O BNG
confirma
o voto negativo
no referendo
europeo
(Páx. 7)

Pepe Carreiro

FUNDADO EN 1907

1,75 euros

O conselleiro presente no cumio de ministros

A UE cede e deixa satisfeita a pesca

O audiovisual,
esperanza
de centos
de estudantes

(Páx. 13)

As fundacións escapan ao control
parlamentar e non aforran cartos

(Páx. 12)

‘A dereita é máis
disciplinada
nas eleccións’
XOSÉ RÚAS
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A XUNTA PARALELA

(Páx. 24)

A CIG contra o pacto de Izar
(Páx. 18)

A CONSTRUCIÓN DO CHAMADO PORTO EXTERIOR DA CORUÑA
está a mostrarnos unha radiografía da actual política galega. O xa famoso porto comezou como unha promesa de José María Aznar para temperar ánimos e devolverlle os galanos ao alcalde coruñés
Francisco Vázquez. Tomou carta de natureza como unha grande
operación de especulación urbanística e continuou como unha regueifa electoral entre PP e PSOE, na que o BNG non quixo pór a voz
discordante. Atopámonos así con que é cuestionado polos técnicos
do Ministerio, que o consideran mesmo inviábel polo seu emprazamento e que lle negan, polo tanto, financiamento. Non será polo tanto un gran porto loxístico, senón unicamente un punto de embarque
para graneis sólidos. Instalación, por outra parte, cuestionábel, tendo a só unhas millas o de Ferrol. Non existe certeza de que vai conseguir financiamento da UE, (aterricen mesmo os representantes do
Goberno central) por máis que a construtora, Dragados, xa se coñecera antes de realizarse o concurso (!). Cal será a reacción se os
fondos se desvían doutras infraestruturas máis imprescindíbeis?♦

DIARIO DE COMIDAS
Xabier Rodríguez Baixeras

OS PRACERES E OS DÍAS.

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.

Bo Nadal
Campesiñas ante o tímpano de San Fiz. Carlos Maside
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Nacidos para aforrar custos, as xerencias privadas de fondos da Xunta
gastan máis diñeiro público

A caixa B das fundacións públicas
PERFECTO CONDE

O deputado do BNG Francisco Ferreiro considerou no Parlamento que, “ante o fracaso para lograr unha maior
eficacia na xestión sanitaria a través das fundacións”, deberían desaparecer e reintegrarse nos centros da rede pública do Sergas. Que pasa coas fundacións? Neste informe, baseado en tres casos concretos, faise unha aproximación ao tema co que o goberno de Fraga pretende circunvalar a administración pública galega.
Hai arredor de dez anos, fundamentalmente da man de Xosé Manuel Romai Beccaría, nas súas
etapas de conselleiro de Sanidade,
primeiro, e ministro de Sanidade,
despois, Galiza foi obxecto de experimentación no terreo das fundacións como substitutivo da administración pública clasica.
Baseándose no argumento de que
se pretendía substituír a xestión
pública, particularmente nos centros sanitarios, por unha xestión
de corte xerencialista semellante á
da empresa privada, o que fixeron
os homes do político de Betanzos
foi aplicar a estratexia neoliberal
iniciada por Margaret Thatcher no
Reino Unido e por Ronald Reagan nos EE UU para crear mercados dentro dos sistemas sanitarios
e noutros sectores dos que tradicionalmente se viña ocupando a
administración pública.
A principios da década do
1990, a chamada Comisión Abril
propuxo privatizar a xestión dos
centros sanitarios públicos tomando unha serie de medidas para separar o financiamento da xestión,
crear un mercado sanitario interno
e introducir a competencia entre
os proveedores de cada servizo.
Os defensores desta tendencia dicían que a xestión pública estaba
demasiado encorsetada e impedía
asignar e xestionar os recursos eficazmente. Para eles, a xestión
económica de todo o que levara
marchamo de público caracterizábase pola súa rixidez orzamentaria e polo exceso de controis burocráticos, de paso que carecía de
instrumentos propios para desenovolver políticas incentivadoras do
persoal afectado.
Os “Romay boys” fixeron todo o que estivo ao seu alcance
para defenderen a teoría de que
as fundacións ían reducir a burocracia, axilizar os procesos, incrementar a autonomía, aumentar a produtividade, mellorar a
calidade dos servizos prestados e

As fundacións teñen o peso máis importante na sanidade.

desenvolver unha política de
persoal incentivadora coa que se
ía lograr unha maior participación dos profesionais nos seus
centros de traballo. En teoría, até
podía parecer que quedaba ben o
que eles defendían, sobre todo
cando dicían que a principal finalidade de todo isto era aumentar os niveis de equidade e accesibilidade aos servizos e perfeccionar a calidade asistencial.
Hospital de Verín
Foi así como o 15 de setembro do
1993 se constituíu a Fundación
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Hospital de Verín cunha dotación
inicial que pasaba algo dos
601.000 euros. Até a súa constitución, a poboación que pasou a
verse protexida por este centro
sanitario estaba sendo atendida
polo Hospital Comarcal de Valdeorras e polo Cristal Piñor de Ourense. Fundamentalmente, é unha
poboación que ten niveis económicos e socioculturais moi baixos, o que determina que os habitantes da área de influencia do
Hospital de Verín visiten este centro sanitario só en ocasións que se
poden considerar extremas. Ademais, por tratarse de persoas de

idade moi avanzada, a demanda
de servizos sanitarios é basicamente a de enfermos crónicos e
terminais que requiren unha hospitalización moi prolongada.
Rexida fundamentalmente
pola Lei 7/1983 de réxime das
fundacións de interese galego,
que foi modificada pola Lei
11/1991 e pola Lei 30/1994, os
recursos desta fundación están
compostos, entre outros, pola
dotación inicial do Sergas e polas subvencións, axudas, donativos e legados que recibe. O seu
réxime fiscal exímelle de pagar
impostos de sociedade e impos-

Pazos, X.M. Eyré Val, Xesús Piñeiro,
Manuel Vilar, Lupe Gómez, Xavier
Seoane, Adolfo Boado, Xosé Freire,
Marcos Valcárcel, Rodolfo Dacuña,
Xesús González Gómez, Gonzalo Vilas,
Franck Meyer, Heitor Mera Herbello,
Xosé M. Buxán Bran, Marta Dacosta,
Xosé Valiñas, Damián Villalaín, Xerardo
Pardo de Vera, José Viale Moutinho.
Francisco Carballo,
Marga Romero, César Varela,
Xurxo F. Ledo, Francisco A. Vidal,
Antón Patiño Regueira, Rudesindo
Soutelo, Irmandade dos Vinhos, Xosé
Miranda.

FIN

DE

LECER:

X.R. Pousa, X.A.
Gaciño, Fran Alonso, Manuel Cidrás.

ÚLTIMA PÁXINA:

Continúa na páxina seguinte

Redacción e Administración:

Príncipe 22, baixo. 36202 Vigo.
Apartado 1371. 36200 Vigo

Fotografía:

Andrés Panaro, Xosé Marra.
Ilustración:

Edición Electrónica:

www.anosaterra.com

Xosé Lois, Pepe Carreiro, Calros Silvar,
Gonzalo Vilas, Suso Sanmartín,
Ana Pillado Vega, Hermo, Garrincha,
Uxía e Brais, Roi Cagiao.

Teléfonos:
REDACCIÓN:

Xefe de Publicidade:

CORREO ELECTRÓNICO:

Carlos Martínez Muñoz
publicidade@anosaterra.com

ADMINISTRACIÓN, SUBSCRICIÓNS

SEMANA:

Xesús Vaamonde Cid.

tos de actividades económicas e
de bens inmóbeis, e, de feito, así
o solicitou o 23 de maio de 1996
e lle foi concedido pola Axencia
Estatal de Administración Tributaria o 23 de setembro de 1996.
Pois ben, o Consello de Contas
de Galiza someteu a fiscalización
regulamentaria o exercicio 1996
da Fundación Hospital de Verín e
tirou, entre outras, varias conclusións que paga a pena salientar.
En relación co cumprimento
da normativa aplicábel, a contratación de persoal laboral que fixo
esta fundación, a través da con-
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Vén da páxina anterior

versión de contratos temporais en
indefinidos, levouse a cabo sen
un procedemento obxectivo e público que garantira os principios
constitucionais de igualdade, mérito e capacidade. Ou sexa, vulnerando o procedemento estabelecido para as contratacións indefinidas de persoal. Ademais, o Consello de Contas detectou en Verín
“ciscunstancias que provocan a
existencia de emprego en condicións de precariedade non admisíbeis para un ente tutelado pola
Administrtación Pública”.
A Fundación Hospital de Verín contratou directamente profesionais médicos e ATS baixo unha relación cualificada de mercantil, cando o réxime de traballo no que estes profesionais desenvolven a súa actividade é propio dunha relación laboral común, habida conta da súa suxección a un horario e xornada prefixados, así como da prestación
dos seus servizos en relación cos
usuarios da fundación e auxiliados por medios materiais e persoais do propio hospital.
Existe persoal médico e ATS
que compatibiliza a prestación
de servizos en hospitais públicos
dos Sergas cos que presta na
Fundación Hospital de Verín a
través dun contrato mercantil,
percibindo retribucións en dous
centros. Danse casos nos que esta prestación se realiza vulnerando a normativa de compatibilidades, xa que os profesionais seguen percibindo o complemento
específico no hospital público.
Até a entrada en vigor do convenio colectivo asinado en 1998,
as retribucións salariais foron determinadas de maneira discrecional pola xerencia do Hospital, tanto en contías como en conceptos
retribuídos, sen axustarse ao convenio colectivo a que se remitían
os contratos individuais.
A fiscalización feita polo
Consello de Contas detectou tamén concentración contractual
respecto dos servizos de limpeza, lavandaría e alimentación,
que foron adxudicados ás empre-

O ex ministro e ex conselleiro de Sanidade, Romai Beccaría, foi o introdutor das fundacións privadas no sector.

sas Maconsi, S.L., Servimgal,
S.L. e Gastronomía y Alimentación, S.L. En todas estas empresas actuou como representante a
mesma persoa, que tamén era socio e administrador.
Na contratación externa do

Un listado
numeroso
Ademais das mencionadas,
existe, aínda, un amplo número de fundacións: a Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galiza, a
Fundación Comarcal da Terra
Chá, a Fundación Baixo Miño, a Fundación para o Desenvolvemento Comarcal de
Trives ou as do Deza, Ortegal, A Fonsagrada... Tamén se
podería falar do que pensan
moitos médicos sobre o fracaso das fundacións no campo da asistencia sanitaria. Serán temas para outro día.♦

servizo de Anatomía Patolóxica
co médico compostelán Varela
Durán, o Consello de Contas non
puido constatar a existencia de
concorrencia e que, polo tanto, o
prezo dos servizos contratados se
acomodara aos prezos de mercado. Non obstante, a duración do
contrato, que foi superior á prevista para cargos directivos da
Fundación e á de calquera contrato de servizos coa Administración
Pública, así como a cláusula de
resolución que debería pagar o
hospital para desvencellarse deste
contrato –equivalente nada menos que á dotación inicial da Fundación, ou sexa cen millóns de
pesetas da época–, a forma de determinar o prezo e a súa cláusula
de revisión –IPC máis catro puntos, impropia dos contratos das
administracións públicas– constitúen condicións que o Consello
de Contas considerou “exorbitantes e que desbordan o principio de
racionalidade e, polo tanto, os criterios de eficiencia e eficacia esixíbeis na actividade económicofinaceira do sector público”. Curiosamente, o beneficiario do tal

X. MARRA

contrato é un profesional da medicina que ten publicado artigos
na prensa de Compostela contando as súas aventuras de caza con
Manuel Fraga e cualificando pouco menos que de “gran timonel” o
actual presidente da Xunta.
Virxe da Xunqueira
Na Fundación Pública Virxe da
Xunqueira, un hospital de máis
recente creación que comenzou a
funcionar en 1998, o Consello de
Contas fiscalizou os gastos e o
funcionamento da farmacia hospitalaria correspondentes ao
exercicio 2001. Este hospital ten
asignada unha área xeográfica
que engloba os concellos de Camariñas, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Muxía, Vimianzo e
Zas, na que se encadra unha poboación aproximada de 44.000
persoas, das que un 21 por cento
ten máis de 64 anos.
No tocante á xestión clínica da
farmacoterapia deste hospital, a
auditoría apreciou, entre outras
cousas, “certa carencia xeral de
información obxectiva, fiábel e

debidamente avaliada, circunstancia que engade dificultades á hora
de realizar unha selección adecuada de produtos con criterios de
eficaz xestión”. Todo isto nun
contexto no que “os medicamentos están protexidos por dereitos
de propiedade, o que implica que,
dadas as singularidades de moitos
deles e o seu carácter non substitutivo, aproximadamente as dúas
terceiras partes das especialidades
atópanse comercializadas por un
único proveedor, sendo en xeral
dun elevado custo”.
Outra conclusión significativa é a de que “na dispensación
por receita que se realiza polos
facultativos do centro hospitalario, o grao de suxección ao que
se vén adquirindo a través do
hospital é reducido, tan só o 6,3
por cento do total de presentacións receitadas, en tanto que o
93,7 por cento restante non se
adquire habitualmente polo centro fiscalizado”.
Neste hospital, o volume de
adquisicións farmacolóxicas realizado no exercicio 2002 ascendeu a
587,3 millóns de euros, con un total de 526 especialidades distintas.
Aínda que o número total de proveedores foi de 94, o gasto concentrouse nun número moi reducido: os dez laboratorios con maiores vendas (10,6 por cento do total) representou o 70,9 por cento
do importe total das adquisicións.
Concretamente un só laboratorio,
Genzime, S.L., foi o que vendeu o
29,9 por cento das especialidades
farmacéuticas compradas polo
Virxe da Xunqueira, que pagou
por elas 175,5 millóns de euros. E
todo isto ocorreu nun contexto no
que “non consta que se realicen
prospeccións de mercado nin avaliacións comparativas de prezos,
deixando na práctica totalidade
dos supostos a iniciativa nas mans
dos proveedores”, e cunha “nula
utilización dos procedemientos arbitrados na Lei de contratos das
administracións públicas”. O Consello de Contas de Galiza considerou que esta circunstancia “implica a vulneración case sistemática”
de varios principios legais.♦

O caso da Fundación Empresa-Universidade
Para non limitármonos ao terreo
das fundacións no campo sanitario, vexamos o que ocorre coa
Fundación Empresa-Universidade (Feuga), constituída o 11
de abril de 1982 pola da Universidade de Santiago e un total de
42 empresas galegas para fomentar e desenvolver o diálogo
e a comunicación entre o mundo universitario e empresarial.
Cos cambios producidos no
sistema universitario galego, coa
aparición das universidades de
Vigo e A Coruña, a Feuga revisou
os estatutos iniciais e inscribiuse
no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Consellaría de
Educación, que asumiu o papel
de protectorado desta fundación.
O goberno, dirección e administración do Feuga correspóndenlles ao Padroado, á Xunta
Rectora e ao director xerente, que
até agora é Manuel Balseiro González, que recibe salarios millonarios. Por exemplo, no exercicio
2001 o seu salario bruto anual foi

de 94.176 euros que, sumándolle
os 9.600 euros que custou a súa
Seguridade Social, colocou o seu
custo anual en 103.775 euros. Ou
sexa, 8.648 euros cada mes. Quen
dicía que o presidente da Xunta e
o do goberno central estaban ben
pagados? Precisamente no intre
no que se escriben estas liñas, foi
nomeado novo presidente de Feuga o reitor da Universidade da
Coruña, Xosé María Barza, dándose o paradoxo de que nos próximos catro anos a entidade estará presidida polo reitor da Universidade que menos ten que ver
con Feuga.
Dende novembro de 1999,
Feuga ocupa a súa nova sede
principal que foi construída nunha parcela de 2.800 metros cadrados do Campus Sur de Santiago, e que conta cun amplo espazo para oficinas, 24 salas para
albergar incubadoras de empresas, unha aula de informática e
de teleinformación e outras sete
para distintos usos. Dende 1997,

tamén dispón dunha delegación
no Campus de Marcosende da
Universidade de Vigo.
Para financiar a sede de Santiago, o edificio Stella-Feuga, a
Fundación recibiu subvencións da
Administración Central, da Xunta
de Galiza e da Comisión Europea
por importe de 1.359.240 euros, e
perdeu case 70.000 euros por non
ser capaz de acreditar toda a inversión elixíbel correspondente á primeira anualidade (1996) por unha
inadecuada planificación inicial
do proxecto, que foi fraccionado a
efectos da súa contratación e adxudicado ás empresas Cromsa, Industrias González, S.L. e Construcciones La Rosaleda, S.L.
Feuga contratou directamente con AT Consultores y
Auditores, por algo máis de
31.000 euros, a redacción do
seu Plano Estratéxico e Operativo, sen importarlle que a citada
empresa fose a responsábel de
facer a auditoría anual de contas
da Fundación, o que fixo que o

