
o arrastre peláxico é o sistema de se tratará o establecemento do topesca que provoca máis danos”, pe de capturas de pesca na UE en
protestan. Desde hai anos hai un- 2005. Será a primeira vez que un
ha reivindicación para suprimir conselleiro galego estea presente
esta arte, mais a UE non tomou nese foro, cando desde sempre
ningunha medida para rematar asistiron representantes doutras
cun procedemenzonas dependento pesqueiro que
tes da pesca como
causa estragos no
edar o lagostino Gales ou Escocia,
mar e que xa proa pesar de carecer
vocou mobiliza- nas Rías Baixas
dun Estado procións para demanpio. Ademais, Lóé vedar todo o
dar a súa abolición.
pez Veiga falará
No mar a an- arrastre litoral’,
en nome de todo o
choa ten un perEstado; a súa precorrido moi am- Salvador Ribadomar senza non singuplo, desde a canlarizará o caso gale da Mancha
lego nin significadeica o golfo de Biscaia. “Os rá a institucionalizar a representafranceses usan as artes peláxi- ción galega.
cas en augas internacionais e
Postura distinta aos populares
marchan con todo e ninguén fai é que mantén o Bloque Nacionanada”, denuncia Xosé Manuel lista Galego, que sempre defendeu
Roca, por iso, indica “non imos a pesca desde unha posición reiconsentir que vaia para diante vindicativa. O seu portavoz na maeste plano, haberá mobiliza- teria, o deputado Bieito Lobeira,
cións para botalo atrás, todo an- manifestou a súa oposición a este
tes de marchar para o paro”.
plano. “Supoño que se suavizará e
Vén da páxina anterior

‘O

‘V

Principais acontecementos da flota galega
1990 Expulsión de Namibia.
1995 Empeoramento das condicións no Atlántico Norte.
1995 Fin do acordo coa Arxentina. A nova situación só permite pescar
con bandeira e maioría da tripulación arxentina.
1999 Expulsión do banco canario sahariano.
2000 Expulsión, durante un ano, de Cabo Verde.
2001 Drástico recorte de cotas no Gran Sol.
2002 Expulsión de Senegal durante un ano.
2003 Redución do 65% da cota do fletán no Atlántico Norte.
2004 Empeoramento das condicións da pesca en Portugal.
2004 Expulsión de Angola.
2004 Nova normativa estatal da flota do cerco, prohíbense as pequenas
embarcacións.

Evolución da flota por sectores, 1989 – 2004
Altura e grande altura (número de embarcacións)

Palangre de superficie (peixe espada)
Flota conxeladora
Atuneiros conxeladores
Flota bacallaeira
Gran Sol
Portugal 22 9
Banco canario sahariano

1989

2004

178
120
6
28
220

67
41
5
6
133

190

32

Baixura e litoral (número de embarcacións)

Arrastre litoral
Cerco
Volantas

presentarán como un éxito negociador o que non será máis que unha nova volta de rosca para reducir
o tamaño do sector”, afirmou o deputado nacionalista. Para o Bloque, hai que manter a “posición de
non aceptar ningún recorte, trazar
unha estratexia galega para o sector e reclamar o recoñecemento de
Galiza como zona altamente dependente da pesca para que cambien as cousas”.
Neste proxecto de recorte de
capturas hai aspectos que Bieito
Lobeira considera especialmente
inaceptábeis. Entre eles sinala “pretender regular a nosa costa, cando
somos nós quen temos que facelo e
estamos a facelo porque queremos
preservar os nosos caladoiros”.
Ademais, Lobeira denuncia que se
incorre nunha “aberrante discriminación coa Galiza ao pretender limitar as axudas ás áreas que non teñan cidades de máis de cen mil habitantes, de forma que Galiza, a zo-

1989

2004

186
350
88

111
210
34

Salvador Ribadomar é representante da
CIG no Consello Galego da Pesca. A.N.T.

na europea máis dependente da
pesca e a principal potencia, quedará fora das axudas”.
Outros obxectivos
Que este plano do comisario de

Pesca ten obxectivos distintos aos
de protexer o sector ponse de manifesto ao examinar algunhas das
propostas, como o establecemento dunha veda sobre o lagostino
nas Rías Baixas. “O lagostino é
unha especie asociada –explica
Salvador Ribadomar, representante da CIG no Consello Galego
de Pesca–, isto quere dicir que
vén nos lances de arrastre litoral.
Iso significa que para vedar o lagostino, hai que vedar toda a pesca de baixura nas Rías Baixas, iso
é o que de verdade se pretende”.
Os anuncios de recorte explícaos o patrón maior da Confraría da Coruña, Torcuato Teixeira, desde un punto de vista complementario. “Todos os anos, a
fin de ano, o comisario de Pesca
que está nese momento fai unha
serie de propostas absurdas que
despois bota abaixo a Comisión
de Ministros de Pesca pero que
vai conseguindo obxectivos e
recortando a flota”, indicou Teixeira. Aínda que existen mecanismos para evitar este tipo de
planos, Torcuato Teixeira sinala
que “hai un órgano que é o Comité Consultivo que lle di ao comisario que esas propostas necesitan medidas de acompañamento para a flota, pero el sistematicamente ignora isto; sucede que
a Comisión de Pesca está tan
desprestixiada por facer esas
propostas que xa non lles importa continuar así”.
Para o patrón maior coruñés,
“temos un problema estrutural
que ten que ver coa nosa presenza nos órganos da Unión Europa; aínda que se fala de que as
Comunidades autónomas van
participar nos consellos de ministros do seu interese, non estamos nos principais órganos de
decisión, sobre todo non influímos no Consello de Ministros
de Pesca nin na Comisión Europea. Até hai un tempo moi recente, a presenza no Parlamento
europeo permitía que se coñecesen os problemas do sector, pero
o Parlamento niso non pinta nada, o importante é dispoñer dun
lobby que inflúa na Comisión e
non o temos”.
Teixeira admite o “baixo nivel de recursos de pescada e lagostino, pero iso non se soluciona cargándose unha flota, hai
que implantar medidas de recuperación de recursos que sexan
compatíbeis co mantemento da
actividade, o traballo e a flota”.♦

Galiza nunca exterminou unha especie, Dinamarca si
A pesca galega, cada vez máis,
ten que enfrontarse a un argumento baseado nunha falsidade
que lle permite a Bruxelas reducir máis e máis a cota das súas
capturas. Eis a suposta práctica
de esquilmar os caladoiros.
“A flota galega ten o orgullo
de non ter exterminado nunca
unha especie”, lembra o representante da CIG no Consello
Galego de Pesca, Salvador Ribadomar. “Cometéronse algúns
erros e houbo quen esquilmou,
non imos negalo, mais é absolutamente falso que nós sexamos eses depredadores que din
que somos”, engade.
Unha ollada ao noso redor
permite un punto de vista distinto.

“O arenque desapareceu de Europa porque o pescaron até o exterminio os islandeses, os dinamarqueses e os noruegueses”, sinala
Ribadomar. “E ¿lembrades o espadín? –pregunta a continuación–, esa especie tamén desapareceu por obra e graza dos europeos do norte. Mais os que esquilmamos somos nós. ¡Que ironía!”
Contra a permanente campaña que sinala o sector en Galiza como o peor inimigo dos
mares, Salvador Ribadomar pon
de manifesto que a pesca galega
é das máis autorreguladas do
continente. “Mentres estamos a
falar –dicía o sábado once de
decembro–, os barcos portugueses están a pescar nas nosas au-

gas, onde non están a traballar
barcos galegos porque non se
pode pescar os fins de semana”.
En Galiza a flota de arrastre
só pesca cinco días á semana
mentres en Portugal faino 30 días ao mes. No conxunto do Estado hai estipulados topes máximos de captura por barco e día e
nunhas xornadas de pesca nas
que participou todo o sector galego demandouse que se reducise un día máis o tempo de traballo. Isto representa un recorte do
20% do esforzo pesqueiro e pasar a traballar catro xornadas en
lugar de cinco.
“No Consello Galego de
Pesca temos formulado a necesidade de establecer paros bioló-

xicos porque somos os primeiros en desexar a continuidade do
caladoiro”, dixo Salvador Ribadomar. Este sindicalista reclama
que “as medidas que se tomen
sexan acordadas por todo o sector, que ademais ten demostrado
a súa responsabilidade”.
Á marxe da lenda negra sobre a pesca galega, o noso país
conta cun dos sistemas de investigación oceanográfica máis
dotados do mundo, o que lle
permite coñecer a situación dos
seus recursos. É, ademais, o que
máis cumpriu todos os recortes
de pesca impostos por Bruxelas
e o que máis reduciu a súa tonelaxe. O único que non minguou
foi a opinión difundida de que

esquilma os bancos de peixe.
Non entanto, outros países
da Unión Europea ou do mundo
abstéñense de facer os rigorosos
estudos sobre as súas pesqueiras
e como moito orientan a investigación cara pequenas nacións
sen Estado que non se poden defender. Destacan nesas prácticas
os dinamarqueses, os franceses,
os irlandeses ou os xaponeses.
E mentres a pesca galega está
no punto de mira de Bruxelas e
cumpre un por un os seus requirimentos, 18 anos despois de ingresar España na Unión Europea
as augas comunitarias aínda non
están completamente abertas á
flota galega. As augas non, o seu
mercado si, de par en par.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Por que os xornais
escriben “a xoven
Isabel Sartorius” se
ten case corenta
anos?

Está in: A canción
Antes morta que
sencilla. Está out: A
biografía de Kerry.

Hai anos este era un
país mal comunicado.
Agora as autovías
cruzan o deserto.

Trinta días despois,
os bos das películas
continúan
bombardeando
Faluia.

A revolución
francesa nos
automóbeis. O nobre
Porsche vese
obrigado a facerse
burgués cun modelo
de catro portas. Antes
xa baixara de
estamento o Jaguar.
O Rolls é derradeiro
de sangue azul,
séguese fabricando
por riguroso orde de
pedido.

Non todo o que
provoca o telelixo, a
pornografía e a
desvergoña actuais é
malo. Cando menos
xa ninguén se atreve
a utilizar a palabra
sesenteira: pompis.

Un inquérito do CIS
mostra que o 41,6%
dos españois decidiu

C

onstituíuse, hai uns meses, na comarca
do Condado a Plataforma en Defensa
do Río Miño, un colectivo formado por
empresas, grupos ecoloxistas, sindicatos, colectivos veciñais, partidos políticos, etc... A súa
razón de ser principal: loitar contra a construción de tres novos encoros no baixo tramo do
río Miño, un dos 59 espazos propostos para
formar parte da Rede Natura 2000 da UE.
Estes tres encoros teñen o seu precedente
no convenio asinado por Francisco Franco e
Antonio Oliveira Salazar no ano 1968 para promover o aproveitamento hidroeléctrico do tramo internacional do río Miño. O proxecto actual pretende levantar tres encoros xemelgos de
trece metros de altura cada un, nun tramo de algo máis de 20 quilómetros. A construción destas tres presas traería consigo o asolagamento e
destrución dun patrimonio natural e cultural
dun valor excepcional, entre eles as pesqueiras.
As pesqueiras ou pescos son un tipo de
construción presente nos grandes ríos de Galiza (Tambre, Ulla, Miño...). A empresa Unión
Fenosa, concesionaria dos encoros construídos
no noso país desde a ditadura, anegou boa parte dos pescos situados no Tambre coa construción do encoro Barrié de la Maza. Así mesmo
unha de cada tres pesqueiras do Miño desapareceron para sempre pola construción dos encoros de Frieira, Castrelo do Miño, Velle, Os
Peares e Belesar. O número de pesqueiras en
produción no pai dos ríos galegos non fixo senón diminuír progresivamente desde entón,
pasando dos 700 exemplares útiles no ano
1963 aos 450 do ano 2004 (243 na marxe galega, dos que só se utilizan a metade).
A Idade Media achéganos os primeiros testemuños escritos que proban a existencia destas construcións de valor etnográfico. Tal e co-
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As pesqueiras do Miño,
un patrimonio en perigo
Alberte Reboreda

A posíbel construción de máis encoros no Miño ameaza a sobrevivencia das pesqueiras. Estas antigas
construcións, ademais de prácticos medios de captura
de peixes fluviais, son testemuñas da historia de Galiza.
lares. Ademais, na vila de Arbo,
mo afirma Vila Botanes (2001)
“as pesqueiras eran un dos sistenúmero existen documentos do século
XVIII denominados tabalas, nos
mas máis antigos e enxeñosos pade pesqueiras que se fixa o rexistro da propiedara capturar a lamprea: Entonçe
de das pesqueiras, os días de pesca,
aforaron Alvaro Vasques canonidiminuíu
a feitura das redes, cómo armalas e
go desde esteyro de ryo de muynnos fasta o camynno que vay de
cos encoros, incluso a técnica de construción
dos pescos.
Santa Vaya que topa ennas barropasando dos
Levantadas en forma de sóliqueiras que posa ende fazer huna
dos bloques graníticos, as pespesqueyra para lançar rede de
cabaaças ou de caneyro por vozes 700 exemplares queiras do río Miño levan sécue pague por Sam Martino en cada útiles de 1963 los axudando os pescadores a
pescaren lampreas, salmóns e
hunn anno ao cabido dous marasábalos. O número de capturas
vedis de moeda vella (...)”.
aos 450 de
non fixo senón descender nas úlNa Idade Moderna, o Catastro
2004”
timas décadas, tal e como xa
do Marqués de Ensenada (S.
XVIII) xa recolle referencias ao
apuntaba Eliseo Alonso na década de 1980, quen se refería ao
número de pesqueiras existentes no
Miño ao seu paso pola comarca do Condado, así Miño como un “viveiro natural camiño do
como aos beneficios que acadaban os seus titu- exterminio”. A contaminación das augas, a
sobrepesca, as areeiras e
os encoros son os cauROI CAGIAO santes deste atentado
contra a intelixencia e a
biodiversidade.
Existen dous tipos de
pescos, fundamentalmente, as pesqueiras para redes cabaceira e as de redes biturón. As primeiras
constitúense por medio
dun único bloque ou
poio, de forma trapezoidal ou de paralelepípedo,
que se ergue á beira do
río, ben de forma oblicua
ou paralela ao leito. Os
seus muros levántanse
entre 2 e 3 metros sobre o

‘O

Continúa na páxina seguinte

Cartas

Resposta
á ORGACCMM
Desexo aclarar as acusacións feitas nunha carta do pasado 8 de
decembro polo presidente da Organización Galega de Montes
Veciñais en Man Común (ORGACCMM) con respecto á recente consecución da certificación forestal de máis de 50.000
hectáreas de monte galego. En
primeiro lugar, teño que destacar
que a Consellaría de Medio Ambiente en ningún momento cometeu ningunha ilegalidade neste tema, xa que estas certificacións se
obtiveron tras superar un procedemento de auditoría feito por
unha terceira parte independente,
no caso de Galicia, por unha empresa de recoñecido prestixio como é AENOR. Cómpre sinalar
que a superficie forestal agora
certificada está xestionada pola
Consellaría sempre a través de
contratos voluntarios (consorcios
ou convenios) asinados cos propietarios forestais que o desexan.
Por outro lado, Medio Am-

biente está prestando o seu apoio
–de xeito inequívoco– a calquera
sistema de certificación forestal
que garanta a sostibilidade da xestión dos montes galegos, sen mostrar ningunha postura “descaradamente partidista”. As certificacións non teñen nada que ver coa
recentemente creada Asociación
Promotora PEFC-Galicia, que en
calquera caso, é un organismo
apoiado por todos os membros do
sector forestal galego, agás a ORGACCM. Até agora, a Consellaría está tentando impulsar a modalidade de certificación rexional
polo sistema PEFC porque aínda é
o único que permite, dun xeito racional e económico, a posibilidade de certificados para os produtos forestais dos pequenos propietarios. Cómpre lembrar que noutras comunidades, como Euskadi
e Cataluña, xa está en marcha dita
modalidade rexional e a disposición deses pequenos propietarios.
Quero insistir en que dende a
Xunta se apoiará sempre calquera
outro sistema, e como proba, participamos xa en diferentes grupos
de traballo con persoal técnico pa-

ra desenvolver en Galicia o sistema FSC dentro do Grupo Galego
de Apoio á Certificación FSC. O
obxectivo será sempre o de enmarcar a Galicia no ámbito normativo do desenvolvemento sostible a nivel forestal, sexa cal sexa o
procedemento para acadalo.♦
T. FERNÁNDEZ-COUTO JUANAS
DIRECTOR XERAL DE MONTES E
INDUSTRIAS FORESTAIS

Hai malos tratos
nas prisións?
Cando se fala deste tema dáme a
impresión de que os funcionarios
de prisións, polo mero feito de selo, non temos dereito a que se respecte a nosa dignidade nin a nosa
presunción de inocencia. A min
paréceme ben que se denuncien
os abusos que se produzan (aínda
correndo o risco de ser denunciado) porque eu mesmo tamén o fixen, incluso no xulgado, con algúns feitos que considerei ilegais.
O que non acepto é que se aldraxe e maltrate de palabra a todo un

colectivo, que nunca foi uniforme, por culpa duns poucos. E reivindico o labor de moitos profesionais, cargos e compañeiros de
a pé, que fixeron e fan o posíbel
por humanizar as prisións de mil
xeitos: co seu traballo e con outras actividades extralaborais: doando ou conseguindo libros para
as bibliotecas das prisións, acadando recursos extraordinarios
para dar un cursiño, etc.
Canto peor viven os presos,
ben por normas abusivas ou por
mor da masificación, dos fallos
nas infraestruturas, das carencias
presupostarias, peor viven os funcionarios, porque hai máis inxustizas e máis conflitos, máis violencia estrutural. Pero os sectores
progresistas da sociedade rara vez
protestan por estes temas, non si?
As prisións, en realidade, impórtanlle a pouca xente.
Quixera tamén comentar que
non se pode facer nada en prisións
de costas á realidade. E a realidade
é que tamén hai internos conflitivos e agresivos, aos que ás veces é
difícil pararlles os pés, e sería imposíbel de non existiren un réxime
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chan para acadar un longo de entre 4 e 5 m,
por un largo duns 2 m, aproximadamente. As
pesqueiras especializadas nas redes biturón
constan dun número indeterminado de poios
(entre dous e catro maiormente) que se emprazan respecto ao río de maneira idéntica aos
pescos para redes cabaceira. Estes poios dispóñense de maneira graduada desde o punto
de vista volumétrico, perdendo altura a medida que penetran no río até desembocar nun
murete en forma de anteparo coñecido como
rabo que ten como función desviar a corrente
cara aos poios para forzar o destino dos peixes
no seu ciclo migratorio.
O corpo das pesqueiras levántase en cachotaría concertada constituída a seco, isto é,
sen argamasa. Porén, tal e como afirma un
dos seus mellores coñecedores e estudosos, o
arquitecto César Portela (1985), nas últimas
décadas tense incorporado a argamasa, as
grampas de ferro e incluso o formigón, materiais que non deprezaron o seu valor como
“síntese perfecta antre arquitectura e enxeñaría, que acabou por se integrar na natureza,
da cal só se diferencia pola súa xeometría”,
en definición do autor da Casa das Palabras.
As pesqueiras semellan galeóns de pedra
ancorados secularmente nas ribeiras, o último testemuño de cando o Miño era navegábel até Ribadavia. Malia o seu histórico réxime de multipropiedade, o seu goberno corresponde, como en todos os barcos, a un
patrón, que administra a explotación dos
pescos entre os mariñeiros, nome que reciben os demais donos e usuarios. Hoxe o patrón maioritario é Fenosa, un timonel suicida que pretende afundir o barco facendo valer a súa condición de propietario do 90 por
cento dos pescos deste tramo.
No estudo e defensa das pesqueiras destacaron, ademais de Eliseo Alonso e César Portela, nomes propios como os de Antero Leite, Xaquín Lourenzo, Daniel Pino, Manuel Caamaño,
Tarrago Cid ou Molinero Llorente. Pero entre
todos eles resplandece o dun pescador, Ignacio
Gago, que vive e bebe en Arbo para fortuna da
humanidade. Grazas ao seu esforzo e tesón as
pesqueiras iniciaron o camiño da protección legal no 1979. O seu empeño conseguiu que se
incoase o expediente de declaración das pesqueiras de Salvaterra, As Neves, Arbo e Crecente como “patrimonio histórico-artístico”. O
expediente nunca se concluíu, e a protección
unicamente acadou os exemplares localizados
no concello arbense, que figuran desde entón
como “elementos inventariados”, o nivel de
protección máis elemental que considera a Lei
do Patrimonio Cultural de Galiza.

Gonzalo

Vinte e cinco anos despois a Plataforma
en Defensa do Río Miño pretende instar de
novo á Dirección Xeral de Patrimonio da
Xunta de Galiza, a incoar e concluír un expediente de declaración das pesqueiras de todos

os concellos afectados como
Bens de Interese Cultural
(BIC) na categoría de Lugar
de Interese Etnográfico (art.
8.4 f) da lei 8/1995), a maior
protección prevista pola lei
para os bens culturais desta
entidade. A mesma iniciativa
temos intención de presentar
ante a goberno portugués.
Queremos facer boas aquelas palabras de Manuel Rivas que rezaban, a modo de
oración cívica:
(...) A xente sensata do
mundo leva anos falando
da necesidade dun crecemento harmónico e sostíbel. Hai moitas cousas que
facer e cambiar. E hai outras que simplemente cómpre conservar e non tocar.
Para un país como Galicia,
e por referirse a aínda por
sorte abondosa arquitectura popular, as vellas e honorables pedras traballadas polos canteiros non son
unha mostra de atraso senón toda unha riqueza futurista. (...).♦
ALBERTE REBOREDA é técnico de
Patrimonio Cultural.

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

disciplinado e uns medios coercitivos. O que si se pode denunciar é o
seu uso abusivo ou ilícito por parte
dos funcionarios ou da Administración. Pero o que si é de agradecer é
que se fale con certo rigor Eu non
temo o rigor, que cada pau aguante
a súa candea. Eu prefiro que os internos cada vez teñan menos razóns para xustificaren unha reacción violenta. O que si temo é o
sensacionalismo porque aos traballadores penitenciarios nos machaca psicoloxicamente.
E como galego, tamén teño
que lamentar que en Galicia a
administración penitenciaria empregue, practicamente, de xeito
único e exclusivo, o castelán nos
impresos e escritos. Sendo este
outro signo de anormalidade que
se debería superar. Sopran novos
ventos e espero que así sexa.♦
R.C.L.
(OURENSE)

‘Máislibros’ no Incio
A nena pregunta: madriña, que
hai detrás daquelas serras? A

madriña responde: outras serras. Aquelas serras que vés ao
lonxe son as serras do Incio,
verdadeiros libros de natureza.
As especies máis abundantes
son os carballos e os castiñeiros, cada unha destas árbores
encerran tantas historias coma
as follas dun libro. Neles podes
ler aventuras: de mozos e mozas, de fadas, de crimes, seitureiros que se xuntaban en cuadrillas para segar o centeo polo
mes de San Xoán. Tamén son
mexadoiros de lobos, cans ou
gatos monteses que moran estes lugares. Árbores diferentes
en cada época: amarelados no
outono, grises e núos no inverno, verdes na primavera e vizosos e frescos no verán.
Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,
enderezo, documento de identidade e
asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.

Si miña nena, as serras do
Incio seméllanse moito aos libros. As árbores están postas en
liñas coma as palabras quitando
que, na natureza se escribe con
lapis de mesturadas cores. Os
puntos son as pedras ou rochas
que os camiñantes aproveitan
para facer pausas, cada valgada
é unha páxina. As serras son libros con emocionantes historias
para descifrar. Hai persoas-dicionarios ás que podes consultar en cada lugar, son as que
gardan, na súa, a memoria dos
antergos; todos temos moito
que aprender delas, mais agora,
xa quedan poucas.
Como che ía dicindo as serras do Incio son moi famosas.
Por alí andaron os lobos de
Ánxel Fole, poñéndolles os pelos de punta aos viaxeiros que se
arriscaban a cruzalas de noite.
Non sei se sabes que é esta
unha terra fresca onde nacen varios ríos: moitos pequenos engulidos por dous maiores o Mao e o
Cabe. Ámbolos campan con gran
señorío monte abaixo para chegar a regar o Val de Lemos. Os rí-

os son os que fan de marcaserras.
Este gran libro tamén ten debuxos nos que podes entrar e saír: a igrexa do Hospital, románica, marmórea verdosa, tesouro
que te transporta á Idade Media.
Samos coa súa igrexa visigótica
onde podes rezar cos primeiros
cristiáns e o gran mosteiro benedictino, reservado só para o desfrute masculino.
Neste magnífico libro que é
todo o Incio e o seu contorno, podes ollar, ler, entrar e saír dos debuxos, da historia e da paisaxe.
A asociación Cultural Máislibros de Pontevedra foi coñecer o
Incio. Contou coa colaboración
especial da escritora local Marica Campo, verdadeiro dicionario
do lugar. O seu libro Memoria
para Xoana foi a lectura recomendada: “Eu tentarei que coñezas ben a túa terra…porque ninguén pode amar o que descoñece”…” Quizáis vivir é encherse
de memoria”. Grazas, Marica.♦
LOLI AYÁN
(PONTEVEDRA)

xa votar si a
Constitución europea,
a pesar de que o
84% confesa que o
seu coñecemento do
texto é pouco ou
ningún. Iso é o que se
chama confianza nos
telediarios, perdón
nos políticos.

Di Fraga en Antena
3 que o galego non
pinta nada en
Europa. Mágoa polos
miles de emigrantes
que marcharon sendo
el ministro, reministro
e presidente da
Xunta. Falaban
galego, fálano os
seus fillos, en París,
en Genève, en
Hannover, e tamén
francés, alemán e
inglés. Moitos non
aprenderon castelán,
os seus fillos
tampouco. Non o
precisaron.

Volta ciclista a
España. Un ano máis
non pasa por Galiza.
E vai un lustro longo.
No 93 rematara en
Santiago, previo
pago Xacobeo.

Tempos de
agasallar. Algunhas
ideas: Os últimos
fuxidos de Xosé
Fernández Ferreiro
(vén do forno). Tamén
Os anos escuros de
Franco Grande
(versión ampliada).
Para os novos, música
de Ghamberros, disco
do mesmo nome (hiphop en galego e de
calidade). E unha
novidade dunha das
mellores poetas:
Chareton de Chus
Pato.♦
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BIEITO IGLESIAS
dun querubín espido. Segundo o director, Michael Radford, a distribuidora pediulle ‘borrar o papel pintado’
que sae fotografado nunha
escea. Radford respondeulle
que ‘non había papel pintado’ nin na película nin no século XVI, e que os editores
de Sony referianse ao fresco
do pintor do renacemento
veneciano Paolo Veronese
que aparece na película,
rodada en Venecia e Luxemburgo. Outras esceas tabúes
para os televidentes nos
EE.UU., segundo Sony, incluén o sacrificio dunha cabra e unha imaxe de dous
homes bicándose (Financial
Times 2 de decembro).♦

María Sanahuja.

Un xuíz
debaixo
da cama
María Sanahuja, xuíza decana de Barcelona, critica en
El País (12 de decembro) a
nova Lei Integral contra a
Violencia de Xénero que entrará en vigor en xaneiro.
“As rifas e as discusións familiares xa se están a manter
nos xulgados. Estase a xulgar a pais que lle deron unha
bofetada ao seu fillo porque
este o empurrou. E son condenados por un delito de
violencia doméstica. As rifas
entre noivos adolescentes
están rematando nos xulgados de garda. Non sei se tantos recursos do Estado deben destinarse a estas cousas”. A xuíza denuncia tamén os abusos que fan da lei
algunhas mulleres en proceso de separación e anota as
súas causas: “Unha muller
de Madrid que se divorcia
debe agardar, nalgúns casos,
nove meses para que un xuíz
fixe a pensión alimenticia
para o seu fillo. Aquí é onde
empeza a tentación de que,
se o home che deu un empuxón, poidas ir ao xulgado de
garda, denúncialo e en 24
horas podes obter unha pensión e unha orde de afastamento e solucionar e ben
pouco tempo un problema
que tería levado moitos meses resolver”. “Os xuíces, sinala tamén Sanahuja, rexeitan unha de cada catro solicitudes, mais témome que
algún está a ditar ordes de
afastamento sen indicios de
necesidade abondo. Traballan con moita presión mediática e social e ditan ordes
para evitar o escándalo que
se produciría se unha muller
á que se lle denegou este
afastamento ou protección
fose agredida de novo. Pero
vense obrigados a actuar a
cegas, sen probas, sen indicios suficientes. No tocante
as ordes de protección, cantas máis se dan, menos capacidade ten a policía para fa-

cer o seguemento do seu
cumprimento. Todos sabemos que o 90% dos agresos
incumpren esa orde. Se temos unhas poucas mulleres
en situación grave mais con
casos moi identificados, podemos poñer suficientes
axentes para protexelas”.♦

Censuran
a Shakespeare
nos EE UU
por ‘indecente’
A versión cinematográfica
de O mercader de Venecia,
unha produción europea que
será interpretada por Al Pacino no papel de Shylock,
será “retocada” tras a solicitude de Sony, a súa distribuidora nos Estados Unidos. A
empresa teme que algunhas
escenas da obra escrita hai
404 anos poidan ofender as
audiencias de televisión ou
cando menos provocar protestas do poderoso movemento evanxelista. Entre as
imaxes que Sony pide que se
eliminen hai un fresco renacentista que inclúe a pintura
Tom Ford.

Un líder da
moda canso de
ser superficial
Tom Ford, deseñador de
Gucci nos noventa e unha
das persoas máis importantes no seu oficio, decidiu retirarse. Agora quere converterse nun director de cinema
de Hollywood. “Ofrecéronme toneladas de guións que
tratan do mundo da moda,
das modelas e da industria
da beleza. Son un home de
éxito nese terreo, mais eses
temas non me interesan per
se. O meu obxectivo non se
reduce a lograr que a xente
pareza fermosa. Vexa o que
ocorre, por exemplo, na película Monster con Charlize Theron. Non hai ninguén guapo e, non embargante, é unha fita belamente
filmada. Cada imaxe, cada
encadre, cada perspectiva
resultan interesantes. E o
mesmo ocorre coa película
de Sofía Coppola Lost in
translation. O que me interesa é atopar formas visuais novas. Trátase de facer algo que teña sustancia,
algo con significado, algo
que teña valor por si mesmo (El País dominical, 12
de decembro)”.♦

L

odares escribiu no País sobre linguas, separatismos e outros
regocixos. Afirma que España é unha comunidade lingüística
como Franza e Alemaña, quer dicirse, un espazo estatalmercantil cun idioma común; que a nación virtual (plurilingüe)
coa que soñan os nacionalistas irredentos apenas existe en Bélxica
ou Suíza; que é burrada andar con tales trécolas neste reino de don
Xoán Carlos no que o 82% como pouco se expresa en castellano;
que ninguén pretende forzar o monolingüísmo, pois na pelica de
touro badúase en español e noutros idiomas redundantes (vernáculos, maternos, sentimentais, ideolóxicos, pero prescindibles do
punto da vista da economía, tamén do negocio cultural, fílmico, libresco e discográfico). Poda que Lodares sexa un españolista malicioso, porén leva razón. A sobrevivencia do galego pende dunha
futura, talvez quimérica, república independente con dúas linguas
oficiais –galaica e portuguesa–, máis unha terceira –inglesa– pra
servizo, en plan Abba, dos nosos artistas cosmopolitas. Prescindindo dese modelo aproximadamente noruegués, bótalle terra. Tamaña empresa require lecturas fortificantes: Un tubo de fibra de vidro
resiste o ímpeto do océano se está cheo de auga do mar. Se hai
omnipotencia no golpe, hai omnipotencia en encaixalo (Fado,
Emerson). Logo resta a escapatoria de Cioran (Breviario dos
vencidos), preguntándose ¿quen lle roubou o futuro a este pobo
sen pasado?, antes de fuxir de Valaquia pra exilarse no francés de
Racine. Lodares aconsella a abdución extraterrestre, alzar rabo vía
Cervantes; pero a Forza alieníxena explícase en inglés. De
tratantes a cowboys, da billarda ao béisbol, de Samaín a Halloween
e nunca máis mal. E fóra mal tempo.♦

O blog do rumbar

MANUEL RIVAS

Prohibida a memoria

É

o único caso en todo o Estado español. A Xunta refugou por dúas veces os estatutos da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica. Esta asociación está a facer un traballo
exemplar, con grande eco internacional, e vén de recibir o
recoñecemento a xeito de premio e homenaxe dos correspondentes
da prensa estranxeira en España. O que conseguiu esta iniciativa
cidadá foi poñer en marcha unha reparación que debería ter sido o
primeiro punto dos acordos que deron lugar á transición democrática.
A primeira pedra dunha democracia é a da honra dos demócratas
mortos, dos exiliados, dos resistentes. Mais aquí miles de asasinados
por ser leais á República –moitos militares entre eles– seguiron sendo
mortos clandestinos, soterrados en fosas comúns, sen un sinal. Nestes
casos, a terra convértese nunha grande fundición de campá onde
resoan os badalos dos ósos. Un pobo non pode durmir en paz se non
atende ese murmurio, non pode cimentar a confianza básica sobre o
silencio mudo. É un mandato que non pode someterse a ningún oportunismo. Os brutáns que negan esta restitución coa desculpa de non
“remexer o pasado” eles son quen remexen o principio do equilibrio
social, o principio da lei e da xustiza: devolver o nome (a cruz, se se
quere) a quen foi vítima da inxustiza. Estamos a falar dun mínimo de
trinta mil persoas co paradoxo de ser “desaparecidos-localizados”,
que están aí, sepultados baixo toneladas de reloxos enferruxados, nun
mapa da ignominia. O traballo da Asociación comezou ben perto de
Galicia, en Priaranza do Bierzo, en outubro do ano 2000. Daquela, un
dos promotores, Emilio Silva, conseguiu atopar os restos do seu avó,
asasinado xunto con outras trece persoas. Emilio conta que noutra fosa aberta no Bierzo apareceron os restos dun estudante coruñés de
Medicina chamado Lucas Folla. Fórono matar aló. É todo o que
temos del. Un interrogante. Como o que está colocado na conciencia
da Administración galega. A Xunta vén de anunciar que o ano vindeiro, nas actividades do Camiño de Santiago, vaise inclinar por un modelo máis cultural, polo diálogo de civilizacións, e traer figuras
intelectuais de relevo internacional. Haberá que explicarlles, cando
veñan, que aquí está prohibida a memoria?
Memorial do holocausto. Galicia debería participar de xeito
activo na homenaxe europea ás vítimas do Holocausto, no mes de
febreiro do 2005. Neste mesmo xornal, José Viale Moutinho publicou a listaxe de 49 galegos falecidos no campo de concentración
de Mauthausen, entre 1940 e 1945. Hai moitos máis, falecidos
noutros campos ou como integrantes da resistencia francesa contra
o nazismo. Eses heroes galegos, homes e mulleres, deberían ter o
seu memorial na Irimia, alí onde nace o Miño.
As pintoras esquecidas. Un le este libro e di: Home, Pereira,
por que paraches? Pereira é Fernando Pereira Bueno e o libro A
presenza das mulleres pintoras na arte galega: 1858-1936. Neste
caso, a lectura é un estrelampo nun cuarto escuro. O que fica, siluetas de vidas, sombras de cadros, é o comezo da imaxinación.
María Corredoira, Elena Olmos, Lola Díaz Baliño... Historias reais, fanadas, alegorías de república. Que foi da Soidade que
pintou María Corredoira? O libro informa que esa obra foi vendida, como foron todas as presentadas pola artista, nunha
exposición en Bos Aires. A esvaída reproducción gráfica, copia
de copia, semella destinada a incrementar o feitizo e o misterio.
Soidade é, en pintura, o que o poema Negra sombra.♦
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Cultura e
política
X.L. FRANCO GRANDE

E

ntre nós ten sido un andazo a suposta contradición
entre actividade cultural e
actividade política. Conceptos
que, ao cabo, veñen ser unha
mesma realidade, ou dúas facianas desta, pretendeuse opoñelos e contrapoñelos, sempre
coa torta intención de separalos para condenar a acción
cultural e subliñar a acción
política, e aínda para suxerir
que facer cultura viña ser
pouco menos que esquecer
aquela e mesmo impedila ou
entorpecela.
Así se puxo en
circulación o tópico do “culturalismo”, como concepto
oposto ou incompatible co
activismo político –tópico
que privou nos derradeiros
tempos do réxime anterior e
do que aínda non nos temos
purificado abondo. Por
exemplo, culturalista era o
galeguismo dos homes que
crearan unha ben coñecida
editorial nosa, termo co que
se quixo apoñerlles unha falsa idea de falta de compromiso coa realidade, de “escapismo” ou de “elitismo”.
Nunha realidade social como a nosa, a acción cultural
tivo que ser promovida para
levar á conciencia da sociedade a idea da súa singularidade,
da súa personalidade, da súa
entidade como pobo. Desta
maneira, o labor cultural era,
sen a menor dúbida, un labor
político, pois ningunha política verdadeiramente galega
tiña sentido nin viabilidade
sen que previamente a
sociedade tivese conciencia da
súa singularidade, da súa personalidade, da súa entidade
como pobo.
Outra cousa –e nada desprezable, porque é dunha importancia ben evidente– é
que boa parte da política
galega fose feita por homes
de cultura e non por
verdadeiros políticos. Homes
de grandes talentos en diversos eidos da cultura, polo xeral, foron pésimos políticos.
Pero iso só demostra que os
nosos políticos case nunca
souberon estar á altura dos
nosos intelectuais. Que son
cousas ben diferentes. E menos aínda aqueles que
alcumaban, e seguen
facéndoo, de “culturalistas”
aos que creaban país á par
que creaban cultura.
Non sei se teremos aprendido a lección que deses
feitos se segue. Toda
experiencia se consegue
experimentando. E xa
levamos máis de vinte anos
de experiencia política, tempo
abondo para que os nosos políticos se vaian poñendo á altura dos nosos homes de cultura, dos que ao día de hoxe
seguen estando a anos luz.
Polo de agora é claro que están moi por embaixo destes.
Infelizmente para o país.♦

O PSOE recoñece a Quintana en Madrid pero o PSdeG critícao

O veto do Senado aos orzamentos
marcará a política cara ás autonómicas
A. EIRÉ
O veto aos orzamentos do Estado no Senado promovido
polo BNG, con escasos efectos prácticos, convértese aínda nun feito político de primeira magnitude, non só por
producirse por vez primeira
en 27 anos, senón por deixar
claros os posicionamentos políticos na Galiza cara ao futuro.
Nunca un grupo político cun só
senador armara tanto rebumbio,
converténdose en protagonista
dun feito sen precedentes na
historia democrática do Estado
español: a devolución íntegra
dos orzamentos estatais ao Congreso ao seren rexeitados polo
Senado. Veto que, formalmente,
supón que o Senado rexeitou
uns orzamentos baseándose exclusivamente nos agravios cometidos con Galiza nas contas
públicas. Anxo Quintana, senador do BNG, elixido polo Parlamento para representar a Galiza,
tivo tal honra.
Se esta derrota do goberno
central non ten efectos prácticos
ao contar no Congreso con maioría suficiente para aprobar en última instancia uns orzamentos tal
e como saíron da Cámara Baixa,
si ten unhas repercusións políticas importantes, sobre todo cando estamos a menos dun ano das
eleccións autonómicas galegas.
O BNG apoiara a investidora
de José Luis Rodríguez Zapatero
como presidente logo de longas
negociacións coa cúpula socialista ao ofrecerlles non só diálogo,
senón un “cambio de trato do
Goberno central para con Galiza”. Os orzamentos eran esa
grande proba do nove, estudadas
antes nas escolas primarias, para
comprobar se a suma de intereses
entre os nacionalistas galegos e
os socialistas, estaba ben feita.
No BNG analizaron que non
era así. Que o seu apoio a Rodríguez Zapatero e a súa disposición a chegar a acordos non se
correspondían cos sumandos que
o ministro Pedro Solbes incluía
nos orzamentos. Os nacionalistas galegos levaban meses defendendo que os orzamentos do
Estado tiñan que recoller as cifras aprobadas como necesarias
polo Parlamento galego.
Durante o debate no Senado,
Quintana, non só lle repetiu esta
demanda a Solbes, senón que lle
demandou que comprobase como as cifras dos orzamentos
estatais non acadaban nin moito
menos as reclamadas polos socialistas para os orzamentos do
ano 2004 ao Goberno Aznar.
Argumentou tamén Anxo
Quintana que os orzamentos presentados polo goberno central
non garanten que Galiza chegue
ás grandes infraestruturas e á alta velocidade no 2009 como prometera o PP e demandara o
PSOE. Reclamación, que por outra banda, tivera o apoio unánime do Senado.