Consello de Contas de Galiza
manifestase que “non parece
moi razoábel dende a óptica da
independencia que deben ostentar as firmas auditoras con respecto ás entidades que auditan”.
Por outra parte, nos exercicios
2001, 2002 e 2003, o Consello de
Contas constatou que Feuga lle
repercutiu á Administración autonómica un 16 por cento de IVE
dentro do importe das subvencións anuais concedidas, a pesar
da súa natureza administrativa, e
detraeu dese importe unha cantidade equivalente ao 4,76 por cento da base imponíbel, a efectos da
repercusión de IVE, en concepto
de comisión de xestión nos respectivos convenios.
Nalgún proxecto de investigación xestionado por Feuga impútanse gastos de reparación e mantemento de vehículos particulares
por parte de persoas que xa tiñan
percibido gastos de dietas e desprazamentos. Noutro proxecto
aparece unha factura de asistencia

técnica, por máis de 19.000 euros,
sen que conste ningún tipo de
contrato ou similar que determine
o contido e as condicións desa
asistencia. De maneira parecida,
en abril de 2002, imputouse un
gasto de 4.342 euros pola estancia
do director e un bolseiro nun congreso en Asutralia, a pesar de que
esas dúas persoas tamén cargaron
dietas polo mesmo concepto e período de tempo.
Outra característica de Feuga até agora é a concentración
importante dos seus contratos
na Universidade de Vigo, máis
do 90 por cento do volumen
contractual e máis do 70 por
cento dos contratos. Concretamente, os departamentos de Inxeniería de Recursos Naturais e
Organización de Empresas desta Universidade do sur de Galiza foron responsábeis do 48,7
por cento do volume de contratación e do 42,9 por cento dos
contratos efectuados nos exercicios 1999, 2000 e 2001.♦
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Una tarde parda y fría
de invierno los colegiales
estudian. Monotonía
de lluvia tras los cristales.
Antonio Machado

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

A educación necesita
mellorar

N
Un magnífico libro
autobiográfico do
pensador británico
Terry Eagleton lembra
a súa infancia de
porteiro nun convento
de monxas de
clausura. Non houbo
unha crítica cara esta
figura nos derradeiros
vinte anos. Porque se
tolera mellor que o
velo islámico?

Congreso do PP en
Pontevedra. Fraga
fala de Pilar Manjón,
representante das
vítimas do 11-M.
Refírese a ela como
“esa señora
chorona”. Que fino,
que educado! Parece
que as vítimas do
terrorismo importan
un pito se non levan
votos ao rego
popular.

Volve a lenda
urbana do natal:
secuestran a unha
nena/o nun hiper, os
vixiantes pechan as
portas (algo que por
certo está prohibido)
e conseguen librala
cando os gatunos xa
lle estaban a cortar o
pelo nos lavabos. A
lenda provoca
anguria nos pais.
Todos a transmiten
dicindo que “sucedeu
onte” e que o saben
“de boa tinta”.

Nova xeira de
invectivas contra o
BNG. Os

unha sociedade caracterizada polo inmediato e a fugacidade das noticias,
na que unha nova resulta ensombrecida pola seguinte de maneira vertixinosa, atopámonos, de cando en vez, con algunha que
levanta moita alarma social e logo, desaparece como si tal cousa...
A publicación do chamado Informe Pisa
da OCDE, respecto da calidade do noso sistema educativo, particularmente do ensino secundario, ten suscitado non poucos comentarios en relación coa deficiente competencia do
alumnado en matemáticas, lectura e ciencias.
A práctica totalidade dos sectores implicados na educación sentíronse directamente interpelados. A prensa está chea de artigos que poñen o acento nalgunha das carencias desde a
perspectiva de cada quen. Pais e nais, alumnado, autoridades educativas, profesorado, comentaristas, expertos... todos chaman a atención sobre distintos extremos para explicar as
causas dun mal que, certamente, todos recoñecen e mesmo identifican, o fracaso escolar, entre outras cuestións porque, sobre educación,
como de fútbol, neste país, sabemos todos...
Moitas cousas teñen cambiado no sistema
educativo nos últimos anos. Non tanto como
consecuencia directa das sucesivas leis educativas (que foron moitas e de signo mesmo
contraditorio) senón, e sobre todo, polas transformacións aceleradas da sociedade española.
Aos institutos xa non vai o mellor de cada casa, senón todos os alumnos, até os 16
ou 18 anos, como consecuencia da conquista
da obrigatoriedade, é dicir, nas aulas conflúen os que queren estudar, os que valoran o
saber, os que xa traen un bo nivel familiar e
cultural na súa mochila, os que aprenden por
si mesmos, e os que queren aprender, con
aqueles outros que están no sistema por imperativo legal, os que desprezan o ensino e a
educación, os que chegan coa súa propia mochila baleira ou, mellor dito, chea de carencias afectivas, económicas, sociais, familiares e culturais, os que desexan ser expulsados
canto antes e triunfar noutras actividades
moito máis valoradas e recoñecidas socialmente... e a isto temos que engadir a chegada, cada vez máis significativa, ao ensino público de alumnado con problemáticas diversas e necesidades educativas especiais, desmotivados, repetidores, inmigrantes... vénme
precisamente á memoria a estupenda película francesa Hoxe empeza todo, de Bertrand
Tavernier, moi pertinente para observar estas
cuestións.

MANUEL DIOS

Os profesores enfróntanse todos os días a retos para os que
a preparación tradicional é insuficiente. Segundo o autor,
cómpre maior compromiso da sociedade coa educación.

PACO VILABARROS

Coinciden estas transformacións co progresivo abandono do ensino público como
prioridade. A porcentaxe do PIB dedicada a
educación vén diminuíndo progresivamente.
Lonxe de converxer coa media da OCDE, diverxe. O obxectivo do 6% do PIB segue a ser
unha quimera.
É certo que as ratios melloraron. Éo, tamén, que o profesorado ten menos carga lectiva. Que temos probabelmente máis recur-

sos humanos e materiais que nunca. Porén,
se puidésemos facerlles un electroencefalograma a moitos centros daría completamente
plano. Ben sei que existen moitas e boas experiencias anovadoras, miles de docentes
que aman a súa profesión, que nestas circunstancias seguen a ilusionar o seu alumnado pola vida e polo saber... pero cada vez
percibimos –tamén– máis abandono, máis
Continúa na páxina seguinte

Cartas

Xoias da arte
na pedra
A supresión da sección ‘Xoias da
arte na pedra’ en A Nosa Terra
deixoume un fondo pesar. Desde
o meu punto de vista fáiselle un
fraco favor á memoria histórica,
a cultura e o coñecemento deste
legado que nos deixaron os nosos devanceiros.
Ao meu modesto entender,
con esta sección dábase un apoio
para que, se se quere, queden un
pouco máis marcadas esas liñas
seculares feitas polos nosos antergos, que por parte dos responsábeis políticos que nos gobernan (Xunta, concellos e deputacións) están abandonadas polo
país adiante, sen merecerlles o
máis mínimo respecto, esquecendo que eses lugares son pegadas das nosas orixes. Tan dignos
de respecto deberían ser coma
noutros países do contorno europeo, onde os dignifican, manten-

do os lugares perfectamente sinalados, limpos e gardados para
que todo o mundo saiba do seu
valor.♦
ANXO LUNA
(VILAGARCÍA DA AROUSA)

O la, la, la
Na república de La Coruña, en
sesión plenaria da súa cámara de
representantes e por maioria absoluta, acaba de oficializarse unha nova lingua chamada o la, la,
la. Non é unha lingua de orixe
celta, viquinga nin irmandiña. E
dende logo ten pouco de semellanza coa lingua que con tanto
amor a esta fermosa terra, escribiron Rosalía e o gran Daniel
Castelao as súas mellores obras
literarias. Tampouco nada de parecido co barallete e a xiria, falada entre si por afiadores, canteiros e artesáns galegos que traballaban de sol a sol por catro reais
ao dia. Non ese la, la, la!, até coi-

do que nin Cervantes, o falaba. A
min paréceme unha nova lingua
nada para falar entre si os ilustrados ou cecais os especuladores.
Eu non lle encontro outra explicación a tanto la, la, la na república coruñesa. E o que máis me
amola e me doeu como galego
foron as verbas do Emilio Pérez
Touriño, futuro herdeiro-presidente do reino, chamándonos fanáticos aos que non entendemos
ese caralho de lingua do la, la,
la. E visto que Touriño tomou
postura a prol desa nova lingua,
gustariíme preguntarlle: Se todos
os 25 de xullo vai a Rianxo falar
o la, la, la ou facer unha entroidada. Como seica disto non
vou ter resposta, só me queda
sospeitar os motivos de tanta teima e desobediencia aos tribunais
do Francisco Vázquez e a súa pelexa por facer a lingua oficial por
imperativo ilegal na “súa república de sitio distinto...”. Aínda
que non ollei o dicionario da nova lingua oficial, coido que o lé-

xico filosófico estará composto
por verbas boas de memorizar e
coñecer o seu significado de uso
cotián entre poderes fácticos e os
seus homes de palla na cámara
de representantes. Vexamos: “La
corrupción..., La especulación
inmobiliaria..., La puerto exterior..., La venta de terrenos del
puerto interior..., La negocios familiares... é La inmobiliaria Sirco..., La Fadesa, La Caixa Galicia..., La Zara..., La Unión Fenosa..., La construcción de viviendas para jóvenes, que ganen
entre doscientas cincuenta mil y
trescientas mil, antiguas pesetas
(pobres de solennidade), en la la
la Coruña, haylos a miles. Na
Coruña, poucos e mal pagados...
La súa paixón polos símbolos
franquistas. De non ser así, non
terá sentido nin razón de ser, tanto la, la, la teimoso, anti-estatutario e anti-galego na Coruña.♦
MANUEL GUERRA
(VIGO)
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Vén da páxina anterior

resignación, máis acomodación, máis absentismo, menos satisfacción, menos motivación... os peores ingredientes para unha nova
reforma educativa.
Esta situación non é casual nin chegamos
a ela de repente. É o resultado de moitos factores. O profesorado leva anos perdendo poder adquisitivo e confianza, así como recoñecemento social da súa profesión. Demasiado
tempo continuado de conxelacións salariais.
Hoxe vemos docentes comprando en áreas
comerciais que antes non pisaban, as súas retribucións chegan cada vez a menos, especialmente, as do profesorado maior.
Internamente, nos centros educativos, profesores séntense máis desprotexidos e presionados, porque a sociedade, as familias, declinan cada vez máis as súas propias responsabilidades na escola. Probabelmente sexa hoxe a
educación pública a última fronteira onde observar directamente a crise do estado de benestar, o lugar onde chegan os sectores sociais
máis desfavorecidos, ese terzo da sociedade
máis abandonado. Aquí sentimos na propia
pel as consecuencias de tantas frustracións, de
tantas miserias humanas, da pobreza, das desestruturacións familiares, da drogadicción,
do paro e das dificultades, da violencia... e tamén, pola outra parte, do consentimento máximo, da superprotección, da falla de límites,
da ausencia de normas claras... e vémolo
constantemente na linguaxe do alumnado, nos
seus comportamentos, nas súas actitudes, nos
contravalores asumidos e practicados, o sexismo, o machismo, o parasitismo...
Todos os pais queren que o seus fillos
vaian ao instituto e á universidade, con independencia da súa valía, da súa capacidade,
do seu interese, do seu nivel. Non admiten
outra posibilidade. Se non é así, a culpa sempre é do profesorado ou do sistema, nunca
deles mesmos ou dos seus fillos.
O profesorado que, contra todo, en circunstancias moi complexas, decide formarse,
anovar, comprometerse dentro e fóra das aulas, preocuparse polo seu alumnado, educalo
integralmente, sacalo a actividades complementarias, motivalo, romper a rutina que dicía Machado..., observa e sente como ese
enorme esforzo persoal non é valorado, nin
económica nin socialmente. O seu salario a
final de mes vai ser o mesmo que o daquel
que, simplemente, dá a súa clase (mellor ou
peor) e punto. Esta situación tamén queima e
descorazona porque premia o mínimo esforzo, a mediocridade e a acomodación.
Os equipos directivos dos institutos están
desbordados ou resignados. Falamos de empresas con máis de 70 empregados, en moitos casos, 100, todos moi estudados, todos
colegas, e con moitos centos de alumnos e de

alumnas, entre 12 e 18 anos, cunha compleQuixera rematar positivamente. Sei que
xidade organizativa, burocrática e pedagóxi- non é fácil, pero son moitos os institutos púca crecente. Ninguén podería imaxinar hoxe blicos que, con todo, se esforzan por acadar
empresas desta envergadura que estivesen en a excelencia do seu alumnado, sen seleccións
mans de persoas, docentes, con boas inten- previas, nin económicas ou de procedencia
cións e moito voluntarismo,
social, nin de entrada no propio
mais sen preparación específica
centro, e o conseguen. Son miles
en xestión de recursos humanos
os profesores que dedican moie materiais, en pleno século
tas horas do seu propio lecer a
profesorado actividades educativas, pola súa
XXI...
Moitos profesores e profesopropia realización e satisfacción
leva anos
ras que coñezo afirman que en topersoal, porque aman profundada a súa vida profesional nunca perdendo poder mente a súa profesión. E quero
viron un inspector. Algúns mesmo
apelar de novo a outra película,
adquisitivo e Os rapaces do coro, de C. Barrarecoñecen que cando apareceu foi
como consecuencia dun conflito
tier, en cartel, belísima, delicioconfianza,
que transcendeu externamente. A
sa, especial para profesores e
inspección educativa está necesiprofesoras con síndrome de burasí
como
tada tamén dunha profunda transnout, unha historia que nos reformación, sobre todo, no cumpri- recoñecemento conforta coa profesión docente
mento das súas funcións.
porque, mesmo nas peores cirsocial da súa cunstancias, do fondo do estanPor último, neste repaso
apresurado, quixera non deixar
que, podemos sacar a alguén,
profesión”
de mencionar o tema da formacon esforzo, con optimismo, e
ción inicial do profesorado. As
con paciencia, moita paciencia...
escolas de maxisterio seguen a
Merece a pena, compensa topreparar aos aspirantes a mestres para un das as dificultades...♦
mundo que xa non existe e o profesorado de
secundaria arrastra unhas carencias formatiMANUEL DIOS DIZ é mestre, licenciado en Xeografía
vas, de carácter pedagóxico, psicolóxico e e Historia pola USC, preside o Seminario Galego de
didáctico, notábeis, como todo o mundo reEducación para a Paz e publicou, entre outros:
coñece, e que un curso de adaptación pedaEducar para a paz, globalmente, Cine para convivir
góxica (CAP) non pode mitigar, como tamén
ou Sobre a violencia nos medios de comunicación:
todo o mundo sabe... pero quen se atreve...
unha educación necesaria.