Anxo Quintana, senador e candidato do BNG nas próximas eleccións autonómicas.

Reaccións sorpresa

coa dereita ao dicirlles “non aos
orzamentos dun goberno de esQuintana mostrouse disposto a se- querdas” e ao xiro social “máis
guir dialogando co goberno cen- importante dos últimos nove
tral, sobre todo durante a tramita- anos”, en palabras do senador
ción do Plano de Infraestructuras. Luís Anxo Lago, en Madrid non
Pero o 14 de decembro, no Con- censuraban a actitude dos nagreso, o PSOE volveu rexeitar cionalistas galegos. Quintana
comprometer prazos para garantir denunciara dous días antes que
que as infraestruturas galegas re- desde o PSdeG estaban a pór
maten no tempo acordado. Era a atrancos para que non chegasen
a un acordo co
terceira vez, por
goberno central.
máis que o parlamentario Francisvoceiro socialista Os nacionalistas
galegos repetín
co Rodríguez deunha e outra vez
mandase un com- no Senado
que o que pretenpromiso aínda que
dían eles non era
só fose no AVE, cualificou
erosionar o goao considerar que de ‘magnífica’
berno central, senas estradas se esnón mellorar os
tá a cumprir mini- a intervención
orzamentos para
mamente os prade Quintana.
Galiza. Acusazos.
ban a Touriño de
Pedro Solbes,
non ter peso en
logo de afirmar
Madrid para conque eran “os meseguir uns orzallores orzamentos
posíbeis”, díxolle a Anxo Quin- mentos axeitados e de impedir
tana que tiña a “sensación de non que o fixese o BNG, por motiter sido ben tratado”, ao referirse vos electorais.
Fronte ao apoio mostrado
ás “preocupacións particulares”
do BNG ao vetar os orzamentos. polo PNV e CiU desde ERC taO voceiro do grupo socialis- mén criticaron o BNG polo seu
ta, pola súa banda, non só non veto aos orzamentos prexudiatacou o senador nacionalista, cando a un Goberno “tan sensísenón que cualificou de “magní- bel ás cuestións autonómicas e
fica” a intervención de Quintana dialogantes”.
ao esmigallar as contas públicas
presentadas por Solbes. Pola Posturas claras
contra atacou duramente ao PP,
afirmando que apoiando o veto O veto protagonizado polo
do BNG, “están a recoñecer a BNG no Senado, non só é unha
súa propia responsabilidade” zoupada ao goberno central, sepois Quintana está a denunciar o nón que acada unha forte dideterioro económico de Galiza, e mensión política na Galiza. No
“vostedes levan catorce anos go- PSOE non crían que o BNG fose quen de “aliarse” co PP para
bernando esta comunidade”.
vetar os orzamentos. Menos
aínda que conseguise o apoio
Críticas dos PSdeG-PSOE
de CiU e PNV. Desde o PP tamDáse así o paradoxo de que pouco acreditaban que o BNG
mentres os socialistas galegos fose tan alá no enfrontamento
atacaban o BNG por “aliarse” cos socialistas estando como

O

PACO VILABARROS

están tan perto as eleccións autonómicas. No PP consideran
que o pacto entre nacionalistas
e socialistas xa un feito no caso
que eles non consigan maioría
absoluta.
A incredulidade duns e doutros, malia ás afirmacións de
firmeza dos nacionalistas, procede, se cadra, do descoñecemento dos eixes que marcan a
política do BNG desde a súa
fundación. Non é o eixo principal a contradición entre “dereita-esquerda”, senón entre “Galiza-Estado”.
Só así se entende a postura
do BNG rexeitando uns orzamentos, que apoiaba toda a esquerda do Estado, por consideralos lesivos para Galiza. Só así
se entende tamén que posibilitase un triunfo do PP a nivel estatal, cando este é o seu principal
inimigo político.
Baixo estar coordenadas tamén habería que ler a teima de
Quintana de seguir realizando
chamamentos tanto a Fraga como a Touriño para lograr un
acordo para “defender os intereses de Galiza”.
Esta posición nacionalista
deberá ter tamén unha lectura cara ás próximas eleccións autonómicas. Desde o PSdeG-PSOE
non só daban por sentado un
acordo de goberno co BNG, senón unha postura subordinada
dos nacionalistas, incapaces de
deixar gobernar o PP.
“O veto propiciado polo
BNG aos orzamentos do Senado,
semella marcar claramente a
fronteira que o BNG non está
disposto a pasar. Temos e sempre
tivemos as mans libres para realizar unha política sen ataduras
nin supeditacións, non coma outros. Antes, agora, e no futuro o
único que nos vai mover son os
intereses de Galiza”, afirman
desde a Executiva.♦

Europa
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O triunfo do alcalde de Ferrol mostra o poder de Romai no partido

Xoán Juncal, novo presidente provincial
do PP na Coruña a pesar de Fraga
PERFECTO CONDE
Hai apenas catro anos, polo novo presidente do Partido Popular (PP)
na Coruña, o alcalde ferrolán Xoán Juncal, non había case quen
apostara. Tratábase dun silandeiro deputado que acudía ao Parlamento da rúa do Hórreo de Santiago sen máis preocupación que a de
pasar inadvertido. Daquela, algún dos seus contrincantes políticos,
que pensaba que o coñecía ben, acostumaba a dicir de Juncal que
“formaba parte da procesión dos caladiños” e que “non era capaz de
perder o seu habitual sorriso aínda que lle pisaran un calo”. Por seguir botando man da metáfora, o home de Xosé Manuel Romai Beccaría que agora manda no PP da Coruña non rompía un prato.
Porén, cando estaba andando o
verán do 2000, este ex alumno de
Xosé Manuel Beiras empezou a
dar sinais de que non lle satisfacía
seguir sendo só un economista
ben colocado no mercado da xestión administrativa e financeira
privada de Ferrol. Casado cunha
farmacéutica que é, ademais, colaboradora técnica do Concello
de Ferrol, o fillo do dono dun antigo e popular comerció ferrolán
chamado “El niño judío” fixo a
primeira grande aposta da súa vida levándolle a contra ao propio
Manuel Fraga coa presentación
da súa candidatura contra o candidato oficial que era Gonzalo
Antón, un consignatario local de
buques que pensaba que Juncal
era pan comido para el.
O que non tiña nada que facer
“Non ten nada que facer”, dicían
de Juncal daquela no seu propio
partido, que estaba convulsionándose internamente polo enfrontamento que rexistraban varios persoeiros locais da organización política de Fraga. Un deles, o daquela concelleiro Román Cenalmor,
até emprendeu contra el unha
campaña que o levou aos tribunais
de xustiza por ter relacionado indebidamente o que logo se converteu en alcalde de Ferrol cun club
de alterne que estaba aberto en Fene. Cenalmor foi condenado e
Juncal puido probar que el só se
relacionou cunha empresa comercial que ocupou o mesmo local antes de que se convertese en club.
O de que non tiña nada que facer era só unha apreciación infundada. Juncal gañoulle a Gonzalo Antón a presidencia local do PP,
e Manuel Fraga tivo que tragar o
primeiro sapo que lle botaba un
principiante da política. Aínda así,
en Ferrol seguiron coidando que
Juncal era home de carreira curta,
e que non ía chegar moi lonxe.
Pouco despois, en 2003, conseguiu facerse coa candidatura do
PP á alcaldía de Ferrol e máis de
dous e de tres dos seus adversarios
seguiron desprezando a súa pegada. Eran tempos nos que as dramáticas consecuencias do Prestige
calaban moi fondo na opinión pública e o daquela delegado xeral
do goberno estatal, Arsenio Fernández de Mesa, en plena combustión política pola mala xestión
dos desastres derivados do barco
sinistrado, apenas puido facer
máis nada que ver como Juncal tecía a súa arañeira pouco a pouco.
Juncal non só non gañou as
municipais de Ferrol senón que
viu como o PP perdía dous con-

celleiros con respecto á consulta
de 1999. Porén, cumpriuse a súa
ambición de ser alcalde. O sorprendente éxito electoral dos
independentes de Xoán Fernández, que pasou de tres a cinco o
número dos seus concelleiros,
permitiulle a Juncal aliarse con
ex conselleiro de Industria e sucedeu o nacionalista Xaime Bello na alcaldía de Ferrol. Dende
entón, Juncal sabe que o seu ascenso xa non ten os límites reducidos que lle querían marcar os
seus adversarios.
De Romai
Home de Xosé Manuel Romai e
Xoán Xuncal.

amigo do actual vicepresidente
primeiro da Xunta, Alberto Núñez Feixóo, dende os seus tempos de estudantes en Santiago,
Juncal non as tiña todas consigo
cando decidiu enfrontarse outravolta ao mesmísimo Manuel Fraga poñendo a súa candidatura a
competir con Xesús Almuíña, o
candidato que Fraga vía con bos
ollos e que defendeu publicamente. Podía gañar, pero e se
perdía estrepitosamente? Chegaron a pedirlle que se retirase para ver de recompoñer as posibilidades dun único candidato, e
Juncal dixo que iso tíñao que
marcar a democracia dos votos.
Se por un lado tiña dúbidas acerca da sorte que podía correr por
esta vía, contando como contaba
Almuíña co apoio inicial de Fraga e coa concupiscíbel anuencia
das cabezas visíbeis do “boinismo”, Xosé Luís Baltar e Xosé
Cuíña, o alcalde de Ferrol tamén
se sabía apoiado pola intendencia “raxoniana” que están contribuíndo a montar o ex ministro
Romai, a tamén ex ministra Ana
Pastor e o ex presidente de Co-

XOSÉ M. SARILLE

É

rreos Feixóo. Por que quen dixo
que Francisco Charro levaba razón aquela vez que quixo matar
polticamente a Xosé Manuel Romai dicindo del que só era un “ex
de todo”? Contra o que podía parecer, o de Betanzos está case
máis vivo ca nunca e está indo
moito máis aló que o simple feito de transmitir sinais por columnas de fume. Que Cuíña teña ollo
con Romai, que pode acabar sendo o que lle poña definitivamente costa arriba o seu futuro político.
De ser así, comezaría o declive definitivo non só do gremio
dos da “boina” senón até do propio Manuel Fraga, que empeza a
ver como algún dos seus propios
seguidores máis veteranos xa
non está do seu lado. Un bo
exemplo é o de Romai, que colaborou con Fraga dente os tempos
de Franco. Dito doutra maneira,
a guerra de “boinas” contra “birretes” lonxe de asinar a paz que
fixo foi mostrar a falsa idea de
que está nunha tregua, e que pasou no PP da Coruña algún día
pode ser exportábel.♦
P.C.

verdade que o
pesimismo é un dos
principais disolventes da
vontade política. Tamén é
verdade que o BNG padece
agora esta eiva. Dicía o lembrado estatista José María
Aznar, magnificamente rememorado estes días polos seus
discípulos, que se saímos a
empatar perdemos. A
reflexión non é de
Talleyrand, nin sequera de
Escrivá de Balaguer, é do
bárbaro Aznar, e iso abonda
para que enriqueza o acervo
da ciencia política. En letras
de ouro deberían poñela na
base estadounidense dos
Azores.
E no entanto, o BNG non
ten razóns para o pesimismo,
segundo din os medios de información menos interesados
en que o Bloque suba. A falta
de confianza debería esvaírse
agora, despois da excelente
xogada política realizada no
Senado.
Pero o exército sudista,
político e mediático por
suposto, vai agardar mellores
momentos para a emboscada.
Atacarán cando a fronte política teña que meter as súas
hostes polo inevitábel
desfiladeiro da Constitución
Europea. E alí dispararán a
cachón, comuniquen o que
comuniquen os mensaxeiros
encargados de procurar o salvoconduto.
Se o Bloque opta polo
non, será a organización de
sempre, a negadora de Europa, botada ao monte, incapaz
de advertir as virtudes que
todas as persoas normais detectan no novo marco legal
que aparece.
E se decidise votar si, comezaría a caza mediática do
Bloque, daquela si que
definitivamente en crise. Porque cando alguén ten sentido
común, os de sempre, os
negadores de Europa,
botados ao monte, incapaces
de advertir as virtudes que
todas as persoas normais detectan no novo marco vixente
que aparece, volven ás
andadas, discuten e colocan a
organización en caída libre,
como dixo Fraga antes de
que lle dese a el pola
descomposición intestinal.
E a pesar de todo, hai
algo aínda máis
problemático: é fácil botarlle
a culpa ao externo e moi difícil lograr un discurso propio
ben articulado. Talvez a fronteira entre o si e o non sexa
en Galiza máis delgada do
que semella. En calquera
caso, e se triunfa no Bloque a
opción do non á Constitución,
o que non se pode é botar a
pacer os vellos clixés, as frases feitas, o mil veces remoído. O Bloque ten que posuír
para esas datas un discurso
perfectamente trabado e
firmemente europeísta. E un
esquema de campaña con
máis rigor e menos propaganda que nunhas eleccións típicas. Se non, os sudistas dispararán sen piedade.♦
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Hai prexuízos á hora de facer
investigación histórica sobre a
igrexa?
Hainos e é por unha visión
moi extendida de que sería estudar algo que ten tendencia a desaparecer. Daquela estudar a historia de igrexa sería estudar unha
superstición e algo cuase arqueolóxico. En España e en Galiza foi
un asunto pouco traballado polos
historiadores, e cando se fixo a
ocupación principal foi a relación
Igrexa-Estado, e non a organización da igrexa e as súas relacións
coa sociedade e a economía. Iso
fomentou os tópicos. O meu interese era profundar, de maneira
sistemática e científica, no tema
da relixión e a igrexa en Galiza.
Penso que é unha necesidade que
a Universidade se ocupe destas
investigacións. En moitos países
europeos hai disciplinas específicas, pero en todo o Estado español só hai unha cátedra de Historia das Relixións, na Universidade de La Laguna (Canarias).
O seu libro estuda o período de 1936 a 1965, cando o
Concilio Vaticano II. Cal é a
radiografía da Igrexa neses
anos do franquismo?
Centreime nese período en
particular para a miña tese de
doutoramento, aínda que teño estudos sobre o século XIX e primeiros XX. Desde 1875 a Igrexa
non lle quedara outra que dialogar
coa modernidade e ir adaptándose.
A partir de 1936 retorna á idea de
recuperar o pasado “glorioso” da
unión da igrexa e o estado, e que
este sexa unha ferramenta para lograr os obxectivos eclesiais de recuperar unha cristianización que a
Igrexa consideraba perdida. A
Igrexa únese á Ditadura con claridade e recibe cartos e privilexios a
cambio de darlle lexitimación ideolóxica. Tamén lle oferece un conxunto de funcionarios dispostos a
arroupar en toda a política centralista e de silenciar ou fomentar políticas do estado, incluída a represión. Xerarquía eclesiástica e Ditadura identifícanse por completo.
Son minorías excepcionais as que
se colocan a distancia.
O arcebispo de Santiago
Muñiz de Pablos foi o primeiro
en referirse á sublevación golpista como Cruzada.
É o primeiro, aos tres meses
da guerra, que inclúe a denominación Cruzada nunha Carta
Pastoral. Despois extendeuse por
outras publicacións.
A lexitimación da guerra
supoñía tamén activismo na
represión?
O papel principal é manterse
en silencio ante unha represión
que obviamente coñecía. Despois
hai cregos e bispos que son activos
e incítana. Os cregos tiñan que informar os certificados de boa conduta e oferecer datos ideolóxicos e
relixiosos sobre os perseguidos e
decidir o seu destino, de vida e
morte mesmo. É difícil saber que
cantidade de cregos actuaron a favor da represión e cantos axudaron
a salvar, porque esa documentación non é accesíbel e temos que
recorrer a declaracións públicas. O
bispo de Ourense di que hai que ir
adiante con ela a fondo pero o de
Tui chega a falar de “excesos de
represión e vinganzas”. É unha
crítica mínima pero é a única que
temos documentada.
Os arquivos non puido consultalos?
Toda a documentación poste-

Xosé Ramón Rodríguez Lago
‘A igrexa estivo identificada co franquismo e
iso pesa no debate actual’
XAN CARBALLA

“La iglesia en la Galicia del franquismo” (Edicións do Castro) é o libro que recolle o traballo de investigación de Xosé Ramón Rodríguez Lago (Vigo, 1970).
Doutor en Historia, os seus traballos téñense centrado nos fenómenos migratorios e no papel das relixións e as súas institucións no mundo contemporáneo.
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rior aos anos 20 é case inaccesíbel e só con paciencia e contactos podes consultar algo. As autoridades da Igrexa non consideran que, despois de 84 anos, haxa obriga de abrir eses arquivos.
E que ocultan?
Non estamos falando dunha
documentación concreta, simplemente desde esa data non se
pode ver nada. Non é que oculten, por exemplo, certificados de
boa conduta para non estimar o
papel da Igrexa na represión,
simplemente non se pode consultar nada. Nun arquivo hai documentos de todo tipo da propia
Igrexa. Os que puden consultar,
de Acción Católica, fíxeno porque non estaban arquivados. Se
puidésemos facer o mesmo traballo co clero teríamos enormes

datos. Nesa época a comunicación da igrexa coas autoridades
era constante e ben seguro que é
unha fonte histórica de interés en
moitas direccións.
Non hai unha obriga legal
de permitir o acceso?
Todos os documentos deberían estar gardados e centralizados
nos Arquivos Diocesanos. Non
son experto, pero a lexislación
dos arquivos privados fala dunha
reserva de cincuenta anos. A partir de entón pasan a ser documentación a consultar. O asunto
ten tamén o seu aquel porque receben axudas públicas para modernizarse.
O papel Acción Católica era
distinto ao da propia Igrexa?
Acción Católica nace no ano
1926. Daquela a igrexa necesita-

ba mobilizar os católicos porque
había menos cregos e non podía
manter a mesma influencia na
sociedade. Despois da guerra a
situación muda, porque entenderon que cos cregos lles abondaba
grazas ao favor do estado. Desde ese momento Acción Católica
está moi controlada financeiramente e nas súas actuacións, e a
capacidade que tiveran ao principio mingua moito. De 1945 en
diante a súa misión é acompañar
o clero e non teñen autonomía.
Pero dentro naceron movementos como HOAC ou JOC,
que despois serviron de embrión de organizacións orbreiras.
Iso é máis chamativo, os movementos especializados (educativos, obreiros,...) que naceron

dentro de Acción Católica que
estaban máis inculturados no ambiente no que traballan. Seguen
un método, que despois adoptou
a Teoloxía de Liberación, baseado na consigna “ver, xulgar, actuar”. Iso obrigaba os militantes a
facer unha análise política e sociolóxica e despois decidir actuacións, o que supuxo, no contexto
da Ditadura, algo revolucionario
tamén para a organización eclesial. Son grupos minoritarios e
con moita discontinuidade, foron
pouco financiados e ademais
acosados. Ese acoso alimentou
os seus contactos con organizacións clandestinas.
Estuda sobre todo Acción Católica, pero neses anos xa agroman grupos como o Opus Dei.
Acción Católica estivo debatendo entre formar elites ou masas, aínda que máis ben serviu para isto último. Os chamados Propagandistas de Acción Católica si
naceron no tempo da República
para formar elites (deputados,
cargos políticos,...) e algúns deles
foron cadros da Ditadura, aínda
que o franquismo preferiu xente
da súa propia confianza e formación. Por outro lado estaba o
Opus Dei que case non aparece
publicamente aínda que ten presenza importante en Galiza. Fundárase nos últimos anos corenta
en Santiago, entra decontado na
Facultade de Dereito en Santiago
e obtén moitos recursos financeiros. Axiña terá o primeiro Colexio Maior católico en Galiza, A
Estila, dirixido por Laureano López Rodó, que despois será un
dos ministros principais do rexime franquista. O Opus si ten unha orientación de formar élites,
busca ocupar cátedras universitarias, e confróntase cos Propagandistas. Esa competencia aumentou co tempo, e nos 50 e 60 é un
enfrontamento aberto na Universidade, na organización de exercicios espirituais ou no control de
residencias de cregos. Pero o
Opus actúa evitando presenza pública, buscando canais e redes de
poder para afianzarse.
E as ordes relixiosas? Porque a súa presenza na educación é moi grande.
É un tema que hai que estudar
a fondo porque esa presenza medra
moito partir dos anos sesenta, e sobre todo para entendermos a influencia da Igrexa nas cidades. No
libro traballei algo sobre os Xesuitas pero queda moito por facer.
No debate actual, que peso
ten a identificación da Igrexa
co franquismo, o nacionalcatolicismo?
Segue pesando en todos, porque non se pode esquecer a historia
e a Igrexa tivo unha identificación
obsesiva co réxime. Hai sectores
da Igrexa que seguen teimando en
chegar á sociedade cos valores
cristiáns desde o poder e non entenden o papel da Igrexa doutro
xeito, porque ademais iso é o que
viviron, como se educaron e non
queren renunciar. Temos tamén un
sector da sociedade que reacciona
desde os sentimentos fronte a esa
postura. A mellor maneira de camiñar a unha sociedade laica, na que
a liberdade relixiosa sexa unha liberdade e non un privilexio, é racionalizar e estudar en profundidade as relacións Igrexa-Estado con
diálogo e reflexión. Pero o peso da
historia é grande e nótase en moitas declaracións de bispos, demasiadas, e nalgunhas de políticos.♦
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Quioto
como escusa

emisión, elaborada conxuntamente polos ministerios de pio goberno español o que está a impedir a gasificación das
Industria, Turismo e Comercio –sen participación ningun- térmicas galegas, unha medida coherente cun deseño do
ha das institucións galegas–, proposta que actualmente se mapa enerxético español discriminatorio para Galiza: a piacha en período de alegacións e que, no seu estado actual, ques de se esgotaren os xacementos de lignito galegos e
resulta gravemente prexudicial para Galiza.
despois de moitos anos nos que o noso país producíu enerConvén lembrar que no período 1990-2002, o Estado xía eléctrica barata, con graves custos ambientais e sociais,
español incrementou as súas emisións de GEI en máis quérese agora utilizar Quioto como escusa para achegar as
dun 40%. Con todo, Galiza experimentou un dos meno- centrais de produción ás zonas máis industrializadas do Esres incrementos –28,2%–,
tado –Madrid, Cataluña, Lemoito menor que o doutras
vante– e acabar cun sector, o
comunidades autónomas que
enerxético, que ten unha partisquécese que é o propio
non contan con instalacións
cipación moi importante na
goberno español o que está
de produción eléctrica como
economía galega, tanto en teras Illas Baleares (57,5%),
mos de emprego como de crea impedir a gasificación
Madrid (55,3%) ou Murcia
ación de valor engadido.
(51,8%). Faise evidente que é
Non se trata, pois, dunha
das
térmicas
galegas”
o transporte –nomeadamente,
cuestión ambiental. Trátase
o transporte por estrada– o
da utilización dunha escusa
principal responsábel destes
ambiental para o redeseño do
incrementos. Porén, este sector está excluído das medi- mapa enerxético e industrial español, máis outra vez, en
das de redución elaboradas polo goberno, que se centran prexuízo de Galiza. Os nacionalistas apoiamos a redución
na industria: produción de enerxía eléctrica, cimenteiras, da emisión de CO2 e outros gases de efecto invernadoiro,
siderurxia, cerámica, etc., con exclusión dos denomina- a través do fomento das enerxías renovábeis, do aforro e
da eficiencia enerxética, da mobilidade sustentábel e do
dos “emisores difusos”.
No caso concreto da xeración de enerxía eléctrica, a investimento e reconversión tecnolóxica das centrais térproposta do goberno español beneficia claramente as cen- micas. Mais esiximos que esta redución se faga dun xeito
trais térmicas de ciclo combinado –as que empregan gas equitativo, sen pór en perigo a continuidade dun sector
natural– en detrimento das de carbón, como as galegas de que, hoxe por hoxe, é vital para a nosa economía.
Por iso nos manifestamos nas Pontes o pasado 14 de
Meirama e As Pontes. Unha proposta que pon en perigo a
súa continuidade e os investimentos previstos nestas, en decembro e farémolo outra vez na Coruña o próximo doaplicación da normativa europea sobre grandes instalacións mingo, 19. Xunto con todos os ponteses que, liderados
de combustión que persegue a redución de óxido de xofre, polo seu alcalde, están a reclamar futuro para a súa vila
causante da chuvia ácida. Esquécese ademais que é o pro- e, con ela, para toda a nación.♦

‘E

CARLOS AYMERICH
O denominado “Protocolo de Quioto” adoptado, en Decembro de 1997 na III Conferencia das Partes da Convención Marco da ONU sobre o Cambio Climático, visa
lograr unha redución global da emisión de gases de efecto estufa ou invernadoiro (doravante, GEI) antes do
2012. Para o conxunto da UE, o art. 4 do mencionado
instrumento internacional estabelece unha redución global do 8% tomando como base as emisións de 1990. Para o Estado español, o “Acordo de Reparto de Carga”,
acadado no seo da UE en 1998, estabelece un incremento do 15% a respecto das emisións de GEI de 1990.
Para lograr estes obxectivos, a Directiva 2003/87/CE
prevé o estabelecemento dun réxime europeo de comercio
de dereitos de emisión de GEI que esixe, como paso previo, a elaboración dos correspondentes planos estatais de
asignación. A través do Decreto-Lei 5/2004, o goberno español regulou o rexime do comercio de dereitos de emisión e fixou os criterios básicos para a elaboración do Plano estatal de Asignacións, desenvolvido máis polo miúdo
no RD 1866/2004, de 6 de setembro. O 25 de novembro
pasado difundiuse a proposta de asignación de dereitos de

Pretende despachar o fallo dando unicamente conta no pleno

O PP minimiza a sentenza do Tribunal Constitucional
que anula o peche da Comisión do Prestige
A. EIRÉ
A sentenza do Tribunal Constitucional anulando a decisión
do PP de pechar a comisión de
investigación do Prestige pola
súa conta, é un feito sen precedentes e censura a gravidade
desta decisión ilegal ao pór de
manifesto que se vulneraron
os dereitos dos deputados da
oposición. Pero o PP pretende
que non teña consecuencias.
A sentenza do Tribunal Constitucional que declara ilegal a anulación que a maioría parlamentaria
do PP adoptou pechando pola
súa conta a comisión de investigación do Prestige reabre, de
facto, a comisión.
Dous anos despois, máis importancia aínda que a reapertura
dos traballos da comisión tena
que o Parlamento repare os dereitos vulnerados dos parlamentarios da oposición. Pero malia a
gravidade que a sentenza lles dá a
estes feitos, o PP pretende, como
xa anunciara Manuel Fraga, que
non teña ningunha consecuencia.
Os populares non só se negaron a convocar unha xunta extraordinaria de portavoces, senón tamén a que un pleno extraordinario
trate de xeito monográfico a sentenza, pola súa gravidade, e decida
a reapertura da comisión de investigación, porque foi o pleno parlamentario o órgano que a anulou.
Ao mesmo tempo, segundo
os nacionalistas, debería de levar
parella a dimisión de Xaime Pita,
conselleiro da Presidencia e voceiro do PP, como xeito de reparar os dereitos vulnerados non só
dos deputados, senón dos cidadáns aos que estes representan.
O viceportavoz do BNG no Parlamento, Alfredo Suárez Canal

Alfredo Suárez Canal pide a dimisión de Xaime Pita, á dereita, como responsábel do
peche da comisión.

dun pleno ordinario.
Se así fose, moi posibelmente
nacionalistas e socialistas veríanse de novo na obriga de recorrer
aos tribunais para reclamaren a
reparación dos seus dereitos lesionados pola “irracional práctica
do PP de impoñer a maioría absoluta, como se esta lle dese dereito
non só a cometer todas as propelías, senón a supeditar totalmente
o poder lexislativo ao Executivo”, denuncian os nacionalistas.
Esta sentenza é para o BNG a
proba palpábel da ilegalidade na
que estaba incorrendo o PP na súa
práctica parlamentaria, denunciada en moitas ocasións polo seu
voceiro Xosé Manuel Beiras.
Suárez Canal denuncia que o “PP
non só pretende ocultar a gravidade deste feito, senón o que é aínda máis grave, seguir obrando como se esta sentenza non existise”.
Desde o PSdeG-PSOE valoran a sentenza como “un triunfo
da democracia e unha condena ao
autoritarismo das cacicadas”, esixindolle a Fraga “unha rectificación pública e política, como impulsor desta conduta ilegal, asumindo as súa responsabilidades”.
Reapertura da comisión

Emilio Pérez Touriño demanda de Manuel Fraga, á dereita, unha rectificación pública.
Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

acusou á Xunta de “manipular o
Parlamento a través do PP”.
O PP, loxicamente “acata” a
sentenza e tamén se ve na obriga
de reabrir a comisión, porque así
o dita o fallo do TC. Pero non
asume a excepcionalidade que se

produciu no Parlamento, cando
impuxo a súa maioría absoluta
vulnerando dereitos fundamentais dos deputados e dos cidadáns representados, pretendendo
despachar todo dando conta da
sentenza coma un punto máis

A comisión de investigación volverá funcionar de novo. Nunca
Máis felicítase polo fallo “que lle
dá a razón á cidadanía galega que
reclama coñecer a verdade”, agardando que esta poida, ao fin, esclarecer as responsabilidades políticas ás que as actuacións da catástrofe do Prestige tivesen lugar.
O debate instálase de novo
nas fileiras do PP. O daquela Delegado do Goberno, Arsenio Fernández de Mesa, manifestoulle a
A Nosa Terra que “está disposto

a comparecer, como xa o estaba
daquela”. Pero outros moitos
consideran que agora é tan mal
momento como daquela para comezar a debater na comisión pola proximidade das eleccións autonómicas. Outros, non embargante, estarían moi ledos de que
se depurasen responsabilidades.
Sería como un xeito de axustar
contas internas, porque os responsábeis son todos do sector
estatal. Xosé Cuíña estaría disposto tamén, segundo puidemos
saber en fontes próximas ao político do Deza, para dar conta das
actuación naqueles momentos,
que o levaron á destitución como
conselleiro polas presións de Mariano Raxoi sobre Fraga cando xa
estaba asinada a orde do seu nomeamento como vicepresidente.
Todo parece indicar que, reaberta a comisión, o PP vai tratar
de pechala o máis pronto posíbel,
pero xa non poderá usar a mesma
táctica. Tampouco poderá negarse a que comparezan os daquelas
altos cargos do Estado responsábeis da catástrofe, segundo xuristas consultados por A Nosa Terra.
Daquelas xa os informes dos
servizos xurídicos do Parlamento ditaminaran que a imposición
do Goberno Aznar, acatada en
segunda instancia polo PPdeG
ante as presións de Madrid, non
se axeitaban a dereito.
Polo tanto, a comisión no
Parlamento galego, funcionando
ao mesmo tempo que a subcomisión no Congreso, pode converterse senón nun instrumento eficaz para coñecer a verdade do
que pasou co Prestige, si nun
xeito de determinar as responsabilidades políticas a través do
coñecemento da opinión pública
de elementos aínda ocultos.♦
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Croques

AFONSO EIRÉ

Estratexias
electorais
As estratexias electorais aparecen
cada vez máis claras. O PP pretende provocar a confrontación
da Xunta co goberno central, aínda que non consiga beneficios nin
réditos neste enfrontamento. O
PSdeG-PSOE aposta por vender
a “alternativa do cambio”, afirmando que o tempo de Fraga xa
está pasado. O BNG, pola súa
banda, tamén se presenta como a
alternativa para o cambio, pero
co matiz de que só os nacionalistas “aseguran a defensa dos intereses de Galiza”. PP e PSOE están de acordo en secundar o
BNG, impoñendo unha estratexia
estatal. Esta dinámica de Emilio
Pérez Touriño é criticada por unha parte dos socialistas que consideran que beneficia o PP e impide un cambio real na Galiza.♦

Fraga
desmárcase do PP
Desde que Mariano Raxoi foi
elixido presidente do PP nun
congreso no que Manuel Fraga
Iribarne pediu para el todo o seu
apoio, o actual presidente da

Nacional (CN), escoitadas as opinións das distintas asembleas comarcais. Ollando as posturas defendidas semella existir acordo
na necesidade de non aparecer
como antieuropeos, pero ao mesmo tempo defender un “non positivo”. Até o de agora, o debate
mantívose por toda a militancia
no interior da organización. Será
agora cando comecen a aparecer
as posturas públicas. Algunhas
mesmo poden ser diferentes que
a aprobada polo CN, pois existe o
dereito á discrepancia pública.♦
Manuel Fraga.