‘O

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Intolerantes
clandestinos
Hai quen di que a sociedade galega
urbana e dinámica conseguiu contaxiar a rural e pausada, para o bo e
para o malo. Se antes o labrego, no
Nadal, vivía en comunidade e gostaba de ir cantar os reises polas casas dos veciños, parando un anaco
en cada unha, depenicando de paso
unha chouriza nova e dándolle un
grolo a un vaso de viño; hoxendía
métese na casa con só a súa propia
familia e acaba vendo o programa
especial da TVG, coma se vivise
na vila ou na cidade. Pola contra,
xa non excomunga a neta que vive
co mozo sen casar nin ve mal de
todo que os fillos non vaia á misa o
domingo.
Mais hai sentimentos de intolerancia que esas xeracións lles
transmitiron ás novas e que chegaron á sociedade urbana camufladas, clandestinas nas grandes
palabras pero firmes no sotto vo-

ce. Rapaces de vinte anos defenden que un sopapo á mozo de
cando en vez é bo para que non
perda o norte; adolescentes que
sentan ao recreo para falaren do
mundo anatemizan contra os casamentos de homosexuais e consideran que estamos a ser invadidos por greas de “negros e mouros” que nos rouban o traballo e
son sucios e delincuentes.
A eses intolerantes clandestinos non os educaron neses valores os seus mestres. Eles sábeno,
e por iso defenden esas posturas
coa boca calada, sen “taquígrafos”. Quen transmite, daquela,

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.

estas ideas tan nocivas o día que
saian do armario?♦
HELENA RIÓS
(A CORUÑA)

Pilar Manjón
Para os que temos fillos, escoitar
e ver a Pilar Manjón deixounos o
corazón estarrecido, encolleito o
ánimo e admirados os ollos por
comprobar como unha mai á
quen lle roubaron un ser tan querido con só 20 anos teña esa forza, esa lucidez e ese espírito para
defender os intereses dos que non
gañaron nada o 11-M e acabaron
por perdelo todo, fóra de estratexias políticas, xornalísticas ou
policiais. Os mortos non falan
pero os vivos debemos telos presentes para non esquecelos. E Pilar Manjón deixounos unha pegada ben difícil de eliminar.
Cando escoitei a Pilar Manjón, por un intre, sentín amais da
súa traxedia persoal, o feito de

non ter a oportunidade de tela coñecido antes, de non poder beneficiarnos da súa clarividencia na
política. Souben do seu historial
como sindicalista e militante de
esquerdas a través da prensa máis
teimosa en desacreditala, e tiven
mágoa de que esa mai, agora danada para sempre, non tivese participado activamente nalgún partido en tempos máis felices para ela
e a súa familia. Pilar Manjón fala
con certeza, con sentido común e
sen as roupaxes da comenencia da
meirande parte dos políticos. Por
iso o seu discurso gustou nas casas, por iso os que atenderon calados no congreso deberían aprender, usar os seus escanos para
convertelos en algo máis que claque que abouxa ou aplaude segundo a cor do que sermonea. Á política vaise impoñer sensatez e respecto, non a tirarse bólas de papel
como nunha aula de colexio.♦
ESTEVO GÓMEZ
(SANTIAGO)

nacionalistas
divídense, ao
parecer, en duros e
brandos (moi
oportuno para este
tempo de turrón) ou
tamén en malos (os
da UPG) e parvos
por deixarse
manexar (todos os
demais). A executiva
xa decidiu facerlle a
súa propia homenaxe
ao Quixote: volven
ladrar, logo será que
volvemos cabalgar!

Esperanza Aguirre,
presidenta da
comunidade de
Madrid, anunciou a
programación de
catrocentas
actividades sobre
Cervantes
(coincidindo co 400
aniversario da
primeira edición do
Quixote), pero José
Mª Barreda,
presidente de CastillaLa Mancha, anunciou
pola súa parte a
organización de
2005 actos. Que tíos!
E o concello lugués de
Cervantes organizaría
algo?

Desmentido o
rumor de que o muro
de Palestina o pague
o goberno alemán,
aproveitando os
restos do de Berlín.
Os alemáns teñen
moi mala conciencia
a respecto dos
xudeos pero non
chegan a tanto. O
muro máis ben é de
patrocinio
norteamericano.
Talvez esteña
construído co mesmo
cemento que se
empregou para facer
a estatua da
liberdade.♦
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Advento
BIEITO IGLESIAS

H

A situación dos norteamericanos no Iraq agrávase. A tropa esixiu blindaxe para os vehículos de transporte. Por outra parte, un campamento foi atacado con lanzagranadas, provocando a morte dunha vintena de soldados.

A confusión
do PSE e de
Xosé Blanco
Roberto Blanco Valdés
afirma en La Voz de Galicia
(22 de decembro) que os
únicos que neste momento
saben o que queren na política española son os nacionalistas. “Por iso non se
entende –afirma– que a resposta fronte aos que saben
o que queren seña a máis
estulta confusión: non, non
se entende que fronte a pretensión secesionista do
PNV o PSE presente un
proxecto que ofrece como
punto de chegada parte do
que os nacionalistas formulan como punto de partida,
crendo que con iso lles darán satisfacción; nin se entende que Xosé Blanco diga, respecto a ese proxecto,
que o PSOE nin o apoia nin
o deixa de apoiar, o que de
non ser sangrante, sería cómico; nin se entende, en
fin, que Raxoi, que se cre
con dereito a chamar
amedoñado a quen se xogan a vida defendendo as
súas ideas, siga afondando
nunha fenda pola que, antes
ou despois, tratarán de colarse os únicos que nesta
viaxe alucinante teñen claro desde o primeiro os seus
propósitos”.♦

O soldado
Butler detido
a punta
de pistola
Jackie Butler, residente de
Jackson (Mississippi) exerce de soldado regular e reservista desde hai 25 anos e
ten seis condecoracións.
Nos últimos meses formou
parte das tropas dos EE.UU.
no Irak. Segundo conta a La
Vanguardia (21 de decembro), decidiu amotinarse en
outubro ao calcular que a
falta de blindaxe nos seus
camións, e a volatilidade do
combustíbel que levaban,
convertíaos en carne de canón para a resistencia. Tras
amotinarse, foron detidos a
punta de pistola. Agora encóntrase recluído en Kuwait, pendente de que se es-

tablecen cargos contra el.♦

Ocultan a
velocidade dos
trens de Galiza
A revista Lineas del tren (nº
316, decembro) publica unha ampla reportaxe sobre “a
velocidade media dos trens
en España”. Un cadro informa das velocidades comerciais medias desde Madrid a
Sevilla, Cidade Real, Córdoba, Zaragoza, Lleida (Lérida
na reportaxe), Huesca, Guadalajara, Valencia, Albacete,
Málaga, Barcelona, Alicante, Cádiz, Tarragona, Iruña,
Castellón, Murcia, Huelva,
Cartaxena, Logroño, León,
Burgos, Alxeciras, Gasteiz,
Palencia e Valladolid. Como
se ve non aparece ningunha
cidade galega.♦

VENTURA & COROMINA / La Vanguardia, 17 de decembro do 2004.

ai un costume, seica alemao, consistente en agasallar aos
nenos cun adventskalender (calendario de Advento). As
crianzas descobrirán, con cada folla e xornada que os aproxime á Noiteboa, unha sorpresa. Trátase dunha variante sofisticada
dos ovos que conteñen chilindradas sorpresivas. Pola miña morada
andiveron estas semanas tres caixas decoradas con motivos
natalicios –Santa Klaus tanguendo as renas, boneco de neve,
casopas achombadas por folipa alpina ou escandinava–, que contentaron ás raparigas viciñas de porta con porta. Agás que abracemos
algún mesianismo dos anunciados por Rouco Varela ou Ben Laden,
este mes non remite tanto á Chegada dun Salvador como á idade
dos brinquedos. Fago colección de lembranzas e xoguetes: camión
de cabina vermella e caixa amarela; aquela bicicleta con dúas
rodiñas laterais pra que non campanease; o avión coa lenda Pan Am
na fuselaxe; un forte defendido por paus vernizados en negro e co
interior alfombrado cun tapete verde como de mesa de casino, onde
formaba o Sétimo de Cabalería á espera dun fato de bravos apaches
que montaban en pelo e aceneaban co machado de plástico; dous libros de letra encorpada e profusa ilustración, que narraban, respectivamente, o paso dunha caravana polas Montañas Penedías do far
west e certa aventura romana de James Bond (Chapeu de ouro). Tales marabillas corrían o frío nestas festas que coinciden co inverno
caroal. Eu xa non saín de rolda pra cantar os reis nin recibín o aguinaldo das noites longas. Antes de rillar un empréstimo lingüístico do
catalao de Valencia (turrón), entretiña as horas dediante do televisor,
na compaña dun aduaneiro chamado Carliños Brown. O tempo –o
tempo Adventicio tamén– pasa descentellado.♦

O blog do rumbar

MANUEL RIVAS

A col solitaria
(A Cibrán, mozo arquitecto,
que me pediu un anaco de memoria do Castro de Elviña)

P

ara definir a pintura de Chagall (esa aldea bíblica que se
eleva no éxodo da noite dende a arqueoloxía da memoria)
Gaston Bachelard emprega a expresión de “paraíso
inquieto”. Dicir que Castro de Elviña estaba construído como un
centro do mundo non é ningunha arroutada. Era unha aldea
cosmos, un primeiro circo que se espallaba. Non hai máis que
ver a topografía dos camiños. Os camiños non “pasaban” por
Castro: xurdían de Castro ou viñan a Castro, onde rúas e rueiros
eran un niño, un encrucillado, con idea de polis. De feito, en
Castro había labradores, bos labradores, mais tamén xente obreira con conciencia de tal. Homes e mulleres (lavandeiras,
costureiras, pescantinas). Dende fóra, dende a cidade, Castro era
un lugar remoto. O ignoto. E, non obstante, o lugar non aceptaba
esa designación. Non había na xente (e mesmo diría que nas cousas) unha conciencia “marxinal” de si. Castro non era visto pola
cidade. Estaba, por dicilo así, en camuflaxe. Mais dende Castro
si que se podía ver a cidade. Na cidade, na Coruña, un de Castro
non se sentía estraño (ao cabo, era da cidade sen a cidade
sabelo), pero había cousas que tiña Castro, que pasaban en
Castro, e que non tiña a cidade. O espazo mítico era real. A
paisaxe toda tiña unha condición de segunda natureza na que sostiña a arañeira da vida con naturalidade. Castro miraba cara á cidade e nas costas tiña o linde do ignoto, o lugar onde desaparecía
o cuco despois de dar a novidade da primavera. Era a Fraga do
Crego (onde hoxe está a Escola de Arquitectura e outras
instalacións universitarias) que dalgún xeito era un bosque infindo, de lobo, pois prolongábase na Zapateira. Un dos penedos
chamábase así, do Cuco. No cadro da noite, pola costa da Pena
do Cuco, ladran os cans de Barreiro. Xa non hai Pena do Cuco
nin cans de Barreiro. Por que os oio ladrar? A quen ladran? Quizais ao paraíso inquieto, á aldea cósmica (cómica?) que se apoia
nunha col solitaria. Esa arquitectura da elevación.

Miguel Torga. (Natal) Natal fora da casa do meu Pai, / Longe
da manjedoira onde nascí, / Neve branca também, mas que não
cai / Na telha-vã da infância que perdi. / Filosofias sobre a eternidade; / Lareiras de salão, civilizadas; / E eu a tremer de frio e de
saudade / Por memórias em mim quase apagadas...
Cecil Day Lewis. (Das plumas ao ferro) Hai un cuarto en
sombra / coas entrañas pechadas, trabadas, / onde o negativo se
volve positivo. / E hai outro cuarto en sombra, / O sartego cego e
con candado / Onde o positivo se volve negativo. / Non podemos
desfacelo nin fuxir a isto, / nós / Que temos morte e nacemento
enrolados no óso, / Non hai nada que podamos facer para apazugar esta dor: / Comezamos e rematamos con xemidos.
Bertolt Brecht. (Outono de California) Vin unha espléndida
folla outonal arrastrada polo vento rúa abaixo, e pensei: Que difícil prognosticar o rumbo futuro desa folla!
Klaus Rifbjerg. (De Fogo na pedra) dentro dos zapatos /
viven os pés / a súa singular vida.♦

Latexos
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A China,
os EE UU e
o sexo

DEBATE SOBRE A CARTA EUROPEA

X.L. FRANCO GRANDE

O

s xornais de días pasados deron a noticia de
que a China prohibiu a
emisión dun programa sobre
sexo á par que os dirixentes do
PCCh pedían máis conciencia
sobre a SIDA. A razón, falsa, da
denegación foi que a produtora
“carecía de licenza para producir programas de radio e televisión”, xustificación que adoita
dar, para supostos de censura, a
Administración Estatal chinesa
de Cine e Televisión.
Pensábase que ía ser o primeiro programa de alcance nacional sobre a materia, pero as
autoridades, á parte de prohibilo, puxeron en circulación un
comunicado no que se dicía
que as emisoras de radio e
televisión “deben garantir que
cada minuto de emisión
favoreza a correcta guía para a
opinión pública”. Por iso,
engaden, “cómpre producir coloquios sobre o máis importante da vida económica e política
na China e dos intereses
básicos do pobo”.
Nos EE UU, hai meses
armouse unha liorta xeral
cando a cantante Janet
Jackson mostrou case espido
o seu seo dereito: foi obxecto
dunha acción xudicial, a CBS
foi multada por ter emitido o
evento, houbo debate no
Congreso por mor do
espectáculo e o caso bateu
tódalas marcas de procura na
internet. Ademais, o ter mostrado a cantante un dos seus
seos foi cualificado de espectáculo “escandaloso”.
Se emparellamos eses
feitos –a prohibición do
programa chinés e a historia do
seo de Janet Jackson– poderiamos pensar que a moral dos
dous países semella que se vai
aproximando. Pero axiña se
botan de ver as diferenzas entre
un e outro suposto: a censura
chinesa éo tan só das autoridades, pero a americana éo, en
especial, dun gran número de
cidadáns hipócritas da América
profunda, que, case seguro, votaron a George Bush, o
campión deses, e outros, valores morais.
O caso chinés pon de manifesto, á parte de seguir sendo o sexo unha cuestión tabú
naquela sociedade, que as autoridades totalitarias se
asemellan moito en tódalas
partes ao xulgaren que o interese público sempre bate xusto co dunha autoridade que
non ten que dar conta a
ninguén. Pero o caso
americano manifesta moi
ben, á parte de hipocrisía xa
sabida dos puritanos, o escasamente saudable que parece
aquela sociedade, o ignorante
que verdadeiramente é, así
como os criterios estreitos
que a dominan. Ou sexa, unha sociedade perigosa por
primitiva.♦

Membros da executiva no Consello Nacional do pasado sábado 18.

PEPE FERRÍN / AGN

O Consello Nacional analizou o enfoque da campaña

O BNG pedirá o ‘non’ no referendo
A.E.
O BNG acordou pedir o “non” no próximo referendo europeo.
O respaldo ao texto oficial no Consello Nacional foi do 86%,
centrándose o debate, sobre todo, en “como realizar unha campaña intelixente”. Así, malia á “grande unidade crítica” ao Tratado, pretende protagonizar unha “campaña intelixente” para
que non lle apliquen preconceptos e tampouco se poida realizar
unha comparanza dos resultados do plebiscito cos autonómicos.
Para o BNG rematou xa o debate
interno sobre o seu posicionamento fronte ao referendo do
Tratado Europeo. O seu Consello
Nacional acordou un “non” inequívoco. Durante a discusión
aparecía, con bastante forza, a
postura dos que reclamaban un
“si crítico”. Pero, á hora da verdade, o documento oficial obtivo
o 86 por cento dos votos do Consello Nacional (74 votos a favor,
oito en contra e cinco abstencións). Maior que cando o propio
organismo o aprobou en primeira
instancia o 30 de outubro (56 votos a favor, oito en contra e cinco
abstencións). Tamén as diferentes zonas lle deron un respaldo
superior ao 70 por cento. O si só
triunfou en tres delas: Montaña

luguesa, Costa da Morte e ArzúaMelide.
O resultado lévalle á dirección do BNG a falar dun “alto
grao de unidade no rexeitamento
e a crítica a un tratado que é un
punto de chegada que define un
modelo inamovíbel que non podemos aceptar como nacionalistas nin como forza progresista”.
Aínda así, o máximo organismo do BNG entre asembleas discutiu máis de 60 emendas presentadas ao documento oficial,
algunhas delas asumidas e outras
transaccionadas como propostas
da Executiva nas tres horas que
durou a reunión.
Pero a verdadeira discusión
non estivo centrada no rexeitamento ao tratado, que semellaba

estar claro para a gran maioría
das bases nacionalistas, senón en
como enfocar a campaña do referendo.
Preocupación, sobre todo,
afirman desde a Executiva, “sobre como realizar unha campaña
suficientemente intelixente para
dificultar que se instale en termos maniqueos”.
Neste senso a propia executiva presentou unha transacción
que podería semellar que deixa
aberta a porta a abstención e ao
voto en branco, aínda que estas
posicións non están recollidas
no documento. Pero, na realidade, só é unha maneira de situar
no campo nacionalista todo o
voto crítico.
Na Executiva do BNG afirman que realizarán unha “campaña en positivo, chamando a
xente a que participe dun xeito
reflexivo”, seguros de que o coñecemento do tratado “derivará
cara a unha postura crítica que
vai rematar nun non”, en palabras de Francisco Jorquera, coordinador da Executiva do BNG.

Qué transaccionou a Executiva?
A. EIRÉ
No BNG cren que a política autonómica se move
un escenario bastante diferente á de hai só un ano.
Non só ollan un cambio de goberno como posíbel, senón que volven analizar que o nacionalismo ten moitas posibilidades de liderar ese cambio
(os últimos ataques de certos medios de comunicación son para eles unha proba máis). Baixo estas coordenadas enfocan a próxima campaña do
referendo do Tratado Europeo. Aínda sabendo
que non son equiparábeis as votacións do plebiscito coas autonómicas, o BNG pretende fuxir coma do demo desta correlación. E sabendo que
aínda así se vai facer, quere deixar aberta a porta
para que caian na súa andorga os sufraxios doutras posturas críticas a un tratado que saben non

entusiasma á unha boa parte da poboación galega.
Sobre todo, tratará que a altísima abstención que
se prevé se contabilice como unha negativa a ese
xeito de construír Europa. Ao mesmo tempo pretende fuxir de preconceptos que seguro se lle van
aplicar na campaña. Como “antisistema” os do
“non” ou negarlle a súa “vocación de goberno”.
Baixo estas coordenadas habería que entender
a transaccional engadida pola Executiva do BNG
ao documento no que se explícita a súa postura ante a consulta en referendo do Tratado Europeo ao
non rexeitar abertamente a “abstención” e ao “voto en branco” e as manifestacións de Anxo Quintana cando afirma que “a postura do BNG non só
implica o “non”, senón tamén “outras opcións”.♦

As liñas da campaña
Na campaña o BNG reafirmarase a idea de que Galiza “forma
parte do espazo sociopolítico de
Europa”. Pero dunha Europa que
se debe de “construír con bases
distintas”.
Os nacionalistas pretenden
que se discuta sobre cal é o modelo de Europa máis axeitado
aos intereses galegos, “sempre
desde unha visión nacionalista e
galega, porque temos diferenzas
claras, por exemplo, con outros
nacionalismos, mesmo peninsulares”, afirma Anxo Quintana.
Neste debate, o BNG tentará
tamén que aparezan as diferentes
posicións que pensan que “Galiza debe desempeñar na Europa”,
servindo de contraste “cos actuacións que veñen desenvolvendo
tanto PP coma PSOE”.
No BNG pensan que é necesario un “contraste de pareceres
democrático”, acusando as forzas estatais de deseñar unha
campaña de propaganda demandando un si “sen un proceso de
clarificación previo”.
Aínda así, no BNG existen
tamén grupos que defenden un si
ao tratado, aínda que “sexa crítico”. Esquerda Nacionalista foi a
forza que liderou este posicionamento. Pero tamén o ex parlamentario europeo Camilo Nogueira presentou un documento
crítico co oficial onde a diferenza non está, unicamente, no xeito de enfocar a campaña, nin sequera en pedir o non ou o si na
referendo, senón que defende
unha visión distinta de Europa. A
visión de Nogueira estaría máis
perto da do PNV: Galiza sería
máis nación asumindo esta construción europea. Nogueira afirma que a postura oficial do BNG
é “rexionalista”.♦
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Libros
XOSÉ M. SARILLE

H

ai libros por todas as
partes. Os xornais
regálanos por mercar
un exemplar. Os bancos
entréganos dentro das potas
por abrir unha conta. Eles din
aperturar. Os gobernos
chímpanos desde os
departamentos de cultura.
Libros bons e maos, grandes
e pequenos, gordos e fracos,
lindos e feos. Valentes e
covardes, de marca e de
garrafón, do si e do non,
conformistas e rebeldes,
negocieiros e entregados.
Doces e amargos. Limpos e
suxos. Marabillosos e
imundos.
Os libros perderon engado
por ser ás veces tan baratos.
Pesan nas mudanzas.
Agonían nas casas. O libro
como mestura fermosa de
papel e tinta, carece de
interese para moitos, aínda
que toleen polo que leva
dentro.
Lembro o Quico Cadaval
rematando as lecturas e
desfacéndose do instrumento
cunha indiferenza olímpica.
Francisco Rodríguez
almacenaba a súa biblioteca
nun cuarto interior, cando
vivía na rúa das Hortas de
Santiago, para que os libros
non invadisen os espazos
cotiáns. Santiago
Jaureguízar dicía nunha
ocasión que estaba disposto
a enviar a maioría dos libros
particulares para o Bierzo e
ficar só con aqueles que o
emocionaban.
Mais hai entre nós
verdadeiros fetichistas, fieis
á capa, ao lombo, ás cores,
ás estampas. Xurxo
Fernández colecciona todo
canto cacharro de Jorge Luis
Borges chega ás súas mans.
O queridísimo Manuel
María era un fervoroso
buscador de rarezas
bibliográficas. Helena Villar
ten dúas casas inzadas de
volumes, sen saber nin como
os buscar. E en Lugo hai un
cleptómano retirado que na
adolescencia aniquilaba as
librarías, atraído polo iman
irresistíbel das letras.
Borges dixo que na súa
vida lera uns catro mil
libros. Os que non somos
Borges podemos
conformarnos coa oitava
parte, se son tan bons e os
lésemos tan ben como o
monstro arxentino. Os
demais sobran nos andeis.
Outra cousa é a
fabricación. Iso si que é
alucinante. Saber que tal
obra vai entrar na máquina.
Ouvir o ruído na nave.
Cheirar a tinta. Gostar de
palabras como sangrado,
viúva, lapela, corondel, orfa,
colofón, offset. Saber dunha
letra de dez, dunha resma
sen gramaxe. Imaxinarse un
vello e guerreiro
linotipista.♦

DEBATE SOBRE A CARTA EUROPEA

A constitución das oportunidades
HORÁCIO VIXANDE
É certo que este referendo para aprobar a esquema, non hai outros territorios que da boa vontade de Madrid e da capacidaConstitución europea non é máis que unha valan, aínda que ás veces algúns Estados de das nacións para abrir fendas no sistesimulación. Nin é vinculante nin se celebra sexan máis sensíbeis e permitan que as sú- ma político. A delegación de competenen todos os Estados que compoñen a Unión as institucións intermedias participen nas cias e o Estado autonómico sempre teñen
Europea. Por iso, poñerse en contra non tomas de decisión. En poucas palabras, tal esa característica, unicamente son útiles
significa situarse fóra do sistema nin impli- e como están as cousas, como dixo Iba- cando se pretende racionalizar a estrutura
da Administración pero resultan incapaces
ca quedar relegado no futuro, como lle rretxe, o problema é España.
E se Europa son os Estados é porque de facilitar que as entidades verdadeiraocorreu ás forzas que se opuxeron á Constitución española e ao Estatuto de autono- non existe unha verdadeira arquitectura mente diferenciadas dispoñan de instrupolítica que dea corpo á mentos para solucionar os seus problemas
mía. Mais é imporUnión Europea. A Co- e cumprir os seus anceios.
tante a actitude con
Non acontece igual cos sistemas fedemunidade europea naque enfrontamos unon importa tanto
ceu así; non pretendía rais porque o reparto de competencias é
ha situación como
a
posición
que
tomemos
máis que iso, ser unha consecuencia dun pacto que se mantén no
esta, se vemos diancomuñón de intereses. tempo e que se concibe con amplitude de
te de nós unha oporcomo
a
disposición
Mais ás veces os partos miras. Non significa isto que a Constitutunidade ou non e
non tanto a posición
para aproveitar a ocasión tórcense e a criatura to- ción europea sexa unha constitución fedema vida propia, entra ral, nin federalizante sequera. É unha
concreta que tomaque se nos presenta”
en dinámicas autóno- constitución amorfa, pero tarde ou cedo temos, a favor ou en
mas e remata por ad- rá que darse un pacto para o reparto do pocontra.
quirir unha inercia que der de forma clara. De momento, enuncia
Si condiciona, en
conduce por vieiros principios netamente federais como o da
troques, a capacidade
inesperados. O merca- subsidiaridade: que cada quen asuma as
de movemento no
contexto político estatal, porque automarxi- do precisou do esvaecemento das frontei- competencias que pode asumir. Outra vez
na, xusto nun momento no que se abren no- ras, da desaparición das alfándegas e des- estamos adiante da lóxica dos acontecevos debates arredor da configuración do Es- pois do establecemento dunha moeda co- mentos. Co tempo, ou hai pacto federal, ou
mún. Agora chégalle á política porque a o sistema non funciona. Outro asunto será
tado.
Sobre como nos tratou Europa hai un- lóxica dos acontecementos é por veces como quede e se cumpre as expectativas
ha confusión enorme. Desde hai dezaoito inexorábel. Aí é onde podemos tirar parti- de todos. Non esquezamos que unha federación non pode estar constituída por Estaanos chegou á Galiza unha chuvia de mi- do.
Esta Constitución é unha componenda dos tan grandes como Alemaña, Francia ou
llóns procedente de Bruxelas. Tamén nos
impuxo recortes, límites ás nosas activi- entre o Partido Popular Europeo e o Parti- España. Nunha federación só caben tres
dades, invasión dos nosos mercados e qui- do Socialista, coa anuencia dos liberais. É niveis competenciais: federal, estatal e
zais poda entenderse que os cartos envia- dicir, unha constitución perfectamente municipal e o nivel estatal ten que ser
dos serviron para adormecernos, para normal, en canto habitual. As constitu- equidistante dos outros dous, senón, o sistema tamén renxe. É
comprarnos, mentres paseniño ían aniqui- cións non son natumáis, desde un punto
lándonos. Pero para ese obxectivo tan vil rais, non manan dos
esde hai dezaoito anos ortodoxo, non está fónon se precisa tanto diñeiro, senón que pobos pola madurara da lóxica que Galiza
abonda cunha esmola. A explicación ten ción de procesos hisque estar noutra parte. Non esquezamos, tóricos, nin sequera Europa investiu no noso país poda contar cun Estado, despois de que os
ademais, o mal que ás veces se emprega- se redactan nas conunha chuvia de millóns
grandes Estados adelron os fondos europeos. Unhas veces ser- dicións ideais. Fanas
gacen un chisco para
viron para reforzar mecanismos clientela- quen poden facelas
moi xenerosa”
resultar operativos.
res, outras desviáronse a zonas do Estado –non esquezamos o
Estamos,
pois,
que non os precisaban –usándose á Galiza peso real das tres fordiante dunha oportunipara computar pobreza– e case nunca ti- zas principais do Parlamento europeo– e refórmanas quen son dade que debemos aproveitar, votemos a
veron un efecto plenamente positivo.
favor ou non. O problema é que votar en
Con independencia do uso dos cartos, quen de participar nas institucións.
Pero esta Constitución é Lei. Se se contra pon de manifesto pouca disposición
para Europa nós, o pobo galego, non existimos. Somos simples habitantes dun te- aproba, por primeira vez a Unión Europea para sacar beneficio das ocasións que se
rritorio no que se aplican uns criterios de vai rexerse por un mecanismo legal con nos presentan. E moito máis cando os aradministración que están establecidos por entidade propia. Haberá un ordenamento gumentos son que o modelo é neoliberal e
uns órganos nos que non participamos. xurídico, unha división de poderes e un que atenta contra o Estado social, sobre toComo moito, soltan os cartos porque so- reparto de competencias precario pero do porque en Europa inventouse un Estado
mos “rexión Obxectivo 1”. A Europa ac- moito máis sólido que o que temos no Es- do benestar que parece que cada vez recutual está conformada por Estados, Estados tado español. O sistema autonómico resul- pera máis espazo. Do outro argumento que
soberanos que negocian entre si e poñen tou ser unha trampa, ou cando menos foi empregará o non, non falarei por reseso, só
en común uns mínimos para que poda fun- niso no que se converteu, porque as com- vou enuncialo: é o de “Mercado Común
cionar o mercado que conforman. E nese petencias das nacións dependeron sempre europeo, ruína do pobo galego”.♦

‘N
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COUSAS DO PAÍS

ROI CAGIAO
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DEBATE SOBRE A CARTA EUROPEA