PACO VILABARROS

Xunta non fixo máis que desmarcarse da política que preconizan
na rúa de Xénova. Fixóo, ostensibelmente, cando se convocou a
Conferencia de Presidentes,
mandando un propio un día antes
coas súas propostas, porque non
se fiaba nin de Alberto Núñez
Feixóo nin de Xosé Palmou, e
volveuno facer agora cando pide
que se peche a Comisión do 11M, como exemplos máis significativos. Pero, segundo persoas
próximas ao Presidente Fraga,
este só intenta que “se siga a liña
política de Raxoi aprobada no
congreso do PP e non a que pretende impoñer o grupo de José
Mª Aznar”. Fraga sería, xa que
logo, o maior apoio co que conta
hoxe Raxoi. E cando en Madrid

andan dicindo que Fraga representa a “renovación dentro do
PP”, vai o presidente galego e
volta ao seu ser natural coas declaracións contra os homosexuais. Moi chamativas nestes
tempos, tanto que ninguén lle
prestou atención que negase a
posibilidade de que o galego fose lingua oficial en Europa.♦

O referendo
europeo
O próximo sábado o BNG decidirá que postura tomar no referendo do tratado europeo. De
momento a Executiva non decidiu que postura levar ao Consello

Cardús, defenden a necesidade
de pactar con CiU “para evitar o
desmantelamento nacional”. Para eles é moito máis importante o
eixo nacionalista que o de esquerdas. Están por unha ruptura
do pacto co PSC e unha alianza
antes das eleccións con CiU.
O mesmo pensa o sector
máis soberanista dos converxentes. As conversas entre os
nacionalistas xa comezaron.
Cada vez quedan menos defensores do “trasversalismo”.♦

Os presos etarras
apoian a Otegi

Debate
en Catalunya
Cada vez máis, estase a falar en
Catalunya de eleccións anticipadas. Desde o PSOE de Madrid
pretenden que Pasqual Maragall
as convoque xa para o próximo
ano. Están seguros de gañalas e
logo pretenden que o PSC pacte
con CiU. Estaría Zapatero moito
máis cómodo en Madrid.
Josep Lluís Carod Rovira xa
está tamén en campaña. Mentres
que o voceiro de ERC, Joan
Puigcercós, tenta dar a imaxe de
aliado fiábel, entre os republicanos, sobre todo os máis próximos
a Carod, como Francesc Villatoro, Miquel Sellarés e Salvador

O colectivo de presos da ETA
apoia a Arnaldo Otegi na súa proposta dada a coñecer hai un mes,
segundo deron a coñecer nun comunicado. Ao mesmo tempo demandan o reagrupamento dos
presos e o recoñecemento de que
son “presos políticos”. Esas serían as dúas condicións principais
para comezar o diálogo.
Desde HB recoñecen que
existiron contactos con diversas
forzas políticas, que recoñeceron que a “proposta era positiva, aínda que logo mudarían de
opinión”. Para Otegi unha condena de HB dos atentados sería
negativa para o proceso e paz.♦

Ourense
Como xa adiantou ANT, a factoría ourensá de Valeo vive os seus
últimos días. A xuntanza do 14
de decembro entre a dirección da
empresa e os representantes dos
traballadores rematou sen acordo
e todo leva a pensar que non o
vai haber nas previstas para estes
días. En todo o caso, a empresa
xa deu o ultimato: o 31 de decembro pechará as súas portas en
San Cibrao das Viñas deixando
sen emprego os seus 254 traballadores. O fabricante francés de
compoñentes para automóbiles
presentará un expediente de regulación de emprego se non hai
acordo co comité de empresa, a
quen acusa do “disparate” de rexeitar “calquera plano que non
garanta a salvagarda dos postos
de traballo”.
Entrementres, o papel das administracións ante o problema
que supón a perda de tantos empregos directos nunha cidade sen
tecido industrial nin políticas
que o impulsen, está a ser inútil
unha vez máis. Deica hoxe, tanto
a Xunta como a Deputación e o
Concello limítáronse a facer declaracións de boas intencións. O
conselleiro de Industria, Xoán
Rodríguez Yuste, limitouse a dicir estes días que non desbota a
posibilidade de que outras empresas contraten os despedidos
de Valeo. Para o conselleiro, o
peche desta empresa non ten nada que ver co bo momento que
vive o sector da automoción, logo de que GSB Galfor fose recentemente ampliada; Möller
duplicará a súa producción en
Pereiro “cun investimento millonario ao que contribuirá a Xunta”; e tamén a Wagon Automoti-

Ultimato en Valeo
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

O futuro laboral da provincia é complicado se se confirma que máis
de 250 traballadores de Valeo irán ao paro en xaneiro. Baltar ofrece un proxecto empresarial pantasma para contrarrestar o golpe.
ve, que comezará a funcionar
nuns meses no Parque Tecnolóxico. A todo isto súmase a im-

Guisa e Napo

plantación de Rieter Saifa na
Rúa, empresa que atopou infinidade de problemas para se imUXÍA E BRAIS

plantar nun concello que non é
do PP e que quedará na provincia, non sen antes ter ameazado

coa súa marcha a Ponferrada.
Pola súa parte, o presidente
da Deputación, Xosé Luis Baltar
anuncia que antes de fin de ano
recibirá un “proxecto industrial”
que se podería instalar en San Cibrao. Como xa fixera publicamente cando os traballadores de
Valeo acudiron a el para lle pedir
axuda, tampouco agora deu ningún detalle sobre a nova empresa, limitándose a explicar que detrás dela hai un empresario disposto a lle prestar axuda na “crise laboral” que vive Ourense.♦

Subliñado

O rebelde Xosé
LOIS DIÉGUEZ
As augas puras da Serra de Meira, aló polo Pedregal de Irimia,
onde o Miño agroma, e que hai anos se converteu en símbolo
do renacer galego dentro dos grupos cristiáns, foi revivida, estudada e alentada polo rebelde Xosé, Xosé Chao Rego, queremos dicir, na compaña de homes e mulleres conscientes coma
el da súa condición de galegos. Unha renovación da Igrexa,
profunda, valente e coa coherencia que secularmente, na nosa
nación, nunca tivo tal institución. O Xosé, hoxe, recolle das
nosas mans, crentes e non crentes, a coroa de loureiro tan merecida, a margarida humilde dos nosos prados. Se Galiza pode
sentirse orgullosa de ter o pensador máis competente e profundo de tal renovación que vai máis aló do estritamente galego e
mesmo máis aló do cristán, debémosllo a el. O domingo día
12, en Compostela, convidados pola A. C. ‘O Galo’, dixémosllo. Só o Concello de Santiago, a través de Néstor Rego, titular de Cultura, estaba alí, e deputados, cargos institucionais nacionalistas. Deputacións, Xunta, bispados e demais organismos gobernados polos do centro, non; ao menos directamente.
É o exemplo máis claro de que se trataba de loar un home sabio e xeneroso, humilde e grande como os penedos de Vilalba.
Outra lección que anotamos no noso Caderno de Campo. O corazón da patria nas túas mans, Xosé, rebelde e grato Xosé.♦

O empresariado
A farmacéutica sae do Ibex 35 tras o acoso bursátil
europeo exclúe
a Galiza do ferrocarril O descenso anunciado de Zeltia
de mercadorías
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A.N.T.
Os empresarios europeos excluíron a Galiza do seu programa de investimentos no ferrocarril de mercadorías. O
proxecto New Opera considera que deben mellorarse as vías para o transporte para axilizar o comercio. Isto suporá
que Galiza perda competitividade diante doutras rexións.
O programa New Opera conta co
patrocinio das principais empresas europeas (Siemens, Volkswagen…) e o amparo da UE. Polo
momento é só un estudo que terá
que desenvolverse nos vindeiros
tres anos ruta por ruta.
No proxecto inicial non hai
ningunha vía que atravese Galiza a pesar de contar con varios
portos de gran tránsito, caso de
Vigo. Nas conclusións finais é
difícil que se corrixa este punto
porque os portos competidores
cos galegos (Santander ou o
Porto) si están presentes.
No caso da cidade portuguesa, o proxecto dos empre-

sarios europeos considera que
a mellor saída cara ao continente pasa por Madrid directamente, o que impide a consolidación do eixo atlántico e o
corredor de infraestruturas entre A Coruña e o norte de Portugal que debería contar con
modernos camiños de ferro,
após a culminación da autoestrada e a mellora da intercomunicación entre os portos.
Outro proxecto que periga
de se aprobar este plano é o porto exterior da Coruña. Malamente a UE investirá os cartos suficientes para a súa construción se
se confirma que non vai ter accesos que fagan rendíbel o gasto.
Para moitos empresarios
galegos, non só a competitividade da industria se verá prexudicada por esta exclusión
senón tamén a posibilidade de
recibir investimentos no futuro. Sen un ferrocarril capaz de
levar as mercadorías aos centros de distribución do centro
da UE, resulta menos atractivo
radicar centros de produción.♦

A.N.T.
O mundo económico ao completo sabía que Zeltia sairía este mes
do grupo de elite da bolsa española. A perda de negocio no parqué confirma o final da boa relación entre a biofarmacéutica e o
valor especulativo tras catro anos
de tensión, esperanzas e quedas.
Lonxe parecen aqueles tempos nos que as accións de Zeltia
medraban día a día até poñerse
en máximos de vertixe. Agora é
a 45ª firma por volume de negociación na bolsa e as súas accións non chegan aos 6 euros.
Cando iniciou a súa andaina, cada valor custaba máis do duplo.
O descenso anunciado de Zeltia ten varias causas, que tamén
explican o seu ascenso no 2000. A
biofarmacéutica galega optou hai
un lustro por darlle un xiro á súa
produción e investir moitos fondos
en investigación contra o cancro
mediante produtos naturais, especialmente compostos mariños. Os
grandes éxitos da compañía e un
ambiente xeral nas bolsas de apoio
a este tipo de negocio abriron as
portas da intervención de grandes
xigantes da farmacia e a banca na
loita contra a enfermidade.
Pouco e pouco, os avances parecían concretarse e o presidente
da empresa, Xosé María Fernán-

dez, anunciaba que os seus dous
produtos estrela, o Aplidin e o Yondelis estaban xa na fase de aprobación da UE para entraren no mercado. En novembro do 2002, os
valores de Zeltia subiron un 34,69
por cento e as máis prestixiosas entidades de xestión de renda variábel recomendaban a súa compra.
A caída

Mais a ascensión tiña perigos.
Zeltia gañara inimigos en varios
lobbies europeos que vían na empresa galega unha ameaza no control dos medicamentos canceríxenos. Fernández comezou o 2003
prognosticando que estes atrancos
non serían suficientes para botar
abaixo os seus ambiciosos programas e confiaba que naquel mesmo
verán se podería iniciar o proxecto definitivo destas curas.
Mais Bruxelas tiña outros
planos. O 24 de xullo do 2003, a
UE rexeitaba incluír as substancias estudadas por Zeltia no seu
programa de medicamentos e
obrigaba á sociedade a reformular todo o seu plano empresarial.
A resposta foi inmediata na
bolsa. En só tres días, as accións
de Zeltia –xa moi danadas polos
rumores do non europeo– caeron
desde os 9,29 euros aos 5,50.

Desde entón, a biofarmacéutica
resistiu a duras penas nesa media.
As xestoras de investimentos
cambiaron as recomendacións e
recomendaban vender os valores.
Esta costa abaixo culminouse
co descenso do Ibex 35. Xa hai
meses que os analistas consideraban que a empresa sairía para
deixar entrar a puxante Telecinco, a gran sorpresa do parqué
nestes últimos meses. Xunto á
canle televisiva, Sacyr-Vallehermoso pasou a ocupar o lugar de
Red Eléctrica, nun intercambio
que si sorprendeu os expertos.
O futuro de Zeltia parece incerto. Os corredores de bolsa pensan
que a compañía poderá ser atractiva
nos próximos meses entrementres
non se asente no seu novo posto
mais acabará por cotizar en torno
aos 3 euros. En troques, a propia sociedade pensa que a mantenza da
forte actividade investigadora amarrará as cotizacións. A empresa prevé para o 2005 presentar un novo
composto mariño anticanceríxeno,
pasar á seguinte fase no seu composto contra o cancro de ovarios e
gañar por fin en Bruxelas a batalla
por introducir no mercado europeo
a súa menciña, auténtica pedra de
toque que marca a evolución dunha
empresa que sufriu moito estar afastada do centro do sistema.♦

Lugo
Non hai solución. Todo semella
apuntar a que Lugo quedará sen
planta de compostaxe, ao menos durante o presente mandato
municipal.
A planta de compostaxe convertérase no anterior goberno municipal, compartido por socialistas
e nacionalistas, nun dos proxectos
máis salientábeis para a cidade como alternativa ecolóxica a SOGAMA no reciclado do lixo e tamén,
algo importante para os cidadáns,
pola súa redución nos prezos.
Pero tras as últimas eleccións
municipais, o goberno local, con
maioría dos socialistas, semella esquecerse do proxecto, atrasándoo
canto pode e creando un cúmulo de
incógnitas que van ser difíciles de
despexar durante varios anos.
Tras a concesión á empresa
URBASER, a documentación semella durmir nalgún caixón con
pouco movemento mais, por se

Planta de compostaxe
ANTÓN GRANDE

O fracaso do proxecto de planta de compostaxe para, entre outras cousas, reducir o prezo da recollida do lixo, pon de manifesto as altas taxas públicas que pagan os habitantes da cidade.
fallase algo, outra das empresas
que optaba á concesión, SUFI, reclama a resolución do concurso
por non ter sido cualificada correctamente. O goberno municipal recapacita entón, dálle en certa medida a razón a SUFI ao tempo que o concelleiro de Economía
anuncia, nun pleno extraordinario
celebrado a pasada semana para
tratar o tema, que non contempla
rescindir o contrato con URBASER.

Detrás de todo isto, claro está,
habería que pensar nas enormes
sumas que tanto URBASER como
SUFI lle pedirán ao Concello como
indemnizacións no caso de non seren atendidas as súas reclamacións.
Porque non hai que esquecer que o
tema das vasoiras é un negocio que
se adiviña moi suculento e que ninguén quere deixar perder.
A saída, polo tanto, a este encerello político semella estar nos

tribunais, cunha sentenza que pode tardar anos en coñecerse. Por
algo, no citado pleno, o concelleiro de Economía se referiu ao
problema como “unha pataca
quente”. E xa se sabe, as patacas
quentes hai que deixalas arrefriar.
Por se non abondase con isto,
os lucenses coñeceron a semana
pasada, a través dun informe elaborado polo BNG, que Lugo é a
segunda cidade de Galiza con

máis presión impositiva e que figura entre as urbes galegas onde
lles é máis caro aos cidadáns o
IBI, o imposto de vehículos, o
guindastre ou a auga que, neste
caso, queren transferir a unha empresa mixta, é dicir, privatizala, o
que fará que ainda sexa máis cara.
En Lugo, por exemplo, é máis
caro construír que en case todas
as cidades galegas se o criterio
que se observa é o das taxas municipais. No caso de impostos de
vehículos, só A Coruña aplica un
coeficiente máis alto; no guindastre municipal ocupa o segundo lugar, tras Vigo, e en materia de cemiterios tamén Lugo é superado
soamente por Vigo nas taxas.
Como se pode ver, en materia
social o equipo de goberno municipal lucense ten moito que facer.
O caso é que queira, porque con
palabras e prédicas non se fai outra cousa máis que demagoxia.♦
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Un libro de Xurxo Pintos e Xosé Bouzó analiza as bioinvasións

As mimosas atacan
MAR BARROS
Eucaliptos, mimosas, rolas turcas, visóns americanos e mesmo
cacatúas. Especies animais e vexetais, aparentemente inofensivas estanse a converter nos últimos anos en verdadeiras pragas,
mudando a paisaxe, mermando as explotacións económicas e
provocando cambios nas dinámicas vitais dos animais e das
plantas. Cun 15% de especies introducidas sobre o total, Galiza
sitúase ao mesmo nivel que outros estados europeos, mais carece
dunha lexislación restritiva que controle este tipo de contaminación.
Coa chegada do ferrocarril á Galiza no XIX, introduciuse unha das
especies que co tempo se converteu nunha das peores pragas que
afectan ao país, a mimosa. A súa
capacidade para suxeitar a terra
dos noiros do ferrocarril, grazas a
tupida rede que forman as súas raíces, e o seu aproveitamento no
campo empregando as polas como arxóns nas videiras fixeron
que esta especie australiana se comezase a plantar as beiras dos raís e no agro de xeito controlado.
Co abandono paulatino dos labores agrarios e os continuos incendios provocados polas faíscas que
desprendían as locomotoras de
carbón esta árbore estendeuse até
as dimensións que hoxe ocupa,
converténdose en bioinvasión. É
un dos exemplos recollidos no libro As bioinvasións na Galiza
(Edicións A Nosa Terra), escrito
por Xurxo Pérez Pintos e Xosé
Bouzó Fernández, no que ambos
autores ofrecen unha panorámica
das especies introducidas no país,
afondando nas causas e nas consecuencias das mesmas.
Xunto ás mimosas, en Galiza
introducíronse de xeito natural ou
por acción humana outros animais e plantas que deron lugar a
bioinvasións, un problema que xa
se ten convertido na segunda causa de extinción de especies. Entre
elas atópanse o eucalipto, a acacia
negra, o sargazo, o visón americano ou a herba da pampa. Como
indican ambos autores o número
deste tipo de especies ascende ao
15% do total, unha cifra semellante á de Portugal e outros países de Europa, pero os xeitos de
introdución son diferentes segundo se trate do rural ou da cidade,
dos ríos, do mar o dos montes. Os
autores ven na auga que utilizan
os barcos como lastre unha das
causas. Neste sentido un barco

podería encher os depósitos en
Xapón, no que ademais de auga
irían microorganismos, e posteriormente vazalos en Vigo. Pensase que a introdución da alga xaponesa coñecida como sargazo
produciuse deste xeito. A pesca
deportiva nos ríos, a reforestación, os encoros son outros dos
factores que favorecen a introdución de novas especies en Galiza.
Medidas efectivas
Os autores insisten en que “é posíbel loitar contra as bioinvasións”
pero na súa opinión “a mellor vía
para que non se convertan en problemas reais é a prevención”. Nos
EE UU destináronse varios millóns de dólares para erradicar a
herba da pampa, a mesma especie
que adoita ocupar as medianas e as
beiras das autoestradas galegas,
cunha vistosa parte superior en forma de plumeiro. Esta non é a primeira vez que unha administración
pública toma medidas para erradicar unha especie considerada invasora. Hai uns anos a confraría de
pescadores de Vigo, baixo o patrocinio da Consellaría de Pesca, levou a cabo labores para eliminar da
ría de Vigo o sargazo, alga xaponesa que ocupa os fondos rochosos.
Como indica Xosé Bouzó Fernández, “a principal queixa por parte
dos mariscadores non era que esta
alga afectara a flora mariña, senón
que lles dificultaba a pesca ao enredarse nas hélices”. Con todo a
campaña de erradicación non tivo
éxito e na actualidade o sargazo está considerado como praga.
Lexislación vixente
Fronte a países como Nova Celandia, no que a porcentaxe de especies introducidas ascende a un
47% do total da flora, en Galiza,

O toxo,
invasión galega en Hawai
Nun momento que existe cada
vez maior conexión entre os
distintos lugares do mundo,
especies galegas tamén están
a invadir outras zonas do planeta. Se o eucalipto se pode
considerar como unha praga
en Galiza, as zonas tropicais
vense ameazadas polos toxos,
a única especie leñosa da flora autóctona galega considerada un potente invasor, que
“chega a ser unha peste, ocupando zonas de pasto”, como
indican os autores. En Hawai,
concretamente no parque na-

cional do bosque Akalu, o toxo chegou a ocupar mil hectáreas de extensión. Dende a
administración leváronse a
cabo políticas de erradicación, tentando, ademais, rexenerar a zona con acacia koa,
non todas satisfactorias. Despois de varios anos, en 1999
conseguiron reducir notabelmente a invasión, até ocupar
na actualidade tan só trinta
hectáreas. Con todo, este é un
dos poucos casos de éxito rotundo no control dunha especie invasora.♦

A porcentaxe de especies introducidas na Galiza ascende a un 15%, ao igual que en Portugal e outros puntos de Europa. Nas imaxes, un visón americano, mimosas e eucaliptos.

ao igual que en Portugal e outros
puntos de Europa a cifra sitúase
ao redor do 15%. Neste senso, a
diferenza existe tamén no eido da
lexislación vixente, referida a introdución de especies do exterior.
Mentres en Nova Celandia está
prohibida a entrada de todo ser vivo, con algunha excepción, a
maioría dos países abren as súas
alfándegas a especies exóticas,
salvo casos puntuais. En Galiza
non existen políticas específicas
que permitan evitar este tipo de
invasións. Como explica Xurxo
Pérez Pintos, “o concepto da biodiversidade é relativamente novo,
hai vinte anos non existía e isto
ten as súas consecuencias. Dende
a administración non se levan a

cabo políticas concretas senón actuacións puntuais cando o elevado
número de exemplares representa
un problema, cando afecta á saúde
pública ou cando prexudica a determinados colectivos como os
mariñeiros”.
Desertos verdes
Para os autores, “non están totalmente demostradas as consecuencias que se derivan dunha
bioinvasión, porque moitas veces
o resultado depende de quen pague o estudo”. A pesar de todo,
no libro que se acaba de publicar
apúntase cara a problemas de tipo ambiental e económico. Unha
das consecuencias pasa polo des-

prazamento das especies autóctonas, o cambio nas dinámicas vitais e a “diminución virtual de
hábitat”, ao ocupar un espazo no
que se poderían reproducir outras
especies. Outra afectaría ao rendemento económico, ao romper o
equilibrio no cultivo de determinados animais e plantas. Neste
sentido, os autores poñen o
exemplo das mareas vermellas,
que afectan negativamente ao
aproveitamento do mar. Ademais, como indica Xurxo Pérez,
“algunhas destas invasións dan
lugar a verdadeiros desertos verdes, xa que non son utilizados
pola nosa biota, non hai especies
que se beneficien, é dicir, convértense en zonas perdidas”.♦

As dez invasións máis destacadas
■ 01. ACACIA NEGRA. Chegou a Galiza a través de Portugal. Nos viveiros forestais que
existían no Estado a principios
do século pasado plantáronas
para “quebrar a forza do vento”.
Sementáronas en cortalumes
“pola marcada resistencia das
follas ao contacto coas chamas”
e a súa madeira era considerada
de excelente calidade. Así propagouse por todas partes.
■ 02. MIMOSA. Ocupa grandes extensións na zona sur até o
litoral. A explosión da praga
veu da man dos incendios.
■ 03. EUCALIPTO. Está considerada unha invasión severa.
Chegou a Galiza hai uns 150
anos. Na actualidade ocupa o

25% da superficie arbórea galega. En 1981, segundo a FAO,
a extensión peninsular cuberta
de eucalipto ocupaba o 90%
das repoboacións europeas.
■ 04. HERBA DA PAMPA.
Comezou a plantarse como ornamental e foi utilizada nas
medianas das autoestradas.
■ 05. AMEIXA XAPONESA DE
AUGA DOCE. Detectouse hai uns
quince anos. A xente miñota
asegura que chegou mesturada
con ameixas importadas, clandestinamente, dende o Algarve.
■ 06. GONIPTERUS SCUTELLANUS. É un coleóptero que se
alimenta de follas de eucalipto.
Na actualidade afecta a boa parte dos eucaliptais de Galiza.

■ 07. SARGAZO. Converteuse nunha praga na ría de Vigo.
Tentouse a súa eliminación por
medios mecánicos e fracasou.
■ 08. CARANGUEXO VERMELLO. Orixinario das marismas de Louisiana, xa constitúe unha praga en toda Europa.
■ 09. VISÓN AMERICANO.
Criouse en granxas pola
súa pel. Hai uns anos bastantes
delas deixaron de ser rendíbeis
e moitos dos exemplares fuxiron ou foron ceibados.
■ 10. COTORRAS. En Vigo,
na finca Mirambell, está asentada unha colonia de cotorras arxentinas de peito gris. Hai dez
anos saíron do seu cativerio e
establecéronse nun eucalipto.♦
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O castelán continuará prevalecendo

O galego poderá usarse nos documentos rexistrais
como as hipotecas
A.N.T.
Un proxecto de Real Decreto
abriu as portas para que o galego e as outras linguas do Estado
podan empregarse para inscribir documentos rexistrais como
hipotecas ou apuntes mercantís.
O galego, porén, continuará a
ser suplementario do castelán.
Vinte seis anos despois de aprobarse a Constitución e vinte e tres
o Estatuto, o galego deu un paso

máis, pero incompleto, cara o seu
recoñecemento como lingua de
Galiza. Un proxecto de Real Decreto modificará os regulamentos
dos distintos rexistros para que
os documentos públicos podan
redactarse en galego, catalán e
vasco. Ademais, xa hai un pronunciamento favorábel do Consello Xeral do Poder Xudicial.
Dez dos seus membros votaron a
prol de permitir as inscricións rexistrais nas linguas oficiais dis-

tintas do castelán, sete integrantes manifestáronse en contra
e outros dous abstivéronse.
Non embargantes, o castelán
seguirá a empregarse nos rexistros
sempre e cando non exista unha
solicitude expresa noutro sentido;
se hai esta petición, poderá empregarse o idioma de quen o pide.
Outro obstáculo co que seguirá a enfrontarse o galego é a prevalenza do castelán cando haxa
discrepancias entre unha lingua

cooficial e o castelán, aínda que o
informe aprobado polo Consello
Xeral do Poder Xudicial recomenda que a redacción orixinal
sexa a que teña validez, con independencia da lingua da que se
trate. “O lóxico é que prevaleza o
orixinal fronte á tradución”, indica o informe do Consello.
A modificación nos regulamentos rexistrais prevista “é discriminatoria”, indicou o vocal do
Consello Xeral do Poder Xudi-

cial nomeado por CiU, Alfonso
López Tena. A falta de protección das linguas cooficiais que
consolida este proxecto de Real
Decreto, contra o que proclama a
Constitución, levou a López Tena a emitir un voto particular.
En calquera caso, todos os cidadáns que, por exemplo, vaian a solicitar unha hipoteca ou que vaian a
rexistrar unha propiedade poderán
reclamar que se empregue o galego
na redacción do documento.♦

O PP pretende cambiar
a Lei de Normalización para usar o L na Coruña
A.N.T.
O portavoz do PP no Concello da
Coruña, Fernando Rodríguez
Corcoba, propuxo a reforma da
Lei de Normalización Lingüística para permitir o cambio do topónimo da Coruña e empregar a
forma deturpada.
A proposta de Rodríguez
Corcoba vén dada despois de
que a Consellaría de Xustiza
anunciase unha denuncia contra
o alcalde da Coruña e o concello

tras aprobar o cambio de nome
da cidade para empregar a forma
deturpada co L.
O pasado dous de novembro o
PSOE coruñés aprobou en pleno
unha proposta para, ao abeiro da
Lei de Grandes Cidades, cambiar
o nome da localidade e poder colar así a forma La Coruña na denominación oficial do concello.
A decisión do concello atopara numerosos pronunciamentos en
contra por conculcar a lexislación

O Fío da lingua

Croques
HENRIQUE HARGUINDEY
Abunda en galego a variación coc-/croc- nas palabras coco e coca que xa comentamos Temos así coca e croca para certas bugallas de árbores, ou coco e croco para certos insectos, vermiños e
bechocos pequenos . De igual xeito a coca e mais a croca son
denominacións familiares da cabeza.
Dixemos xa que a base destas palabras era onomatopeica, e se
atopaba nelas a idea do ruído que facían ao cascar ou escachar algúns elementos máis ou menos redondos (como ovos, froitos, bagas
e excrescencias de árbores, grans de cereais, vinchas, etc), pasando
a denominar despois o propio elemento ou o becho orixinado nel.
Canto a coca ou croca como “cabeza” trátase dunha metáfora moi
común na liña doutras denominacións expresivas: bola, melón, cabazo, coco, etc. De croca derivan croque/cruco (lembremos o santo dos
croques), crocazo, crocadura, crocar, encrocar (que no Morrazo, por
metátese, fai encorcar), etc. e mais variantes en coc-. Tamén croca é
unha denominación da castaña. E igualmente a croca é a parte da anca da vaca próxima ao nacemento do rabo. Zona arredondada.
É ben sabido que na ría de Vigo croque é a denominación do
berberecho (ollo, que berberecho é tan galego e a orixe da palabra podería ser ártabra ou celta! O español adoptouna do galego
como outras denominacións de especies mariñas). Esta denominación ten que ver con todo o que vimos dicindo –é un bivalvo
arredondado– e está emparentada coa francesa (coque) e coa inglesa (cockel, adaptación do francés coquille).
Onde parece que se atopa a idea do ruído ‘croc’ (e é xa o derradeiro croque de hoxe) é nalgunhas das denominacións das flores da dixital: croques, cloques, cróqueles, milicroques, troques,
etc. En definitiva, estalotes, estralotes, setestralos.
Este son (croc!) é o que se atribúe en francés aos dentes. De aí
que xusto croc sexa a súa denominación expresiva, concretamente a
dos caninos e que croquer sexa morder, trabar. Desta lingua proceden as palabras croqueta, que viría sendo un “bocadiño”, e máis crocante, adxectivo que empregamos para algo que ao comelo estrala
lixeiramente na boca. Os italianos, magníficos fabricantes de xelados e de pastelaría, adaptaron a palabra: croccante. E a mesma procedencia ten a palabra croquis, deseño que se fai rápidamente, en
catro trazos, como algo que comemos en poucos e rápidos bocados.
Esperemos que este artigo, aínda que curto e feito a rápidos
trazos, non resulte de dixestión pesada.♦

vixente, que no relativo á toponimia outórgalle á Comunidade autónoma competencias exclusivas,
de modo que a Lei de Grandes Cidades, de natureza estatal, non ten
soberanía para auspiciar un cambio de nome dunha localidade galega. O caso chovía contra mollado. Francisco Vázquez leva varios
anos desobedecendo a Lei de Normalización Lingüística e sucesivas sentenzas do Tribunal Superior, Supremo e Constitucional,

que lle obrigan a usar o único topónimo legal, o galego.
No pleno para abordar o
cambio de nome da cidade, os
concelleiros do BNG votaran en
contra e os populares abstivéranse, aínda que se presentaron no
salón rexio do concello ataviados unhas camisolas brancas
cunha inscrición coa letra L. O
grupo que encabeza Rodríguez
Corcoba deixara ás claras a súa
simpatía coa proposta de Fran-

cisco Vázquez, aínda que preferiu gardar a roupa e absterse na
votación. Agora, admite implicitamente que o acordo plenario
contravén a lexislación –como
xa suxerira no pleno–, por iso
propón unha modificación da
Lei de Normalización Lingüística, para permitir a legalización
do topónimo deturpado. De momento Corcoba só anunciou a
súa proposta, pero non levou a
cuestión ao Parlamento.♦
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A industria do vento

Porto 1 Santiago 0
MIGUEL ROIG

A conexión ferroviaria entre aeroportos e cidades é unha opción de
mellora das comunicacións ignorada nos planos de infraestruturas
para Galiza. En Portugal, en troques, xa se proxectou para o Porto.
Dicía Karl Marx que a relixión era o opio do pobo. e Santiago-Pontevedra-Vigo e cun by-pass na SionHai algunhas décadas diciamos que o fútbol ou as lla para enlazar coa vía Santiago-A Coruña-Ferrol.
telenovelas substituíran –ou complementaran– a re- Loxicamente, cabería pensar que isto se tivese en
lixión nesas tarefas. Creo que seguimos avanzan- conta á hora de deseñar a vía de alta velocidade. A
do... e, agora, tamén colaboran en despistar o pobo orografía determinaba que fose en Lavacolla onde se
as comisións de investigación ou as negociacións fixese esta proposta, e non en Alvedro ou en Peinade orzamentos anuais (por poñer algún caso). Non!, dor. Isto era porque as pendentes (diferenza de cotas
non vou volver ao tema do Plano Galicia! Limité- dividido por distancia horizontal e o resultado multiplicado por cen) eran admisíbeis, mentres que en
monos a cousas que parecen mais palpábeis.
Nos orzamentos do 2004 figuraban unha serie Vigo ou na Coruña os desniveis existentes entre os
de obras, coas que algúns ministros se encheron a respectivos aeroportos e as estacións ferroviarias
boca de alta velocidade... Obras que foron dotadas son demasiado pronunciados en relación coa distanorzamentariamente e adxudicadas no seu momen- cia horizontal (concretamente na Coruña deberíase
salvar un desnivel aproxito. Que foi delas? A saber:
mado duns 70 m nunha dis–Alta Velocidade, tramo
tancia de menos de 1.000 m
Ourense-Amoeiro: adxudie en Vigo-Peinador serían
cada o 12 de marzo do
aproximadamente 150 m
2004.- Non se iniciaron as
de desnivel para 1.000 m
obras; tramo Amoeiro-Made distancia). Esta é unha
side: adxudicada o 8 de
dificultade manifesta que
marzo do 2004.- Non se ininon se dá no caso de Lavaciaron as obras; tramo O
colla-Santiago (ou cando
Carballiño-O Irixo: adxudimenos non se dá tan procada o 8 de marzo do 2004.nunciadamente porque aínNon se iniciaron as obras;
da que existe un desnivel
tramo Abeledo-Baxán: adconsiderábel, a distancia é
xudicada o 8 de marzo do
moito mais grande e a oro2004.- Non se iniciaron as
grafía distinta).
obras; tramo Baxán-CarboIsto, que vexo eu, veo
eiro: adxudicada o 25 de
tamén o resto do mundo e,
marzo 2004.- Non se inicialoxicamente, todos miraron as obras; tramo Dornemos cara ao Porto e o seu
las-Vedra: adxudicada o 25
aeroporto Sá Carneiro,
de marzo do 2004.- Non se
despois de botarlle unha
iniciaron as obras.
última visual a LavacollaProblemas de expropiaSantiago coa pena de pencións, problemas coa rePACO VILABARROS
sar que iso si que podería
dacción do proxecto... proarticular as comunicacións
blemas... A cousa é que, da
de Galiza entendida como
orde de 300 millóns de euun país, non como unha
ros están adxudicados e as
o 1995, un conselleiro
suma de localismos que
obras sen empezar. Esto,
cando menos, obstaculiza o
do ramo, chegou a considerar agudizan as diferenzas entre a Galiza costeira e a indesenvolvemento de futua proposta dunha conexión
terior. Facendo centro en
ras actuacións (aínda para
Santiago e radiando dende
o caso de que se conseguiferroviaria
alí teriamos un rápido acra negociar uns presuposceso á Coruña, Ferrol e
tos presentabeis). Só vou
Santiago-Lavacolla”
Ourense; boa conexión
comentar un dato, posibelcon Vigo-Pontevedra-Vimente anecdótico, pero que
reflecte a situación deste país. De todas estas adxu- lagarcia-Porriño; posibilidade de enlazar coa Cordicacións –obviamente á vista de calquera nos res- nixa Cantábrica a través da liña FEVE dende Ferrol
pectivos BOE–, só no tramo Baxán-Carboeiro hai e enganchar Lugo ao tren sen agudizar diferenzas
unha empresa galega, que ten a adxudicación, en existentes.
O Porto e Sá Carneiro, son unha opción. Unha
unión temporal de empresas con outras dúas non galegas (están os seus nomes no BOE). Este dato, des- opción cunha orografía moito mais amábel que os
grazadamente non é curioso; só mostra cal é o noso accesos á meseta por Ourense. Unha opción que
tecido empresarial. Nestas circunstancias, lemos na enlaza Galiza co resto da península (tirando cara ao
prensa (e con titulares) que a CEOE lle propón ao sur) mais facilmente que salvando o Padornelo (Vigoberno un gran plano de infraestruturas que supo- go-Madrid son 600 km aproximadamente, e indo
ría un investimento –entre o 2005 e 2012– de 23.350 polo Porto, serían algo mais de 700 km, o cal fai
millons de euros. Loxicamente nin un céntimo deses considerar esta posibilidade moi seriamente).
Esta non ten porque ser unha opción excluínte;
millóns caería en Galiza... Non! Di o presidente dos
empresarios galegos que investir en Galiza sae máis digo máis, debería complementar as outras posibicaro pola súa especial orografía (aínda menos mal lidades. Pero, desgrazadamente, coñezo a teimosía
que aquí non están os Alpes, que si hai, por exem- da política de infraestruturas... Se nos enganchaplo, na Suíza... deben ser ben listos os suízos para fa- mos á opción do Porto en exclusiva, como opción
única, sen complementala, debemos asumir as concer alí infraestruturas).
Imos ás autovías: Autovía do Cantábrico. Dos secuencias: unha parte de Galiza vai quedar destramos que se adxudicaron obras (non proxectos nin colgada (mellor dito, vai seguir descolgada). Isto
estudos informativos) no 2004, a saber: os tramos Ri- será o que teriamos: unha grande área con puxanza
badeo-Reinante; Barres-Ribadeo; Abeledo-Regovi- económica –o eixo atlántico– e outra grande área
de; Regovide-Vilalba, só está executándose o tramo completamente deprimida –a Galiza interior. E non
Ribadeo-Reinante. Dos outros non se soubo máis. valeran logo autovías paliativas.
Só un apuntamento para rematar: alguén penPoderiamos seguir pero a tónica seria a mesma
E, sendo así as cousas, agora empezase a falar de sou na Mariña Lucense? Viveiro, Burela, Cervo,
trens que enlazan aeroportos. Hai xa ben anos que Foz... É unha comarca importante, con puxanza
algúns falamos diso! Concretamente no 1995, un económica, industrial e demográfica, pero sen
conselleiro do ramo, chegou a considerar a proposta AVE, sen mellora das constantes xeométricas de
–que aínda gardo nunha gabeta na miña casa– dun- FEVE para conseguir mellores prestacións, coa
ha conexión ferroviaria entre Santiago-Lavacolla Transcantábrica facendo acenos, pero marchando
que enlazaría na estación coa liña Santiago-Ourense por Vilalba... Parece que non estivese no mapa!♦

MANUEL CAO
En xeral, as decisións dos policy-makers dos gobernos autonómicos gozaron de escasa atención por parte dos investigadores
e analistas do establishment académico. Na etapa Aznar, as comunidades autónomas eran, basicamente, fonte de problemas
políticos, económicos e sociais, que había que minimizar mediante a posta en marcha dunha lexislación neocentralista que
atara, política e presupostariamente, as institucións autonómicas. E, non embargante, as comunidades autónomas foron e son
referentes clave á hora de deseñar e implementar políticas públicas. Velaí o caso da Xunta, no que atinxe ao impulso e regulamentación da enerxía eólica na que contamos coa materia prima vento como recurso natural abundante, seguro e barato.
Cara a 1995, empezan as primeiras actuacións da Xunta mediante o Decreto 205/95 para regulamentar a autorización e posta en marcha dos primeiros proxectos eólicos denominados
“Parques Eólicos Empresariais”. Esta normativa vén completada, no 2001, co Decreto 302/01 que introduce a modalidade do
“parque eólico singular” orientado ao autoconsumo e cunha potencia máxima de 3 mw. A aposta pola enerxía eólica xenerou
certas resistencias por parte dalgúns grupos ecoloxistas que viron só efectos negativos na proliferación nos nosos montes de
aeroxeneradores que alteraban á paisaxe e podían afectar á flora e fauna autóctona. Para os propietarios das terras –ermas e
improdutivas na súa maior parte por razóns obvias– a posibilidade de obter rendementos pola cesión do monte sen facer ningún investimento só traía beneficios. Ao tratarse dunha industria
nova ligada ás denominadas enerxías renovábeis os incentivos a
investir nesa actividade contaban con incertezas debido aos riscos asociados ao descoñecemento da tecnoloxía, dos rendementos efectivos e dos custos sociais que puidese ocasionar.
Na altura de 2004, podemos dicir que a aposta pola enerxía
eólica foi un éxito evidente. A demostración superficial provén
da aparición de recentes novas relativas á revenda de concesións
de parques entre os operadores autorizados o que está a levar á
Consellaría de Industria a modificar as normas de 1995 e 2001
tanto para evitar a especulación como para favorecer as empresas galegas coa intención de impulsar a creación dunha industria eólica propia. A evidencia dos datos demostra un crecemento continuado da potencia instalada anualmente até 2001, producíndose unha diminución dende ese ano. En calquera caso, a
medra da potencia instalada total revela que a enerxía eólica xa
é presente e ten moito futuro sendo a de maior crecemento dentro das enerxías renovábeis de xeito que, en 2003, representaba
xa o 50% da enerxía hidráulica xerada na Galiza.

‘N

‘A aposta pola enerxía eólica
foi un éxito evidente”
A avaliación das iniciativas da Xunta en materia da enerxía eólica está mediatizada polo feito de ser unha industria nova regulada por institucións galegas novas das que non hai referentes na historia. Comparada coa xestión da enerxía hidráulica a valoración é altamente positiva tanto pola natureza
non agresiva da tecnoloxía utilizada como polos escasos custos medioambientais e sociais que incorpora a industria do
vento. A posta en marcha das medidas foi realizada nun contexto democrático mediante a negociación cuns propietarios
que talvez minusvaloraron as potencialidades dos seus montes
sendo a tecnoloxía utilizada a mellor disponíbel no mercado
pois aquí investiron as principais empresas españolas e internacionais na xeración e distribución enerxética. O feito de que
esas empresas non fosen galegas debe imputarse ás carencias
dun capital financeiro autóctono con elevada aversión ao risco
e pouco dado ao investimento en tecnoloxía. Ao final, como
tantas veces, a abundancia da materia prima, vento, non deu
lugar a empresas autónomas que souperan rendibilizar un recurso que bufaba e asubiaba sen complexos tendo que recorrer
ao capital foráneo ou deixar sen aproveitar o recurso.♦

O Zapatero polemista supera o ‘bambi’
A. EIRÉ
A comisión de investigación
parlamentaria do 11-M non serve para fixar responsabilidades
políticas nin penais, nin menos
aínda para dar a coñecer datos
novos. Pero si fixa posturas políticas e, sobre todo, xeitos de
encarar esta lexislatura a nivel
do Estado. O PP fracasa nos
seus intentos de enredar e queda só. Pero a dereita impón a
súa dinámica de confrontación
sen que Zapatero sexa quen de
mudar a política antiterrorista.
Por que o PP apoiou a comisión
parlamentaria de investigación
do 11-M? Para tratar de xustificar as súas mentiras daqueles días afirmando que era a ETA a autora dos atentados e para impoñerlle a Mariano Raxoi unha dinámica de confrontación que impedise acordos na reforma constitucional e estatutaria.
Así que o presidente do goberno central, José Luis Rodríguez
Zapatero, compareceu ante esta
comisión para dar unha visión totalmente contraria á mantida polo
seu antecesor José María Aznar.
Comezou dando unha imaxe
diametralmente oposta á que ofreceu quince días antes Aznar, pero
utilizou unha linguaxe dura, mesmo agresiva. Unha agresividade
máis mol, pero envolvente, fronte
á túzara e xíbara de Aznar.
A mensaxe de Zapatero foi
nidia. Acusou o goberno do PP
de ter cometido un “engano masivo”. Ao mesmo tempo insistiu,
lendo multitude de informes, que
non existe un só indicio que demostre a relación entre a ETA e o
atentado. O resto de grupos pecharon fileiras a carón do PSOE.
O voceiro do PP, o ex ministro
Eduardo Zaplana, interrogou o presidente español durante catro horas
tratando de demostrar que o PSOE
levou unha gran campaña contra o

J.L. Rodríguez Zapatero, compareceu ante esta comisión para dar unha visión totalmente contraria á do seu antecesor J.Mª Aznar.

anterior goberno. Esa campaña, co
apoio de varios medios de comunicación, sería a causa da perda de
votos do PP. Zaplana afirmou que
“ese atentado provocou que case
tres millóns de españois mudasen o
sentido do seu voto”.
Zapatero contestoulle que “o
PP non perdeu por un plano dos
terroristas, senón polos seus propios erros. E o coordinador de
IU, Gaspar Llamazares recordou
como en Australia, os atentados
non mudaron o goberno”.
Pero, segundo saíu en varios
momentos da intervención de Zapatero, o PP tiña claro que se a autora do atentado era a ETA, arrasaría nos comicios. Con este próposito puxo en marcha toda a maquinaria para demostrar que era a
banda armada vasca. Non contaban con que as investigacións policiais andasen tan agudas e
comezase a aparecer desde un
primeiro momento a trama do terrorismo islámico. Sería Aznar o

que lle marcou a estratexia a Raxoi.
“O día 11, o PP xa sabía que
a ETA non tiña nada que ver, pero esa autoría fortalecía as teses
de Aznar”, afirmou o voceiro do
PNV, Emilio Olabarría.
O que veu despois foi todo por
acochar e xustificar esa mentira.
Eses erros de estratexia serían
os que, segundo Zapatero, levarían ao PP a perder as eleccións.
Porque, como ben exemplifiou o
voceiro socialista, Alfredo Pérez
Rubalcaba, nunha documentada
exposición, as mentiras do PP xa
viñan sendo morea, desde a folga
xeral que non existira, o Prestige,
as mortes do Iakolev, as armas de
destrución masiva do Iraq...
Si, pero quedaba a conspiración, denunciada por Aznar e
volta e dálle con ela Zaplana na
comparecencia de Zapatero. O
presidente español contestoulle
que “a única trama foi a dos que
actúan contra si mesmos ao non
recoñecer ningún erro”.

Gaspar Llamazares sería moito máis claro. Na súa última intervención veu dicirlle ao PP: si, saímos moitas á rúa, indignados pola
súa mentira, reclamando coñecer a
verdade, censurando a súa actitude. Eu fun un dos que estiven nas
manifestación e alentei a cidadanía. Denúncienme, fagan o que
queiran, porque os cidadáns teñen
todo o dereito a protestaren na rúa.
Tamén se puxo de manifesto
como Aznar convocou a manifestación de rexeitamento ao atentado
sen contar con ninguén nin pactar
o lema. “O que queira que participe e o que non que quede na casa”.
O lema era contra a ETA, pero tamén a prol da Constitución.
Dous bandos
Neste clima de confrontación
entre dous bandos (o PP a un lado, en solitario) Zapatero expuxo un gran pacto contra o terrorismo internacional aberto a todos.

“Pacte cos demócratas e deixe
os desleais. Pídolle valentía para
superar un mal chamado pacto polas liberdades, só é un lastre para a
fin da ETA”, demandoulle Joan
Puig, voceiro de ERC.
“Manterei o pacto antiterrorista, aínda que estou disposto a
modificar o seu contido”, contestou o presidente. Zapatero deixaba claro que lle gustaría, sobre todo, borrar o preámbulo, imposto
polo PP, afirmou, pero tamén afirmou que non o ía modificar se iso
levaba consigo rachar co PP.
“O pacto antiterrorista comezou criminalizando a ETA e
alcanzounos a vostedes cando
pactaron con ERC”, recordoulle
Emilio Olabarría do PNV. A resposta de Zapatero foi: “respecto
o seu desacordo e rexeito calquera criminalización ideolóxica”. Neste punto, o presidente
Zapatero fixo un canto á pluralidade de opcións políticas afirmando a validez de todas, fronte aos intentos de criminalizar o
nacionalismo.
Tanto Jordi Jané (CiU), como
Llamazares apoiaron a proposta
de Zapatero para asinar un pacto
global contra o terrorismo. Pero
Jané pediulle “un novo acordo”,
que abranguese toda caste de terrorismo. Zapatero, logo de deixar claro, contrariamente ao afirmado por Aznar, que os terrorismos non son iguais, contestoulle
que o vai intentar pero que se o
PP “non está de acordo, eu manterei o pacto nos seus termos”.
Deste xeito, o PSOE sigue a
ser refén do PP na súa política
antiterrorista e nas relacións cos
nacionalistas, sobre todo en Euskadi. Pero, na práctica, o Pacto
Antiterrorista está roto, só hai
que agardar a escenificación da
ruptura por parte dun PP que xa
anunciou tamén que estaba disposto a negarse a calquera reforma das leis fundamentais.♦

IU acorda ser crítica co PSOE sen caer na pinza
A. EIRÉ
Nin gabar a vitoria electoral do
PSOE como “o triunfo da esquerda” como proclamou Gaspar Llamazares nin reeditar a “política das
dúas beiras”, que defendía Julio
Anguita. Iso foi o que aprobou Izquierda Unida na súa VIII Asemblea. O seu trinomio básico sería:
“oposición influente e esixente”. A
discusión está en como logralo.
En Izquierda Unida case todos
os seus militantes saben o que queren, e queren case o mesmo. Un 78
por cento dos delegados votaron a
prol dun informe que avogaba por
reafirmarse como unha “oposición
influente e esixente”. O problema
é como compaxinan, politicamente, estes tres termos.
O primeiro e gran problema
que ten IU é que no seu campo
xoga un partido, o PSOE, que non
só é moito máis forte, senón que
ten unha infinita capacidade mediática en comparanza coa súa.
Así, a gran pregunta que se
fan en IU, tanto os oficialistas co-

En IU hai acordo nos obxectivos, pero diferenzas en como logralos. Na imaxe,
Gaspar Llamazares.

mo os críticos, é que postura tomar ante os socialistas. Fronte aos
partidarios de Llamazares que
afirman que “nunca tivemos tanto
poder como agora, pactando co
PSOE”, os partidarios de Enrique
de Santiago e Martín Recio, os
opositores na VIII Asemblea, afirman que o prezo que están a pagar

é o “desmantelamento de IU”.
Reclaman os críticos “unha
mensaxe clara diferenciada do
PSOE, porque queremos ser alternativa, non comparsa”. Unha
política que definiu Julio Anguita moi a súa parabólica maneira:
“firme e flexíbel coma un xunco”. Fácil, se non fose zarandeada polos ventos “da actitude intolerante” dos socialistas e se unha dereita, “cada vez máis autoritaria, non estivese marcando,
cada vez máis, un territorio de
confrontación”, coinciden en
laiarse os apoios de Llamazares
e de De Santiago.
Así as cousas, IU atópase dividida hoxe, substancialmente,
entre aquelas agrupacións que cogobernan co PSOE, ollando como
poucos deputados ou concelleiros
poden influír en política, a as outras que están na oposición ao
PSOE porque non lles fan falta
aos socialistas, ou, mesmo concellos nos que o PSOE “nos fai a vida imposíbel aos de IU”.

É por iso polo que os críticos
se agrupan, principalmente en
Andalucía, con dúas correntes,
unha dentro do PCE, Felipe Alcaraz, e outra fora, Martín Recio.
A isto é preciso engadirlle
que IU estase a debilitar, a cada
paso, como alternativa estatal,
aparecendo a desigualdade de
aspiracións e intereses entre as
distintas federacións territoriais.
Os exemplos máis claros son Ezker Batua en Euskadi ou ICV en
Catalunya (en Galiza apenas
contan na aritmética electoral). A
aposta por agrandar o seu espazo
político e adaptalo ás esixencias
dos movementos máis transformadores leva a mesma IU á desintegración como forza estatal.
Pásalle un pouco o mesmo,
así o recoñece M. Gómez Arregui, o número dous de Martín Recio. O ex alcalde de Jerena (Sevilla) afirma que o papel de IU é
“conectar coa sociedade civil e
darlle expresión política”, pero
logo recoñece que moitas das sú-

as iniciativas e propostas preséntaas o PSOE como se fosen súas.
O bipartidismo estatal, do que
só se salvan os nacionalistas e a
nova conformación do Estado,
está matando a IU, porque saben
que o seu peso real é moito maior
que o seu número de deputados
en Madrid. Así que o verdadeiro
debate semella estar entre os que
pensan que poden incidir no
PSOE dun xeito máis definitorio
que o seu peso político (Llamazares) e os críticos (Alcaraz, Frutos,
Recio, Santiago) que afirman que
o PSOE só os utilizará mentres os
precise, que o que quere e fagocitalos, como leva facendo con determinadas correntes desde 1981.
Pero non é que os primeiros arelen esta postura, ou que pensen
que é a mellor, nin que os segundos pretendan voltar á “pinza” co
PP contra os socialistas. Trátase
de discusións políticas de fondo
alcance, aínda que só aparecen,
publicamente, as liortas das distintas candidaturas.♦
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O PSOE non é quen de rachar coa política antiterrorista do PP
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Bono arenga o Exército
A. EIRÉ
O ministro de Defensa, José Bono, defendeu o papel do Exército
como garante da integridade territorial de España. En presenza
do Presidente do goberno español, o alto cargo socialista defendeu as forzas armadas como
“argamasa que une a España”.
“Hai que defender, soldados, que
non cabe máis autonomía que a
que cabe na Constitución”. Con
estas palabras arengou o Ministro de Defensa, José Bono ás tropas na Academia de Infantería de
Toledo festexando a súa patroa, a
Inmaculada Concepción.
Con anterioridade, co mesmo
ton solemne, xa afirmara que España “é a patria común e indivisíbel de todos os españois” e que o
Exercito “ten como misión garantir, sempre baixo o mandato do
goberno, a soberanía, a independencia e a integridade territorial”.
Na copia do discurso entregado aos medios de comunicación incluía en cada afirmación
polémica unha chamada a pé de
páxina, citando o artigo da Constitución (o 1 e o 8, exactamente)

que avalaban as súas afirmacións.
O ministro José Bono quería
deixar así claro que o seu discurso estaba claramente sustentado
no marco constitucional, sabendo que ía recibir fortes críticas.
Cal é a necesidade de que o
ministro de Defensa realizase estas afirmacións? Non por seren
obvias teñen menos importancia.
Primeiramente polo auditorio ao
que ían dirixidas. Alí estaban os
responsábeis do Estado Maior do
Exército, e centos de alféreces
cadetes e sarxentos alumnos que
serán nos próximos anos os oficiais e mandos dos exércitos. Estaban familiares e amigos, vidos
de todo o Estado, e numerosos
toledanos. José Bono sabe mellor
ca ninguén o que significa o 8 de
decembro para moitos toledanos,
pero tamén para familias enteiras
de cadetes que chegan ás aulas da
Academia por tradición familiar.
O escudo preconstitucional
que aínda campa na vidreira é só
un exemplo de que na Academia
de Toledo aínda perviven moitas
tradicións, entre elas a do Alcázar, chantado vixiante ao outro
lado do río Tajo. Tradicións que

se fan presentes como nunca no
día da Patroa, incluído o seu baile de gala e os brindes finais. A
Academia de Infantería de Toledo é, sen dúbida, unha das reservas morais do Exercito.
Necesitaba a cúpula militar e
os futuros xefes e oficiais escoitar as palabras de José Bono?
Existe malestar no Exército ante
a próxima reforma Constitucional e estatutaria? Era unha resposta de José Bono, sempre tan
esaxerado, a Josep Lluís Carod
Rovira por demandar este que
desaparecese o artigo 8 da Constitución, que impuxeran os militares franquistas sen que houbese posibilidade de discutilo?
Non semella que fose unha
arroutada máis das de Bono. Estaba presente José Luis Rodríguez Zapatero, o presidente do
goberno español, no acto. Só
con anterioridade un presidente
do goberno, o conde de Romanones, presidira estes actos en
Toledo na data da patroa de Infantería. Así que Rodríguez Zapatero tivo que ter coñecemento
da arenga castrense, no máis puro senso da verba, que ía soltar

Zapatero e Bono cos mandos militares no Alcázar de Toledo.

en soflama o seu ministro. Xogan no PSOE ao bo e ao malo?
Había razóns de tanto peso para
que Zapatero permitise que Bono eclipsase o seu discurso no
que anunciaba algo tan importante como a Lei Orgánica da
Defensa? O xantar no Alcázar,
ao que se obriga a visitar a soldados e cabaleiros cadetes, entre
explicacións de clara apoloxía
franquista, foi un xeito de tentar
voltar ese símbolo franquista á
“normalidade democrática”, como afirma Bono, ou máis ben
unha claudicación do goberno

socialista ante os militares?
Ameazaba Bono os nacionalistas co Exercito, os que criticou
duramente no seu discurso?
Finalmente, habería que preguntarse se o Exercito español
necesita que lle recorden as súas
prerrogativas, algunha delas supervivente do franquismo? Lembrar como antes do fatídico 23-F,
algúns socialistas, como o defensor del pueblo Enrique Múgica
Herzog, xa andaron bailando con
certos mandos militares. Un baile
con carautas no que, aínda hoxe
non se sabe quen era cada quen.♦

Bilbao

O tratamento
das vítimas
DANI ÁLVAREZ

No Parlamento vasco os grupos son incapaces de elaborar un ditame común sobre as vítimas da violencia.
Ao mesmo tempo que Pilar Manjón, representante das vítimas do
11-M dáballes aos políticos unha
lección sobre o comportamento
que hai que manter con respecto á
dor causada pola violencia terrorista, na Cámara vasca os grupos
parlamentares amosábanse incapaces de consensuar un texto de
mínimos sobre a violencia e os
mortos causados coa escusa do
conflito vasco nos últimos decenios. A coincidencia no tempo de
ambas as noticias, deixou ben
patente quen se apropia do sentimento das vítimas e quen pretende comprendelas, aínda sen compartir a visión do caso.
Máis de dous anos levaba traballando o relatorio de vítimas do
Parlamento vasco para elaborar
un ditame, que tiña como obxectivos institucionalizar un día ao ano
das vítimas, mellorar a súa calidade de vida, ou traballar no seu recoñecemento social. O PP puxo
no tramo final do relatorio dúas
condicións para apoiar as conclusións: unha era que o tripartito debería asinar o Pacto antiterrorista
(que, lembremos, nomea en seis
ocasións ao PNV, e en dúas a
ETA), e a outra, que o Parlamento
disolvese o grupo Sozialista
Abertzaleak. Evidentemente, eran
imposíbeis de cumprir.
E como o PP non quería asinar nada, porque eles patrimonializan as vítimas en exclusiva, os
seus irmáns pequenos do PSE,
decidiron a última hora tampou-

co participar nas conclusións,
malia que eles mesmos presentasen varias mocións e enmendas.
E Rodolfo Ares, o seu voceiro,
dixo que estabamos ante un “fracaso colectivo”. Os do PP andan
con menos voltas, di Santiago
Abascal que “os grupos que non
teñen vítimas non deben decidir
sobre elas”. Podería dicir varias
vítimas do PNV de memoria agora mesmo, pero non vén ao caso.
O PP foi o acusado implicitamente por Pilar Manjón cando esta lles preguntou “de que rían” durante a comisión, e a quen animaban. Despois de ouvila, os grupos
vascos deberían rectificar e recoñecer que as vítimas están por riba dos seus intereses. Pero non o
farán. Seguen pensando que hai
unhas vítimas das que tiran réditos electorais, as da ETA, e outras
que lle son incómodas, é dicir,
aquelas que non son da ETA.
A supervivencia política do PP
depende do terrorismo. Ás probas
nos podemos remitir. O comportamento do PP na Comisión do 11M acaba de quedar á vista de todos. O seu comportamento ante as
vítimas do conflito vasco vén sendo así desde hai anos, e hai que comezar a denuncialo xa. Hai quen
interpreta que PP e PSE actúan así
porque estamos en tempo preelectoral pero, se así fose, os dous partidos estarían a incumprir de xeito
aberto o seu propio pacto antiterrorista, que lles obriga a retirar a
violencia da loita polas urnas.♦
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A UE promove en Ucraína o neoliberal Iushenko fronte a Rusia

Volve a guerra fría?
A.N.T.
Son xa varios os analistas independentes que se referiron nos últimos
días ao que semella un retorno de Europa e dos Estados Unidos á
Guerra Fría. Un fenómeno estraño tendo en conta que o comunismo
leva xa bastantes anos desaparecido tanto de Rusia como dos demais
países que conformaron en tempos a chamada Europa do Leste.
Francisco Veiga, profesor da uni- ta aproximación aos feitos: por
versidade autónoma de Barcelo- primeira vez tras a caída do muna e veterano experto en rela- ro de Berlín os intereses de Rucións internacionais —publicou sia e Occidente descríbense coentre outras obras unha recente mo claramente opostos; por pribiografía sobre Milosevic—, fa- meira vez Rusia, que hai xa ben
ciase a pasada semana semana tempo que deixou de ser un país
varias preguntas sobre a situa- comunista, é presentada no esceción rumana. Acusan o “Partido nario internacional como un riSocial rumano no poder, contra o val con escuros designios autorique se lanzan acusacións de ma- tarios e imperiais. Todo parece
indicar que o munipulación” de
ro caído de Ber“‘sucesor do Partido Comunista’.
muro de Berlín lín está a ser
substituído por
Curiosa maneira
outro, invisíbel
de ver as cousas está a ser
mais igualmente
tendo en conta substituído
separador”.
que en 1989, caso
No caso de
único na Europa por outro, invisíbel
Ucraína, a UE
do Leste, o PCR
non dubidou en
foi prohibido por pero igualmente
lanzarse en apoio
lei en Rumanía.
de Iushenko, un
Ao parecer, falta separador”
Gaidar de Kiev.
pouco para que
Lembremos que
un novo HuntingGaidar fora miton nos anuncie o
retorno da guerra fría e a batalla nistro económico plenipotenciario de Rusia en tempos de Ieltsin,
final contra o comunismo”.
Pola súa parte, a investigado- responsábel da ruína de amplas
ra do Centro de Estudios Rusos capas da poboación coas súas
da Universidade Autónoma de medidas económicas ultralibeMadrid, Olga Novikova, refírese rais. Iushenko, o símbolo “liberá situación de Ucraína lembran- tador” da revolta laranxa, non é
do que “case todos os medios es- tampouco ningún descoñecido
pañois e da Europa occidental en Ucraína. Foi director do banensalzan o candidato ‘proociden- co central do país entre 1993 e
tal’ e ‘reformador’, Viktor Ius- 1999 e primeiro ministro entre
henko, como o adail dos valores 1999 e o 2001. Desde ambos cardemocráticos fronte ao candida- gos impulsou medidas de polítito ‘proruso’ e ‘corrupto’, Viktor ca privatizadora e reformas neoIanukovich”. Olga Novikova liberais, moitas delas con escasa
anota que “ninguén parece aper- transparencia, levando ao antigo
cibirse do extraordinario cambio territorio sovíetico a unha crise e
de perspectiva que introduce es- inestabilidade sen precedentes

‘O

Chen Shui-bian perdeu as eleccións lexislativas celebradas en Taiwán o 11 de
decembro. Despois da vitoria do 20 de
marzo, cando foi reelixido en medio dunha intensa polémica e dunha impoñente
protesta cívica, que o Tribunal Supremo
viu desautorizar hai escasas semanas ao
confirmar a legalidade do proceso, estas
eleccións do pasado sábado tiñan unha
importancia crucial para asegurar a base
parlamentaria que había permitir a implementación da súa estratexia criptoindependentista.
A amplitude da derrota foi inesperada. O vello Kuomintang ampliou contra
prognóstico a súa maioría e garantiu o
apoio dos seus aliados do Partido Pobo
Primeiro, unha escisión súa, e do deputado do Partido Novo, pro-Pequín; a maiores, dous independentes son achegados;
en total 116, para unha maioría absoluta
de 113 e fronte aos 101 dos chamados
verdes, do gobernante PDP e a Unión de
Solidariedade de Taiwán, do ex presidente e filonipón, Lee Teng-hui.
As implicacións da derrota de Chen,
que a pesar da reelección viuse tamén
cuestionado pola insuficiencia legal da
consulta plebiscitaria de marzo, son importantes. O plano de Chen consistía en
elaborar unha nova Constitución da Formosa que entraría en vigor en 2008, ao
remate do seu derradeiro mandato. O ano

Viktor Iushenko, á esquerda, e Viktor Ianukovich, os dous candidatos ucraínos.

que obrigaron a substituilo. Agora Bruxelas e Washington convertéronse nos seus valedores e
preconizan o seu retorno, con xenerosas subvencións aos medios
de comunicación que lle son favorábeis.
Unha norteamericana e
unha princesa do gas
A muller de Iushenko é unha cidadá estadounidense que até hai
catro anos ocupou postos de responsabilidade no Departamento
de Estado e no Ministerio de Finanzas dos Estados Unidos.
Por outra parte, a xefa da
campaña electoral de Iushenko é

Iulia Timoshenko, coñecida como a “princesa do gas” e tamén
de sona porque ten varios procesos abertos por corrupción e
fraude.
En todo caso, non todos os
medios occidentais comparten a
idea do fraude electoral en Ucraína, tal e como este fraude foi
presentado. O British Helskinki
Human Rights, xunto coa misión
da Comunidade de Estados Independentes, denunciaron fraude,
non só nos territorios controlados polo vituperado Ianukovich,
senón tamén nos feudos do prooccidental Iushenko. Segundo a
citada Novikova, “un exame
atento da traxectoria política de

Aquí fóra

Menos Taiwán
XULIO RÍOS
próximo debería elixirse unha Asemblea alterar o statu quo vixente entre os dous
Nacional especial que iniciaría os traba- lados do estreito. O caso é que, até para
llos e alentaría o deo portavoz do deparbate público. O protamento de estado
ceso, de facto, comerrefríanse as compras dos EE UU, Adam
zaría de inmediato,
Ereli, tivo que admide armamento aos EE tir que esa proposta
introducindo o cambio de nome da Re“tende a mudar unipública de China, que UU por valor de 18.200 lateralmente o statu
pasaría a denominarde Taiwán”.
millóns de dólares que quoSeguirá
se Taiwán nas repreadiante
sentacións diplomáticon esa estratexia
Chen barallaba coa
cas e nas oficinas de
aínda sen contar con
escusa de que a China maioría parlamentarepresentación que
posúe no estranxeiro, está a modernizar os seus ria suficiente? É posíasí como nas emprebel que o intente, pesas estatais. Para non
ro como aconteceu
equipos en caso de
desautorizarse a si
coa proposta de Lei
necesidade de invadir de Referendo, as súas
mesmo, Chen, que
asumiu no discurso
intencións serán conFormosa”
de toma de posesión
siderabelmente rebaien 2000 as chamadas
xadas por unha maiocinco negativas, entre
ría que aínda insiste
elas a de non modifina lóxica da unificacar o nome do país, insiste en que se tra- ción, se ben discrepa abertamente dunha
ta de reforzar a identidade pero non de visión continental, pouco flexíbel.

‘A

Iushenko fai desaparecer calquera ilusión sobre o seu compromiso coa renovación política e os
valores democráticos”.
Francisco Veiga sinalou tamén as similitudes entra a campaña mediática occidental nos
casos de Ucraína e a ex Iugoslavia. Curiosamente, Ucraína significa eslavos do leste e Iugoslavia eslavos do sur. A palabra ‘eslavo’ procede dos tempos do imperio romano e representa un derivado de ‘escravo’. Un dos
maiores antieslavos da historia
foi Adolfo Hitler, como deixou
reiteradamente escrito na súa
obra teórica e propagandística
Mein Kampf.♦

O arrefriamento afectará tamén a outro
dominio que preocupa na China: as compras de armamento. Chen barallaba a adquisición de armas avanzadas nos EE UU
por valor de 18.200 millóns de dólares,
coa escusa, facilitada polos informes do
propio Pentágono, de que a China está a
modernizar os seus equipos e capacidades
para atacar a illa en caso de necesidade. A
oposición criticaba este plano de Chen,
que pola súa envergadura algúns avistaban
como complemento indispensábel do programa político criptoindependentista, dado que podía estimular unha verdadeira
carreira de armamentos na zona. Esta dinámica e a sucesión de exercicios militares
por parte dos EE UU, a China e Taiwán,
levaron ao primeiro ministro de Singapur
a reclamar prudencia e coidado, pois calquera fallo, do que ninguén pode librarse,
podía derivar en traxedia.
A derrota de Chen Shui-bian evidencia que unha maioría social non secunda
a aceleración histórica que pretende imprimir ao actual curso político. É unha
oportunidade para a China, que non atopou aínda o xeito de encandilar os taiwaneses a pesar dos bos negocios que fan
no continente. E é que a pesar de todo e
por fortuna, o diñeiro non o arranxa todo.
Axudará? Veremos.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI.
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A descentralización de posguerra viuse recortada a partir dos 60

Alemaña reaxusta o seu sistema federal

En que
consiste
o atlantismo
GUSTAVO LUCA

FRANCK MEYER
Unha comisión conxunta de Federación (Bund) e Estados federados (Bundesländer) pretende reformar as relacións entre
ambas as dúas partes e axilizar o funcionamento do federalismo alemán, que decote é reivindicado como un modelo oposto ao centralismo francés. Despois dun ano de traballo, o gremio conta presentar os seus resultados a finais desta semana.
Para entender a situación actual secuencias. O entrelazamento
e a urxencia dun cambio hai que das responsabilidades e compeollar para o pasado. Os creadores tencias dos diferentes niveis adda Constitución alemana viron a ministrativos e axentes gobernanecesidade, resultante da expe- mentais así como a colaboración
riencia nazi e o seu sistema polí- indirecta de Goberno federal e
tico unitario, de restrinxir o po- oposición elimina a transparender central a través dunha estru- cia causa-efecto das diferentes
tura federal do país. A República políticas. Moita xente non entenFederal naceu sobre eses supos- de quén é responsábel de tal ou
tos conectando, ademais, coa cal medida e do seu resultado.
longa tradición pluriestatal da No eido financeiro-fiscal sucede
historia alemana. Mentres nos outro tanto, agudizando a reuniinicios o papel dos Estados fede- ficación aínda máis esta problerados era moi forte –foron eles mática. Como os xa existentes
fondos de comos que constituípensación interron a República
territorial, que recomo tamén o
actual sistema
distribúen os inBanco Federal,
gresos co fin de
que naceu como federal naceu da
garantir unha reBanco dos Estalativa igualdade
dos Alemáns–, as oposición ao
das rexións, non
décadas seguintes centralismo nazi
puideron respontrouxeron un pauder ás necesidalatino aumento da
des do territorio
importancia e do
da antiga RDA
poder das institucreouse o Pacto
cións federais.
dos e do Goberno federal, este
Parte da razón desta evolu- de Solidariedade, unha especie complexidade do tema.
Ora ben, os puntos por solu- último –lémbrese– sen dereito a
ción foi a creación das así cha- de fondo de desenvolvemento
madas “tarefas comúns” ao lon- rexional para o leste. Resulta di- cionar son os seguintes: mellorar voto na comisión. Ninguén quego dos anos 60: protección das fícil saber quén ingresa qué can- a capacidade de decisión e ac- re soltar poderes, aínda que o
costas, política económica rexio- tidades e quén gasta en qué cou- ción de Federación e Estados fe- fracaso desta reforma hipotecaderados, adxudicar con máis ría a clase política enteira do panal e construción de universida- sas.
Para desenvurullar este no- transparencia as diferentes res- ís, sen consideración de partido
des. A cambio de axudas financeiras da Federación, os Estados belo decidiuse no ano 2003 for- ponsabilidades e incrementar a ou procedencia.
Mentres que antes da última
cedéronlle a esta unha parte das mar unha comisión conxunta de adecuación e eficacia das diversúas competencias lexislativas, Bundestag e Bundesrat, dirixida sas administracións. Parte cen- reunión da comisión a finais
mentres a Cámara dos Estados por Edmund Stoiber (Primeiro tral é o exame do reparto das desta semana parece seguro que
(Bundesrat) gañou influencia so- Ministro de Baviera) e Franz competencias lexislativas entre a proporción das leis federais
bre o traballo do Parlamento Fe- Müntefering (xefe do grupo par- ambas partes, da participación sometidas á aprobación dos Esderal (Bundestag). Os parlamen- lamentario do SPD no Bundes- dos Estados na lexislación a ni- tados vaia quedar reducida ao
tos estatais perderon importan- tag e tamén presidente deste par- vel federal así como das rela- 40% máis ou menos, o tema das
cia, se ben os Primeiros Minis- tido). Está composta por 32 cións financeiras entre Federa- competencias federais nas unitros acabaron converténdose, por membros con voz e voto (16 de- ción e Estados. Abórdase igual- versidades (como parte de edumor do seu papel no Bundesrat, putados do Bundestag e os 16 mente o papel dos últimos na po- cación un dos ámbitos clásicos
–xunto con cultura e seguridade
en poderosos axentes da política Primeiros Ministros), así como 4 lítica europea.
interior/policía– máis imporfederal, malia que isto non se representantes do Goberno fedetantes dos Estados federados)
ral, 6 representantes dos parla- Proliferación dos conflitos
considerase na Constitución.
segue candente, entre outros.
O sistema empezou a auto- mentos estatais e 3 representan- transversais e apartidarios
Ante os resultados dos estudios
bloquearse nos anos 80. Daque- tes de concellos e comarcas, tola foi Lafontaine quen, aprovei- dos eles con voz pero sen voto. As liñas de conflito son varias e PISA o Goberno federal non
tando a maioría socialdemócrata Cóntase, ademais, coa axuda de poucas veces determinadas pola quere prescindir da súa influennos Estados, torpedeou a lexisla- 12 recoñecidos especialistas en pertenza a un partido ou outro. cia sobre a educación, mentres
ción do Goberno federal. Puido dereito constitucional. A compo- Máis ben o que se percibe son que os Bundesländer buscan
facelo porque xa daquela e aínda sición desta “Comisión de Bun- oposicións do tipo Estados gran- conseguir a exclusiva deste eihoxe en día o 60% das leis fede- destag e Bundesrat para a mo- des/pequenos, ricos/pobres, oes- do, alegando que a competencia
rais precisan a aprobación do dernización do sistema federal” te/leste, norte/sur. Porén, o máis entre todos vai garantir a caliBundesrat, todas aquelas que dá, sen dúbida, unha idea da difícil é cadrar as ideas dos Esta- dade do conxunto.♦
atinxen a competencias dos Estados ou teñen un impacto directo sobre os seus orzamentos.
Desde a derrota de Kohl e a chegada de Schröder á chancelería a
F. MEYER
situación é a inversa, porén co
mesmo efecto: agora é o CDU o
Con independencia do que a comisión presente horario dos comercios, sen que as rexións poique bloquea. O resultado é un
esta semana, está visto que non ha ser nada re- dan responder ás súas necesidades? Que sentido
Goberno federal debilitado, involucionario. O número dos implicados é dema- ten a existencia de 16 Servicios de Protección
capaz de realizar a súa política
siado grande e a falta de visión, obvia. Non hou- da Constitución (Verfassungsschutz) competinmalia a súa maioría no Bundesbo ningunha reflexión sobre o sentido e a xusti- do con outra institución semellante a nivel fedetag e obrigado a buscar comproficación do federalismo en xeral e a súa adecua- ral? Cal é o papel dos Bundesländer en Europa?
misos coa oposición, máis forte
ción á realidade alemana en particular. Todo o Que significa a globalización e o terrorismo pana segunda Cámara.
mundo se agarrou á defensa dos seus intereses e ra o federalismo? Son as estruturas federais
pequenos reinos propios, tanto que non sempre esenciais ou daniño para a riqueza cultural e soPoucos saben
se percibiu a diferencia entre a comisión e un cial do país? Quérese que todas as rexións sexan
que administración
bazar. Ten sentido que nas diversas delegacións iguais? Estas e outras cuestións abordáronse só
dos Estados federados en Bruxelas haxa máis de maneira superficial, se é que se falou delas.
é responsábel de cada cousa
funcionarios que na representación alemana? Non obstante, sen a definición dunha meta é diOu que o Goberno federal insista en regular o fícil saber en qué dirección cómpre ir.♦
Esta situación amosa graves con-

O

Pouca reflexión de fondo

A

historia destes días
en Ucraína parece
contada ao revés.
Xusto o país levantaba
cabeza dunha ruína da que
facía responsábel a
Iushenko, primeiro
ministro no ano 2002 que
con media Ucraína no
paro, prezos de produtos
básicos polas nubes e
protestas diarias, fuxiu do
seu despacho de primeiro
ministro pola porta
traseira. Un arreguizo de
rabia polo país liquidado
non permitía naquela
altura organizar rosario
ningún pola democracia e
as liberdades. Walesa non
abriu a boca e as cámaras
da TV apuntaron para
outro lado. O actual
candidato da UE e da
embaixada dos Estados
Unidos en Kiev, o mesmo
Iushenko da desfeita, non
concedeu declaracións.
Que cambiou para que
o ex-primeiro ministro
clame agora con tanta
furia polas liberdades en
perigo? Para tirar o barco
das pedras nas que o
metera Iushenko, Leonid
Kuchma restabeleceu
relacións con Rusia, que
hoxe é o principal cliente
do país, e abriu contactos
coa China e Turquía.
Tamén coa UE e en
particular cos estaleiros
galegos que encargaron
barcos nas gradas de
Nikolaiev e Kersh.
Co prezo do petróleo
soprando nas velas, a nova
política estaba a librar
Ucraína dos tempos do pan
duro do primeiro ministro
partidario de Bush. Esta é
a situación na que os
amigos de Iushenko acoden
a rescatalo. Se non o fan
agora, a recuperación do
país para a política exterior
norteamericana e da Unión
Europea será en breve
moito máis difícil.
No libro O taboleiro de
xadrez do mundo, o que
fora conselleiro da Casa
Branca Zbigniew
Brzezinski sitúa como
primeiro obxectivo da
política exterior de
Norteamérica o control de
Eurasia e para avanzar
nesa dirección recomenda
separar Ucraína de Rusia
polo sistema de achegala á
OTAN e á UE. A
proposición do asesor de
Carter non pode ser máis
clara: “se Ucraína non
quere vir canda nós
debemos cortarlle o anaco
occidental”. Con esta
política da tesoura
apropiáranse antes de
Iugoslavia, onde a maioría
da poboación considera
que o curso acelerado de
liberdades foi só unha
estafa.♦
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Fútbol e
compromiso

O dianteiro representa a nova Ucraína que gusta en Europa

Shevchenko,
a chave que abriu o ‘catenaccio’

MANUEL PAMPÍN

A

CÉSAR LORENZO GIL
O ucraíno Andrei Shevchenko
logrou o Balón de ouro de France Football. Este recoñecemento
chega cando as cámaras de televisión olla cara a Kiev. É un premio deportivo cun obvio trasfondo de homenaxe a un país
moi novo que gusta en Europa.
No 1986, Andrei Shevchenko
(Dvirkivshchina, 1976) foi evacuado, co resto da súa familia, da
súa cidade natal por mor do escape radiactivo de Chernobil. Xa
daquela, varios informes das autoridades deportivas soviéticas
subliñaban a necesidade de protexer o neno futbolista. Cando a
URSS se esvaeceu, no 1991, o
adolescente Sheva xa era unha
firme promesa que gañara titulares na prensa de Kiev.
Foi na capital da nacente
Ucraína onde aquel mozo guapo e
un tanto inxenuo comezou a brillar como dianteiro. No 1994 iniciou a súa xeira no Dinamo e converteu a súa camisola azul na
máis vendida da historia téxtil soviética. Nas tempadas 1997-1998
e 1998-1999 estourou coma unha
bomba de fútbol na Liga dos
Campións. Acompañado doutro
xogador de altísima calidade, Sergei Rebrov, Shevchenko foi un
pesadelo para o Barcelona e outros clubs, na primeira tempada, e
un ano despois levou o seu equipo ás semifinais tras eliminar o
daquela campión de Europa, o
Madrid de Mijatovic, con tres goles seus, nos cuartos de final.
Aquel mítico Dinamo que comandaba o coronel Valeri Lobanovski, xa falecido, acabou esgazado no mesmo verán do 1999.
Rebrov comezou unha errática experiencia en Inglaterra, onde non
triunfou no Tottenham e tenta reconducir a súa carreira no West
Ham, mais Shevchenko acabou

Andrei Shevchenko mostra o Balón de Ouro.

por converterse nunha estrela agora premiada co Balón de ouro.
O Milan pagara por el 26 millóns de euros e a súa fichaxe serviu para saír da depresión deportiva do club de Silvio Berlusconi.
Sheva entrou no calcio como se
tivese nacido para abrir catenaccios. A súa velocidade e colocación convérteno nunha arma incontrolábel polas defensas rivais,
un xogador sempre en movemento, sempre concentrado, sempre
co olfacto en tensión á agarda
dun bo balón que chutar.
Coa camisa rossonera xa
marcou 102 goles en partidos
oficiais e nos últimos cinco anos
a súa evolución foi perfecta. Mellorou como futbolista, mellorou

na súa vida persoal (xa casou e
ten un fillo) e logrou a madureza
suficiente para converterse nun
embaixador de prestixio para a
nova Ucraína que máis gusta en
Europa occidental.
Arestora, o Balón de ouro
chégalle como refrendo a ese óptimo intre. O seu Milan, a pesar
de que non domina a serie A (está
a catro puntos do Juventus de Turín), é un dos claros favoritos para volver gañar a Liga dos Campións, tal e como fixo no 2003,
cun fútbol de alta calidade onde o
dianteiro comparte protagonismo
con Kaká, Gattuso, Dida ou Maldini. E a selección ucraína lidera
o seu grupo de clasificación para
o Mundial de Alemaña.