Unha lei que non pensa nos cidadáns
MANUEL MARTÍNEZ-BARREIRO
Un non europeo para unha “constitución”
que non é a de Europa. Non só somos europeos porque queremos selo, senón tamén
porque decidimos selo. Porque coñecemos
a historia e sabemos que é nese espazo no
que se deu por primeira vez como exemplar
modelo de relación entre a xente, a esixencia dos dereitos que garanten a liberdade e
que organizan a solidariedade. Tanto é así,
que podemos afirmar que unha Europa non
sería tal sen as dúas caras dunha misma faciana: a liberdade e a solidariedade. E porque ao coñecer a historia, non se nos escapa a dos 50 anos para acá. O periodo durante o cal veuse articulando iso que chamamos “construción europea”: todo, en derredor do mercantil, do económico, do financeiro; nada ou moi pouco do social, o
fiscal, o medio ambiente. Poderes cada vez
maiores concentrados en mans cada vez
menos controladas. Tratados e directivas
para satisfacer os desexos dos intereses privados sen que o servizo do interese xeral
fose privilexiado e xa non digamos protexido. Comportamentos imperiais, arrogantes,
egoístas nas negociacións internacionais ao
servizo exclusivo das patronais europeas
con desprezo absoluto ao dereito dos pobos. Quedamos estupefactos e consternados ante a presentación caricatural que moitos medios de comunicación e moitas das
denominadas elites intelectuais veñen dando do proxecto de tratado constitucional.
Sobre todo entre aqueles que se reclaman
de “pertencer” e exercer certo número de

valores dos chamados de esquerda, todos inamovíbel). Ante a causa da “constituteñen a ousadía de facer dicir a este proxec- ción” esa parte do texto ocúltase ou racato o que na realidade non di e de disimular néase a súa publicidade, tras a promesa de
o que realmente di. Todos executan con futuros e radiantes amañeceres: “Precisavontade deliberada a
mos unha Europa para
confusión de naipes até
regulamentar a munen
poder
real,
o nivel de descaro que
dialización,
para
non podemos menos
afrontar a potencia
Europa instálase
que preguntarnos se de
agresiva dos EE UU”.
verdade o debate polí- nunha crise que pretende Certo, pero iso é xustico leva implícita a extamente o que a Euroclusión da honestidade
pa actual é incapaz de
lexitimarse
intelectual. A “constilevar a cabo. Coa súa
constitucionalizando
tución” que se nos proobstinada vontade de
pón non é un comproretirarse de toda interos
tratados
económicos
miso. Un compromiso,
vención pública, queao menos consistiría, polos que até o de agora da sistematicamente
no medio de toda esa
fóra de xogo. Imse rexía”
nebulosa liberal, en gapotente ante a marcha
rantir certa harmonizado mundo, incapaz de
ción social (condición
darlle resposta á denecesaria para unha
manda dos pobos que
“concorrencia non falseada”) e en retirar os a compoñen, sen orzamento, sen política
servizos públicos das regras da concorren- económica, sen política de transportes, de
cia. Pero todo foi rexeitado. Nada de nada. enerxía, que non sexan as tomas de deciA incorporación das políticas liberais na sión de carácter obrigatorio sobre a libeterceira parte do texto constitucional, a ralización de todos estes sectores, e dotada
máis ampla, a máis densa, a máis precisa dun sistema institucional cada vez máis
nas súas disposicións, é a proba contunden- impotente, Europa instálase nunha crise
te de que non se quixo compromiso tal que pretende lexitimarse constitucionali(máis de 340 artigos dos case que 460 que zando os tratados económicos polos que
ten a “constitución” son esa III parte na que até o de agora se rexía. Esta “constitución”
se detalla polo miúdo todas as disposicións encerra, aprisiona o futuro. O noso é o dos
para garantir a libre implantación da econo- nosos fillos. Átanos de pés e mans ao munmía liberal como valor constitucional fixo e do dos negocios e das finanzas. Unha coa-

‘S

lición de gobernos de dereitas conservadores e liberais de dereitas e de esquerda lles
impón aos pobos de Europa e aos seus descendentes un modelo de sociedade que encarna a vitoria da ideoloxía mercantilista. E
xuntos promoven a petición do si á “constitución”, un documento trampa sobre o
que se calan –lamentábel práctica habitual– o esencial. Ese conxunto institucional
bautizado Unión Europea que encarna unha Europa que non se corresponde coa Europa que nos prometeran hai cincuenta
anos. Ratificar a “constitución” adoptada
polos xefes de estado e goberno, terá como
efecto o reforzar, legalizar e perennizar unha Europa cada vez menos como a coñecemos e cada vez máis como o modelo societal que se toma como espello: os EE
UU. O importante non é pór nunha balanza os pros e os contras. Do que se trata é de
dicir se queremos que este texto sexa o pedestal fundamental dunha Europa para o
período que se abre –e que en boca de Giscard d’Estaing presidente nomeado para
coordinar a redacción do texto “debe durar
cincuenta ou máis anos”– e, se con ela avalamos as políticas europeas dándolles o noso acordo, e agora xa non poderiamos dicir
que non sabemos de que vai, ou se polo
contrario, queremos que Europa cambie de
rumbo. Nós instalámonos claramente neste
último desafío.♦
MANUEL MARTÍNEZ-BARREIRO é membro
de ATTAC-Galiza.

Por que non se meten con Touriño?
A. EIRÉ
Os revoltixos políticos madrileños alporízanse todos cando o dirixente socialista Pasqual Maragall defende o termo de Comunidade Nacional para definir a Catalunya
dentro da Constitución Española, que debe de ser reformada para recoller as maiores demandas de autogoberno.
Aínda se asmaian máis cando o tamén dirixente
socialista Patxi López, vasco neste caso, propón idéntico termo como nova denominación de Euskadi. Escóitanse laios, desde Jaime Mayor Oreja a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de que están a “rachar a sagrada unidade de España”.

Esta discriminación de trato débese a dúas razóns,
principalmente. Por unha banda, tratan de agochar as demandas galegas de máis autogoberno porque en Madrid,
cos “problemas” vasco e catalán xa lles abonda. Por iso
ollan cara a outro lado, coma se nada pasase no “noroeste”. Pola outra, é a mostra non só o pouco peso que teñen os socialistas galegos (malia a contar con máis representación que os seus compañeiros vascos, por exemplo) no panorama político español. Se cadra porque non
cren que sexan quen de ter unha política diferente que a
marcada desde a sede central madrileña. Ou porque, ca-

da vez que o tentaron, que o fixeron en contadas ocasións, foron sometidos e “depurados”. Non hai máis que
preguntarlle a Ceferino Díaz como se cumpriron as ameazas de Alfonso Guerra cando defendía un Estatuto sen
aldraxes para Galiza ou onde andan os “galeguistas” nun
tempo maioritarios no PSdeG-PSOE. Para que Galiza siga sen contar no panorama político estatal xa deu a solución Manuel Fraga no xuntoiro do PP estatal en Compostela: “temos que volver gañar as eleccións”. E Mayor
Oreja púxolle o punto e final: “Galiza servirá para deter
os planos soberanistas en España.♦
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euros

Axenda A Nosa Terra 2005
...da arte das cartelas de cinema
Faga os seus pedidos ao teléfono 986 433 830. Descontos para subscritores. Prezos especiais para empresas e institucións.
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Non
CARLOS AYMERICH
“Tras o alzamento do 17 de Xuño / o secretario da Unión
de Escritores / mandou repartir panfletos na avenida Stalin / nos que se lía que o pobo / perdera a confianza do
goberno / e que só redobrando o traballo / podería reconquistala. Mais non sería / máis doado que o goberno / disolvese o pobo / e que elixira outro?”
A Solución, Bertolt Brecht, 1953.
O BNG vai promover o voto negativo no referendo sobre
o Tratado Constitucional da Unión Europea. E vaino facer
despois dun debate no que esta posición foi apoiada polo
70 por cento da militancia e a práctica unanimidade do
Consello Nacional. É dicir, despois dun debate democrático modélico, impensábel nas demais forzas políticas que
operan en Galiza, no que todos puxemos en común as nosas coincidencias –a crítica estratéxica ao actual modelo
de construción europea– e as nosas diferenzas –as apreciacións tácticas sobre que recomendación de voto era
máis oportuna. Un debate fructífero, que provocou que todos matizásemos as nosas posicións iniciais. Mais tamén
un debate que xa rematou: agora vén o tempo de facer
campaña social en contra deste Tratado Constitucional e a
favor dunha Europa dos pobos, social e democrática.
O BNG defínese como europeísta –non como eurocéntrico ou eurócrata– e aposta por unha Europa ben diferente á que o actual Tratado Constitucional deseña.
Fronte á Unión Europea neoliberal da competitividade,
da privatización e do axuste estrutural, o BNG traballa
por unha Europa social que poña o pleno emprego, os
servizo públicos e a cohesión social e territorial como eixos básicos da súa actividade e das súas políticas. Unha
Europa que non renuncie á harmonización fiscal, da protección social, dos salarios e das condicións de traballo
en todo o territorio da Unión, impedindo deste xeito o
dumping social e a deslocalización empresarial a que,
doutro xeito, dará lugar o alargamento cara ao leste.
O BNG aposta por unha Europa democrática baseada
na soberanía dos pobos que a integran e máis tamén no
xurdimento dunha cidadanía e dunha opinión pública europeas. Precisamente o que os gobernos estatais quixeron

coutar ao encarregar a elaboración do Tratado a unha Con- coincidente cos EE UU– que a Unión xoga nas relacións
vención de notábeis –homes, anciáns e conservadores na económicas e comerciais internacionais. Xa se ten dito mais
súa gran maioría– ao modo do Iraq ocupado, e non a unha convén lembralo outra vez: o afortalamento das capacidades
asemblea constituínte elixida por todos os pobos europeos militares da Unión Europea, pola que o tratado aposta exou, ao menos, ao actual Parlamento Europeo. Fica así de- presamente, non pode interpretarse como mostra dunha pomostrado que os gobernos europeos non confían nos seus lítica exterior independente e alternativa á norteamericana
pobos. E, se cadra, á vista de como os pobos europeus –en- (neste campo os EE UU son imbatíbeis) mais como a proba
tre eles, moi destacadamente, o galego– saíron á rúa a pro- da coincidencia, no esencial, entre os dous lados do Atlántitestar contra a guerra, a precaco en materia de políticas militares e de seguranza.
rización laboral, os desastres
O BNG non concibe a Gaambientais ou a degradación
BNG aposta por unha Europa
liza fóra de Europa. Mais non
dos servizos públicos, teñen
democrática baseada na soberanía pode concibir tampouco unha
motivos para non se fiar. A
Europea que nos nega
consecuencia: un foxo de cada
dos pobos que a integran e máis Unión
como pobo e non nos recoñevez mais fondo entre os pobos
ce como nación. Algo lle falta
e os gobernos que se traduce
tamén no xurdimento dunha
pois ao tratado neste punto
nun crecente desinterese pola
cidadanía e dunha opinión pública cando recusa recoñecer e pór
política institucional e, en esen valor a diversidade napecial, pola Unión Europea.
europeas”
cional, cultural e lingüística de
O BNG traballa por unha
Europa. Cando o silencio que
Europa que promova unhas regarda a respecto dos dereitos
lacións internacionais pacíficas
e xustas, que se comprometa coa democratización das insti- colectivos dos pobos –entre eles o de autodeterminación–
tucións políticas e económicas mundiais –a ONU, a OMC, contrasta coa elocuencia empregada para impedir calquera
o FMI– e co respecto á soberanía política, económica e ali- modificación das actuais fronteiras estatais.
Por estas e por outras razóns, os homes e as mulleres
mentar de todos os pobos. Non podemos por tanto apoiar un
tratado que segue apostando polo gasto militar e a OTAN, é do BNG votaremos ‘non’ a este Tratado Constitucional.
dicir, pola submisión á política exterior dos EE UU e que E co noso ‘non’, que se sumará ao ‘non’ de moitos minon formula mudanza ningunha a respecto do papel –tamén llóns de europeos, dicimos ‘si’ a outra Europa.♦

‘O

Vigo
Non é a primeira vez que loubo
nestes articuliños a sorprendente
capacidade da alcaldesa de Vigo
para converter as sempre axitadas augas da vida municipal nun
mar calmo no que a única brisa
que sopra fai avanzar sen convulsións a nao do seu goberno. Un
ano despois de que PSOE e BNG
agasallaran a Corina Porro co
bastón de mando do Concello, a
rexedora popular preséntase ante
a opinión pública como unha raíña das flores que ao mesmo tempo que adorna a cidade é quen de
inaugurar obras públicas, resolver contenciosos que semellaban
eternamente atascados, poñerse á
fronte de calquera reivindicación
cidadá e, sobre todo, conseguir
unha paz social que envexan todos os seus antecesores no cargo.
Como facer do cabo das treboadas un pracenteiro lago de augas
quedas sen que o vento alborote a
loira melena? Velai vai a receita:
1) Cun goberno en minoría incapaz de aprobar uns presupostos
é imprescindíbel contar cuns padriños ricos e xenerosos aos que
espremer. Uns ofrecerán o seu teto voluntariamente para deixarse
muxir (Deputación); outros (Consorcio da Zona Franca) farano á
forza obrigados por compromisos
adquiridos noutrora e pola presión mediática e social.
2) Os limitados cartos dispoñíbeis deben ser utilizados en accións que sexan percibidas polo
maior número posíbel de vigueses,

Un ano de Corina Porro
XOSÉ MANUEL AÑEL

A alcaldesa consegue estabilidade tras un ano no que se beneficiou do radical desencontro entre BNG e PSOE e as axudas financeiras exteriores para facer proxectos menores máis vistosos.
independentemente da súa necesidade ou rendibilidade social. Plantar flores nos bulevares, asfaltar as
rúas principais, arranxar as beirarrúas do centro da cidade e investir en publicidade proporciona
máis rédito ca soterrar colectores,
facer obras na periferia ou modernizar a administración municipal.
3) Estar en minoría é a mellor
vitamina para reforzar o espírito
dialogante. Porro ofrece sempre
unha imaxe conciliadora, disposta a fotografarse con todo o mundo, a solidarizarse con todas as
causas e a aprobar calquera iniciativa da oposición aínda que
estea nas antípodas das teses tradicionalmente defendidas polo
seu partido. A máxima a aplicar
é: se votas o mesmo ca os demáis
nunca perderás unha votación.
4) Convén aproveitar o traballo feito polos que te precederon
no cargo coa seguridade de que
non serán poucos os que che atribúan o mérito. Corina Porro apareceu oufana e radiante nas fotos

da inauguración do aparcadoiro
de Urzáiz, da prolongación do túnel de Beiramar ou da urbanización da vella estrada de Madrid.
Outros foron os que xestionaron
as obras e os que aturaron as queixas dos que se opoñían a elas.
5) París ben valía unha misa
e por Vigo poden arrombarse vellos principios irrenunciábeis.
Que a maioría dos cidadáns están en contra do recheo do Areal;
pois se renuncia a un “proxecto
de partido” e se apoia outro que
concite máis simpatías.
6) Os asuntos conflitivos
sempre poden agardar. Por que
presentar batallas nas que se corre o risco de saír ferido podendo
permanecer incolume sen tomar
decisións e botándolle a culpa á
oposición?
7) Non sempre é posíbel cruzar as pozas sen que o calzado se
molle. Neses casos convén salpicar os outros o máis posíbel. Que
hai que subir o prezo do autobús
e os veciños poñen mala cara.

Pois se ofrece o bono bus gratuito aos pensionistas con rendas
máis baixas e se reta ao resto dos
grupos a votar en contra.
8) Non sempre se defenden
mellor os intereses da cidade
viaxando con frecuencia a Madrid ou suscribindo proclamas
reivindicativas. Porén, o paciente traballo de despacho non é ben
percibido pola opinión pública,
que en cambio si lles presta atención a declaracións grandilocuentes. Polo tanto, cómpre engancharse a todos os culebróns
mediáticos que vaian aparecendo. Se é preciso enarborar unha
pancarta contra os ecoloxistas
faise sen complexos. Un día reclámase o tren de alta velocidade
e ao día seguinte un vagón de segunda clase até Irún. O importante é estar á fronte de calquera
reclamación, razoábel ou non,
que teña eco na prensa local.
9) Para que a túa mensaxe
chegue sen indesexábeis interferencias á opinión pública precisas

duns transmisores efectivos. No
contexto actual é un difícil empeño levarse ben con todas as empresas xornalísticas que traballan
en Vigo, pero ao menos hai que
garantir a cooperación das que
dispoñen de máis audiencia.
10) A función dunha alcaldesa é inaugurar, ler discursos,
anunciar investimentos, presidir
os actos protocolarios... Para o
traballo sucio, para discutir coa
oposición, para tourear os veciños disconformes xa está o segundo. Xosé Manuel Figueroa
leva baixo palio a Corina Porro e
o PP agradécello ascendéndoo
rapidamente no escalafón.
A receita complétase con outros ingredientes que Corina Porro
ten na súa despensa, pero o prato
non tería éxito se os outros comensais estragasen o banquete. A alcaldesa pode presidir a mesa con
tranquilidade. PSOE e BNG séntanse en extremos opostos e non
cruzan palabra. Os acenos insinuantes do grupo nacionalista atópanse sempre coa ollada altiva de
Ventura Pérez Mariño. O ‘socialista independente’ (?) limítase a protestar polo menú que lle serve o PP
pero non quere abandonar o seu
posto na mesa. Quizais confíe en
que a proposta culinaria da alcaldesa non sexa do agrado da cidade
e que os vigueses clamen polo seu
regreso aos fogóns. Ou quizais alberga o desexo oculto de que todos
acabemos indixestándonos con
tantas flores e sorrisos?♦
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O comisario de Pesca rebaixa, como é habitual, as súas pretensións

A pesca satisfeita
co novo reparto de cotas acordado en Bruxelas
A.N.T.
O acordo acadado en Bruxelas
no Consello de ministros de
Pesca da UE satisfixo o sector
despois do sobresalto causado
por un proxecto de establecemento de vedas que podía rematar coa flota. López Veiga
comportouse como un conselleiro de Pesca, tamén afirman.
As cinco vedas propostas para o
ano 2005 polo novo comisario de
Pesca, Joe Borg, quedaron en nada
e a diminución de capturas, máis
que un recorte resultou unha pequena redución de cotas. Eses foron os principais acordos do Consello de ministros de Pesca celebrado en Bruxelas o 21 de decembro e ratificado ao día seguinte.
Aínda así, representantes do
sector, como o patrón maior da
Coruña, Torcuato Teixeira, cen-

suraron as bazas negociadoras da
ministra española Helena Espinosa. Espinosa rexeitara contundentemente catro das vedas e
deixara aberta unha porta arredor
da veda nas Rías Baixas porque
consideraba que era a que menos
afectaba ao sector. “Non tiña que
ter feito iso, había que rexeitar
contundentemente toda a proposta porque era absurda e desmedida, como sempre acontece”,
dixo Torcuato Teixeira.
Exultante manifestouse o
PSOE, que emitiu varias notas
de prensa nas que destacaba “o
grande éxito negociador” da ministra Helena Espinosa.
Doutra banda, o representante da CIG-Mar, Xabier Aboi, non
foi tan optimista nos resultados e
lembrou que “este acordo ten
sombras, hai un recorte importante nas especies que se pescan

O conselleiro de Pesca, Henrique López
Veiga, asistiu á negociación. P. VILABARROS

en augas profundas e a gran
afectada é a flota galega”.
En todo caso, un aspecto a
destacar é a descompensación entre a proposta inicial de Joe Borg
e o que se acordou no Consello de
ministros. “Postos a ser mal pen-

sados, podería parecer que Borg
fixo esa proposta para que despois a ministra quedase ben, pero
coido que non é así porque é habitual que o comisario de Pesca
de cada momento faga propostas
sen sentido como esta”, dixo Teixeira. Por outra banda, o patrón
maior coruñés fixo votos para que
“o ano que vén haxa unha proposta razoábel e se hai que tomar
medidas para recuperar a pescada
e o lagostino, que non andan moi
ben, que sexan lóxicas e consensuadas co sector”.
Este Consello de ministros
tamén incluíu unha novidade que
Teixeira considera positiva, como a é a presenza do conselleiro
de Pesca de Galiza, Henrique
López Veiga. “Era importante
que Galiza estivese representada
porque é a primeira potencia
pesqueira europea e nese sentido

López Veiga comportouse defendendo os intereses galegos
como un verdadeiro conselleiro,
non como un simple representante da Administración periférica do Estado”, dixo Teixeira.
A priori, a presenza dun profundo coñecedor dos fíos que se
moven en Bruxelas como é López
Veiga resultaba unha garantía.
Ademais, o conselleiro manifestara a súa firme intención de defender a flota galega. Xabier
Aboi, da CIG-Mar, tamén se felicitou pola asistencia do conselleiro á rolda negociadora, aínda que
lembrou que “era algo que pedíamos desde sempre os nacionalistas e ao que se sumou o PP só cando perdeu o poder en Madrid”.
Ademais, Aboi agardou a mesma
firmeza de López Veiga “cando
haxa que cambiar cromos entre o
Mediterráneo e o Atlántico”.♦

A Coruña
O crego asasino J.T.P. alpurnou no
ouvido do capitán: “No se llama
Antón, ponga Antonio”. Era a recomendación de exercida autoridade no resol tépedo daquel barracón militar que entraba na mercurial luz dun día de decembro de
1936. A curta frase resoa coma un
mazo de cómitre no máis fondo da
mente de Manuel cando está a
atravesar a praza do Xeneral Millán Astray nunha Noiteboa sesenta e tantos anos despois con xeada
e a xente que escorrenta o frío no
paso apurado cara aos seus fogares
de escuro, no serán de inverno.
Vén de pasar as horas na casa da
súa defunta nai na rúa de Juan Canalejo, no labor de repasar os milleiros de papeis que se agochan
naquel santuario familiar. Hai apenas unha semana que a enfermidade de 89 anos levouna para sempre
e o piso que ocupaba, desde hai
moitas décadas, fica calado definitivamente no vento mareiro do Orzán e no balbordo da “movida”
que rebuliga embaixo os sábados
de gloria e esplendor.
Pero o documento que acababa de ler deixouno estarrecido no
silencio de morte que del se desprendía a mesturarse no espeso
ambiente que evoca longos tempos de terror dentro da vivenda de
viúva na que languidecera durante
tantos anos dona Amalia. Desde
aquela madrugada de fusilamento
no Campo da Rata, e o tiro de graza para se cerciorar de que non enterraban un vivo senón o encargo
criminal que se confirmaría na
chamada telefónica a J.T.P. logo
da misa de mediodía. Era unha narración breve e sinxela do que fora
a terrible causa infamante contra
do seu pai e que rematara naquel
macabro episodio. El non coñecía
os pormenores. A nai redactara
aquela folla de papel, e gardouna,
coma un testemuño de futuro, lonxe do seu alcance. Aos poucos días do levantamento militar, unha
partida da porra daqueles Caballeros de La Coruña que percorría as
rúas sementando a pavoría nos ha-

Outro tristísimo conto de Nadal
MANUEL LUGRÍS

A cidade mantén a Francisco Franco como Fillo Predilecto.
Mais a memoria cotiá non esqueceu o oprobio do ano 1936.
bitantes da cidade, detivérao na
praza de María Pita para entregalo
ao sistema represor. Torturado até
case a extenuación, pasou máis de
catro meses entre varias checas
fascistas para ser, finalmente, sometido a un pantomímico proceso
no transcurso do cal un encarapuchado, o famoso “Merluzo”, desgrazado morto de fame e can ao
servizo dos paseadores, sinalaba
os contrarios do Movimiento que,
implacabelmente, serían executados. Así, o que presidía aquela cor-

Guisa e Napo

te de asasinos, dixo, logo de pronunciar a sentenza, de que esta se
cumpriría á mañá seguinte. Era o
23 de decembro e un dos pelendres que formaban aquel contubernio cochichoulle á orella: “Mi coronel, mañana es el día de Nochebuena. No parece oportuno llevar
a cabo estos actos profanos...”. O
criminal maior dixo, con voz de
suíña, póndose en pé: “en recuerdo del nacimiento de Nuestro Señor, el episodio más grande de todos los tiempos, la ejecución se
UXÍA E BRAIS

DISQUE ESTAMOS MAL EDUCADOS.

aplazará hasta la madrugada del
día 26”. E marchou satisfeito do
deber cumprido, desexándolle a
todos os membros do pseudotribunal unhas felices festas. Un dos
condenados, que era de Culleredo,
balbucía entre bágoas que o 26 era
a festividade de Santo Estevo, festa do seu lugar, de que habería roscón, alegría...
Manuel pasou baixo a estatua
de Millán Astray e o estómago remexeu inutilmente en arcadas de
gómito no céspede mol do xardín

e continúa pola acera de Xeneral
Alesón até o bar de Bargiela. Quería calmarse un tanto denantes subir ao seu domicilio. Un xornal do
mostrador. Unha páxina aberta e
un títular “O pleno do Concello rexeita a moción de retirarlle a Franco a distinción de Fillo Predilecto
da cidade. Porque iso tamén é historia “Manuel entón si que tivo
que saír do local para esparexer un
amplo vomizón estando a sentir no
seu lombo cangado o cacho de historia que tivera de enfrontar aquela tarde na casa da rúa de Juan Canalejo que, por certo, puidera ser
quizais un daqueles “Caballeros”
que detiveron o seu pai un lonxano mes de decembro de 1936. En
fin, cousas da historia, desa historia de relembro triste porque decote remata mal, mesmo nas placas
do nomenclátor cidadán que pingan o sangue indelébel dos mártires aínda non recoñecidos.♦

Subliñado

Cruzadas bispais
LOIS DIÉGUEZ

E LOGO? SOMOS NENOS
MAL EDUCADOS POR UNS
PAIS MAL EDUCADOS POLA
DITADURA QUE ASASINOU
AOS MESTRES QUE TIÑAN
O SEGREDO: EDUCACIÓN E
LIBERDADE.

Os bispos non se resignan a perderen o poder de que gozaron durante tantos anos e montan as súas Cruzadas en nome da nostalxia. Con Francisco Franco foilles ben, e con José María Aznar;
mais hoxe, cando se trata de que cada grupo ou sector social se sitúe onde lle corresponde, abóuranos cada día coas súas proclamas
e até nos recomendan que non usemos o condón, porque ese elástico aparatiño nen tan sequera defende das enfermidades deste século. Agora métense a científicos, que paradoxo, e non coidamos
que sexa a práctica quen os inspire, ao menos en aparencia. Logo,
anatemizan esa monstruosidade –din– de que casen parellas do
mesmo sexo, ou de que adopten fillos e poidan vivir sen o abouro social. Os bispos queren seguir incidindo na sociedade co medo de sempre (as chamas do inferno), e non dan metido nas súas
sonadas escrituras e cabezas que a Igrexa non se pode mesturar co
Estado, nen o relixioso (crenza individual) co político (dereito social), aínda que nisto claudiquen tamén os políticos de sempre,
mesmo os das reformas. A humildade sempre foi prédica dos representantes do catolicismo, mais o mao está en que non lles gosta practicala e fican coa dobre moral. Por aí había que comezar.♦
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Que importancia ten a campaña electoral no noso sistema?
É certo que hai diferenzas entre
os sistemas parlamentarios e os
presidencialistas. Pero no contexto
actual que hai en Galicia, cunha
persoa que leva gobernando catro
lexislaturas, a realidade pode dicirse que é presidencialista. O candidato nunhas eleccións americanas
é todo. O debate en Europa é máis
ideolóxico, aínda que á hora de
planificar as campañas hai unha
cabeza visíbel que representa o
partido, o programa, etc. O que
ocorre é que canto máis leva un
candidato como cabeza de cartel,
vaise diluíndo máis a idea de partido. Ese é o problema que ten agora o PP en Galicia. Leva moito
tempo identificando o partido cun
líder. Iso á larga vaise volver contra a organización, porque a xente
identifícase cada vez máis co cabeza de cartel e menos coas ideas do
partido. Canto máis Fraga, menos
PP, iso teñen que telo moi claro.
Como hai que deseñar unha campaña electoral?
A evolución dos partidos nos
últimos anos levou a que cada
vez intenten chegar a un maior
número de electores. Non é que a
ideoloxía importe menos, senón
que non se pode renunciar a ningunha parte dos potenciais votantes. É o que chamamos os
catch all party (partido apaña todo). Dende esa perspectiva sabemos que hai que presentar os
candidatos como representantes
dos partidos, porque as persoas
pasan e as institucións quedan.
Estamos nunha etapa na
que cada vez os mítines se planifican máis para os medios de comunicación. Que importancia
ten o control político dos mesmos á hora de reflectir a información dos distintos partidos?
O mitin hoxe en día planifícase para os medios, pero tamén ten
algo de símbolo ou de reafirmación do partido. Está claro que as
televisións non poden cubrir todo
o que se di nos mitins. O que fan
moitas veces os partidos é contratar un equipo de comunicación
que fan a escolla das imaxes e xa
as deitan directamente no satélite
das televisións. Obviamente ese
proceso está totalmente manipulado, no sentido máis literal da palabra, porque son escenas escollidas
meticulosamente por un equipo de
imaxe. O cal non ten nada de malo, porque cada vez os partidos teñen que tender máis a unha profesionalización dos seus asesores
que elaboren esa especie de vídeos

Xosé Rúas
‘Canto máis tempo siga Fraga,
máis vai perder o partido’
RUBÉN VALVERDE

Tras varios anos traballando como analista político para La Región, pasou a dar clases na facultade de Publicidade e Relacións Públicas, logo de ter publicado unha tese sobre a Evolución
do discurso político de Manuel Fraga. Agora vén de publicar, xunto a Alberto Peña, o libro
Como gañar ou perder unhas eleccións (Lea), no que analizan os comicios galegos do 2001.

PACO VILABARROS

ou fotografías corporativas. A
complicidade entre os medios e os
partidos é lóxica, porque por un lado os partidos prefiren que se emitan esas imaxes a outras que lles
poden ser de menor interese. Por
outra banda, para os medios ese
procedemento é máis sinxelo que
ter que facer unha cobertura e
montaxe dos actos dos partidos.
En que medida influíu a
planificación da campaña das
eleccións galegas do 2001 na
vitoria do PP?
O marketing electoral non o é
todo. Non se pode confiar todo
nunha estratexia de campaña. Por
iso no libro digo que se pode gañar
pero tamén perder unhas eleccións
malia ter unha boa planificación. É
un elemento máis. Non embargante, hai que ter claro que o partido
que non elabore ben a súa estratexia está en desvantaxe. A un ano
de distancia das eleccións galegas,

os partidos xa deben ter ben perfilados cales van ser os eixos da súa
propaganda. Este termo está mal
visto porque se asocia moito ao
nazismo, pero en realidade foi usado por primeira vez pola igrexa e o
seu significado non é outro que
propagar. As eleccións de agora teñen que comezar a prepararse dende a madrugada da mesma noite
electoral. O PP aprendeu moito do
que fixera o PSOE. Meteuse nunha dinámica de mercadoría electoral. A esquerda é máis remisa a utilizar este tipo de estratexias. O PP
americanizouse totalmente. Teñen
todo moi estudado. Dende o tiro
de cámara nos mitins até a configuración dun discurso uniforme. A
dereita é máis disciplinada. Ao final hai que entender que do que se
trata é de conquistar un mercado
de votos. A Coca Cola só pensa en
vender máis que a Pepsi.
Pensa entón que a esquerda

non ten estratexia electoral?
O BNG tardou moito en comprender que facía falta adaptarse
aos novos tempos. Hai pouco estiven no Brasil facendo un estudo
sobre a campaña electoral naquel
país. Un asesor de Lula díxome
que despois de tres derrotas consecutivas, déranse conta de que tiñan que xogar no terreo dos gañadores. Alí tamén tiveron un debate forte sobre a estrela vermella,
que foi eliminada. Lula cambiou
a súa presentación aos medios. O
seu discurso non contiña os típicos clixés da esquerda, senón que
tentaba atraer a todo o mundo.
Aquí teñen que tomar nota.
Como ve de cara a estas
eleccións os distintos partidos?
Polo momento está o espazo
moi aberto. Lembro anteriores
comicios que tamén se afrontaron
como o de cambio de Goberno e
que ao final volveron deixar a