No extrafutbolístico, Shevchenko é un ídolo no seu país.
Gañou un inquérito entre as mulleres como o home co que máis
ucraínas quererían pasar o resto
da vida e até unha xornalista o
definiu como o “tipo étnico ucraíno tradicional, pero en guapo”.
Politicamente manifestouse a
prol de Victor Iushenko e dedicoulle o galardón ao pobo ucraíno. A conxunción de méritos deportivos e da actualidade informativa mundial restáronlle
apoios ao lusobrasileiro Deco,
que ficou no segundo posto e cuxos méritos obxectivos no Porto
e na selección portuguesa, neste
último ano, foron maiores ca os
do loiro eslavo.♦
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lgún futbolista
parecía ter présa por
salvar o seu Ferrari.
O abandono do Bernabeu
por parte dos xogadores foi
unha vergoña; un “sálvese
quen poida” que puido
provocar no público unha
situación de pánico. E o
árbitro, cos seus xestos
enérxicos e de rango
militar, tampouco axudou a
dar calma
Pero xa saben aquilo de
que cando hai naufraxio, as
ratas son as primeiras en
abandonar o barco…
O asunto vén a conto,
porque estes privilexiados
en recoñecemento social e
–sobre todo– contas
bancarias soen ser covardes
para discrepar e servís cos
poderosos.
Só lembro dous casos
de autenticidade e
honradez consigo mesmos
(descarto o lendario Iríbar,
que pertenceu a Herri
Batasuna) nos últimos
anos; Guardiola, que
sempre dixo sentirse
catalán, aínda que xogara
coa “selección do fútbol
español”, e Nacho (exCelta e ex-Compostela),
que insinuou que él nunca
iría a unha convocatoria
da selección española. Creo
máis acertada a postura de
Guardiola, pero a actitude
do galego pareceume todo
un exercicio de dignidade e
orgullo, lonxe da hipocrisía
na que se manexan os
galácticos actuais.
Os profesionais do
futbol –agás excepcións– só
asocian o concepto de
“compromiso” ao feito de
gravaren algún spot de
televisión que lles
reportará suculentos
ingresos. E a
solidariedade? si, cando
reparten polos hospitais,
en nadal, regalos entre os
nenos. Regalos comprados
polo club, claro.
¿A cantos deles lembran
en manifestacións contra a
guerra ou do “nunca
máis”?; ¿a cantos coñecen
que colaboren con ONG’S
ou apadriñen rapaces?; o
partido benéfico do martes,
14, no mesmo Bernabeu,
sendo eloxiábel nos seus
fins, é un paripé
oportunista. ¿E que me din
do razoamento inxenuo e
evasivo de que non deben
mesturarse política e
deporte? Parvadas; eles
sempre lles dan a man aos
que mandan.
Xa non lles pido que
fagan coma Andrei
Shevchenko, que lle deu o
seu apoio a Victor Iushenko
e adicoulle o balón de ouro
ao pobo ucraíno, pero que
baixen algunha vez dos seus
ilustres pedestais.
Canto boto de menos
tipos coma Guardiola ou
Nacho! ♦

Marta Larralde.

Os galácticos
de Pérez Varela

León e Olvido
premiada en Estonia
Vén de concluír a nova edición do Pöff
2004, o festival de cine independente de
Estonia, cunha destacada presenza galega
na programación das proxeccións como no
palmarés. Marta Larralde conseguiu o premio á mellor actriz pola súa interpretación
na película León e Olvido, na que se narra
a historia de dos irmáns xemelgos, un deles con síndrome de down. Pola súa parte
o director da fita, Xavier Bermúdez, acadou o premio do xurado Don Quixote.♦

Fotograma
de Minitauromaquia.

Xornadas de curtas
en Ferrol e Noia
Daniel Sánnchez Arévalo foi o gañador da
VI Mostra de Curtametraxes Vila de Noia,
celebrada a pasada semana, por Física II,
co premio á mellor película e ao mellor director. O xurado entregou tres mencións
especiais a A boa caligrafía, Minotauromaquia e Lobos. O premio á mellor actriz
recaeu en Nieves de Medina e o de mellor
actor recibiuno Gustavo Salmerón. Por outra parte, Ferrol acolle do 27 ao 30 de decembro as IV Xornadas de Curtametraxes,
que vén organizando o Ateneo Ferrolán.
Proxectaranse as películas de autores como Juan Pablo Etcheverry, Luis Pérez Padín, Isabel Ayguavives ou Pascual Sisto.♦

Morre Teresa Velo
Santullano
Naceu en México ao pouco de chegar exiliados, seu pai, o cineasta Carlos Velo, e a
súa nai Marilyn Santullano. Licenciada en
Ciencias Biolóxicas e Historiadora da Arte
traballou como guionista de televisión e protagonizou en 2001, xunto a súa filla Laura
Gardos Velo, o documental “Vieiros, vida e
obra de Carlos Velo”. Casada co productor
mexicano Alfredo Joskowicz faleceu nun
hospital da capital federal logo dunha dura
enfermidade.Teresa Velo foi sempre fiel a
memoria galega e cinematográfica do seu
pai apoiando desinteresadamente nos últimos as distintasiniciativas que en Galiza recuperaron a figura do cineasta de Cartelle.♦
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or terceiro ano consecutivo, Vigo é a
cidade galega que, xunto con Barcelona, Las Palmas, Gasteiz, Valladolid e Madrid, acolle a edición española do festival Resfest 2004, un dos
eventos máis prestixiosos adicados ao novo cinema dixital. Presentaranse simultaneamente
unha ampla programación composta por destacadas curtametraxes, traballos experimentais,
videoclips, documentais e pezas de animación
dixital producidas no último ano, na que, ademais, se inclúe unha retrospectiva sobre o director Jonathan Glazer. Encontro, neste caso

P

poético, é o que a Agrupación de Libreiros de
Pontevedra, propuxo o 14 de decembro en
Cambados para honrar a memoria de Manuel
María. Nun sentido recital feito polos escolares da zona, Adela Leiro e María Xosé Carballo fixeron unha montaxe audiovisual dun
acto presentado por Ramón Domínguez,
Francisco Fernández Rei e Emilio Insua. E o
vindeiro 18 de decembro, a Candidatura de
patrimonio inmaterial galego-portugués presenta un encontro de tocadores e cantadores galegoportugueses en Tourém (Montealegre)
con fornada de pan e comida arraiana incluída.♦

Nº 1.155
Do 16 ao 22 de decembro de 2004
Ano XXVII

O maior proxecto cultural do 2005
pretende emular o Forum de Barcelona
RUBÉN VALVERDE
Premios Nobel, premios Príncipe de Asturias, Conferenciantes de
sona, Zidanes da cultura...” A promoción turística de Galicia para
o vindeiro ano terá dous eixes: a cultura da auga como efecto saudábel e a elaboración do proxecto Galicia, Camiños de Concordia.
Paz e Solidariedade.” Deste xeito presentou o conselleiro de Cultura, Comunicación Social e Turismo, Xesús Pérez Varela, o Foro
que “dará continuidade aos actos do Xacobeo” e que conta xa coas críticas da oposición, o descoñecemento do Consello da Cultura e a desconfianza das principais asociacións culturais de Galicia.
Nunha comparecencia no Parlamento na que tiña que expoñer
o plano de turismo para o vindeiro ano, Xesús Pérez Varela
presentou por sorpresa unha iniciativa que semella imitar o Forum de Barcelona. A Xunta
apostará por mesturar cultura e
lecer co obxectivo de atraer un
maior número de turistas. “O
proxecto Galicia, camiños da
concordia agrupará un amplo
programa de actividades lúdicoculturais, que van dende exposicións até concertos musicais ou
congresos e simposios coa presenza de figuras mundiais”.
O anuncio de Pérez Varela
colleu por sorpresa os grupos da
oposición, posto que a súa comparecencia estaba destinada a
explicar o Plan de Marketing e
Promoción Turgalicia 2005.
“Agardabamos que na súa comparecencia explicase o programa de actuacións para promoción turística no 2005, tal e como esixe a lei aprobada no
1999. En lugar de facelo, o
Conselleiro limitouse a repetir o
capítulo dedicado a turismo incluído nos orzamentos, que xa
fora debatido na cámara. Como
sabía que iso non era nada novo,
incluíu este anuncio de crear
unha especie de foro, pero sen
dicir en que ía consistir. Non
podemos confiar na palabra
deste señor nin imos opinar sobre este foro porque non trouxo
ao parlamento un programa, senón que foi unha declaración de
intencións sen ningún sentido,
porque mestura cultura e turismo sen aclarar nada máis”, argumenta o deputado autónomo
do BNG, Domingos Merino.
Na súa comparecencia, o
Conselleiro de Cultura afirmou
que aos actos do foro chamado
Camiños da Cultura, asistirán
personalidades relevantes do panorama internacional. Citou algúns nomes, pero non explicou
como ían desenvolverse as súas
intervencións, nin en que tipo de
actos ían participar. O obxectivo
deste programa cultural é “manter a afluencia turística por riba
dos cinco millóns de visitantes e
prestixiar a marca Galicia como
destino turístico”.
Para acadar unha maior presenza de visitantes, o investimento que fará a Xunta ascenderá a 21 millóns de euros. 15
millóns serán achegados por
Turgalicia e 6 millóns por Xestión do Plano Xacobeo S.A. A
Xunta incrementará o seu investimento a través de Turgalicia en
seis millóns de euros, malia o re-

cente informe do Consello de
Contas que avisaba a Xunta de
que ese incremento era excesivo
posto que Turgalicia é unha empresa mixta, na que os investidores privados non van elevar a
súa participación.
O programa de Galicia, camiños da concordia incluirá,
segundo Pérez Varela, unha
“Conferencia Mundial para a
Paz e a Solidariedade, na que
está prevista a presenza de organismos internacionais e a
participación de varios Premios
Nóbel”. Maio e xuño serán os
meses de maior actividade, segundo o Conselleiro. “No mes
de xuño está prevista a celebración do programa Camiños do
coñecemento e da concordia.
Esta idea pretende subliñar a
idea de Galicia como a comunidade autónoma que por excelencia reflicte no seu ser o ter
nacido nos camiños da concordia”, engadiu o Conselleiro.
Para o titular de Cultura, “a
Xunta quere facer unha aposta
polo turismo cultural, un ámbito no que somos un referente
para todos, pola experiencia e

persoa esta última que leva
morta dende o 2003”, explica a
responsábel de Cultura do PSdeG-PSOE, Laura Seara.
Descoñecemento
do Consello da Cultura

O conselleiro de Cultura Xesús Pérez Varela.

éxito acadado arredor do Camiño de Santiago”. Segundo o
PSOE, “Pérez Varela mestura
todo. Fala dun plano cultural
enmarcado dentro do plano turístico. Como se o obxectivo
único da cultura sexa o de atraer visitantes. A argumentación
que fai dá unha mostra da seriedade coa que hai que tomarse o seu anuncio, posto que fa-
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lou dun plan integral de golf en
Galicia dentro do programa de
potenciación do turismo cultural. O Conselleiro tomou como
costume ver o parlamento como unha rolda de prensa.
Anunciou un plano espectacular no que afirmou ter falado
con personalidades de elite
mundial como Gorvachov,
Jimmy Carter ou Edward Said,

O presidente do Consello da
Cultura, Afonso Zulueta de
Haz, preferiu non entrar a valorar o plano turístico-cultural
presentado por Pérez Varela
porque descoñece en que vai
consistir. O órgano consultivo
encargado de asesorar a Consellería de Cultura non interveu
na elaboración do proxecto Galicia, Camiños da Concordia e
tan sequera foi informado.
“A Consellería está demasiado acostumada a elaborar os
programas sen contar con ninguén. Pérez Varela sabe que o
programa do Xacobeo foi un
fracaso dende todos os puntos
de vista posíbeis. O número de
visitantes en Galicia foi en tres
meses inferior que no 2003 e
ademais estiveron moi concentrados xeograficamente. O propósito deste proxecto é facer
propaganda nun ano electoral.
A Consellería dispara en todas
as direccións porque non son
capaces de elaborar un plano
cultural e outro turístico. Hai
falta de reflexión e coñecemento por un lado e falta de elaboración de estudos de mercado
para saber a quen nos temos
que dirixir no eido turístico”,
conclúe Domingos Merino.♦

REACCIÓNS
Damián Villalaín,
Fundación
Carlos Casares

‘Hai unha
tendencia
a converter
o mundo
da cultura
en Disneylandia’
O presidente da Fundación Carlos Casares, Damián Villalaín,
amósase de acordo co fondo do
Foro que pretende organizar Pérez Varela. “Paréceme ben que
se queira continuar co Xacobeo
e que se traten de explotar as capacidades de Galicia como destino cultural. Servirá para seguir
situando a Galicia como referente informativo”.
Porén, considera que “existe unha excesiva tendencia a
converter o mundo da cultura
nunha Disneylandia. Esta moda, que é universal, converte a
cultura nun baile de cifras no

que importa máis o turismo
que o coñecemento. Ademais,
coido que con catro conferencias, Pérez Varela non pode
pretender traer a Galicia cinco
millóns de turistas. Algo máis
vai ter que facer se o que quere
é aumentar o turismo”.♦

Francisco Peña,
Federación de
Asociacións Culturais
de Galicia

‘A Consellería
non conta
para nada co
asociacionismo
cultural”
O presidente da Asociación Cultural Alexandre Bóveda e membro da xestora da Federación de
Asociacións Culturais de Galicia, Francisco Peña, considera
que a proposta de Pérez Varela,
“está na liña do que sempre ven
facendo o Conselleiro. Non consultan co asociacionismo cultu-

ral de base malia que a propia
Xunta recoñece que somos fundamentais para a normalización
cultural do país”.
Por outro lado, Francisco
Peña considera que “no caso de
levarse adiante estes congresos
estaríase desbaldindo recursos.
Váiselle pagar unha millonada
a cada conferenciante. Pérez
Varela pensa que con iso vai
atraer xente. Esta posición é
errónea, como vimos no Xacobeo. Fixéronse concertos e
trouxeron a cantantes e grupos
que poden ir a calquera outra
parte do mundo. A estes conferenciantes pode irse a calquera
outra cidade a velos. Galicia
ten que atraer xente coa propia
creación. A Xunta leva anos
gastando cartos en promoción
cultural sen éxito, como ocorre
coas festas que organiza por todo o país. Fan festas da batalla
de Elviña e non destinan cartos
para manter o castro de Elviña.
Esta é a nosa realidade. O Goberno galego non aposta polos
nosos creadores, que teñen que
marchar do país. O peor é que
semella que agora o Goberno
central tamén vai usar os seus
recursos para montar os seus
propios chiringuitos”.♦

Xabier Macías,
Fundación
Galiza Sempre

‘A política da
Xunta consiste
en gastar en
eventos caros’
Como presidente da Fundación Galiza Sempre, Xabier
Macías, critica o “oscurantismo co que actúa a Xunta á hora de facer as cousas. Non se
conta connosco á hora de promover actividades culturais
no país. Séguese incidindo
nos mesmos erros da política
cultural da Xunta dos últimos
anos porque non se ten en
conta a cultura galega á hora
de elaborar os proxectos”.
En opinión de Macías “estanse gastando recursos que se
poderían destinar a outras cousas. A Xunta insiste sempre en
gastar en eventos caros que non
deixan pouso na nosa cultura e
que ademais non teñen ningún
tipo de continuidade”.♦
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Cantares
galegos

D

ebo confesarllo a ese lector que sempre vai comigo e que pode ser,
mesmamente, quen agora pousa
os ollos nesta columna. Cada
vez estou máis interesado na
poesía popular, na difícil simplicidade da súa forma, na
misteriosa claridade do seu pensamento. Nunha copla popular
galega, a quen se lle conte, acabo atopando o que non me dan
tantos e tantos libros de textos
magmáticos, amparados na
coartada de que na poesía vale
todo. Quen non adoita ler poesía
cre que en Europoa aínda rexe a
xeira do surrealismo provinciano. Non señor, na poesía non
vale todo. Os poetas máis
lúcidos do noso tempo
dispóñense a non acubillar o ritmo aquelado, a musicalidade, a
composición. O verso é unha
especial enfermidade do oído,
escribiu Auden, un extraordinario baladista inglés. O certo é
que nas coplas ou cantares galegos atopo frescura mental,
inspiración, goce estético, xenio
da lingua. Fágome parnasiano e
fágome popularista. ¿Poderá haber unha forma máis acabada de
posmodernidade? Vaiche boa,
Vilaboa, a posmodernidade. As
escolas académicas duran
menos tempo que a dicción de
catro octosílabos.
Os do meu tempo
estivemos atraídos pola simplicidade dos haikus xaponeses,
sen decatarnos de que os
tiñamos na casa. A lúa de Basho e o luar da nosa poesía
popular deitan unha luz de
semellante intensidade. Un faise lector maduro –non existen
os lectores escépticos– e pensa
que nos cantares galegos se
atopa a porta que a poesía abriu
na nosa infancia. Para non perder a inocencia poética, dun
tempo a esta parte, os
cancioneiros populares andan
entre as miñas cousas, reaparecen na miña mesiña de noite. O
de Pérez Ballesteros, na
edición de Seoane en Dorna,
lémbrame a cantidade de
coplas aportadas pola miña rexión de orixe, a ría de Ares. O
de Cotarela Balledor, na
primeira edición de Nós,
persuádeme de que as retrancas
de xastres e costureiras asumen
unha forma moi acabada de
ironía. Folga dicilo, no primeiro libro de Galaxia, Antífona
da Cantiga, Cabanillas
reafírmame que todo gran poeta debe tocar a corda do
popular. Incluso estes días
tiven a fortuna de atopar un
clásico do XIX. Refírome ó
traballo de Manuel Mila y Fontanals De la poesía popular gallega, publicado en 1877. Un
texto clásico, salvado do esquecemento por este cazador de libros. Espero que a miña poesía
se beneficie de todas estas lecturas. Eu recomendaríallas ós
poetas galegos do futuro, ós
que están dispostos a tecer sóssoas a súa tea. Especialmente a
elas. Pero, ¡quen son eu para
recomendar! ♦

Raña consolida a súa recuperación
co premio ‘Caixanova’ de poesía
CÉSAR LORENZO GIL
Dous anos despois de obter o ‘González Garcés’ e vinte e tres
tras o seu primeiro poemario, o vigués Román Raña consegue
o ‘Caixanova’, dotado con 10.000 euros, con A metamorfose do
túnel, un galardón máis na longa lista de recoñecementos para un poeta que xa acumula os principais certames de Galiza.
Román Raña (Vigo, 1960), declarara hai dous anos para A
Nosa Terra que recuperara as
ganas de escribir tras varios
anos de silencio. No 2002 gañou o ‘González Garcés’ con
Eloxio da desorde, primeiro
poemario dunha nova xeira
creativa do autor da célebre novela O crime da rúa da Moeda
Vella. Agora, parece que con A
metamorfose do túnel conseguiu culminar a boa etapa creativa que xa anunciaba daquela.
Raña, que ten no seu haber
tamén os premios ‘Esquío’,
‘Blanco Amor’ e ‘Martín Có-

dax’, entre outros, foi unha das
voces fundamentais da década
do 1980 e el mesmo participou
anos despois na autocrítica
contra unha xeración alcumada
de elitista e culturalista. Agora,
o escritor considera que a poesía debe ser clara. “Os poetas
temos que facer un esforzo por
achegar máis lectores á poesía”, explica. “É necesario reivindicar de novo a presenza da
poesía en rúas, escolas… no
ámbito público”.♦

PACO VILABARROS

RAMIRO FONTE

Román Raña, autor de
A metamorfose do túnel.

Lopo obtén o ‘Cunqueiro’ de teatro
C. L.
Os homes só contan ata tres é
a obra coa que Antón Lopo gañou o Premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrais deste
ano, convocado polo Instituto
Galego das Artes Escénicas e
Musicais, dependente da Xunta. O galardón, dotado economicamente con 6.025 euros,
xa foi gañado con anterioridade por Roberto Salgueiro, Euloxio R. Ruibal, Roberto Vidal
Bolaño ou Xosé Cid Cabido,
entre outros autores.
O autor, polifacético e

amante do risco expresivo, explicou para Galicia Hoxe, xornal no que coordina o suplemento cultural, o argumento da
obra premiada, no que participan dúas irmás, un garda xurado e un malabarista. “Unha das
irmás representa o poder e a
outra déixase levar”.
Lopo vén de presentar en
Barcelona o seu espectáculo O
prestidixitador. Ademais, publicou varios poemarios (Fálame, Sucios e desexados ou
OM) e novelas (As reliquias
ou Ganga).

Máis premios
Nos últimos días tamén se fallaron outros premios literarios. A
poeta Lupe Gómez conseguiu o
‘Eusebio Lorenzo Baleirón’ con
Azul e estranxeira. O galardón,
convocado polo Concello de Dodro, está dotado con 2.300 euros.
Gómez considera que con
este poemario, a súa poesía toma
madureza e segue o camiño de
“explicar a realidade allea aos
atadullos da rima e da métrica”.
An Alfaia gañou o ‘Xulián
Magariños’ de novela curta

–organizado co apoio da Fundación Feiraco e o Concello de
Negreira, dotado con 1.500 euros– con Matei un home, unha
obra do xénero policiaco. A viguesa Alfaia ten no seu haber o
premio Merlín de literatura infantil e xuvenil e varias obras
narrativas xa publicadas.
AAsociación Cultural ‘Faustino Rei’ tamén fixo público o
nome do gañador do seu certame
de poesía. O gañador foi Francisco Quiroga Paco de Tano, de
Malpica de Bergantiños, co poemario O amor do mar.♦
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Relatos de México
Tlapalería, de Elena
Poniatowska, é un libro de relatos sobre o México
actual. A
lingua da
escritora
desvela unha
realidade viva,
dinámica e
cambiante. Este é o ritmo que
se respira nesta
tenda, algo
máis un estabelecemento, unha
fiestra pola que ollar o mundo
a través dos ollos dunha das
escritoras máis importantes de
Latinoamérica. Edita
Txalaparta.♦

Na pel da sensibilidade
Unha ducia de relatos de Xesús Constela Doce
Título: As humanas proporcións.
Autor: Xesús Constela Doce.
Edita: Galaxia.

O nome de Xesús Constela Doce sorprendeu cando se soubo
era o gañador do Premio Torrente Ballester do pasado
2003. Con todo a sorpresa restrínxese ao feito de ser un narrador case descoñecido, pois o
que non sorprende é que na Galiza xurdan continuamente moi
interesantes
novos narra- Saudamos
dores.
outro autor
As humanas propor- máis
cións é un títu- que se
lo que deriva engade
da De divina á tradición
p ro p o r t i o n e narrativa
(1498, autoría galega.
de Luca Pacioli), título do
que, polo tanto, vén a tentativa de apreixar
algúns dos moitos microcosmos
que explican o ser humano.
En dous dos relatos o concepto de humanidade rebasa
os hoxe difusos lindes do xénero-sexo masculino ou feminino. Son dous relatos que semellan divertimentos, un deles (“Algarismos”) inclusive
leva no subtítulo esa mesma
palabra. Nel patentízase a importancia, ou a ditadura, dos
números na vida dunha parella; un tema do que circulan
bastantes versións que sempre nos debuxan un sorriso,
sorriso que agacha a certidume de sabernos vítimas e indefensos. Alén desta constatación da rutina, da seguranza
e tiranía do rito, “Son unha
raia” deshumaniza na medida
en que quen protagoniza o relato é unha raia, non un ente
animado, aínda que esta raia
de Constenla Doce si está dotada de movemento, igual que
a liña de Cortázar (“As liñas
da man”, en Historias de Cronopios y Famas), mais Cortázar optou intuitivamente polo
non-xénero da micronarrativa, daquela aínda sen estudar,
o que lle confire un carácter
ben lonxe do de Constenla
Doce. Dous relatos-testemuña
de deshumanización, de cousificación, que no conxunto
do volume poden parecer forzados, mais que se len con
agrado.
O primeiro dos dez relatos
restantes é “As lembranzas todas” que nos recibe cun clima
de melancolía polas desfeitas
do paso do tempo, onde as
lembranzas parecen axustizar
a insensibilidade. Un relato
moi lírico que contrasta co segundo, que se inclina por unha trama na que o suspense
beirea o terror, un terror desatado a partir da curiosidade do
protagonista que ve a súa von-

O fundador
de Pontevedra

Xesús Constela.

tade dominada pola máquina
computadora. O tempo perdido, agora da man dos soños,
dos pesadelos, retorna no terceiro relato pola necesidade
de compaña, e non está ausente no seguinte, un relato de
denuncia social, que focaliza
a traxedia contínua de tantos
africanos que se ven na obriga
de deixar a súa terra para acometer a tentativa de cruzar
clandestinamente o estreito.
Por este camiño bífico accedemos a “Lily”, outro relato
que procura a fronteira da humanidade e no que funciona
moi ben o contraste entre o
pracer culinario e o desacou-

sPACO VILABARROS

go, o arrepío, dos tétricos temas tratados polos comensasis na que é a derradeira cea
da anfitriona.
Entre os cinco que compoñen a segunda metade do volume (catro, pois xa comentamos “Son unha raia”) salienta
“Burbulla”, microconto moi
ben construído no que en catro
parágrafos transcorren unha
vida e un amor, moi lírico e
onde se xoga atinadamente
cunha ambigüidade que fai
que a participación do lector
na construción da historia resulte imprescindíbel. “A sementadora de estrelas” reinstálanos outra volta no eixo te-

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. O EXILIADO E A PRIMAVERA.
Manuel Veiga.
Xerais.

1. OS ANOS ESCUROS.
Xosé Luís Franco Grande.
Galaxia.

2. AS HUMANAS PROPORCIÓNS.
Xesús Constenla.
Galaxia.

2. A TERRA QUERE POBO.
Xosé Luís Barreiro.
Galaxia.

3. TRISTANO MORRE.
Antonio Tabucchi.
Galaxia.

3. HISTORIA DE GALICIA.
Ramón Villares.
Galaxia.

4. O BRINDO DE OURO. 1.
A CHAMADA DO BRINDO
Xesús Manuel Marcos.
Xerais.

4. GUÍA DAS AVES DE GALICIA.
Xosé M. Penas e outros.
Baía.

5. OS OLLOS DA PONTE.
Ramiro Fonte.
Xerais.

5. AS BIOINVASIÓNS
NA GALIZA.
Xurxo Pérez e Xosé Bouzó.
A Nosa Terra.

Librarías consultadas:
Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontevedra).
Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).

mático do paso do tempo, na
xeografía dos soños, nunha
mestura de realidade e ficción
que en “Tiñádelo que ver”
evolucionará, se se pode dicir
así, a esa paranoia-pesadelo
que é a concatenación de fantasías alucinatorias no Centro
Comercial, con Darwin e a teoría da evolución das especies
de fondo. Se esquencer que en
“Geographos” adoptara forma
de simbiose entre humanos e
natureza. Simbiose ou comuñón que, con menos intensidade, tamén está presente no relato que pecha o volume, “Na
fraga”, e que foi engadido ao
mangado que resultara vencedor do Torrente.
Saudamos outro autor máis
que se engade á tradición narrativa galega, unha tradición
moi rica en nomes que verten
as súas historias nos moldes
xenéricos do relato, do conto,
no xénero da extensión breve,
da escrita exenta das redes quitamedos que a prolongada extensión da novela proporciona,
que esixe unha alta pericia narrativa (en poucas páxinas, ou
en poucas liñas, como arriba se
viu, o autor xógase o éxito ou o
fracaso). Certa crítica mesetaria quere ver nesta proliferación, e no trato de favor que
entre nós lle damos, unha inclinación anímica dos galegos polo xénero menor. Non cabe dúbida de que a predilección por
este formato caracteriza a historia narrativa galega. Seguramente, como sucede noutros
países, pola tardanza en adoptar a escrita como vehículo de
transmisión.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Recrear o mito helénico, pescudar nas fontes históricas para novelar a biografía dun personaxe
especial para
Galiza. Teucro.
O arqueiro de
Troia, de
Fernando Lillo
Redonet, revive
os tempos da
guerra de Troia
e, apoiándose
nas fontes
clásicas, dános
outra visión da
lenda sobre a queda dunha cidade por mor dunha muller. Traduciu para o galego Ramón
Blanco. Edita Toxosoutos.♦

Universo
en galego
Galaxia, en colaboración con
Caixa Galicia, edita dous novos
títulos da serie ‘Clásicos universais’. As
ondas, de Virginia Woolf,
supuxo un fito
na narrativa do
século XX. Algo semellante
ocorre cos relatos recollidos
en Un médico
de aldea.
Narracións
completas I, de
Franz Kafka. As traducións corren a cargo de María Cuquejo e Luís
Fernández, respectivamente.♦

Cara a Marte
Ray Bradbury, un dos
grandes escritores de ciencia
ficción, viaxou a Marte coa
imaxinación
para compor
Crónicas
marcianas,
relato da colonización do
planeta vermello entre o
1999 e o 2026
e dos
problemas que
o imperialismo
trae consigo.
Traduce Mª Magdalena
Fernández. Edita Xerais na
colección ‘Fóra de xogo’.♦
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Periférica
Nº 11. Outono do 04. Prezo 4 euros.
Dirixe: Rui Ângelo Araújo.
Edita: Grupo Desportivo e Cultural de Vilarelho.

Esta prestixiosa revista portuguesa que xa se vende para
Galiza
(revista@periferica.org) inclúe
neste número traballos
teóricos, literarios
e xornalísticos. Destacan o de
Desidério
Murcho
sobre a
importancia
dos estudos
filosóficos no
ensino medio,
a entrevista
con José Díaz, director de
Ediciones Thule, empresa
catalá adicada á micronarrativa latinoamericana nun formato impermeábel, unha escolma
de traballos do humorista gráfico cubano Boligán, un recordo de Julio Cortázar e varios
relatos de autores
portugueses.♦

Imagen &
Comunicación
Nº 58. Novembro do 04. Prezo 1,92 euros.
Dirixe: Uxío Fernández.
Edita: Imaco I&Co.

A revista publica a lista de
candidatos aos
premios da
Televisión e
do Cine de
Galiza.
Tamén se fai
eco do debate
da Asociación
da Prensa da
Coruña ao
redor de periódicos e poder.
Inclúense imaxes da rodaxe de
Gran Residencial Caribe,
filme rodado entre Galiza e
Cuba por Anxo Peláez.♦

Andaina
Revista galega
de pensamento feminista

Guerrilleiros irlandeses
Toxosoutos publica
as memorias do activista do IRA Tom Barry
Título: A constitución da Irlanda contempo-

ránea. Día de guerrilla en Irlanda.
Autor: Tom Barry.
Edita: Toxosoutos.

Tom Barry arrinca a súa autobiografía que abrangue o
período entre 1919, a tregua
coa Gran Bretaña e a Guerra
Civil coa sinceridade que dá a
distancia no tempo e a reflexión pausada, mesturando con
nudeza paradoxos e contradicións que habitan en cada ser
humano, que teñen como resultado a curiosidade por
ver a guerra Barry é
ao tempo que un narrador
a d q u i r e vizoso,
conciencia na- dono dunha
cional. “Fun a prosa
aquela terra
poderosa,
dos árabes para contender minucioso
unha batalla no detalle,
entre
dous engaiolante,
exércitos im- que fai
perialistas, os que nos
da Gran Bre- remitamos
taña e a Turaos grandes
quía: alí acordei, lembran- narradores
do o eco das bélicos.
armas que se
disparan na
capital do meu propio país,
Irlanda. Foi un espertar duro, armas disparadas a persoas da miña propia raza por
soldados do mesmo exército
no que estaba a servir”. Este
feito xunguiu de xeito indisociábel a súa biografía ao devalar da recente historia de Irlanda mais na II Guerra Mundial
Barry darase de baixa no IRA
para alistarse e ser oficial de
operacións. Este irlándés nado
e educado en Roscarbery, no

Tom Barry no monumento a Micheál O Coileáin.

condado de Cork, lugar onde
Barry desenvolveu toda a súa
actividade guerrilleira coa Flying Column, é o autor do
best-seller que agora edita Toxosoutos na súa colección Memoralia na magnifica tradución de Carlos Castro Pinhao.
No libro, Barry explica a liberación, reunificación e independencia da illa do trevo, que
espertara as simpatías de Karl
Marx e Friedrich Engels. O
proceso de liberación nacional
está aínda por rematar. Barry
describe as actuacións do grupo de voluntarios que formaron a West Cork Flying Column, comandados polo narrador os seus adestramentos, os

seus enfrontamentos guerrilleiros co obxectivo de mudar
o que semellaba inmudábel.
Barry é un narrador vizoso, dono dunha prosa poderosa, minucioso no detalle, engaiolante, que fai que nos remitamos aos grandes narradores bélicos que atopabamos
nomeadamente na xa desaparecida colección Reno, hoxe
esquecida, ou na máis cercana
obra de Victor Freixanes,
aquelas inesquecíbeis memorias do Fresco. O irlandés recréase na memoria convertendo en imaxes o que viviu porque a diferenza doutros autores, Barry tenta, como escribe
no limiar J. Michael J. Coste-

llo, contar “unha historia auténtica” obxectivo reafirmado
polo integrante da Flying Column que garante que só procurou “ falar simplemente a
verdade” sendo a sinceridade
un valor da obra. Barry vai un
chisco máis aló, rabuña nos
feitos pasados e dános a sua
visión particular da historia
recente de Irlanda. Nel rastrexamos con nidieza a progresiva militarización da sociedade
entre o 1912-1916, os levantamentos, a fundación do Sinn
Féin (1902) polo xornalista
Arthur Griffith, a morte de
Michael Collins (1923)...♦
XOSÉ FREIRE

Nº 39. Outono do 04. Prezo 5 euros.