Fraga na presidencia da Xunta.
Agora pode parecer que o PSOE
ten todo de cara para facerse co
poder, pero o PP ten unha maquinaria en Galicia que se move moi
axiña. O que está claro é que de
producirse un cambio de goberno
as eleccións non as van gañar os
outros, vainas perder o PP. O
electorado tende a castigar a quen
está no poder, máis que a decantarse por unha opción alternativa.
A dupla estratexia do
PSOE, centralista e galeguista,
non pode chegar a confundir o
electorado?
Ese debate non é novo. O
mesmo problema tivo o PP nas
anteriores eleccións e vaino ter
nestas. O éxito vai depender de
como apareza a oposición na
mente do elector. A imaxe que ten
que proxectar a esquerda é de entendemento. Nas eleccións anteriores o PSOE e o BNG dicían
que se entendían pero tiñan exemplos como Vigo que demostraban
que non era así. Nestas eleccións
pode pasarlles algo semellante.
Pensa que, electoralmente,
será positiva a renovación dentro do BNG?
Os partidos deberían facer estudos, como por exemplo grupos
de discusión, para saber se Quintana é o candidato máis idóneo.
Unha persoa que repite xa ten media campaña feita porque é coñecido. Quintana vai ter que traballar moito nese campo porqué é
pouco coñecido. Pero todo depende do que o partido queira. Un
candidato pode ter unha imaxe peor que outros candidatos pero chegar ao máis alto porque ao partido
lle interesa. Jose María Aznar non
tiña unha imaxe boa cando chegou a secretario xeral do PP. Cómpre lembrar que foi presidente de
Castilla-León por só tres mil votos de diferenza. O que está claro
é que un partido que dá unha imaxe de cara o exterior de divisións
e de apoios condicionados non é
positivo. Moitas veces, antes de
planificar a comunicación externa, os partidos deben velar primeiro pola comunicación interna.
Antes de querer arranxar os problemas dos demais, hai que corrixir os propios.
Considera entón que o
BNG ten un problema de comunicación interna?
Non vou entrar nesta cuestión. Tan só estou xeneralizando.
Os partidos que queiran saber
máis que chamen a nosa facultade e nos contraten, porque aquí
temos un equipo estupendo.♦
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Herdanza

Iolanda Díaz

XESÚS VEIGA

‘Llamazares pode facer desaparecer a Izquierda Unida’

O

RUBÉN VALVERDE
É concelleira en Ferrol por Esquerda Unida e aparece como unha das líderes mellor valoradas de Galicia nos inquéritos. Foi na
quinta posición na lista alternativa de Enrique de Santiago, presentada no Congreso Extraordinario de IU da semana pasada.
Nesta entrevista analiza o futuro da organización á que pertence.
En que situación está Esquerda Unida?
Nestes momentos está sendo
dirixida por unha comisión xestora que ten como obxectivo o
nomeamento dunha nova dirección antes da vindeira primavera.
A partir de aí prepararemos as
eleccións galegas.
A estratexia de Esquerda
Unida será semellante á de Ezker Batua ou de Iniciativa per
Catalunya?
Cada federación ten a súa
idiosincrasia. Obviamente a situación non é igual que a de Euskadi
ou Catalunya. En Galicia existe
outra conxuntura. Si é verdade
que en termos sociais o exemplo
de EB pode servirnos porque pasaron de ter unha posición case
marxinal, con menos do 1% dos
votos, a estar no Goberno vasco.
En gran parte debeuse á modificación da lei electoral que rebaixou
a barreira para estar no Parlamento a un 3% dos votos. Unha vez
que se acada representación un
partido pasa a estar dentro do sistema. Esquerda Unida debe facerse un oco entre o nacionalismo e a
esquerda do PSOE. Pedimos que
as forzas progresistas loiten xunto
con nós para que se rebaixe a barreira electoral, o cal sería beneficioso para a democracia.
Está de acordo en que EB
participe no Goberno vasco?
A liña actual de IU é apoiar este pacto. Hai que entender as circunstancias nas que está actualmente Euskadi. De todos os xeitos,
eu veño de estar presente na lista
alternativa de Enrique Santiago, e
no noso programa cuestiónase o
acordo. O PNV é un partido de dereitas que en materia económica
ten unha política máis reaccionaria
case que a do PP. O caso de Galicia
ou de toda a franxa mediterránea é

distinto. Temos pactos con partidos
nacionalistas de esquerdas. Iso é o
que temos que apoiar nós.
No último Congreso extraordinario da organización federal de IU que diferenzas existían entre as dúas candidaturas?
Había diferenzas no proxecto
político e nas persoas. Penso que
Gaspar Llamazares está seguindo
unha estratexia errada en canto ao
modelo de oposición ao PSOE.
Coa postura de apoio crítico estase
diluíndo o noso pensamento no dos
socialistas. Por exemplo, agora negóciase unha reforma laboral da
que nada se sabe e sobre a que IU
non pregunta. Ademais, quere darlle unha viraxe verde ao partido. O
noso fío condutor ten que seguir
sendo o vermello, aínda que está
claro que en territorios como Galicia, Euskadi ou Cataluña tamén ten
que dominar o nacional. Por outro
lado, tampouco se está a facer fincapé por exemplo no feminismo.
Penso que o ecosocialismo é
exemplar para as malas políticas
que se están desenvolvendo en Europa. En canto ás persoas, pensamos que IU debe renovarse e ter
unha dirección paritaria, mentres
que Gaspar Llamazares leva nas
listas a históricos da formación.
A liña de Gaspar Llamazares pode conducir á desaparición da organización?
Seguindo a estratexia actual
si. Llamazares alude continuamente no seu discurso ás utopías
concretas e a ser unha oposición
influínte. Nós sabemos que temos
que dar saída a problemas concretos, pero iso non quere dicir que as
nosas políticas teñan que renunciar á transformación. Se perdemos a nosa identidade transformadora e nos deixamos levar, acabaremos converténdonos no PSOE
bis. En canto a ser unha oposición

IAGO LÓPEZ / AGN

influínte, esta non se acada indo
da man do Goberno. Nós temos
simplemente que ser oposición,
porque non nos debemos a un
electorado interclasista. A fagocitación que propón Llamazares está tendo un rexeitamento total,
elección tras elección.
A lista alternativa de Enrique de Santiago que modelo de
Estado defende?
Nos apostamos por un Estado federal. Nos territorios coma o noso defendemos o dereito de autodeterminación polo
carácter democrático que ten.
Entendemos que deben ser os
pobos os que libremente decidan as relacións que queren ter

coas distintas partes do Estado.
A aposta polo non á Constitución europea non entraña a
posibilidade de deixar a IU aínda máis fóra do xogo político?
Posicionarse en contra do
modelo de Constitución neoliberal que se propón ten os seus riscos, pero é unha aposta necesaria. O Goberno de Zapatero
apoia unha campaña de “si” e de
marxinación do “non” que é
pouco respectuosa cos partidos
minoritarios. Europa non se pode
construír de costas aos cidadáns
e ás nacións. Comparada coa española, converte a nosa nunha
Constitución case revolucionaria
en materia social.♦

Santiago
Ademais de como cidade do
Apóstolo, Santiago ben pode ser
coñecida –coa bendición de recentes estudos estatísticos–, como a cidade dos bares, porque das
galegas é a que máis deses estabelecementos ten en proporción
aos seus habitantes. A primeira de
Galicia e a terceira de España. Se
cadra polo negocio que sempre se
agarda facer cos peregrinos, que
seguen chegando á cidade nos
anos que non son santos, ou pola
importante poboación universitaria, a capital galega destaca neste
aspecto e aspira ao liderado. Moita oferta cultural, si, pero tamén
moitos bares, un por cada 109 habitantes. Ninguén corre o perigo
de non atopar un mostrador a
man. En Vigo seica é onde hai
menos oferta e tocan a 161 habitantes por bar, que tampouco vai
mal para achar acomodo.
En Santiago tamén vai existir
acomodo a medida para dúas das

A cidade dos bares
XAVIER LÓPEZ

Capital de moitas cousas, e tamén dos bares. A
cifra de locais medra ano a ano, grazas á confianza nas visitas dos peregrinos e estudantes.
súas empresas máis importantes
no sector da automoción. Uro e
Castrosúa non descartaban hai
pouco verse na obriga de deslocalizar as súas instalacións compostelás cara a outras vilas ou cidades onde houbese máis solo para
medrar. O Instituto da Vivenda e
do Solo acelerará a posta en marcha do polígono industrial do
transporte, que se situará a carón
de Finsa e que podería atraer logo
a máis empresas cara a Santiago.
Uro e Castrosúa poderán contar

cada unha cuns cincuenta mil metros cadrados para manteren os
seus programas de expansión.
Pola contra, para os maiores
que aspiran a praza nunha residencia pública segue sen haber
acomodo suficiente na cidade.
Hai outra residencia pública en
construción en Volta do Castro,
pero polo de agora só funciona a
da Porta do Camiño, cun cento de
prazas. E as dispoñibilidades non
melloran tampouco moito coa
oferta de prazas concertadas en

residencias privadas existentes ou
en proxecto. Santiago está hoxe
en disposición de competir con
calquera cidade galega ou española polo número de prazas en
aparcadoiros subterráneos, pero
deixa moito que desexar no tocante ás prazas para vellos. Polo
que se ve, os aparcadoiros son bo
negocio tanto para as administracións públicas –o Concello, neste
caso– como para as empresas explotadoras: os automobilistas
vense na obriga de pagar se queren andar motorizados e pagan.
Pola contra, a inmensa maioría
dos oito mil maiores que viven en
soidade en Compostela terán que
seguir nesa mesma situación aínda que desexasen buscar acomodo nunha residencia. O da residencias é menos negocio. As pensións medias son máis ben baixas
e os empresarios miran para outros sitios. Para os aparcadoiros
de coches, mesmamente.♦

s orzamentos dunha
Administración pública constitúen a peza
básica definitoria da súa orientación económica e social. Por
iso, resulta pertinente avaliar a
previsión de ingresos e gastos
do goberno da Xunta para o
2005 no contexto analítico desta cuarta –e tal vez derradeira–
lexislatura fraguista.
Facer un balance de
resultados require, como paso
previo, lembrar os obxectivos
verbalizados polo conselleiro
de Economía no ano 2002. A
política orzamentaria pretendía
acadar unha medra da
economía galega superior –en
medio punto porcentual anual–
ao que se rexistrase no conxunto da economía española para
propiciar unha converxencia
entre ambas no horizonte do
ano 2015. Para facer realidade
semellante previsión, o
goberno galego asumía a estrita
política aznarista do “déficit cero”, mentres outros gobernos
europeos optaban por unhas
contas públicas con determinados niveis de déficit para
conseguir unha maior recuperación das súas economías.
Os orzamentos da Xunta
para o 2005 certifican o
contundente fracaso daqueles
obxectivos. Nin a economía
galega está medrando, nestes
últimos anos, por riba da estatal nin o propio goberno Fraga
é capaz de manter o seu
compromiso de “déficit cero”.
Os 129 millons de euros de endebedamento neto aprobados
para o ano que vén poñen de
manifesto que o seguidismo da
utopía aznarista tivo graves
consecuencias para o tecido
produtivo e para os
equipamentos de benestar
social do noso país.
A herdanza orzamentaria
do fraguismo é preocupante.
As fontes de financiamento da
facenda galega apresentan síntomas evidentes de esgotamento: un sistema de financiamento autonómico que permite
marxes de autonomía fiscal
moi reducidas e non proporciona a suficiencia de recursos necesaria para prestar os servizos
públicos coa calidade que
demanda a maioría da sociedade galega; un Fondo de
Compensación Interterritorial
que fica conxelado nuns niveis
cuantitativos que resultan abertamente incompatíbeis co mandato constitucional do
equilibrio territorial; uns fondos
europeos sometidos ás incertezas derivadas da ampliación da
UE e unhas capacidades de endebedamento afectadas polas
rixideces estabelecidas no seu
momento por Rodrigo Rato e
compartidas hoxe, no
fundamental, por Pedro Solbes.
Hai algo no que,
certamente, os sucesivos
gobernos de Fraga foron consumados especialistas: o uso
clientelar dos recursos
públicos para seguir no poder.
O custo ecónomico e social de
semellante estratexia tamén
forma parte desa herdanza que
un goberno alternativo deberá
afrontar nos vindeiros anos.♦
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Dedicarase á formación e a vivendas tuteladas temporais

A Fundación Menela inaugura un edificio
para facilitar o lecer dos discapacitados
H. VIXANDE
A Fundación Menela de axuda
ás persoas con autismo e a súas
familias vén de abrir un centro
en Vigo para formar, informar e
facilitar a mobilidade sen barreiras dun colectivo, os discapacitados, que é moito máis amplo do que se tende a considerar.
O edificio de catro plantas situado
no casco vello de Vigo rehabilitouno Menela no marco do proxecto
europeo transfronteirizo Camiño
do Miño, Cami. Ofrece os servizos
de vivenda tutelada e temporal para persoas con discapacidade e aulas de formación para combater as
barreiras físicas que se impoñen
aos membros deste colectivo e para instruír ao persoal de atención
aos discapacitados.
“Unha familia cun fillo, unha
nai, unha avoa, con discapacidade
de calquera lado da Península podería vir aquí para unha estancia
turística curta –explica o mentor
do proxecto, o doutor e secretario
xeral da Fundación Cipriano Jiménez–; consiste nun servizo de
respiro para as familias, que moitas veces queren facer turismo pero que se atopan coa dificultade de
non ter onde levar á persoa discapacitada. Aquí contaremos con
persoal preparado, técnicos acompañantes sociais, que atenderán a
calquera tipo de discapacitado”.
Complementariamente, haberá
un centro de recursos que xestione
toda a información necesaria para
as familias gozaren dunha tempada de lecer en Galiza e o Norte de
Portugal. Será un servizo desenvolvido por unha asociación similar en Melgaço, que tamén participa no programa Cami. Ademais,
moi perto do Porto prepárase outro
centro semellante ao vigués.
“Temos unha capacidade limitada –alerta Cipriano Jiménez–,
neste edificio Cami ao mesmo
tempo só poden estar tres ou catro
persoas con discapacidade atendidas por dous monitores”. Os servizos non son gratuítos polas necesi-

O edificio está situado no centro de Vigo. Á dereita, o secretario xeral de Menela, Cipriano Jiménez, entre a conselleira Pilar Rojo e a alcaldesa Corina Porro.

dades de financiamento dunha instalación como esta; tampouco haberá un cadro de persoal moi amplo, senón que se contratará segundo necesidades puntuais. “Hai unhas tarifas, asequíbeis, pero moitas
veces o problema das familias non
é non poder pagar, senón onde ir
para que a persoa atope atención
mentres visitan unha zona”.
O proxecto Cami, no que participan as entidades do ramo Menela, APPA de Viana de Castelo e
Melgaço e APPDA de Vila Nova
de Gaia, loita a prol da chamada
accesibilidade universal e o deseño
para todos. “Por iso o sesenta por

A palabra latina calamus significaba ‘cana’. E, como os romanos escribían cunha
caniña coa punta cortada transversalmente, denominou este instrumento para
escribir, que andando o tempo foi substituído por unha pena de ave.
Tamén calamus denominou a cana, o
talo, a palla dos cereais, particularmente
do trigo. De aí que calamitas (“desgraza,
praga, catástrofe”) fose empregada tamén, en concreto, como “a perda da colleita do trigo por causa dunha praga dos
talos ou por un desastre meteorolóxico”.
Aproveitamos, de pasada, para sinalarmos que des-astre (des-graza) quere dicir
sen astro, e que unha persoa desastrada
revelaría polo seu aspecto que non ten
(boa) estrela, que non goza do favor do
Ceo. Unha calamidade.
E volvendo a cálamo iremos a calamar, o nome do cefalópodo mariño. A
palabra é de orixe italiana e espallouse
polo Mediterráneo e a Península Ibérica..
En portugués non deu desprazado á forma autóctona, lula, que en Galiza –onde

cento do centro dedícase a formación de persoas no campo da discapacidade –explica Cipriano Jiménez–, tanto de titulados superiores como pedagogos ou psicólogos, como de titulados medios como mestres de educación especial,
aínda que sobre todo vai dirixido a
persoas coa FP2, para instruír a
educadores, monitores e formadores. A preparación deste colectivo
incide directamente na calidade de
asistencia que dan os centros de
atención aos discapacitados”. Por
estas razóns, as aulas de formación
do edificio que abriu Menela están
amplamente dotadas.