Áurea Sánchez escribe a Declaración de Compostela contra a violencia contra as mulleres. Mª Olga Fontán repara
na imaxe masculina na publicidade impresa. Isabel Quintáns explica a
situación
da muller
inmigrante
en Galiza.
Celia Balboa
entrevista a
Rosa Serrano, activista campesiña
mexicana.
Mercedes Bengoechea fai unha análise da comunicación
feminina no mundo laboral.
Laura Gómez defende a
reforma legal que permitirá
os matrimonios homosexuais.
Ana Fraga investiga no mito
moral de Helena de Troia.♦

Noel Blanco e as escollas radicais
Título: Mecánicas celestes.
Autora: Noel Blanco Mourelle.
Edita: Deputación Provincial da Coruña.

A nova promoción de poetas
galegos nacidos a finais dos 70
ou primeiros 80 está a pisar
forte. Daniel Salgado, Maria
Comesaña, Antía Otero, etc.,
entregan uns primeiros libros
de excelente calidade e amosan unhas cualidades que esperemos dean grandes froitos
no futuro.
Noel Blanco, co seu primeiro libro, Mecánicas celestes
(áccesit Premio González Garcés 2004) vén sumarse a este
grupo. O libro consta de 28 poemas (deles 10 en prosa), cuxo
eixo fundamental ou tématico
son as lecturas (ou e/vidas)

doutros poetas, doutros poemas: Eliot, Tralk, Pound, Dante, Hölderlin/Celan... sen esquecer pintores, debuxantes,
músicos e mesmo algunha que
outra actriz.
Disfrutar das escollas radicais. Os poemas escritos
por homes sen Un libro
alma incapa- irregular
ces provocar que intenta
(sic) un tímido sintetizar
s e n t i m e n t o . os diversos
Estes versos motivos
do
poema poéticos.
“Purgatorio”
poideran considerarse, tal
vez, unha autopoética. Disfrutar das escollas radicais: os homenaxeados, implícita ou ex-

plicitamente en cada poema.
Provocar un tímido sentimento: [...] e así, mentres quizais/
os vagóns pasan polas grandes
chairas/ europeas, un home vai
morrer/ só nunha praza de Turín; Sobre aquela casa caeran
os solpores do mundo; E recíbesme como se non fose/ quen
escoitou ás sombras, ás pantasmas,/ camiñar polos muros
da memoria; o ámbito da morte pode sorprendernos en tódalas prazas inmensas de
Compostela; E os nenos xogan/
xogan entre as ruínas de Europa/ sen saber o lugar onde dormes”... Versos, con outros moitos, que poden poden provocar
un tímido sentimento, mais, para quen isto asina, no conxunto
do poema, ese versos non aca-

ban de conformar grandes poemas, nin bos poemas, aínda que
si lexíbeis –aquí, en verdade,
nada renxe, nin ritmo, a pesar
de caídas inesperadas, nin medida– e, certamente, ecoicos.
En resumo, un libro irregular que intenta, e poucas veces
o consegue, sintetizar os diversos motivos poéticos que preocupan o autor, que, a nivel estético, investiga a partir de códigos diferenciados dos poetas da
súa promoción, sen que, neste
caso, os resultados poidan considerarse moi definitivos. (Quizais a escolla non foi tan “radical”). Mais é a partir de tentativas como esta que o poeta pode
encontrar a súa propia voz.♦
X.G.G.
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A vida cotiá de Ramón Cabanillas
Unha visión anovada e dialéctica dun poeta fundamental
Título: Camiño longo (Antre as roseiras de

Cabanillas).
Autor: Luís Rei.
Compañía: Teatro do Aquí.
Dirección: Belén Quintáns.
Actores: Miguel Varela, Luís Iglesia, Rubén
Ruibal, Xoán C. Mexuto e Lucía Regueiro.

Anda a rular polos escenarios
do país a peza teatral Camiño
longo (Antre as roseiras de Cabanillas), escrita polo autor
ogrobense Luís Rei, coñecido
animador e activista cultural na
comarca do Salnés e director
da nova revista Ardentía, que
edita a Federación Galega pola
Cultura Marítima e Fluvial.
TranspaTrátase dun
espectáculo da rente reivincompañía san- dicación
tiaguesa Teatro do extrado
Aquí ordinario
(fundada polo poeta,
infelizmente do axitador
desaparecido
social, do
Roberto Vidal
Bolaño e diri- militante
xida na actuali- galeguista,
dade por Belén mais
Quintáns), en asemade
que se combi- revisión
nan habilmente crítica
imaxes, músidalgunhas
ca, textos e un
magnífico tra- das imaxes
ballo actoral e dos
para ofrecerlle tópicos
ao espectador, que sobre
sen concesións el se teñen
haxiográficas construído.
nin folcloristas,
unha cabal e
interesantísima
visión da vida e da obra do poeta cambadés Ramón Cabanillas
(1876-1959).
A peza, ao mesmo tempo
que debulla os principais acontecementos biográficos do autor
de No desterro e Vento mareiro,
mergúllanos na historia do noso
país durante a primeira metade
do século XX e fai revivir diante dos nosos ollos a oratoria in-

cendiaria do agrarista Basilio
Álvarez, o verbo xornalístico
cheo de lucidez do viveirense
Antón Villar Ponte, as trazas xeniais do humor de Castelao, etc.
Todos os movementos socio-políticos en que Cabanillas
deitou o seu esforzo desfilan
sinteticamente polas diversas
escenas da obra (Liga de Acción Gallega, Irmandades da
Fala...), facendo que o repaso á
súa vida e aos seus versos teña
a debida contextualización e
mostrando, ademais, o enorme
talento do escritor cambadés
para encarnar poeticamente as
proclamas ideolóxicas das organizacións ás que pertenceu.
Mais tamén hai sitio en Camiño longo para a recreación
de confidencias intimistas, para lembranzas rilloteiras, para
tráxicos amores infantís, para
evocacións do Cambados fidalgo, soñador e mariñeiro de entre dous séculos que viu nacer e
medrar a Cabanillas, para botar
risas coas súas andanzas bohe-

mias en Cuba ou para desfrutar
coa sátira intelixente dos textos
que escribiu para o xornal cambadés El Cometa...
A acción arrinca no instante
inmediatamente posterior á homenaxe multitudinaria que se lle
brindou ao poeta en Padrón,
pouco antes da súa morte, acontecida en 1959. No faiado da casa do seu amigo, parente e biógrafo truncado Sánchez Peña,
Cabanillas vello rebusca entre os
papeis e recibe a visita de personaxes “en espírito” (o propio
Sánchez Peña, Basilio Álvarez,
Antón Villar Ponte, Castelao...)
que traban diálogo con el e vanlle tirando dos fíos da memoria...
Fragmentos de poemas, de
cartas, de xornais e de declaracións do propio Cabanillas ou
doutros persoeiros que con el
trataron son o material básico
co que se constrúen os diálogos
da obra, logrando así Luís Rei
bosquexar nela unha fidedigna,
orixinal e amena representación
das liñas mestras da biografía e

do pensamento caballinianos.
Os poemas que salfiren a
peza son unha atinada e oportuna escolma do mellor da creación literaria do autor de A rosa de cen follas. Presentados na
maior parte dos casos coa correspondente apoiatura musical, exemplifican sen lugar a
dúbidas a grandeza, a perfección formal e o acerto estilístico dun auténtico renovador da
poesía galega do seu tempo, a
quen só fixo algunha sombra
nese sentido o “poeta da montaña”, Noriega Varela.
Fuxindo da tentación de mero “documentalista”, Luís Rei
somete aquí a necesario contraste a visión que de si propio
quixo deixar o Cabanillas ancián, propositadamente humildosa e negadora da importancia
que dos feitos que protagonizou
e dos textos que redixiu se deduce. Neste sentido, Camiño
longo (antre as roseiras de Cabanillas) resulta transparente
reivindicación do extraordina-

rio poeta, do axitador social, do
militante galeguista, mais asemade revisión crítica dalgunhas
das imaxes e dos tópicos que
sobre el se teñen construído.
Outro dos valores indubitábeis que atesoura Camiño longo
estriba na música, composta por
Javier Debesa e interpretada en
directo no escenario por el propio e por dous músicos máis do
grupo Na Lúa, Xabier Camba e
Cándido Lorenzo. Habaneras,
chotis, cantares de cego, himnos
de loita... todo tipo de aires e
xeitos musicais desfilan acompasándose á peripecia e á circunstancia do Cabanillas emigrante, do Cabanillas activista,
do Cabanillas burócrata, do Cabanillas folclorista, do Cabanillas escritor... Sendo unha peza
de teatro con abundante verso,
Camiño longo evita en todo momento o risco de caer nun posíbel tedio ou monotonía cun despregue de melodías e cancións
que deixarán profunda e grata
impresión nos espectadores.
En definitiva, quen asista á
representación de Camiño longo verá posta en escena unha
ollada tenra, intelixente, dialéctica e profunda sobre un escritor verdadeiramente imprescindíbel no decorrer da poesía
galega, que soubo vivir boa
parte do seu tempo loitando en
primeira liña polas máis nobres
causas e que compartiu faenas
e esperanzas co máis selecto do
que Ramón Villar Ponte bautizou algunha vez co nome de
“Xeración do 16”.
A peza de Luís Rei non defraudará en absoluto a quen goste da poesía, da música, da historia e do teatro, porque, combinando sabiamente todos estes ingredientes, logra ao noso ver o
máis difícil e meritorio dos reptos
do xénero teatral: interesar e conmover asemade ao espectador.♦
EMILIO XOSÉ INSUA

Diario persoal para o ano 2005
A NOSA TERRA

Con citas de escritores e escritoras.
20
euros

Faga os seus pedidos ao teléfono 986 433 830. Descontos para subscritores.
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O seu último libro publicado,
Ollos negros, agrupa relatos, algún xa coñecido, e volve aparecer o lugar literario de Touza.
É un libro que ten algo de
recolleita, de escolma. Alí aparece Touza, que é un lugar ficcional. Case todos os escritores
teñen unha cita coa súa realidade, os seus debezos e as súas
miserias, e en Touza está a miña biografía: o contacto con A
Coruña e Arteixo, o concello
do que procedo; os anos 60 e
70 nos que nacín e medrei, ese
contacto coa vida daquela época que é tan particular.
Nalgún relato hai un trasfondo da posguerra.
Todos os relatos que están
nese libro teñen unha puralidade
de ámbitos literarios e escenarios cronolóxicos moi diversos,
e un deles é a guerrilla en Perante un retrato de papá. No libro faise un exercicio de rememoración e iso implica tamén
falsificación, porque non lembras exactamente o que pasou
senón o que ti es quen de evocar.
Como chega vostede á literatura?
A miña primeira militancia
foi a lingüística. Son do tempo
da transición democrática que é
un periodo de descuberta. Desde
moi novo dinme conta de que
había dous idiomas no país e
que un era o meu. Estiven en pequenos movementos culturais e
sociopolíticos en Arteixo e despois estudei filoloxía galega.
Nos anos 80 coñecín ás grandes
persoas que inflúen máis en
min, desde Ricardo Carvalho
Calero a López Suevos ou Beiras, que vin que predicaban o
mesmo país que eu procuraba
defender. Pertenzo a un contexto no que o compromiso político
era moi importante aínda que
nunca fun un militante tradicional e movinme nunhas marxes
de autonomía. Ademais aquela é
unha época onde todo son novidades e expectativas no mundo
da literatura, do teatro e da arte
en xeral e sentíame que podía
formar parte dese mundo.
Vostede abordou prácticamente todos os xéneros literarios, en cal se acomoda mellor?
Sempre me sentín ave raris.
Un cada vez síntese máis humilde, pero teño a ousadía de producir un texto teatral, un artigo
ou un ensaio, e móvome con comodidade nesa dispersión xenérica. Cando empecei no ano
1983 xa traballaba en todos os
xéneros e quizais iso está relacionado co oficio literario en
Galiza, que dificilmente é profesional e daquela tampouco tiven enriba un editor que me esixira. Pero se tivese que quedarme con algo faríao co oficio poético, que me parece o esquelete de toda criación literaria.
Empezou formando parte
dun grupo literario e fixeran o
Manifesto da Illa Quente, hai
pouco anos deuse a polémica
sobre “matar ao pai” literario. É propio de cada xeneración facerse sitio deste xeito?
Os grupos literarios formábanse como xeito de representarse na sociedade, porque os
compoñentes poden ter maneiras diferentes pero precisan pos-

Henrique Rabuñal
‘O oficio poético é o esquelete
de toda criación literaria’
XAN CARBALLA

Henrique Rabuñal Corgo (Pastoriza-Arteixo, 1962) ven de publicar en Espiral Maior un novo traballo literario, Ollos negros, que suma a un currículo literario que ocupa todos os xéneros, desde o ensaio á poesía, desde o teatro ao guión audiovisual ou a divulgación histórica.
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tularse literariamente: aquí estamos. A miña perspectiva é distinta. Tanto a miña xeneración
como á anterior a min, sempre
tivemos moito respecto polos
escritores do tempo de Manuel
María, de Ferrín, de Avilés de
Taramancos... Non só non tiven
necesidade de matar o pai, senón que admirei os meus predecesores. Manuel María, por
exemplo, foi nestes anos na Coruña como unha luz, unha bandeira. Esa necesidade edípica foi
posterior. Eu investiguei moito a
autores como Rosalía ou Murguía, e procuro ter unha visión
moi diacrónica do que foi pasando e integrarme nela con todas
as contradicións que poida ter.
Máis que matar o pai gustaríame
que me sentisen como fillo.
Ademais hai que ir máis alá da
literatura e ter presente a importancia da dimensión cívica.
Considerando un período
de 160 anos de literatura galega, os acontecementos políticos e a situación da lingua, evi-

taron a continuidade, a conexión entre xeneracións. Nos
cincuenta algúns apenas sabían quen era Castelao, como
conta Franco Grande. Paga a
literatura ese esforzo de coñecer con dificuldade o anterior?
Penso que si. É un dos déficits da cultura galega, esa falta
de comunicación natural das xeneracións. Sei por moitos escritores do século XX como o seu
acceso á literatura anterior foi
casual, insólito e rocambolesco.
Iso non é bo e demostra o conflitivo que foi o século XX: desconexión entre cultura oficial e literatura que estaba oculta, entre
país e exilio... Iso é negativo porque unha literatura e unha historia cultural faise através da convivencia, aínda que sexa dialéctica, entre as persoas que a producen. A nosa xeración tivo máis
facilidade de dialogar coas precedentes, pero a de Manuel María e Ferrín tivérono peor e o exilio foi outro grande descoñecido.
Eu mesmo tardei en comprender

que parte da nosa historia estaba
na estrea de Os vellos non deben
de namorarse, na publicación
d’A esmorga ou todo o labor de
Luís Seoane e o periplo americano de Celso Emilio Ferreiro.
Vostede é un estudoso de
Murguía, e el foi un dos grandes iniciadores.
Cada vez estou máis convencido de que Murguía é o gran arquitecto da recuperación literaria
do galego. O seu labor foi o de
fundamentar literaria e historiograficamente a existencia dunha
nación galega que se foi conformando e que precisaba dentro do
panorama do Estado español
consolidarse institucionalmente.
Non puido avanzar demasiado
pero até certo punto estamos vivindo parte do soño daquela xeración con todos os matices.
Ten moito teatro escrito
pero pouco representado.
Hoxe todos os especialistas
distinguen entre teatro para ler e
para representar e son dos que
penso que o teatro escríbese

pensando na representación. Hai
que coñecer a situación xeral do
país para saber que só pode haber un teatro sólido se hai un
aparato social que o promocione, cousa que pasou nun tempo.
Escribín textos teatrais pero non
me movín como promotor de espectáculos, como fixeron figuras como Roberto Vidal Bolaño
ou Manuel Lourenzo.
Salvando as distancias, un
actor como Tacholas, cando
en 1975 veu da Arxentina ao
Festival de Ribadavia, dicía
“está ben, pero para entender algunhas obras hai que
estudar filosofía”. Hai un público formado ou hai que facer un teatro prá xente?
Hai pouco estiven nun coloquio sobre estes temas e o que
me chamou máis a atención é
que, historicamente, houbo un
desencontro entre o que a sociedade galega lle demandaba ao teatro e o que este lle oferecía. Desde a teoría o teatro debe ser unha
voz que fai as preguntas importantes que ten que formular unha
sociedade, e sería lamentábel que
non atinase nin que a sociedade
puxese atención. Ademais o papel que cumpriu en tempo ocúpano hoxe outras artes de representación, como o cine, o vídeo ou a
televisión. E ser entendido non
significa baixar a calidade, como
demostrou, por exemplo, o traballo de Vidal Bolaño.
O galego vive unha situación de debalo. Cal é a súa visión como escritor e como ensinante?
Cada vez teño máis claro que
a política lingüística en Galiza
fracasou e isto tenos que preocupar a todos. Cando empecei a escribir vivín mergullado na utopía
reintegracionista, que penso que
nos conviña, pero vivimos nun
país cunha élite que non quixo
practicar esa utopía. Acaso porque a vida non o permitía. O primeiro libro que publico fóra da
norma reintegracionista é unha
petición de A Nosa Terra, A Coruña na historia. Despois de
duas décadas de reintegracionismo pensei que se estaban cortando os camiños e que o obxectivo
dun escritor é ser lido, chegar á
xente. Renuncio na práctica ao
meu ideario, non filolóxica ou intelectualmente, porque penso
que a política galega ten que proxectarse no mundo lusófono en
xeral e no portugués en particular. Dou clase na universidade e
no ensino medio e a miña experiencia é negativa en canto percibo unha progresiva asignaturización do galego. Na área metropolitana da Coruña, onde vivo, observo que os rapaces viven a lingua como materia escolar afastada da súa experiencia vital.
É un camiño reversíbel?
Penso que si, e non só por
un optimismo da vontade. Aos
mozos de entre 15 e 25 anos
moléstalles que os coloquemos
como lingüicidas, vense máis
como vítimas que responsábeis
do que pasa. Se houbese unha
reversión na política lingüística
penso que se sumarían a ese esforzo. A lexislación galega sobre a lingua despenaliza pero
non leva aparellado incentivo
do uso do galego.♦
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Seguro Azar

O encoro
DAMIÁN VILLALAÍN

L

A exposición está aberta até o sábado 18 na galería Sargadelos de Santiago. Á dereita, inauguración da escola da Alianza Aresa de Instrución, a primeira aberta na Galiza,
en 1906. Á esquerda, campo de xogos da mentada escola.

Escolas galegas coa bandeira cubana
Exposición conmemorativa
do Centenario das Sociedades de Instrución
G. LUCA
Hai cen anos iniciábase en Cuba
un plano de escolas primarias
para Galiza que cambiaría a situación do ensino. O primeiro
proxecto escolar procedía da Sociedade Aresana de Instrución
fundada na Habana en 1904.
Andando o tempo, as sociedades
galegas de Cuba crearían máis
de 150 establecementos escolares dotados cunhas 225 aulas
que se instalaron en 112 edificios
de nova construción ou acondicionados para dar acubillo a actividades docentes nas parroquias.
Ningún outro grupo de emigrantes en América depositou
tantas expectativas coma o galego de Cuba e de Arxentina no
poder transformador da educación. Pero esta confianza dábase simultaneamente en América
e na Galiza. Aos cubanos interesáballe a experiencia das Sociedades de Instrución, como
anota o gran antropólogo habaneiro Fernando Ortiz. Os xornalistas e escritores galegos que
vivían en Cuba no primeiro
cuarto de século admiraban as
ideas de Martí sobre a cultura

Inauguración da escola da Devesa (Ortigueira). Á dereita, revista da sociedade Alborada da Arxentina. A mostra foi organizada
pola Asociación de Amizade Galego Cubana Francisco Villamil.

como fundamento da liberdade.
Para a Asociación de Amizade Galego Cubana Francisco
Villamil que organiza a mostra,
este interese mutuo de galegos
e cubanos pola educación sentou as bases dunha irmandade.
As escolas levantadas hai
cen anos polos emigrantes merecían as críticas dos conservadores. Recibían o nome de escolas de americanos e tamén o

de escolas de habaneiros ou de
cubanos. Nalgunhas escolas
erguían a bandeira cubana en
homenaxe ao país que permitía
realizar o soño emigrante.
“Crear escolas dende a outra
banda do mar –di Neira Vilas en
Memoria da Emigración- era
traballar non en beneficio propio
senón para o futuro. Era unha
obra rotundamente altruísta. A
inmensa maioría daqueles emi-

grantes non volverá nunca a Galiza. Levaban na retina a paisaxe,
o lugar onde escola da casiña nova quedaría ben pero nin sequera
coñecían a realidade tanxíbel do
edificio, froito madurecido tras
grandes ilusións e desvelos máis
que por fotografías”.
En moitas aulas figuraba o
proverbio de Concepción Arenal: Cando abre unha escola,
pecha unha cadea. ♦

ElaS. Axenda 2M5
Con debuxos de Ana Pillado e citas de mulleres.
(14 euros)

Pedidos ao teléfono 986 433 830.
Descontos para subscritores.
Prezos especiais para empresas e institucións.

A NOSA TERRA

aiámonos repetidamente
do exceso de ganga literaria, da frivolidade mediática feita xa rutina nas artes plásticas, do agotamento do rock e
da espiral solipsista da música
contemporánea. E que hai do teatro? O teatro non nos dá motivo nin para a queixa nin para o
gozo, pois témolo exiliado das
nosas vidas. Do teatro esquecémonos case sempre, pois é unha
arte aínda imaxinada como
unha especie de cine prehistórico, un lugar onde che contan
unha historia, non poucas veces
rara, con moitas palabras e case
ningunha tecnoloxía. E se o cine
de hoxe é capaz de producir
media ducia de obras mestras ao
ano (e é capaz), para que o teatro? Esta distorsión conceptual e
perceptiva, arraizadísima nestas
terras e filla directa das nosas
moitas orfandades escénicas,
converteu a vella arte das
máscaras nunha práctica case
secreta, abandonada polas
inmensas minorías que agora
mesmo só se deciden a entrar
nalgún musical traducido de
Broadway ou nalgunha obra interpretada por actores coñecidos
a través da televisión.
Pero é posíbel que sexa esa
mesma condición estraña e
marxinal, escasamente sometida aos ditados do público e do
comercio cultural, a que permita que, inopinadamente e en
calquera momento, o milagre
irrompa enriba dun escenario.
Eu asistín o outro día, na sala
Yago de Santiago de Compostela, acompañado por unhas
poucas almas perdidas, a un
deses milagres nos que tan avara é a expresión artística
hoxendía. Actuaba o Teatro do
Atlántico, dirixido por Xulio
Lago, e a obra, escrita polo
irlandés Connor McPherson
chamábase O encoro. Todo
transcorre durante dúas horas
nun pub dunha antiga aldea irlandesa, xa desnaturizada trala
construción nos anos sesenta
dun salto, pero na que aínda
persisten, case sen vontade nin
conciencia, moitos vestixios da
vella comunidade rural. Aquel
pequeno mundo de madeira rodeado de vento está habitado
por cinco personaxes que
bromean, disputan e contan
cousas, amigabelmente
arroupados, para escándalo da
sana patulea que nos invade,
polo alcol e o tabaco, eses dous
vellos compañeiros da xente e
da palabra. Non hai grandes
conflitos, nin golpes de efecto,
nin suspense, nin intriga. Só
cinco actores de primeira fila
(María Barcala, Gonzalo Uriarte, Antonio Simón, Artur Trillo
e Toño Casais) interactuando
chejovianamente coa linguaxe
e coa mirada, co xesto e co sobrentendido, coa densa trama
do vivir compartido. Eu non sei
explicar en que consiste o milagre desta representación teatral
nin que é exactamente o que
me falou tan fondo. Pero sei
que o que vin alí non o vira
nunca en ningures, nin sequera
no cine. E que era certo.♦

Black and the Red III, 1994. Tres do paneis dos 22 que o compoñen, de 50 x 245 cm cada un. Abaixo, un detalle de Black and the Red III; e Eagle, Swastikas, Victims, 1968, aguada e tinta sobre papel

Nancy Spero, a artista dos expulsados
MAR BARROS

Por primeira vez a artista e activista norteamericana amosa as súas obras no Estado español.
O Centro Galego de Arte Contemporánea presenta, até o vindeiro 6 de xaneiro, a mostra
Weighing the heart against a feather of truth, unha retrospectiva na loita contra a marxinación.
Weighing the heart against a feather of truth (O peso do corazón
fronte a pluma da verdade), preséntase como a primeira mostra
individual que a artista norteamericana Nancy Spero expón no estado. Amplamente recoñecida como
pioneira da arte feminista, a partir
da década dos sesenta comezou
a loitar contra a marxinación artística á que se veu sometida, a criticar o conflito do Vietnam e a desenmascarar as atrocidades cometidas contra as mulleres polos
réximes opresores e ditatoriais.
A exposición que se pode visitar no Centro Galego de Arte Contemporánea, recolle a obra Codex
Artaud e outras creacións maiores
da dilatada traxectoria profesional
de Spero, unha carreira marcada
pola loita contra a marxinación das
mulleres e dos excluídos, pola crítica á política exterior do seu país
e á linguaxe pictórica dominante.
No Codex Artaud amosa corpos de mulleres, que adoitan estar
en posicións explicitamente sexuais. As imaxes proveñen da arte
rupestre, das representacións femininas exipcias e maias así como
de portadas de revistas pornográficas. O conxunto amosa unha
obra fragmentada en paneis, na
que se narra a historia de esposas,
criadas e prostitutas, o punto de
vista dos expulsados da creación.

Arte comprometida
A participación da artista norteamericana no movemento feminis-

ta marcou gran parte da súa
obra. Empezou a traballar coa
coalición de Traballadores da Arte (AWC) e co seu grupo disiden-

te Mulleres Artistas en Revolución (WAR), que levaron a cabo
protestas de carácter feminista,
incluíndo a reivindicación dirixida
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aos directores de museos americanos esixindo a paridade entre
mulleres e homes artistas. Foi
membro ademais do Comité Ad
Hoc de Mulleres Artistas, dende
onde se criticaba a política sexista e racista dos museos neoiorquinos. En setembro de 1972,
xunto con outras cinco mulleres
que tamén vían limitadas as súas
carreiras artísticas, Spero concibiu a creación dun museo só de
mulleres e puxeron en marcha a
A.I.R. Gallery, a primeira galeríacooperativa de Nova York.♦
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Os
Os debuxos
debuxos de
de Media
Media Vaca
Vaca
X. CARBALLA
Até o 6 de marzo está aberta na
Fundación Luís Seoane da Coruña unha sorprendente exposición
de libros maravillosos, editados
pola firma valenciana Media Vaca.
Libros xuvenís e infantis premiados en todo o mundo, que se saen do que vemos moitas veces
nas librarías, e aos que podemos
acceder nunha exposición na que
está previsto tamén o disfrute dos
máis pequenos. A mostra coincide
coa edición que Media Vaca fixo
dos Retratos furtivos de Luís Seoane, 251 debuxos que agrupan
anteriores edicións deste experimento estético de Seoane nos
anos 60 retratando rapidamente
rostros anónimos da vida cotiá.
Os visitantes da mostra poden
coñecer a vida secreta dos libros
e saber como se elaboraron, a través de orixinais, bocetos, debuxos
descartados e probas de imprenta.
Nunha das paredes hai desplegado Mis primeras 80.000 palabras,
considerado mellor librovalenciano
no 2002, no que 231 debuxantes
de diferentes paises ilustraron as
súas palabras favoritas.
Percorrendo a parede da
Fundación exponse o panel que
escenifica o río que se empregou
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para ilustrar o libro Élisee Reclus, “El arroyo”, obra do artista
brasileiro Eloar Guzzelli, e que
os nenos colorean a pracer.♦

Tres dos libros da editorial Media Vaca e dúas visións da mostra.

E nxeños e criaturas
De pescadas,
corvinas e
samartiños
Entre os peixes que se pescan e se comercializan nas Rías Baixas temos algúns dos
que se contan sucesos mitolóxicos, cando
non auténticos milagres. Fagamos neste
artigo un mínimo repaso:
Da pescada (Merluccius merluccius)
chamada en Cangas melrusa; en Carril,
Cambados, Bouzas (Vigo), Portonovo,
Raxó, Marín, O Grove e Panxón merlusa,
pescada ou pixota, e se é pequena carioca,
dise que tivo unha forte pendencia co congro (Conger conger), chamado cóngaro
en Vilagarcía de Arousa e Carril; concro
no Grove, O Morrazo, Panxón e Cambados; congrio en Bouzas e congro en Cangas, Bueu e Portonovo. Sempre pelexaban, e por iso foron reprendidos pola Virxe María. Débese facer a salvedade de

Xosé Miranda
que estes feitos sucederon “cando os animais falaban”. A pescada obedeceu a Virxe e deixou de pelexar. Non así o congro,
que insistiu e insistiu, provocando a pescada e acosándoa mesmo nos buratos
máis pequenos. A Virxe enfadouse e castigou o congro, que é desde entón un peixe maldito. A merluza, en cambio, leva na
cabeza un óso coa imaxe da Virxe, en premio pola súa obediencia, bondade e fidelidade por María. Fixémonos, por certo,
en que a merluza leva o nome dun paxaro,
o merlo, (Turdus merula) feito que é habitual nos nomes dos peixes. E vexamos
dúas grazosas adiviñas sobre a pescada:
Cal é a cousa, cal é ela
que antes de selo xa o era?
A pescada, que xa era pescada antes
de ser pescada.
Que cousa para adiviñar é
que antes de selo xa o é?
E un refrán: A pescada de xaneiro vale carneiro.
Da corvina (Johnius regia), chamada
nas Rías Baixas corvina ou corbina, curbina ou curuvina, todos nomes derivados de
corvo (outro paxaro, Corvus corvus), por
ser un peixe que visto desde enriba é negro,
afírmase que na cabeza leva unha pedra, a
pedra corvina. Di o Padre Sarmiento (1695-

1771) no seu Catálogo de frases y voces de
la lengua gallega: “pez más largo y más ancho que un salmón y de su figura.... Cógese en la ría de Pontevedra. Tiene en la cabeza un hueso que llaman piedra, a la cual
atribuyen varias virtudes”. As virtudes que
se lle atribúen á pedra corvina son, entre
outras, a de curar a inflamación dos riles.
Do samartiño (Zeus faber), peixe chamado galo (outra ave) en Panxón e A
Guarda –Du Cange di a propósito deste
peixe “Idem forte piscis, quem Galli doream vocant ab aureum laterum colore, nostre et Hispani Galli Baionensis jau, id est
gallum, a dorsi pinnis surrectis veluti gallorum gallinaceorum cristis.”–; martiño
en Bouzas, Cangas, Panxón e Vigo; peixe
de Samartiño noutros lugares; samartiño
en Carril, Cambados, Cangas, Bueu, Potonovo, O Grove, Vilanova de Arousa,
Raxó, Marín e san martiño noutras partes
do Morrazo, cóntase a seguinte lenda: San
Martiño, o santo da capa partida, estaba
pescando un día e picoulle un peixe. O
santo sentiu mágoa do peixe, que se queixaba amargamente e, compadecido, soltouno. Como mostra desta acción quedaron as dúas marcas que, unha a cada lado
do peixe, deixaron o polegar e o furabolos
do santo cando colleu o peixe para devol-

velo ao mar. Quedoulle, ademais, o nome.
Pero sucede que en Italia o santo que deixa as marcas no peixe é San Cristovo o día
que cruzou a auga levando a Cristo nos ombros. En castellano o samartiño chámase pez
de San Pedro (tamén noutros lugares de Galicia, por exemplo en Bares, A Coruña), o
mesmo ca en Roma, en Xénova ou en Nápoles, porque se di que foi este santo, pescando no lago Tiberíades, o que tivo con el o
lance. Parece máis lóxico, porque San Pedro
era pescador. E os italianos afirman que na
súa boca atopou o santo a moeda que lle faltaba para pagar o tributo, o que nos conduce
inmediatamente ao relato milagreiro do peixe que leva ouro na boca, que aparece tanto
nos contos, e aínda a Andersen (e ao peixe
que leva no ventre o soldadiño de chumbo).
Pero se nos fixamos no nome científico do
peixe, Zeus faber, salta a sorpresa. E é que as
marcas redondadas do peixe non as deixou
tampouco San Pedro, senón alguén máis antigo e máis poderoso: o propio Deus. E o peixe foi comparado a el, o mesmo que o galo a
Cristo, pola súa crista, e foi con el identificado. De xeito que o gregos e latinos chamáronlle, ademais de zeus, chalkeus, isto é, ferreiro (epíteto de Vulcano, por exemplo). E
ferreiro é, novamente, nome de paxaro: o ferreiriño, Parus.♦
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Fene, vinte anos de

retranca
MAR BARROS

Ana Pillado
‘Son muller
e padezo.
Iso queda marcado
na ilustración’
A.N.T.
Vénse de publicar Elas 2M5,
a axenda de mulleres na que
vostede ilustra frases de escritoras, cantantes e activistas, que edita A Nosa Terra.
Como recibiu o encargo?
Con moita ilusión, especialmente neste ano que foi
moi duro para as mulleres,
con máis de sesenta vítimas
por violencia de xénero. A
nivel artístico resultou gratificante. Gústame a ilustración porque nela conxúganse dúas das miñas grandes
paixóns, a poesía e o debuxo. Un ilustrador pode levar
as reminiscencias do que ten
lido ao debuxo. Este traballo
consistiu en sintetizar no papel cada unha das frases.
Pero ilustrar cada semana da vida dunha muller, non ten certa responsabilidade?
Moita, máis cando te
mergullas en algo tan grande
e que che fai moita ilusión,
se te paras a formularte todas esas cousas poden resultar un pouco paralizante.
Cal é a filosofía dos debuxos?
Baséome na miña interpretación intelectual e plástica como lectora das citas.
Traballo sobre un material
xa feito e interprétoo. Son
muller e padezo, e sei que
hai homes moi sensibilizados cos problemas que nos
afectan, e iso queda marcado. Na axenda inclúense frases boísimas que me acompañaron, axudáronme no
meu proceso de autoafirmación como muller e das que
aprendín moito, como aquela de Elisabeth Cady Stanton
na que recorda que ‘o elemento relixioso quedou tan
distorsionado na natureza da
muller, que esta constitúe
xunto coa fe e as obras pías,
o principal puntal da igrexa
e o clero, precisamente os
poderes que impiden a súa
emancipación’.
En que proxectos está a
traballar agora?
Estou a realizar un cartaz
para as III Xornadas de Muller da AS-PG, e a preparar
varias exposicións colectivas en Lisboa. Ademais preparo os paquetiños de Nadal
para a cerámica.
Está disposta a repetir?
Sempre fun unha repetidora.♦

Este ano o humor galego está de aniversario. O Museo de Humor de Fene, o único das súas características que existe no Estado, vén de cumprir vinte anos, dúas décadas de retranca dende o Atlántico.
Vénse de celebrar o vixésimo
aniversario do Museo de Humor
de Fene, unha entidade que xa se
ten convertido en todo un referente dentro do humor gráfico
feito en Galiza e máis alá das nosas fronteiras.
A preocupación pola situación negativa que estaba a vivir
na década dos oitenta o humor
galego foi o punto de partida do
novo proxecto, como explica o
director do museo Xaquín Marín. “Naceu dunha conversa de
xente relacionada co mundo do
humor, entre as que estaba Siro
ou Xan Estraviz”, comenta.
“Pensabamos que o humor galego se estaba a perder e que
cumpría facer algo ao respecto,
creando un espazo que servise
para conservalo, especialmente
o material gráfico realizado polos clásicos”. Así naceu, coa colaboración do concello de Fene,
o museo do humor, co obxectivo de conservar e dar a coñecer
as obras feitas no país. Co tempo, aínda que o humor galego
sempre foi o referente, como un
valioso patrimonio a conservar,
o museo ampliou as súas miras
e abriu unha fiestra cara o exterior na que houbo cabida para
xente moi diversa, dende Mort
Walker e Fontanarrosa até outros como Dick Browne.
Dende principios dos oitenta
a actividade do museo centrouse
no humor gráfico e, na actualidade, conta entre os seus fondos
con máis de dúas mil obras de artistas de todo o mundo. Con todo, un dos obxectivo para o futuro que baralla o director contempla a adquisición de obxectos e
diferentes máquinas para os fondos do museo.
En todo este tempo polas súas salas pasaron os orixinas de
Siro, Torres, Tomé, Chumy
Chúmez, Máximo, Vázquez,
René de la Nuez, entre outros
autores, e exposicións que nunca antes se presentaran en Galiza. Incluso tras o afundimento
do Prestige pendurouse humor
nas paredes do edificio. Baixo o
título Humor Cru, os humoristas gráficos presentaron os seus
traballos publicados en prensa
trala catástrofe, unha exposición
que vén de rematar a súa itinerancia estes días, despois de
percorrer todo o estado.
Balance positivo
Durante estes vinte anos polas
súas instalacións pasaron ducias de mostras procedentes de
Bulgaria, Estados Unidos ou
Francia e, con elas, algunhas
das obras dos artistas máis destacados de todo o mundo. Unha
delas levaba por título 106 humoristas contemporáneos, e
contaba cunha ampla represen-

tación do que se estaba a cocer Aniversario austero
no eido do humor gráfico internacional. A pesar de todo, non Nin velas nin posta de longo.
contou coa colaPara o festexo
boración do Mido aniversario o
nisterio de Culmuseo non orgatura porque o
Museo do Humor nizou unha festa
goberno non inpor todo o alto
cluía o humor de Fene é único
senón que prefegráfico dentro
riu celebralo cono
Estado
e
conta
das artes plástimo mellor sabe,
cas.
inaugurando uncon máis de dúas
Para o direcha nova mostra,
tor o balance “é mil obras
a realizada por
positivo, porque
Xesús Zulet. Co
seguimos na loi- de artistas
título Fazañas
ta”. Mais, en todo de todo o mundo.
tétricas, o navaeste tempo, “tarro presenta unmén houbo deha crónica da
cepcións e non se
guerra de Iraq.
chegaron a cumEstas foron as
prir todos os obobras escollidas,
xectivos marcacomo indica Xados. A batalla de
quín Marín, porque non desapareza o humor ga- que simbolizan “o noso desexo
lego tal vez non se consiga, pero de que o humor non nos peche
nos seguimos aí”.
os ollos ante o que nos afecta”.

O

Todas elas serán donadas ao
museo.
Un nada máis
O museo de humor de Fene
continúa sendo na actualidade o
único espazo das súas características de todo o estado. “Houbo intentos de crear institucións
con características semellantes
en Valencia, Cuenca ou en Lepe
que non saíron adiante. Coido
que o de Fene é o único porque
é difícil mantelos con vida, ao
non se lle tirar rendibilidade
económica”, comenta Xaquín
Marín. “Por iso, destes vinte
anos de traxectoria o que máis
destacaría é que seguimos existindo, algo que semella unha
milagre nunha vila tan pequena
como Fene e estando tan pouco
favorecidos polas subvencións”.
Os curuxas

Xoaquín Marín, director do Museo do Humor de Fene.

Ademais das exposicións permanentes, dende a súa creación
o museo contemplou a necesidade de crear uns premios que
recoñecesen o traballo que se
estaba a realizar en prol do humor. Eses galardóns déronse
en chamar Curuxas e chegaron
a ser un dos máis importantes
que se entregaban no estado
pola súa dotación económica e
na actualidade contan con
prestixio internacional. Laxeiro, Díaz Pardo, Torres e recentemente o brasileiro Cau
Gómez e David Vela, foron algúns dos que recibiron o premio curuxa.♦
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Regreso
ao cinema
MARGA ROMERO

F

oi coma daquela no Cine
Salón Coliseo de
Mosende, toda a rapazada
pasaba por diante da casa do
Folón e subía pola costa da
Laranxeira e mais alá da Eira
do Lume, alí estaba o cine, cos
bancos de madeira, e viñan de
todos os lugares da contorna.
As avoas de ghanchete levaban
os netos e as netas tantas veces
por vez primeira. É que en Mosende o cine do Piñeiro convocaba moito máis ca a misa e
era unha ilusión, baixar do coche de liña da escola que
conducía Darío da Malla e mirar nos cartaces o que ían botar
e conquistar a avoa Benedita
para que nos levase o domingo.
Despois da película, nós con
algunha lambetada e moitas
cousas que contar, mentres no
local arrombaban os bancos
para o baile de moita sona.
Cando pechou o cine, ficou o
becho da ilusión por todos os
lugares da contorna. Hai unhas
semanas volvín atopar aquela
rapazada, agora xa grande,
acompañada de avoas, as
mamás que antes ficaban
arrombando a cociña nos
domingos, e esta vez algún avó
ou papá tamén lles facían compaña. Na miña aldea o cinema
era da mocidade e das
mulleres, os homes botaban a
partida ou andaban polo campo
do balón da Fernal ou do
Folón. Hai unhas semanas
tamén o cinema Matrix en Tui
se encheu de toda a xente da
contorna, no cartaz poñía que
botaban Mar adentro, aquí a
do Ramón Sampedro. Fóra a
xente que andaba un pouco
triste e que non quería ver morrer ninguén, foi ao cine todo o
mundo. E isto debeu de ser algo como cando representaban
El caballero de Olmedo, que
xa se sabía o que pasaba mais
había que mirar como facían.
Co becho da ilusión dentro as
parroquias foron chegando e
algunhas persoas non volveran
ao cinema desde os tempos do
Salón e para moitas tamén foi a
súa primeira vez. A historia era
nosa coma a terra colonizada
de eucaliptos e de enerxía eólica que ollabamos nos ollos de
Ramón, nunha viaxe poética de
nós. Nosas son as personaxes
de Mabel Ribera, marabillosa,
Celso Bugallo e ese pai que sabe da terríbel dor de que un fillo de seu desexe morrer. Ollar
Galiza con respecto e coa loita
de quen quixo morrer para defender unha vida digna. Cultura popular non esclerotizada,
elevada á categoría da arte, como tantas veces desexou a nosa vangarda. Esta vez foi todo
o mundo ao cinema que nos
conmoveu con risos e con
pranto, xuntándonos nun só
público, o mesmo que subía a
costa da Laranxeira e entraba
no Cine Salón Coliseo de Mosende. ♦

O Voo do Moscardo

José Viale Moutinho

Encontros com D. Ramón no Porto
A primeira vez que o vi ouvi-o discursar. Era eu moço e meteu-me
muita impressão o verbo sonante
de D. Ramón Otero Pedrayo. Sempre tive um certo receio de fazer
má figura nas conferências, pois
quanto mais ramalhudo é o verbo,
mais sono me provoca. E eu sei
que quando caio assim a dormir
num auditório, tenho a tendência
para usar o ombro do parceiro do
lado como almofada e fazer soar as
trombetas de Jericó em forma de
roncos monumentais. Pois bem,
confesso, não me encantou ouvilo. Perdia-me em tantas referências. Mas aprendi a conhecê-lo,
lendo-lhe umas crónicas e uns contos, o seu Guia da Galiza, tal como
o poderoso poema, pelo menos
épico-gastronómico, sobre o vosso
xamón, que é o nosso presunto (lapa de carne, flor do fumeiro, etc.).
Assim, há uns 32 anos, nos inícios de Maio de 1972, na Praça da
Batalha, no Porto, vejo D. Ramón
sair de um táxi e entrar num daqueles hotéis que ali estão. Eu conhecia o motorista e perguntei-lhe
donde o trouxera. Disse-me que da
igreja de Santo Ildefonso, justamente do outro lado da praça, uns
cem metros difíceis de percorrer
para as pernas cansadas do grande
patriarca galego, que já andava
muito alquebrado. 84 anos, morreria quatro anos mais tarde. Contoume o taxista que o contratara por
uma série de dias, sempre à mesma
hora, para o atravessar a praça, a
fim de poder assistir à missa da tarde, aguardava-o e regressava com
ele ao hotel. “Deve ser uma pessoa

muito crente! E muito sábio! Dizme cada coisa! E entende-se muito
bem!”, dizia-me o taxista.
Entendi que era a altura de me
encontrar efectivamente com ele. E
recebeu-me. D. Ramón descansava
no Porto de uma ida a Lisboa falar
de Santiago de Compostela. Desse
encontro, guardo registo das suas
palavras: “Dediquei-me quase indistintamente a todos os géneros literários numa altura em que a Galiza o necessitava. A intervenção era
importante em qualquer domínio.
Não hesitei. Lamento apenas não
ter tido espaço suficiente no meu
tempo para me dedicar ao romance,
género para que me sentia mais inclinado e dotado. Sempre me agradou observar tipos estranhos.
“Claro que na época em que
começámos a trabalhar, por volta
de 1913, quando se iniciou a ressurreição do galeguismo oitocentista. Nesse tempo tudo fazia falta,
como lhe disse. Talvez Os camiños
da vida, de 1928, tenha sido a minha obra de ficção mais acabada”. E
falava desse livro: “Descrevo aí o
caminho da sociedade galega no
século passado. Exactamente no
ponto em que se começaram a fundir as antigas instituições patriarcais, que não eram mais do que
formas de individualismo moderno! Punha face a face a fidalguia
camponesa na sua evolução provocada pelas ideias liberais, precisamente quando esses aristocratas
iam á cidade e se comportavam já
como cidadãos normais sem assumirem atitudes empoadas…”
Falou-me longamente de San-

tiago e do seu ambiente mitomaníaco (a expressão é dele), dos seus
bêbedos filósofos encharcados em
vinhos do Ribeiro! Assim acaba
por falar-me da sua perspectiva da
língua galega: “Espero que o galego assuma uma vez mais a importância da cultura de que é expressão. No entanto, creio que é
uma vantagem para um povo ter
duas línguas, tanto mais que uma
não exclui a outra. Não se pode
deixar morrer um idioma por muito humilde que seja. Doutro modo
seria como deixar morrer ou matar
uma fonte. A grandeza do povo galego reside em muito no ter sabido
guardar a língua para tempos propícios…” E falamos em Valle-Inclán. D. Ramón diz-me que ele
“não entendeu o camponês como
ele merecia. E nisso errou. ValleInclán considerava sempre o camponês um bufão, um bandido, uma
figura pitoresca e nada mais do que
isso. E esta atitude é totalmente
desrespeitosa da parte de um galego que nem sequer sabe compensar com a sua admiração um povo
cioso do seu património cultural”.
Foi neste encontro de Maio de
1972 que D. Ramón Otero Pedrayo me disse como sonhava o futuro da Galiza: “Gostaria que fosse
uma democracia camponesa. Sem
grandes cidades nem grandes indústrias. Indústrias, só caseiras”.
Mas acabou por reconsiderar o país encantado e pouco prático que
imaginava e acrescentou: “Gostaria que o galego não partisse, não
emigrasse e ficasse na sua terra.
Todavia, a Galiza devia estar tecni-

O Bardo na Brêtema

A perfeição do caos
“O acaso não é mais que a medida da ignorância do homem”, dizia Henry Poicaré em 1903 e definia o acaso como aquilo que
não responde a uma dinâmica linear. Acaso ou caos. Aleatoriedade ou complexidade. Edward
Lorenz definiu em 1959 o caos
como os processos que parecem
comportar-se de acordo com o
acaso ainda que, de facto, o seu
desenvolvimento esteja determinado por leis precisas.
A música não é um jogo de
azar ainda que pareça suscitar
emoções aleatórias nos diferentes indivíduos que a escutam. A
complexidade do seu processo
gerativo induz no ouvinte uma
complexidade emocional que vai
manifestar-se através dos filtros
culturais da pessoa.
O “determinismo” explicava
o universo como se fosse um relógio suíço onde a partir dumas
condições dadas as leis da natureza permitiam predizer em
qualquer momento os fenómenos subsequentes. A “teoria do
caos” demonstra que todo fenómeno tem múltiplas predições,
daí que não se possa vaticinar
com precisão a meteorologia além
de 48 horas, que é quando começa
a ser significativo o desvio en-

tre o fenómeno real e o previsto.
A música, ainda quando não
se lhe preste atenção como é o caso das músicas ambientais, exerce um grande influxo no sistema
muscular e nos pensamentos das
pessoas, motivo pelo qual é massivamente utilizada nas lojas de
consumo e lazer para incrementar
o negócio. A função estruturadora
da música também se deixa sentir
nas palavras e os escritores que
ouvem o que escrevem, lendo em
voz alta, habitualmente se expressam melhor porque a música da
linguagem ajuda a reflectir e ordenar as ideias.
Na mitologia grega Caos situa-se nas divindades do inferno.
É o vazio incomensurável e tenebroso onde se originaram todas as
coisas. Também é o silêncio onde
toda a música foi criada. Caos é a
ordem ainda antes de ser compreendida pela mente humana. Vem
a ser o equivalente do bíblico “In
pricipio erat Verbum”.
Já tenho escrito aqui que a
música é a expressão mais formosa da matemática. E também
tenho referido as cabalas numéricas empregadas por Bach e
Händel no processo criativo. O
sistema tonal é um conglomerado de formulações matemáticas

camente melhor equipada para o
poder reter com trabalho. Entendo
que se deveria fomentar a vida das
paróquias. Não por uma questão
absolutamente religiosa. Creio que
a formação da Galiza em paróquias
é mais autêntica que em municípios. As paróquias creio serem derivadas de antigos clãs a que a igreja depois apôs uma cruz e um cemitério! Isto está tão arreigado ao
povo galego que nas próprias colónias de emigrantes na América do
Sul se constituíam em grupos de
dimensão paroquial”.
Mostrando-se avesso á divisão
da Galiza nas quatro províncias,
justificou-o considerando ser um
despropósito este retalhar de regiões naturais. Mas D. Ramón estava ainda emocionado com o que
recentemente lhe acontecera e ele
achava ser a sua mais grata recordação: “Quando me despedi dos
meus alunos da universidade de
Santiago de Compostela verifiquei
que era amado pela juventude. A
nós, os velhos, o que mais nos conserva é a simpatia dos mais novos.
Sobretudo quando nos metemos
com as nossas lembranças e ouvimos a morte aproximar-se de mansinho, girar em torno de nós a murmurar que faz apenas aquilo que
lhe mandam… Bem, agora nem
passo pelos cemitérios!”
Muitos anos depois estive em
Trasalba, conheci o seu paço e a
sua biblioteca, algumas lembranças suas que ali estão. Percorrendo aquelas lombadas, reencontrei-me melhor com a obra de
D. Ramón. É só saber olhar…♦

Rudesindo Soutelo
acumulado durante quatro séculos, ainda que a maioria dos músicos não tenha consciência do
que sustenta a sua expressão musical. O dodecafonismo, introduzido por Schönberg para transcender o sistema tonal, também
é, como técnica serial de composição, um processo matemático
de múltiplas predições. O serialismo integral, técnica compositiva que controla absolutamente
todos os parâmetros duma obra e
não só as notas como no dodecafonismo, multiplica ainda mais
as predições.
No ano 1972 Edward Lorenz
publica um incitante artigo titulado “Previsibilidade: o bater de
asas de uma borboleta no Brasil
desencadeia um tornado no Texas?” e nele formula que factores
quase insignificantes temporariamente amplificados podem mudar radicalmente o estado dum
fenómeno. A representação gráfica da turbulência assemelhava-se
a uma borboleta e daí que se conheça pelo “efeito borboleta”.
Iannis Xenakis, Pierre Boulez, Karlheiz Stockhausen e outros compositores já aplicavam
nos seus procedimentos criativos
a introdução de elementos quase
insignificantes que transformavam o discurso dum modo previsível em múltiplas direcções, e
anteciparam o mapeamento da
geometria fractal –do latim

“fractus” que significa quebrado– baseada na auto-similitude
das partes que por pequenas que
sejam sempre se parecem ao tudo. Os fractais inserem-se na teoria do caos e foram definidos
por Benoît Mandelbrot em 1975.
A inextricável sonoridade de
“Rhea”, obra para 12 saxofones
estreada em Madrid em 1988, é
uma das primeiras obras do compositor andaluz Francisco Guerrero (Linares 1951-Madrid 1997)
que se baseia no procedimento
fractal, e duma beleza extraordinária. Entre os seus alunos está o
compositor galego Manuel Rodeiro, actualmente professor no ESMUC (Escola Superior de Música
de Catalunya). Escutar música de
estrutura complexa favorece as
conexões neuronais que melhoram o funcionamento do cérebro.
Platão dizia que se devia
proibir inovar a música porque
“quando os modos da música
cambiam, as leis fundamentais
do Estado sempre cambiam com
eles”. De maneira que, se estiver
no certo, para melhorar o estado
dos fenómenos políticos só temos que fazer crescer inteligentemente a complexidade da
música. Estes quase insignificantes artigos não pretendem o
efeito borboleta, mas temporariamente amplificados, poderiam
mudar algumas políticas.♦
ant@soutelo.com

Europa,
Europa
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A Ucha das Horas

Felipe Senén

FRANCISCO CARBALLO

D

ías faltan para plebiscitar o Tratadoconstitución da UE.
Unha decisión de singular relevancia como a do tratado de
Roma, 1958. Nel algo novo
apareceu neste continente,
nesta pode que algo
modificante.
Europa –a da UE– é unha
necesidade. Ten a posibilidade de lograr unha mundialización alternativa á que estamos
a experimentar; unha Europa
para un “outro mundo
posíbel”. Como?
Desenvolvendo “un
modelo de tributación, de redistribución e de
participación democrática na
liña dos anos trinta, especialmente na da posguerra”, na
continuidade e superación
constante daquel “liberalismo
renano”, do keynesianismo,
da socialdemocracia…(Susan
George, Another world is
possible, if..., 2003). Unha
Europa necesaria, mais cando
se decida por estas dúas
opcións.
Unha, a de opoñerse sen
trécolas á ideoloxía hoxe dominante no goberno dos
USA. Unha ideoloxía, a de
George Bush, unipolar,
militarista, e de
neoliberalismo salvaxe. Europa ten que apostar pola mundialización multilateral, de
paz, de modificacións do funcionamento do BM, do FMI,
da OMC.. etc. Dúas, apostar
por unha sociedade política
que non se subordine aos
estados-nación, entes en descomposición que arrastran
discriminacións internas e
que non serven para a Euiropa de paz, unha UE de
cidadáns e de nacións ou/e
pobos en igualdade.
Mais o “tratadoconstitución” que propoñer
para xaneiro, 2005, leva consigo un forte achegamento ao
ultraliberalismo e á homoxeinización mundializadora dos
USA. Sacrifica de entrada aos
estados-nación toda a batería
de poder. É continuísta das
carencias sociais dos anteriores tratados en vez de superalos. Significa, sen dúbida, un
camiño cara a unha nova
organización dos espazos e
sitúa os “pobos” que buscan
liberación nunha nova
conxuntura.
Attac, unha sociedade de
implantación firme a prol
dunha alterglobalización, opta polo voto negativo.
Francia e Alemaña son as
potencias máis críticas do
tratado que nos propoñen.
Realmente o cidadán
europeo ten que decidir, mais
un número altísimo descoñece o contido particular da
consulta. Si crítico ou non
táctico só expresan
insatisfacción. Os “fautores”
deste “encerro” son
chamados ao retiro e a dar
paso aos cidadáns en consulta aberta e ben debatida.♦

PACO VILABARROS

Libreiros, libros, bibliotecas e internet
As vellas e novas librarías, as
feiras do libro, as bibliotecas,
son espazos de nostalxa, o universo en letra impresa, encadernada. Algo así coma templos, ermidas, catedrais, de liberdade,
Espazos que permiten, a quen
ten o seu tempo, rebuscar, catar,
mercar, ler, poñer algo dun mesmo e, incluso, cavilar sobre o futuro da renacentista”Galaxia
Gutemberg”. Acae ben matinar
sobre a cuestión neste noso tempo dos ciberespazos, os cibercafés e un novo espazo-santuario
na casa para a informática. Aceleradamente mudan os soportes
da información, do libro á pantalla... e no brete, en crise, están
moitos herdos: dicionarios, enciclopedias, cómic, cartografía,
manuais informáticos... formas e
formatos para informar e formar.
Quedamos aquí co necesario
paseo polas librarías de onte e
de hoxe. Para así, poñer en marcha todos os sentidos, e non só
os visuais. Para atopar co libro
impreso en diferentes xeitos, algúns difíciles de manexar e ubicar na biblioteca, autenticos e
pesados cantorales, con ilustracións a toda cor, nos que tan autor é o fotógrafo como quen escribe, outros facsímiles de iluminados códices, e que en pouco se diferencian do orixinal; os
máis accesíbeis e fermosos libros de peto, para seducir un
lector que sabe atopar o ritmo
de lectura para cada autor, dando cos retrogustos do fondo e a
forma. Tamén sobre a mesa de
novidades o efémero oportunismo editorial, as anacrónicas edicións institucionais...

Gosta ter nas máns un libro
mimado polos seus editores, que
pasa pola inicial arquitectura da
encadernación: portada con cabezada, lombo, lapela coa biografía do autor e resumo da obra,
gardas, follas de respecto, anteportada, a páxina de dereitos e
páxina legal con créditos, datos
editoriais, imprenta, etc; do índice ao limiar, pasando polo contido, as ilustracións, a bibliografía
e o epílogo-colofón. Libros ilustrados coas técnicas contemporáneas, libros artesanais con gravados, ilustracións fotográficas...
Coidados e carísimos libros-obxecto, de artista, que van dende o
minimal póvera ao azucrado neobarroco. Libros de viaxes, guías, coleccións de arte, historia,
poesía, narrativa, ensaio, clásicos, nobel, contos, gastronomía,
deportes... sen faltar os exóticos
paveros, necesarios quixotes das
letras que se realizan na vida,
gastados os seus aforros e autoeditando as súas oníricas extravagancias. E detrás do altar-mostrador o libreiro, especie de boticario, sumo-sacerdote, conselleiro, cada vez máis aboiado entre a
infinda variedade da oferta e da
demanda. Supervivente das reboticas literarias, as que noutrora
caracterizaron a librerías urbanas
e vilegas galegas. Especie que
arelamos resista, sempre coutado
nese necesario espazo de maxia.
Máis alá das estivais casetas
da feira, momentáneas seguidoras da madrileña Cuesta Moyano, abren as portas as librarías
de onte e de agora. Dende a sinxeleza do quiosco de estación
ofrecendo os best seller, até os

drug store ou os seven eleven
para mouchos noctámbulos, espazos permanentemente de garda. As novas librarías-café, en
ocasións aproveitando a nostálxica arquitectura de teatros ou
edificios históricos... librarías
informatizadas ou simplemente
e humanamente atendidas, verbo a verbo.... Un universo para
nutrir esas bibliotecas que definen en todas as dimensións os
seus propietarios, as que nacen,
medran, especialízanse, amaduran, envellecen, enferman e morren canda eles. Resulta moi literaria e tristeira a morte e descomposición dunha biblioteca,
formada con esforzo de privacións, composta por libros rebuscados, alegremente atopados, seleccionados, encargados,
relidos, con parágrafos memorizados, subliñados.... Bibliotecas
que, a pesar de acumular tanta e
variada filosofía, non souberon
prever a súa decadencia, sucesión e pervivencia. Ameazadas
pola falla de espazo, pola couza,
o posíbel desinterese ou as novas prefrencias temáticas dos
herdeiros... Valoramos os lectores que silenciosamente axudan
a nutrir bibliotecas públicas, os
que entregan parcial ou completamente o tesouro acumulado
durante anos. Dramaticamente e
incomprensibelmente –en ocasións– esta custosa decisión non
é ben recibida por políticos ou
funcionarios, por “non ter espazo”, nin “o persoal especializado para rexistrar e ubicar o legado”... Outros prefiren, en vida,
vender o seu tesouro bibliográfico a institucións, fundacións, a

outros bibliofilos, a librarías anticuaria. Tesouros que no seu silencio acumulan tanta inquedanza: intres de lecer, estudo.
Supervivente do desconfiado
dito dos “dous tipos de tontos,
dos que deixan un libro e dos
que o devolven”, das inundacións, humidades, incendios,
furtos.... Libros con cheiro cambiante, primeiro a tinta impresa,
despois identificándose co mesmo propietario, logo a alcanfor,
a rancio vello; na súa enfirmidade niños de ácaros, couza, ratas... e sobre delas o pouso daquel proverbio “viños vellos,
amigos vellos, libros vellos”.
Libros con dedicatoria, nome e
coidado ex libris de artistas, e
que respectuosamente pasarán a
outras mans. Costa crer que
quen se move na república dos
libros sexa xente ruín. Aínda
que tamén nos libros están impresas doutrinas de intolerancia,
normativas de inquisición, censura e ditadura.
O libro na Galiza sempre se
coidou, dende o prelo ao lector.
Algún día falaremos desta longa
historia. Galaxia, herdeira do
maxisterio de Castelao, asociou
a ilustración das súas edicións a
creadores, co compromiso de
normalizar, sensibilizar, seducir,
convencer e dignificar a identidade de Galiza. Luís Seoane entendeu isto, tal como no renacemento fixera o mesmo Durero.
Desa vella tradición algo se deixou perder. Novos camiños, novos ritos, novos mitos na roda do
merchandising. E velaí como a
historia dun libro non deixa de
ser “de libro”.♦
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O Trinque
A pluma de Seoane
Desde o 21 de decembro, a Fundación Luís Seoane, na Coruña,
acolle unha mostra sobre un dos
míticos libros de debuxos do artista, Homenaxe á Torre de Hércules (dispoñíbel en Ediciós do
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G U I E I R O

D E

C U L T U R A

Illa de Arousa Cambados
■ EXPOSICIÓNS

■ TEATRO

TEXTOS E TEXTURAS

ENSAIO

A Casa do Concello acolle
esta mostra, do pintor Antonio Millán Torrado, sobre a palabra, a memoria e
os xeitos de comunicación, na que todos os cadros conteñen letras, palabras ou frases. Inaugurada
o día do afundimento do
Prestige, ao que aluden
moitos dos traballos, poderemos contemplala até o
19 de decembro.

O Bar co
■ ACTOS
Felipe Senén
dá unha
conferencia
sobre
Xoaquín
Lorrenzo,
á dereita,
este venres
17 no
BARCO.

IVÁN PRIETO
Pantomimas e outras trangalladas chámalle o artista
valdeorrés á súa mostra de
pintura, escultura e colaxes,
na galería Sargadelos a partir deste venres 17 e até o 7
de xaneiro.
■ MÚSICA

XIV FESTIVAL
DE PANXOLIÑAS
Celebraraxe este xoves 16
ás 19 h. na igrexa de santa
Rita, coas actuacións dos
coros dos centros escolares do concello e do Orfeón Valdeorrés. O sábado
18 ás 20:30 na discoteca
Seven terá lugar un Concerto de Nadal, como gala benéfica, coas actuacións da Orquestra de
Guitarras do Conservatorio de Xixón e a agrupación musical Ad libitum do Conservartorio do
Barco.

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

LUÍS CABRERA
Até final de decembro podemos ver no CIEC as súas
serigrafías, linogravados e
estampas dixitais.
■ TEATRO

SALITRE
Este domingo 19 na Casa
da Cultura gozaremos da
actuación da compañía Volta e Dalle.

A cantante portuguesa faranos
gozar da mellor música popular
do seu país este venres 17 ás 23
h. no Liceum do PORRIÑO. Entrada anticipada á venda por 10 euros, por 12 o día do concerto (6
para os socios). O sábado 18 á
mesma hora vai dar un recital na
sala Nasa de SANTIAGO.♦

Sôber

■ EXPOSICIÓNS

XXI CERTAME
DE PINTURA
Os traballos participantes
nesta convocatoria poden
contemplarse, até o xoves
30, na Biblioteca Central.

DO XACEMENTO
AO MUSEO...

■ EXPOSICIÓNS

E S P E C T Á C U L O S

Cambr e

■ EXPOSICIÓNS

O noso colaborador dá unha conferencia sobre Xoaquín Lorenzo, Xocas, este venres 17 ás 20 h. na
Casa Grande de Viloria.
Este mesmo día ás 20:15
h. no salón de actos do
IES Martaguisela, a modelo Antonia Dell Atte
falará sobre A muller en
propiedade.

E

Filipa Pais

Teatro do Noroeste representa esta peza, de Eduardo
Alonso e protagonizada por
Luma Gómez e Manuel
Areoso, na que se narra o
proceso de ensaios dunha
obra de teatro, este domingo
19 na Sociedade Cultural.

Castro de Rei

FELIPE SENÉN

Para a
inclusión
de información nestas
páxinas
do Lecer
pregámosvos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@anosaterra.com

Castro). No 1945 gañara un
prestixioso premio en Nova
York, como unha das dez mellores obras de deseños da época,
xunto á Historia natural, de Buffon, ilustrada por Picasso.♦

...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.

A Coruña
■ ACTOS

ATENEO REPUBLICANO
DE GALICIA
Este xoves 16 ás 20 h. na Aula de Cultura de Caixa Galicia celébrase unha charla a
cargo de Herminio Barreiro titulada Educación pública, educación republicana.
■ CINEMA

CGAI
Dentro do ciclo sobre A tradición independente no cinema norteamericano preséntase, este xoves 16 ás
20:30 h, a película Tom Tom
the Piper´s son (1971), de
Ken Jacobs. O venres 17 ás
18 h. poderemos ollar as curtas Fireworks (1947) e Scorpio Rising (1964), de Kenneth Anger; A movie (1958)
e Breakaway (1966), de
Bruce Conner; e Window
water baby moving (1959) e
Mothlight (1963), de Stan
Brakhage; ás 20:30 h. proxectarase The cool world
(1964), de Shirley Clarke.
O sábado 18 ás 18 h. teremos
a fita Titicut follies (1967),
de Frederick Wiseman; o
luns 20 ás 20:30 h. Slacker
(1991), de Richard Linklater; e o martes 21 á mesma
hora Ice (1969), de Robert
Kramer. A retrospectiva adicada a Tsai Ming-liang permitiranos coñecer, o sábado
18 ás 20:30 h, o seu traballo
What time is it there (2001),
e o mércores 22 chégalle o
turno a El agujero (1998).
No programa de Cinema
Restaurado proxéctase, o
vindeiro xoves 23 ás 20:30 h,
Boda en Bueu (1928) de José Gil; e a reportaxe de Ramón Barreiro, El recibimiento de Vigo a su excelencia el presidente de la
República (1934). Máis información en www.cgai.org.

Silvia Penide toca este sábado 18 no Paraninfo da Universidade da CORUÑA.

■ EXPOSICIÓNS

LUÍS SEOANE
A fundación do mesmo nome acollerá, desde o martes
21, a mostra Homenaxe á
Torre de Hércules, 49 debuxos do artista como celebración dos 60 anos da súa
publicación.

A VIDA SECRETA
DOS LIBROS

Editorial Media Vaca:
1998-2004, mostra sobre o
percorrido desta editorial
na Fundación Luís Seoane,
onde vai permanecer até o 6
de marzo. No mesmo lugar
podemos admirar tamén a
mostra Ruedo Ibérico, un
desafío intelectual.

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 orixinais sobre madeira ou 16 gravados
a dúas planchas.

ICONAS DA GEORGE
EASTMAN HOUSE
A Fundación Barrié presenta, en exclusiva para Europa, unha coidada escolma
de 239 fotografías proce-

dentes 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
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.
■ MÚSICA

SILVIA PENIDE
Dá un concerto para presentar o seu novo disco, Invisible, este sábado 18 ás
21 h. no Paraninfo da Universidade. A entrada costa
2 euros e pódese comprar

O cuarteto madrileño presenta o
seu quinto traballo titulado Reddo
este xoves 16 ás 22 h. na sala No-

va Olimpia en VIGO; o venres 17
ás 00:00 h. poderemos escoitalo
no Playa Club da CORUÑA.♦

Madrigalistas de Praga
O Auditorio Municipal de VILAGARCÍA acolle este concerto de Nadal o domingo 19 ás 21 h; o luns 20

ás 20:30 h. repítese a actuación no
C.C. Caixanova de VIGO organizada pola Sociedade Filarmónica.♦

The Delgados
Este sábado 18 de decembro actúa no
Playa Club da CORUÑA(Andén de
Riazor s/n) esta banda británica de
pop. Cun nome posto en honor ao ciclista castelán Perico Delgado, constitúe un dos principais piares do novo
pop escocés. Musicalmente, iniciáronse cuns sons próximos á psicodelia de ton denso mais hoxe están instalados nun pop con brillo e arranxos
máis lúdicos. A apertura de portas do
concerto terá lugar ás 24 horas e o
prezo da entrada é de 15 euros adiantada e 18 en billeteira. www.delgados.co.uk. www.playaclub.net.♦

en Portobello e Noni’s.
Aforo limitado.

ro martes 21 e mércores 22
no teatro Rosalía de Castro.

■ TEATRO

LA MANO
DEL EMIGRANTE

OS CÁRCERES
DO OLVIDO
Producións Librescena representa esta obra o vindei-

De Manuel Rivas, está
adaptada ao teatro e dirixida
por Fernando Bernués e
será representada por Tant-

Car teleira

☞

OS INCRÍBEIS. Especie de familia supersónica. Revival dos 50, mesmo
na ideoloxía. Mantén o ritmo,
aínda que carece do humor e
da ironía que se anuncian.

☞

BRIDGET JONES.
SOBREVIVIREI. Segunda entrega da irreverente
Bridget Jones, neste caso cuns
cantos quilos de máis. A rapaza
namórase dun avogado da clase media-alta inglesa, mentres
que un presentador de televisión anda atrás dela. Máis
frouxa que a primeira parte,
pero con algún gag grazoso.

☞

2046. Ambientada probabelmente en Hong
Kong (aínda que só se ve o cuarto dun hotel) está película goza
de culto entre especialistas, grazas a imitar certo cine francés
dos anos sesenta que, á súa vez,
arremedaba o cine americano
dos corenta, con Clark Gable de
protagonista. Ben rodada e fetichista, pero cun argumento estereotipado que, no mellor dos casos, a achega ao cómic. A se-

guinte frase do actor principal é
un exemplo: “Bebo para esquecer as preocupacións”.

☞

de pretendida equidistancia.
Reparto máis que aceptábel entre o que destaca a actuación
de Eduardo Noriega.

UN TOQUE DE CANELA. Terceira película que
mitifica Estambul en tres anos, o
que –casualmente– coincide coa
preparación de Turquía para formar parte da UE. O fío condutor
é a comida turca e as especias daquel país (todo o cal desaparecerá, por certo, o día que entre en
vigor a normativa de Bruxelas).

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.

☞

☞

O TREN DE ZHOU
YOU. Dúas veces á semana, Zhou You percorre o país nunha viaxe en tren para visitar o seu noivo o poeta Chen
Ching. Mais todos se preguntan se é un soño, se existe en
realidade o trobador ou se só
está no seu corazón. Bonita.

☞

O LOBO. Un cidadán
vasco infíltrase na ETAPM nos últimos anos do franquismo. Grazas á súa intervención desmantélase a cúpula da
banda terrorista. Película de
acción baseada en feitos reais

☞

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 excelente 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.♦

TEATRO
A obra Fobias, unha estraña noite
na casa de Luís Mendía será representada por esta compañía o sábado 18 ás 21 h. no Pazo da Cultura de PONTEVEDRA; e o domingo
19 ás 20:30 no Salón de Actos do
Concello de CEE. Con textos de José Luis Prieto, e dirixida por Lino
Braxe, as actrices Rosa Álvarez,
Belén Constenla, Flor Maceiras e
Iolanda Muíños dan vida a catro
pacientes e amantes do psiquiatra
Luís Mendía nunha divertida, íntima e especial velada na que participan nunha terapia de grupo.♦

Our ense

Até o 5 de xaneiro a galería
SCQ (General Pardiñas 1012, semisoto 8) acolle o traballo colorista deste marabilloso pintor abstracto.

■ EXPOSICIÓNS

SANDRO CHÍA Y
EL CAMINO
Esta mostra estará instalada
no Centro Cultural da Deputación até o 16 de xaneiro.

AS BOLBORETAS
QUEREN VOAR
A galería Sargadelos exhibe até o xoves 30 as fotografías de Javier Iglesias.

SARA SAPETTI

Folie a Deux

Fobias, unha estraña noite na casa...

A compañía Titzina Teatro representa a obra Soños de psiquiátrico
este xoves 16 no Torrente Balles-

ter de FERROL; e o sábado 18 e
domingo 19 poderemos vela no teatro Principal de SANTIAGO.♦

A artista coruñesa (nada en
Valladolid) presenta en Ser
comida unha serie de fotografías a cor, de diferentes
formatos, onde a comida é
o tema central. Até o 23 de
decembro na sala Alterarte
(Pavillón 1 do Campus).

XOSÉ FREIXANES
Inaugura este xoves 16 ás 20
h. unha mostra na galería
Trinta (Virxe da Cerca 24, nova pax www.trinta.net), onde
permanecerá até o 15 de xaneiro. Durante o acto Chantal
Maillard, Premio Nacional
de Poesía 04, lerá un fragmento do seu texto Husos.

BIENAL CAIXANOVA
A Aula de Cultura da entidade presenta, até o 9 de
xaneiro, os gravados participantes no recoñecido certame internacional.

O Auditorio
Municipal de
GONDOMAR
acoller un
ciclo de
títeres desde
o mércores
22.
Na imaxe,
unha
representación de
Cachirulo.

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

OBRA GRÁFICA
A galería Visol acolle esta
colectiva até o 19 de decembro, de luns a sábado
de 18 a 21 h.

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

taka Teatroa este venres 17
e sábado 18 ás 20:30 h. no
teatro Rosalía de Castro.

Fene
■ EXPOSICIÓNS

PAISAXES DO MAR
Na Casa da Cultura podemos ollar as fotografias
submariñas realizadas por
Davis Deibe López.

CURUXAS 04
Mostra conmemorativa dos
premios Curuxa, con máis
de un cento de traballos
gráficos de todo o mundo.
No Museo do Humor.

Ferr ol
■ CINEMA

CINEMA E MÚSICA

O Centro
Cultural do
PORRIÑO
alberga
unha mostra
fotográfica
das
parroquias
de Pontellas,
Torneiros e
Mosende.

JOSÉ MANUEL BROTO

Continúa este ciclo, que se
desenvolve na sede do
Ateneo en colaboración co
colectivo Opaíí!!, coa proxección da fita O cociñeiro, o ladrón, a súa muller
e a súa amante, dirixida
por Peter Greenaway e
con música do compositor
Michael Nyman, o martes
21 ás 20:30 h. Entrada é
de balde.
■ EXPOSICIÓNS

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

animais e unha colección
de pegadas e de minerais,
entre outros elementos. O
horario é de 9:30 a 13:30 e
de 16:30 a 20:30, de luns a
venres.

MARIO POR ALUSIÓN
Traspasos Kultur actúa
este xoves 16 no teatro
Principal.

O Porriño

BIBLIOTECA AMÉRICA
templar 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.

Sada
■ MÚSICA

Gondomar

■ EXPOSICIÓNS

TRÍO EN SÍ

■ TEATRO

UNHA OLLADA

Este concerto de música clásica celébrase o sábado 18
ás 20 h. na Casa da Cultura
Pintor Lloréns. O domingo
19 ás 19 h. no mesmo lugar
a Banda de Música Municipal vai dar o seu tradicional Concerto de Nadal.

CICLO INFANTIL

NO TEMPO

Lousame

Case 300 fotografías de
Pontellas, Torneiros e Mosende, recollidas polo Arquivo Municipal da Imaxe
(que prosegue o seu labor
por estas e outras parroquias
do concello), datadas desde
o século XIX até a década
de 1960, pódense ollar no
Centro Cultural até o 7 de
xaneiro. Oficios, festas, traballos do campo, escola, celebracións familiares, emigración, retratos... son os temas máis frecuentes.

■ ACTOS

MEMORANDUM

Diversas compañías actuarán estes días para os máis
cativos no Auditorio Municipal. O mércores 22 Gomis i Gomis Teatre presenta a peza Sentits; o vindeiro
xoves 23 chegan os Títeres
Cachirulo con A pedra que
arde; e o venres 24 será o
turno dos Títeres Trompicallo que estrean Manolito
Camaleón.

PREMIO DE HISTORIA
MEDIEVAL
A editorial Toxosoutos, a
Fundación Comarcal Noia
e o Concello organizan o
acto no que se dará a coñecer o fallo do premio de Investigación de Historia
Medieval de Galiza do ano
2004, este venres 17 ás 19
h. no recinto do mosteiro de
san Xusto de Toxosoutos. O
acto estará amenizado pola
actuación do Cuarteto de
Metal de Lousame.

Monfor te

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

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

ESPIRAL DO SOÑO
Podemos ver esta mostra de
Menchu Lamas no Café
Moderno até o 16 de xaneiro.

UM ANO DEFENDENDO

Salceda
de Caselas
■ MÚSICA

CONCERTO DE NADAL
O alumnado da Escola de
Música toca este venres 17 ás
20 h. no Auditorio Municipal.

Samos
■ EXPOSICIÓNS

HISTORIA DE DÚAS
RESTAURACIÓNS

Esta mostra fotográfica
amósanos, até o 31 de decembro, as reconstrucións
feitas, en 1880 e 1951, no
mosteiro de San Xulián.

San Sadurniño
■ TEATRO

A NOSSA CULTURA

MARKELIÑE
O domingo 26 poderemos
ollar a obra Los domingos
no hay piratas no Centro
Sociocultural.

Teatro Meridional chega este xoves 16 á Casa da Cultura para representar esta obra.

A sala Reimundo Patinho
(Arcebispo Malvar 3), da
AC A Revira, poderemos
contemplar até o 26 de decembro, unha mostra sobre
as actividades da asociación ao longo do ano.

Noia

A VIRXE PEREGRINA

■ TEATRO

DIONISIO GUERRA

■ EXPOSICIÓNS

EMILIO LAÍÑO
O escultor amosa o seu traballo, até o sábado 18, no
coliseo Noela.

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

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

■ TEATRO

ASÍ QUE PASEN 5 ANOS
A peza de Federico García
Lorca, dirixida por Ánxeles
Cuña Bóvedo, chega da man
de Sarabela Teatro este venres 17 ao coliseo Noela.

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 con-
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Lagarta, Lagarta

Santiago
■ ACTOS

RECUPERANDO
MEMORIA
A galería Sargadelos acolle
tres actos este xoves 16, todos eles ás 20 h. Un é a presentación, que realizará Manuel Rivas, do disco en homenaxe á República, Recuperando memoria, no que
intervirón Ana Belén, Miguel Ríos, Pedro Guerra,
Luis Pastor... e o documental
Semillas. Outro é a conferencia sobre Democracia
paritaria a cargo de Laura
Seara, deputada do Parla-

mento Galego, que será presentada por Adelaida Negreira. E o terceiro é a presentación do libro de Xosé
M. Penas Patiño, Carlos
Pedreira e Calros Silvar,
Guía das aves de Galicia, de
Baía Edicións, a cargo de
Xesús Domínguez e Belén
López, ademais dos autores.

GALICIA EN EUROPA...
... El lugar de las artes plásticas en la política cultural
de la Xunta é o título do libro de Lourdes Méndez,
editado polo Castro e que
será presentado este venres
17 ás 20 h. na galería Sargadelos coa intervención de
X.L. Barreiro Barreiro,
Mª Xosé Agra e Nel Rodríguez, ademais da autora.
■ EXPOSICIÓNS

SUSANA RECIO
Mostra as súas pinturas, baixo o título Estruturas e mundos líquidos, na galería Sargadelos desde este venres 17
ao 20 de xaneiro. Neste mesmo lugar podemos contemplar as fotografías de Javier
Iglesias, con textos de Lupe
Gómez, até o 30 de decembro. E no segundo andar desta galería, aínda estamos a
tempo de ver a mostra documental sobre As sociedades
de instrución en Cuba, até
este sábado 18.

A GALICIA MODERNA
No CGAC inaugúrase, este
venres 17, unha magnífica
retrospectiva que aborda o
traballo creativo nos diversos ámbitos artísticos (pintura, escultura, arquitectura, cinema, fotografía, literatura, teatro e deseño)
durante os vinte anos transcorridos entre 1916 e 1936,
pretendendo provocar a reflexión sobre o ritmo que
marcaron os feitos culturais
e acontecementos históricos no devir do noso país.

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.

Xosé
Freixanes
mostra
a súa
pintura
na galería
Trinta de
SANTIAGO.

O CORPO. CONCEPTOS
E REPRESENTACIÓNS

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

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

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

A GANDARÍA,
TESOURO DE GALIZA
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.

DE OCA A OCA... POLO
CAMIÑO DE SANTIAGO
As fotografías de Luisa
Rubines permanecerán no
Museo das Peregrinacións
até o 30 de xaneiro.

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 Ucraína.

NANCY SPERO
No CGAC encóntrase a mos-

Berrogüetto
ponlle o
ramo ao
ciclo musical
Sons da
Diversidade
o mércores
22 no
Auditorio de
Galicia en
SANTIAGO.
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tra 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.

SANTIAGO APÓSTOLO
DESDE A MEMORIA
Podemos contemplar esta
mostra na igrexa de San
Domingos de Bonaval, onde vai permanecer até o 30
de decembro.
■ MUSICA

REAL PHILARMONÍA
DE GALICIA
Dá un concerto este xoves
16, ás 21 h. no Auditorio de
Galicia, dirixida por Maximino Zumalave, coa presenza do tenor Thomas Randle.

LEILÍA
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. Actuarán este
xoves 16 e o sábado 18 ás
22 h. no teatro Galán.

IV FESTIVAL
DE ZARZUELA

Convocatorias
III XORNADAS SOBREVIVIR
AO PRESTIGE EN EDUCACIÓN
AMBIENTAL
A Sociedade Galega de Educación Ambiental (www.sgea.org) organiza estas
xornadas o venres 17 e sábado 18 na Sala de Xuntas da Facultade de Ciencias
da Educación de SANTIAGO (Campus
Sur). Serán inauguradas por Xulio Gutiérrez Roger, presidente da SGEA ás 16
h. para, a continuación comezar a mesa
redonda Sobrevivir ao Prestige con Carlos Vales, J.L. Castro Baleato, Nano Unzueta, Emilio Louro e Manuel A. Fernández; ás 18 h. farase unha Retrospectiva sobre a loita social contra o desastre do Prestige na que intervirán Adela
Figueroa e Francisco X. Fernández Naval; ás 19:30, O compromiso social dos
Centros Educativos ante o Prestige, con
Montse Sánchez, Pablo Balsas, Mª Vitoria Suárez e Nuria Martínez; ás 21:30 farase unha cea homenaxe a un Educador
Ambiental e realizarase o Exconxuro do
Prestige a cargo de Fran Candia. O sábado ás 9 Marilar Jiménez Aleixandre,Marta Agraso e Fins Eirexas falarán
sobre Sobrevivir ao Prestige creando
canles informativas; ás 10, O Prestige
como centro de interese educativo. Materiais e experiencias, a cargo de Xulio
López, Eduardo Martínez Domínguez,
Yanet Betancor, Antón Lois, e Paulo
Mota; ás 13, a segunda parte deste enunciado coa intervención de Manuel Tajes,
Adela Leiro, Montserrat Castro, Santiago Páramo Aller e Ramsés Pérez; logo
do xantar, ás 16:30, Construir o texto
“Por unha educación ambiental libre”,

con Sechu Sende; ás 18:30, actividades
simultáneas e, ás 21, clausura das xornadas. A cuota de inscrición é de 20 euros
(estudantes o 50% e socios do SGEA,
gratuíto); e a cea homenaxe custa 15 euros podendo facerse os ingresos na conta de Caixa Galicia 2091 0317 31
3040010392, dos que hai que enviar copia á secretaría das xornadas: Xosé M.
Méndez García, Praza do Concello 1,
36500, Lalín. Telf. 986 787 202, 616
937 854, medioambiente@lalin.org.

II CERTAME ATENEA
O Ateneo Ferrolán organiza este concurso de teatro infantil e xuvenil no que
poderán participar todos os grupos teatrais, non profesionais, vencellados a colexios públicos e privados, a sociedades
culturais ou veciñais da comarca, en catro categorías: A) Grupos de teatro Infantil; B) Grupos de teatro Primaria; C)
Grupos de teatro Xuvenil; e D) Educación Especial. Cada grupo só poderá
presentar unha obra, de entre 20 e 75 minutos de duración, e a idade límite para
participar como actor será de 20 anos.
Na solicitude indicarase o nome do colexio ou entidade e da persoa responsábel, cos datos correspondentes ao grupo
presentado, nome, título da obra, número de actores e idades, duración e espazo necesario, e remitirase, xunto co texto íntegro da peza, e se se quere cunha
gravación da obra en formato VHS, antes do 21 de xaneiro ao Ateneo Ferrolán
(Magdalena 202, Aptdo. 303 15402 FERROL). Todos os grupos seleccionados
actuarán na fase final, e recibirán unha

Este venres 17 ás 21 h. no
teatro Principal, a soprano
Isabel Rey e o pianista Alejandro Zabala interpretarán cancións de nadal de
Rodrigo, Nin, Halffter, Turina e García Leoz, e Romanzas de Barbieri, Serrano,
Moreno Torroba e Chapi.
A Cia.
Belmondo
aposta,
outravolta,
polo humor
na sala
Nasa
compostelá
este xoves
16 e
venres 17.

polo humor e o cabaret nun
espectáculo que se estrea
este xoves 16 e venres 17 ás
22 h. na sala Nasa.

Silleda
■ TEATRO

xoves 23 ás 21 h. na Área
Panorámica, aos xóvenes
músicos tudenses que finalizaron os estudos no Conservatorio Profesional de
Música, xunto co José
Mesquita Trío, de Lisboa.
■ TEATRO

O GORDO E O CALVO

Tui

Vigo

■ TEATRO

■ MÚSICA

■ ACTOS

JEAN PAUL

CONCERTO DE NADAL

A compañía compostelana
Belmondo aposta de novo

Para festexar estas datas poderemos escoitar, o vindeiro

I TORNEO DE NADAL
DE TENIS DE MESA

A compañía Títeres Trompicallo actúa este venres 17
na Área Panorámica.

O Centro Veciñal e Cultural

D.O.G.
CONSELLARÍA DE POLÍTICA
AGROALIMENTARIA E
DESENVOLVEMENTO RURAL
Véñense de convocar axudas
destinadas á implantación e mellora dos sistemas de trazabilidade en entidades asociativas do
sector hortofrutícola. Poderán
ser beneficiarios das axudas as
agrupacións e organizacións de
froitos e hortalizas, de plátanos e
de patacas, as cooperativas agrarias e sociedades agrarias de
transformación dos sectores destes produtos, sempre que acrediten a súa viabilidade económica
e o cumprimento das normas mínimas en materia de ambiente e
hixiene. As solicitudes presentarase, preferentemente, no rexis-

VI PREMIO VICENTE RISCO
O Concello de Ourense e a fundación
que leva o nome do polígrafo ourensán
promoven este certame de literatura
fantástica en homenaxe ao ilustre persoeiro e o seu fillo Antón, primeiro presidente da Fundación Vicente Risco. O

Dentro da programación de
actividades desta libraría
temos: este venres 17 farase
entrega dos premios do
Concurso de Fotografía de
Montañeiros Celtas, ás 20
h; o martes 21 o biólogo
Francisco Novoa imparte
unha conferencia, organizada pola Asociación Astronómica Rías Baixas, titulada Planetas Extrasolares.

NADARÍN

A coñecida banda de folkrock compostelá dá un concerto o vindeiro martes 21 ás
22:30 h. na Casa das Crechas.

Poderán participar aqueles xornalistas
dos medios de comunicación galegos
que publicaran, ou publiquen, algún
texto xornalístico de carácter científico
(especialmente sobre temas de investigación e desenvolvemento) entre o 30
de novembro de 2004 e o 31 de marzo
de 2005. Os traballos, individuais ou
en equipo, poden pertencer a calquera
xénero xornalístico e estar en soporte
escrito, audiovisual ou electrónico e
serán enviados, xunto co formulario
dispoñíbel debidamente cumprimentado, currículo, fotocopia do DNI e un
certificado da empresa que acredite
que traballa como xornalista nela, facendo constar a data de publicación.
Remitiranse antes do 31 de marzo á
Dirección Xeral de I+D da Consellaría
de Industria en Santiago de Compostela. O traballo gañador recibirá 5.000
euros e o segundo 2.300. Máis información en www.dxid.org.

CASA DO LIBRO

A Casa da Cultura acolle, o
vindeiro sábado 25, esta representación do grupo
Dous son compañía.

RUXE RUXE

III PREMIO DE XORNALISMO
CIENTÍFICO GALICIA INNOVACIÓN

de Valadares organiza este
campionato, que se vai celebrar o sábado 18 e domingo
19, no pavillón do Pedregal.

SONS DA DIVERSIDADE
O ciclo de concertos do Concello, que teñen lugar no Auditorio de Galicia, quere
amosar as diferentes tendencias no mundo, chega ao seu
fin o vindeiro mércores 22 ás
21 h. co concerto de Berrogüetto, que presenta o seu repertorio co espectáculo Desolasons. A entrada pódese recoller anticipadamente no
propio Auditorio de 12 a 14 e
de 17 a 20 h. por 12 euros (reducida a 6 euros para estudantes e xubilados) e nos teléfonos 981 571 026 e 981 573
979; ou o mesmo día até a hora de comezo do espectáculo,
de haber prazas. Máis información en http://sons.santiagodecompostela.org.

cantidade en metálico –igual para todos– polo importe de douscentos cincuenta euros, que deberán ser destinados
á adquisición de materiais para a formación e promoción das artes escénicas.

tro xeral desta consellaría, en
Compostela. A información detallada sobre a documentación que
cómpre axuntar coa solicitude e
a referida aos prazos de presentación está recollida na páxina web
da Xunta de Galiza.♦

CONSELLARÍA DE FAMILIA,
XUVENTUDE, DEPORTE E
VOLUNTARIADO
Convócanse axudas periódicas
para a integración do menor. Poderanse beneficiar as familias
con menores de idade que se
atopen en circunstancias carenciais graves e precisen de apoios
económicos para satisfacer as
súas necesidades básicas e evitar
a desestruturación familiar. Se-

rán requisitos necesarios para a
concesión das axudas residir en
Galiza, que a renda per cápita
anual da unidade familiar no ano
en que se perciba a axuda non
exceda de 2.103,53 euros, que a
axuda sexa necesaria para garantir a permanencia do menor no
seu medio familiar, que a familia
poida evolucionar cara a súa plena autonomía e integración social, sendo estas axudas un apoio
temporal, que a dinámica do núcleo familia garanta a cobertura
das necesidades básicas do menor. As solicitudes formularanse
mediante instancia subscrita por
representante da unidade familiar. Máis información na páxina
oficial da Xunta.♦

ARTELLANDO...
PARA NEN@S
O sábado 18 ás 12 h. no Laboratorio das Artes do
MARCO haberá contacontos e obradoiros para crianzas de 3 a 8 anos e, o domingos 1 os máis cativos
(acompañados) poderán gozar con diversos obradoiros
plásticos. Máis información
en www.marcovigo.com.
■ CINEMA

RESFEST 2004
No salón de actos do MARCO continúa unha nova edición do Festival de Cinema
Dixital. Este xoves 16 ás 20
h. poderemos ver Resfest
Shorts II e Videos that
Rock; o venres 17 e xoves
23 os audiovisuais By Design; Shynola Rarities e
Warp Vision; o sábado 18 e
mércores 22 a proxección
de Resfest Shorts I e unha
retrospectiva de Jonathan
Glazer; e o vindeiro martes
21 ollaremos Resfest Shorts
III e Cinema Electrónica.
■ DANZA

COREOGRAFÍAS
PREMIADAS

O mércores 22 ás 20:30 h.
poderemos gozar, no C.C.
Caixanova, dos mellores traballos da Asociación Galega
de Profesionais de Danza.
■ EXPOSICIÓNS

EU MUSEO,
CENTRO DE ARTE EGO
Esta mostra, que se inaugura
este venres 17 no Espazo

Anexo do MARCO, é o resultado dunha obra en proceso, iniciada na primavera
deste ano coa selección de
cinco proxectos de 6 artistas
procedentes da Facultade de
Belas Artes de Pontevedra.
Todo o proceso creativo en
www.marcovigo.com/ego.

NAVEGANDO
ENTRE CULTURAS
Nestes días podemos visitar, na Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa 29)
esta mostra interétnica.

PINHO VALEIRAS
Ten unha mostra, chamada
Pintas na prensa, de caricaturas sobre xornais, que podemos coñecer no pinchopaf A chaquetiña de punto en
Poboadores 17 a partir das
19:30 e até o 8 de xaneiro.

ANTONIO HEREDERO
A Casa das Artes acolle esta
mostra antolóxica conformada por oitenta obras do
pintor madrileño, e vigués
de adopción. No mesmo lugar exhíbese desde este venres 10 Paisaxes de Interior,
da pintora Belín Álvarez.

MONTAÑEIROS CELTAS
Este colectivo amosa as
imaxes participantes no seu
concurso de fotografía na
Casa do Libro.

RECORDOS
DO XOGUETE

É unha mostra realizada cos

termo literatura fantástica contémplase
aquí sen restricións, nun senso lato, non
axustado a ningunha definición en particular. Poderá concorrer ao premio calquera persoa que presente escritos, inéditos, da súa autoría, redactados en lingua galega, de acordo coa normativa
oficial vixente e cunha extensión mínima equivalente a obra A verídica historia do neno de dúas cabezas de Promonta (aproximadamente 30.000 palabras ou 150 folios) As obras entregaranse, por sextuplicado, en formato
DIN A4, mecanografadas a duplo espazo e por unha soa cara, antes do 5 de
xaneiro no Rexistro Municipal do Concello de OURENSE. Máis información
en www.fundacionvicenterisco.com.

XIII PREMIO DE POESÍA
ESPIRAL MAIOR
O premio consiste na publicación da
obra gañadora na colección de poesía
de Espiral Maior, podendo optar a el
calquer persoa, con ou sen obra publicada, con obras dunha extensión mínima de 500 versos, que deben presentarse por triplicado, a duplo espacio e
baixo plica, sen remite, co título da
obra acompañado dun lema identificador. O xurado estará composto por poetas e críticos literarios de recoñecido
prestixio. As obras deben enviarse a
Edicións Espiral Maior, Avda. General
Sanjurjo 179, baixo, 15006, A Coruña,
ante do 31 de decembro do 2004. O fallo realizarase en Xaneiro do 2005 e, a
continuación, procederase á destrución
das plicas e orixinais presentados.♦

fondos do Museo Castelánmanchego do Xoguete que
poderemos visitar no Museo
Municipal Quiñones de León.

RAFAEL CALVO
Até o 26 de decembro,
mostra a súa pintura, baixo
o título de Horizontes, na
sala II do Centro Social
Caixanova.

FOTÓGRAFOS
DA NATUREZA

As fotografías do Wildlife
photographer of the year
04 poderemos contemplalas
na sala de exposicións III do
Centro Social Caixanova
até o 16 de xaneiro.

O NADAL
VISTO POR

DALÍ

Esta retrospectiva de traballos do artista catalán pertencentes ao periodo comprendido entre os anos 1958
e 1976, permanecerá até o 9
de xaneiro na sede da Fundación Caixa Galicia.

CAULONGA
Dentro do ciclo 45 artistas
galegos, estará no Centro
Cultural Caixanova até o 9
de xaneiro.

DINOSAURIOS
Caixanova presenta esta
impresionante mostra, que
se pode visitar no IFEVI até
o 23 de xaneiro. Venda anticipada de entradas en
www.caixanova.es ou no
902 504 500.

Continúa
no MARCO
vigués o
Festival de
Cinema
Dixital.
Na imaxe,
un fotograma
de Resfest II.

Anuncios de balde
■ En Meira, Lugo, alúgase casa rural, perto do nacemento do río Miño. Tres cuartos dobres con baño, cociña, calefacción e 10.000 m2 de finca.
Fins de semana ou temporada. Telf.
982 331 700, 686 753 105 ou www
distridido.com
■ Envía a túa protesta contra a cadea de tendas CUSTO por deturpar a
nosa toponimia a www custo-barcelona.com
■ Merco violoncello 1/8, de madeira
maciza. Chamar ao 629 955 152.
■ Véndese lote de móbeis antigos e
variados. Preguntar por Fátima no
665 386 661.
■ Merco montes na provincia de
Lugo, preferentemente occidental.
Contactar no 630 522 101 ou en moncho_com@yahoo.es.
■ 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.

GALICIA,
CAMIÑO CELESTE

DE PARÍS
Á COSTA AZUL

Na Casa das Artes encóntrase esta exitosa mostra fotográfica de Xurxo Lobato.

Na sala do CC Caixanova
poderemos admirar obras de
Van Gogh, Renoir, Manet
ou Pissarro entre outros.

ANTÓN LAMAZARES
A galería VGO (López de
Neira 3) acolle a súa obra
até o 5 de xaneiro, de luns a
sábado de 11:30 a 13:30 e
de 19 a 21:30 h.

VARIAS ARTES
Até o xoves 23 poderemos
admirar na Casa da Xuventude unha retrospectiva
conxunta das mostras realizadas durante todo o ano no
local xuvenil.

A Rede

SINDICATO LABREGO GALEGO
www.sindicatolabrego.com
Na nova páxina electrónica do Sindicato
Labrego Galego amplíanse e renóvanse
os seus contidos e dedícaselle especial
atención ás distintas ramas do campo:
gandería, agricultura e agroecoloxía,
ademais de informar sobre aspectos relativos á muller e á seguridade alimentaria.
No plano organizativo, dá conta dos seus
estatutos, do último congreso, do proxecto sindical, dos seus locais, etc.♦

ROSA AMARAL
A pintora portuguesa mostra a súa obra na Casa Arines, Delegación do Instituto Camões.

TRÁNSITO DE LUZ
As pinturas de Enrique
Romero pódense admirar
no Museo do Mar até o 16
de xaneiro.

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

CARME NOGUEIRA
Ocupa con dúas videoproxeccións e dúas fotoinstalacións a sala que a galería
Adhoc ten no Calellón de
Núñez, 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.

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.

■ 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.
■ 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.

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

■ Damas e cabaleiros, xuntémonos
para ler os nosos escritores galegos.
Ambiente familiar. Telf. 986 378 608.

■ 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.

■ Alugo cuarto a señora de entre
50 e 65 anos en Vigo, na zona do
Calvario. Bon comportamento. Margarida Agulló, telf. 986 378 608.

■ Fanse traballos de corrección e tradución de galego-castelán, castelángalego. Chamar ao 981 696 269 ou enviar un correo a carmengraba@yahoo.es.

■ Véndese Citröen 2 CV, matrícula
PO-U con ITV pasada, por 600 euros.
Telf. 986 264 870.

■ Germán Cooper, fotógrafo profesional, realiza retratos, festas,
eventos. Ampla experiencia, calidade
e servizo. En Santiago, nos telf. 981
978 834 e 628 695 839.

■ 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

■ 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.♦

Xinzo
de Limia

Madrid

■ MÚSICA

REVERIANO SOUTULLO

■ MÚSICA

MILLE VOCE

AO PÉ DA LETRA

Esta coral vai dar un recital o
domingo 19 na Igrexa Nova.

Será o concerto de Nadal da
universidade viguesa, que
se celebrará este xoves 16
no Centro Cultural Caixanova ás 20:30. Ao pé da letra é un punto de encontro
de varios artistas galegos
que situan á voz no centro
das súas creacións musicais, explorando as posibilidades da lingua galega. O
café cantante de Marful; o
rock intimista e experimental de Narf; o pop de sabores tropicais de Xavier Díaz; o rap suave ou contundente de Safari Orquestra;
a melodía postradicional de
Guadi Galego; o hip hop
existencial e irónico de Non
Residentz; ou o hop raibosamente social de Dios ke
te crew, exploran os novos
camiños da expresión musical galega, xunto co artista
convidado, Jorge Drexler.

ÁFRICA 04
Este venres 17 ás 23:30 h.
na sala La Bola de Cristal
(Churruca 12), celebrarase
unha festa africana, organizada pola Asociación para
a Integración e Desenvolvemento do Africano, que
contará coa participación
de Deggoo, Thio Ssane e
Dj Guillaume.

A COMPAÑÍA DO RUÍDO
A festa chega este venres
17 ás 00:30 h á Iguana
Club coa banda galega revelación deste ano e o seu
primeiro CD Barruntando,
cunha entrada de 5 euros.
Na mesma sala, Capitán
Sonoro presenta en directo
Nothing Toulouse Recordings o sábado 18 por 3 euros, anticipada, en Elepé e
Disco 3 e por 5 na billetei-

Ponferrada
■ CINEMA

TRECE BADALADAS

ra. O vindeiro xoves 23 ás
22 h. a mítica sala viguesa
celebra o seu 14º aniversario cunha festa á que só se
poderá acceder con invitación. Máis información en
www.laiguanaclub.com.

FESTIVAL
DE PANXOLIÑAS
Este sábado 18 ás 19 h. celébrase no C.C. Caixanova
a final do tradicional certame de Nadal.
■ TEATRO

CAMIÑO LONGO...
...entre as roseiras de Cabanillas. Poderemos ver a
peza de Luís Rei representada polo Teatro do Aquí e
con música en directo este
xoves 16 ás 20:30 h. e venres 17 ás 22:30 no CC Caixanova. Os ideais, a obra e
o tempo do escritor cambadés, Ramón Cabanillas,
ademais doutros personaxes da primeira metade do
s. XX, que nos axudarán a
comprender o país naquel
entón, como Basilio Álvarez, agrarista anticaciquil;
Antón Villar Ponte e as Irmandades da Fala; Castelao
e o Partido Galeguista...

Vilagar cía
■ EXPOSICIÓNS

TRAXES MILITARES
Na Casa da Cultura amósase, até xaneiro, unha impresionante colección de
uniformes de exércitos e
corpos policiais de todo o
mundo.
■ TEATRO

TRABALINGUAS
Esta compañía presenta O
labirinto dos soños o vindeiro mércores 22 no Auditorio Municipal.

Viveir o
■ EXPOSICIÓNS

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

PASO DE CEBRA
Esta obra será representada
por Áncora Producións
este xoves 16 no teatro Pastor Díaz.
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O Centro
Social
Caixanova
de VIGO
acolle a
Wildlife
photographer of
the year 04

Dentro do ciclo Jueves de
Cine, promovido pola Escola Oficial de Idiomas que
se desenvolve nos cinemas
La Dehesa, este xoves 16
ás 20:30 h. terá lugar a proxección, en galego, da película de Xavier Villaverde,
protagonizada por Juán
Diego Botto, Luís Tosar,
Laura Mañá e Marta Etura e baseada na obra do
mesmo título do escritor
Suso de Toro. O prezo da
entrada é de tres euros.

Por to
■ EXPOSICIÓNS

ERNESTO JIMÉNEZ
O fotógrafo cubano ten sido recoñecido, esencialmente, pola súa vertente
urbanístico arquitectónica.
Até o 29 de decembro en
Belomonte 20.

■ MÚSICA

A Banda Sinfónica do Real
Conservatorio Superior de
Música de Madrid, dirixida
por Miguel Moreno Guna,
dá un concerto este venres 17
ás 20 h. no Teatro-Auditorio
de Alcobendas con entradas a
3 euros. O concerto, organizado pola Xuntanza de Galegos
en Alcobendas, programa unha I parte con Ponteareareas,
A lenda do bico e La del Soto
del Parral (a primeira de R.
Soutullo e as outras dúas de
Soutullo e Vert); e a II parte
con Prelude, fugue and riffs
(L Bernstein), Airiños Aires
(G. Freire), Alborada galega
(P. Veiga) e Ecos de Galicia
(J. Carracedo).

Non
Residentz
participa no
espectáculo
musical Ao
pé da letra
este xoves
16 no CC
Caixanova,
organizado
pola
Universidade
de Vigo.

Por to
■ EXPOSICIÓNS

TITANIC,
THE EXHIBITION

Mostra sobre o magnífico
transatlántico, con obxectos
recuperados do fondo do
mar (xoias, cartas, fotos,
móbeis, ou documentos), así
como reproducións interiores, e as novas de xornais
que recolleron o desastre.
No mercado Ferreira Borges até o 20 de marzo.♦
O Teatro
de Aquí
representa
Camiño
Longo...
o xoves 16
e venres 17
no CC
Caixanova
de VIGO.

O

establece ese criterio? O problema da censura está no
censor. O problema da televisión está nos seus donos exclusivos, os bancos sobre todo; e o goberno que non responde ante ninguén. Non hai

s socialistas queren
“regular” a televisión
para protexer os cativos. Mais, quen protexerá os
grandes? Quen nos protexe
dos informativos? E que criterio se empregará? E quen

que cortar. Hai que emitir todo. Pero non se pode. A propiedade é dos monopolios
que se fusionan, das grandes
empresas públicas que privatizou Felipe, como Telefónica, etc. Eles xa saben.♦
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Borja Fernández
‘O novo teatro está nos bares e nas salas alternativas’
MAR BARROS
Músico, cómico e actor, Borja Fernández é a outra cara de Belmondo.
Xunto a actriz Marta Pazos fundou en 1999 esta compañía compostelá vinculada á nova xeración de artistas galegos cunha visión experimental e aberta do teatro. Coa produción dunha obra por ano e cunha aposta que pasa polo cabaré, o clown e a linguaxe do cine, estanse
a converter nunha das formacións emerxentes máis populares do país. O xoves 15 estrean na NASA o seu novo espectáculo Jean Paul.
Chamándose Belmondo non
era difícil dar con Jean Paul.
Ao ter que crear o personaxe
masculino da compañía era obrigado o xogo de palabras. É o noso novo mito, o Jean Paul de
Belmondo.
Con que se vai topar o público da NASA?
Cun novo cabaré interpretado por un personaxe multiplicado en escena. Tentamos recrear
un mundo que fose reflexo do
actual, no que todos tivesen a cara de Jean Paul. Recorreuse a unha estrutura caótica, baseada nas
características do cabaré, cun
streptease, crítica social e política, baile e música en directo.
A pesar de todo, é dificil sorprender ao público da NASA.
Os tripulantes da sala xa están afeitos a ver cousas diferentes, mais penso que vai ser novidoso. De feito, estreamola a
semana pasada en Portugal, en
Tondela, e chamou a atención.
Non queremos darlle as cousas
moi comidas á xente. Espectáculos coma este non atopan cabida fóra das salas alternativas,
que son ben poucas no país. A
nosa rutina obrigada é estrear
na NASA ou en Tondela e despois traballar fóra, donde nos
acollen cos brazos abertos, porque aquí hai grupos que non
queren deixar avanzar os novos
proxectos. Penso que se cometen neglixencias por parte dos
programadores e por parte do
IGAEM en relación ao circuito
teatral. O novo teatro está nos

bares e nas salas alternativas,
non queda outra.
Ofrecedes “un vermut suave
para tempos de crise”, con dobre
de cabaré e moito clown. Non
son demasiados ingredientes?
Sempre nos caracterizamos
pola mestizaxe. Utilizamos o
clown, o bufón, o baile, as performances... Mesturamos todo e
buscamos unha nova forma de
facer teatro cómico. A comicidade é para nós o vehículo para falar do mundo que nos rodea.
A máxima do espectáculo é
que “en momentos de crise
mantén sempre a calma”. Cos
tempos que corren pode existir
un Jean Paul?
Jean Paul non é ningún heroe, é un espello do que está a
pasar. Cómpre manterse tranquilo para poder afrontar as cousas.
Se nos empezamos a tirar pedras
uns a outros vamos mal.
Que ten Jean Paul de Borja
Fernández?
Todo. É a miña visión do
mundo, os meus medos e as miñas esperanzas.
Con todo, contou coa dirección da catalana Montserrat
Triola.
Era a única persoa capaz de
dirixir esta paranoia caótica. En
tres semanas montamos o espectáculo.
Moitos din que unha das solucións á crise do teatro galego
pasa por Portugal. Mais son dos
poucos que o levan a práctica.
Non sei se o futuro está en
Portugal pero nós traballamos

Co gallo do 60 aniversario da
publicación do Sempre en Galiza,
A Nosa Terra pon á venda un
COLGANTE en prata de lei e coiro,
deseñado por Pepe Carreiro,
a partir das letras de Castelao e
a espiral celta.

moito alí. Enganchamos ben,
gustoulles o noso humor galego
e temos a vantaxe da lingua. Pero o teatro en Portugal tamén
atravesa unha situación difícil. O
que acontece é que hai uns anos
viviuse un boom, invertiuse en
cultura e agora contan con bos
espazos e boa organización.
Outra das súas facetas é a
de músico. O que sorprende

non é que deixase a música senón que se metese no teatro.
(Risas). E que eu non sei como me meto nestas lerias. Estaba
estudiando Historia das Artes e
empecei a tocar a guitarra polos
bares de Compostela. Despois
metinme no clown, no baile e
non sei ben como acabei no teatro, pero un día deixo todo isto e
cambio de profesión.♦

Prezo: 20 euros.
Peticións ao teléfono
986 433 830.
EDICIÓN LIMITADA.

Mamá
Cabra
FRAN ALONSO

A

s nais e pais que desexan educar os
seus fillos en galego, ademais de se enfrontaren ás gravísimas dificultades dunha escola educativa
e socialmente desgaleguizadora, adoitan topar cunha desesperante falta de
materiais lúdicos e educativos de referencia na súa
lingua. Por exemplo, a
oferta videográfica en galego para cativos é practicamente inexistente. Outro
tanto sucede con respecto á
música. Até hai ben pouco,
atopar cancións infantís en
galego que fosen do gusto
dos rapaces e rapazas era
unha proeza. Durante varios anos, o grupo Migallas, logo de publicar o xa
case mítico disco “Canta
connosco”, encheu un baleiro enorme engaiolando
as rapazas e rapaces coas
súas cancións divertidas,
lúdicas e imaxinativas. Recentemente, o disco foi reeditado para un certo mercado que demanda este tipo de produtos aínda que
carezan dun mínimo soporte publicitario.
Desde hai uns poucos
anos, a música infantil galega conta cun grupo excepcional: Mamá Cabra.
Os de Mamá Cabra, retomando a liña iniciada por
Migallas, teñen xa dous libros no mercado: Cantos
rodados e Cantando comigo. As súas cancións (que,
por certo, deberían ser coñecidas e utilizadas en todas as ecolas de Galicia)
caracterízanse pola súa
sensibilidade para contribuír á boa educación musical dos cativos, polo seu interese na calidade das letras
e dos textos das cancións,
pola súa capacidade lúdica
e poética e pola excelencia
do seu son. En definitiva,
pola súa profesionalidade.
A miña filla sabe de memoria todas as cancións dos
discos de Mamá Cabra. Eu
asistín con ela a dúas actuacións do grupo e non podo
máis que compartir o seu
entusiasmo e expresarlles o
meu agradecemento.
Se este estraño territorio onde vivimos fose un
país normal, Mamá Cabra estaría pisando os platós de televisión sen cesar,
as súas actuacións serían
solicitadísimas, converteríanse nun referente ineludíbel para todos os rapaces e rapazas e, non o dubido, venderían discos como churros. Pero nun país
dominado pola miseria da
cultura oficial que nos impón desde San Caetano e
desde San Marcos esta
dereita podre e (por fin)
agónica que nos goberna,
Mamá Cabra está condenada ao ostracismo. Pero
eu brindo por eles.♦