Unha vez rematado este edificio, hai novos proxectos en marcha, como o Cami 2. “Preparamos un programa que botará a andar en 2005 para facer series de
animación sobre as dificultades
ás que se enfrontan os cegos, as
persoas que van en cadeira de rodas, quen padecen alzheimer, os
xordomudos, os autistas, os que
teñen parálise cerebral...; hai que
mostrar as barreiras que existen
para que a xente se conciencie e
podan eliminarse, todo o mundo
ten dereito a ir a calquera sitio”.
Este proxecto naceu hai varios anos e hai seis a Fundación

O Fío da lingua

Calamidades
HENRIQUE HARGUINDEY
é habitual nas Rías Baixas– chamamos
lura. A curiosidade da palabra italiana
está en que ao cefalópodo se lle chamou
“tinteiro” (calamaio) pola semellanza
entre este conxunto escritorial e a lura:
bolsa de tinta e cuncha estreita e alongada como a cana de escribir.
Un derivado de calamus, e posíbel
españolismo, é carámbano, estalactita de
xelo que se forma ao conxelárense as
pingueiras de auga co frío, pendendo dos
tellados ou pericotos como unha cana, un
pau. En galego a forma máis espallada é
carambelo, coa que tamén alterna caramelo. É moi doado de entender que da
auga conxelada, caramelo pasase a deno-

minar esoutra materia moi semellante
formada por azucre derretido. A palabra
caramelo para denominar esta lambetada
é de orixe galegoportuguesa, de onde pasou ao español, e a través desta lingua a
outras románicas.
E para non cansarmos máis os lectores e lectoras, o derradeiro derivado de
“cálamo”, unha palabra exótica que nos
relembra lecturas do Far-West e malfadadas historias de indios sempre enganados e asoballados: o calumet. O longo cálamo que constituía o tubo da pipa de fumar acabou denominando a
propia pipa. A da paz que nunca daba
chegado.

PACO VILABARROS

Menela adquiriu este edificio no
centro de Vigo. “Tardamos varios
anos en localizar o sistema de financiamento máis apto, porque
institucións como o concello de
Vigo puxeron moitos atrancos
–explica Cipriano Jiménez–. Hai
un ano e medio comezaron as
obras; cumpríronse todos os prazos programados”. En total, entre
a adquisición do edificio e a súa
rehabilitación, investiuse case un
millón de euros. “Pagou Europa”,
indica o secretario xeral de Menela, para matizar con ironía a continuación: “como o oitenta por
cen do que se fai neste país”.♦

A palabra é normanda, da Normandía
francesa, pois foron os normandos conducidos por Jacques Cartier os que descubriron e colonizaron primeiro (de aí a
implantación do francés no Québec) o
Canadá.
Aínda que hai quen defende que os
primeiros europeos en chegaren ao novo continente –que daquela se pensaba
era un dos xa coñecidos, pois esta rota
marítima era a da India polo camiño inverso– foron outros: os auténticos normandos. É dicir, os “homes do Norte”,
os Nord man, os viquingos. Disque eles
viaxaron ás terras do que hoxe é Alaska
e chegaron antes que Colón a ese continente que despois se chamou América
en lembranza do xeógrafo Américo
Vespuccio.
Os homes do Norte, que na Idade Media se instalaron na Normandía e que fixeron incursións en Galiza como lembran
–hoxe testemuñas de ledas romarías e de
confraternizacións folclórico-gastronómicas– as Torres do Oeste en Catoira.♦
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Manuel María, cantor do Nadal

Grazas,
Pilar!
XOSÉ LUÍS MUÑOZ

VITORINO PÉREZ PRIETO
Manuel María era un home crente-cristián de
fonda vea relixiosa, fronte a certos tópicos que
se teñen feito del no sentido de ser unha persoa
allea e, o que sería aínda peor, remisa ao mundo da fe e da práctica relixiosa, por ter sido tamén moi crítico, con toda xustiza, cunha Igrexa galega, “traidora ao seu pobo”, como el
mesmo ten dito. Así o teño escrito en máis dunha ocasión, particularmente no máis completo
libro que se publicou sobre el en vida do poeta
(Manuel María, Lugo 2001); fíxeno alí con
verbas que o mesmo autor leu con moito agrado, véndose ben reflectido nelas, como me comentou el mesmo. Máis aínda, o Manuel ten
escrito versos maduros contra a irrelixiosidade
do seu tempo: “Xa ninguén acredita no sagrado,/ no que é unción, recollemento,/ asombro
interior, inefabilidade,/ mandato imperativo.
Todo é/ vulgaridade, siquiatría menor/ e mui
mediocre...” (As lúcidas lúas de outono, 1988).
O vate chairego viviu unha relixiosidade
cunha angueira existencial e unha fe cargada
de fonda crítica social fronte a moitas manifestacións relixiosas; pero tamén viviu unha fe
sinxela e popular, expresada magníficamente
en versos que teño citado moitas veces: “Son
dunha caste rexa de labregos fideles a súa terra io seu Deus”. Esta relixiosidade está expresada particularmente en tres obras: Terra
Cha, Panxoliñas e Novena a Santa Isabel.
É do segundo poemario do que me quero
ocupar hoxe, neste tempo de Nadal. As Panxoliñas de Manuel María –que gardo con agarimo cunha fermosa dedicatoria do poeta–,
editadas en 1992 pola Asociación Xermolos
de Guitiriz, foron compostas na súa meirande
parte pola década dos sesenta e algunhas nos
anos oitenta, servindo de felicitación aos amigos. Feitas cun estilo popular, son fieis ao sentimento co que os galegos viviron tradicionalmente o Nadal, e que aínda pervive, en parte,
no mundo rural; alí, o Nadal aínda non foi afogado de todo polo gordo ianqui mercantilista
do Papá Noël, que toca a campaíña diante dos
grandes almacéns, e que, como canta a melodía de Melendi, dá a sensación que “La Navidad la ha inventado El Corte Inglés”.
O tema constante das panxoliñas do Ma-

nuel (que sabía moi ben o significado do seu
nome de pía: “Deus connosco”) está expresado no retrouso que aparece en varias delas:
“¡O Neniño Deus/¡O Deus verdadeiro!”. O
estilo popular, cargado coa esperanza que
trae o Nadal, queda ben reflectido na “Panxoliña labrega”, que empeza cun dramático
“Oubean lobos na serra”, e remate cos versos: “¡Están luceiros brilando!/¡As estrelas
alumean!/¡O río baixa cantando/ e os lobos
xa non oubean!”. ¡Que valiosa esta palabra
de esperanza, cando aínda seguen ouveando,
como sabía moi ben o Manuel, tantos lobos
rapiñentos na nosa terra!.
Resulta particularmente emocionante a

G

“Panxoliña do poeta”, de ton máis persoal e
existencial que as demais: “O camiño está
só./ A noite sen luz./ ¡Pra alumar a noite/ o
Neno Xesús...!/... / A noite pon medo./ ¡Vanse apagar/ estes meus anceios!/... / Ten luz o
camiño./ ¡A noite sen medo! / ¡O Neno Xesús
/ naceu no meu peito!”.
E non hai mellor maneira de poñermos
punto final que facelo coas súas “Verbas pra rematar: “Que o Nadal teña o brilo puro do luceiro/ e o Aninovo traia/ un tempo ventureiro/
Que a luz que nos aluma/ veña por noso ben./
Per omnia saecula saeculorum. Amén”.♦
VITORINO PÉREZ PRIETO é teólogo e escritor.

razas, Pilar! Grazas por
me reconciliar coa humanidade. Confeso
que até o 15 de decembro, andaba eu ás voltas coa dúbida
de se neste mundo cabería outra moral ou se admitirían outros códigos, máis alá da
moral de Bush e o código de
Donald Rumsfeld; máis alá da
moral de quen é capaz de
falsear a realidade para que
cumpra aos seus propósitos
guerreiros, e de quen di
durmir tranquilo a pesar dos
cárceres do Iraq e da vergonza
guantanamera. Si, Pilar. Por
un momento cheguei a temer
que xa non sería posíbel nin
outra moral nin outros códigos
máis ca estes que se xustifican
en si mesmos, ao abeiro dunha
forza militar que ademais de
morte é quen de crear esa moral e ese código.
Confeso tamén, Pilar, que
até o 15, andaba eu a teimar
coa machadiana pantasma das
dúas Españas: “Españolito que
al mundo vienes, te guarde
Dios. Una de las dos Españas
ha de helarte el corazón”. Asegúroche, Pilar, que tamén eu
sentín dor e carraxe diante do
espectáculo que se montou ao
redor da Comisión do 11-M.
Actuaban –a que si?– uns e
outros, todos, coa moral de
Bush e ao amparo do código
Rumsfeld, como se estes,
fosen os piares incuestionábeis
sobre os que ten que asentar o
devir do mundo. Si, Pilar, sentín dor e carraxe. Non coma a
vosa, que eses vosos sentimentos non caben en corazón alleo
ningún. Pero sentín a dor e a
carraxe de pertencer a unha
humanidade na que todo se pode xustificar a partir dunha falsa moral que deriva en códigos
ad hoc, legais –faltaría máis!–,
que o mesmo serven para ir a
unha guerra, que para tratar como animais os presos, para
montar espectáculos sobre os
cadáveres do 11-M e a dor das
súas familias, ou para nos
enredar con adiviñas de
montañas e desertos.
E é que, Pilar, nin uns nin
outros coñecen a palabra, e
moito menos o concepto “ética”, que deriva do grego ethos
que quere dicir “carácter”. Pero é que por non coñecer non
só non coñecen a ética; é que
tampouco coñecen a estética,
o que comporta unha falta de
estilo. E así foi, Pilar, como
durante meses a Comisión do
11-M en particular, e o
discorrer político en xeral, nos
regalaron ese bochornoso
espectáculo que, en boa hora,
ti puxeches en evidencia.
Grazas, Pilar! Grazas por
me reconciliar coa humanidade
e por me proporcionar un código no que a ética prima sobre a
legalidade. Que xa sabemos
que legal pode ser desde a guerra á pena de morte; desde a
tortura á violación, e mesmo
esa irresponsable destrucción
do planeta, que a tantos ocupa.
Grazas, Pilar! Grazas! Tamén eu me apunto ao teu código; ao código Manjón.♦
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A desaparición
da aldea e
o belén galego
PEPE POL xes touros que escapan do presunto
Non hai tantos anos, había polos redil que engaiole a súa liberdade.
campos galegos eses portais que Pranto nos ollos, nubes negras no
chamaban aldeas, eran un espello horizonte e a neve da branca purevivo daquel Belén palestino, pero za derretida polo lume abrasador da
nun contorno xeografica e econo- deshumanización que converte en
micamente máis favorecido, aínda deserto un paraíso de vida, que
que como sempre pasa na vida ru- asusta os benxamíns e rouba o salral, era a existencia dura, un autén- vador lume familiar deixando os
tico pesebre naquelas casas de pe- fogares convertidos en gaiolas de
dra, pero pechados neses muros ha- cimento onde están pechadas esas
bía un gran tesouro, unha familia figuriñas de terracata que son coloexemplar arrodeada de pastorciños, cadas, ou mellor dito, paradas, coesas crianzas, que eran como anxos mo chantadas por esas rúas que esvivos que coidaban de vacas, ove- tán en cada decembro engalanadas
llas... da veceira enteira mentras ían con múltiples luces que non son
regando os eidos de sentimentos máis ca reclamos que adulteran o
coas súas alegres panxoliñas, coas verdadeiro sentido do Nadal. Cansúas risas cheas de alborozo que fa- do pasan as festas recollen eses
cían que o Belén estivera moi vivo adornos e queda outra vez, como
para que soamente
esquecido da man
no medio rural pade Deus, ese Belén
recía ter sentido o
de figuriñas que
sborrallaron
Nadal. Eses passon monicreques
torciños nada pedí- o Belén rural, tan
da man do destino,
an, nin solicitaban
que camiñan, cosemellante
daquela
xoguetes dos Reimo
silenciosas
ses, facían eles os Palestina de hai
sombras, con rapiobxectos de xogo,
dez e silencio, buspero iso si, cada 5 milenios,
cando onde haberá
de xaneiro deixaun verdadeiro porban os seus zapa- para facer unha
tal, pois este da citos agardando que ilusionista réplica.
dade é un escapapara o ano tivesen
rate que soamente
o po dos mesmos Por non quedar,
presenta hipocricamiños, pero un
sía, gardando na
nin
vacas
quedan.
día, unha véspera
trastenda a maldada Epifanía, Herode, esa daga de dudes, non podendo
plo fío que cercena
matar os pastorciños inocentes, o espiritual do verdadeiro Nadal.
rouboulles os zapatos vellos e deiOnde quedou aquel regato praxounos para sempre descalzos, pois teado? Onde aquela estrela? Que
aqueles nenos, por culpa do malo foi daquelas Marías que levaban na
serían convertidos en homes espa- súa cabeza un ceo límpido e desperexidos como area no deserto, cos xado de procelosos pensamentos,
pés sangrantes e o corazón roto e nos seus ombreiros o peso dun fochorando a bágoa viva porque o gar campesiño? Que foi deses Xomaldito Herodes escachou, como sés sempre coa súa poliña en floriaquel lobo, dos contos a humilde da primavera e as súas mans empalloza que quedou ruinosa e sen puñando a fouce que desbrozaba o
tellado. Recordo aquela noite, tan camiño? Quedaron metidos naqueboa, en que todos, sagrados pais e la caixa de agasallo que chamamos
pastorciños, quentándose co afecto agro, están esperando que chegue
paterno e materno, coa vista crava- esa Natividade en que algún nenida na chama que desprenden os le- ño retire coas súas delicadas mans
ños que arden na lareira, porque alí a gasa da brétema do pasado que
parecen ver a estrela que buscan; parece papel que envolve e retire a
toda a estancia estaba moi quente luctuosa fita que ata esa caixiña;
aínda que fóra houbese moito frío, logo, levantando a tapa atopará o
pero cando a familia vive o Nadal Belén de onte, ese da verdade que
non existe xélida tristeza e si paz e nunca cambia porque contén as fiamor, ás dun mesmo anxo. O lume guras sinxelas de sempre aínda
familiar, o espírito do Nadal, vivo, que, por desgraza, hoxe haxa nenas
aceso en cada instante. Non traerán que canten estrañas cancionciñas,
os Reises ouro nin mirra pero si o nas mesmas portas do Nadal, que
incenso amoroso e familiar. Pero din: “antes muerta que sencilla”,
non sei como, ese Belén xa non parece que de pastora nin falar, que
existe, o xigante Herodes rompeu frialdade e tristeza; renunciar a ser
as casiñas, asustou os pastorciños. a esperanza da humanidade e queCantas realidades soterradas baixo dar como moscas golosas atrapaas púas lacerantes dos montesíos dos na abraiante encandiladora luz
silveiros, tanta fe, confianza e espe- de neón.
ranza levada, apresada nos brazos
Escoitemos as campás de Bemonstruosos do éxodo. Esborralla- lén, ese canto do galo e o ladrido
ron o rural Belén para, cos pobres do can que avisan que pasa o
despoxos, querer intentar facer un- tempo e que chega o verdadeiro
ha ilusionista réplica, moi distinta e home que abrirá as portas do memoi diferente, daquela que era tan dio rural que, algúns queren
parecida e semellante a aquel Portal manter pechadas para vivir esas
de hai milenios. Por non quedar, opulentas festas; tendo esas pernin vacas quedan; pois volvéronse sonaxes que fixeron posíbel isto
“tolas” e os mansos bois son salva- esquecidos por completo.♦

E

Imaxe do Belén do escultor ourensán Arturo Baltar que podemos contemplar na capela de San Cosme e San Damián en Ourense.
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Estrutura
da poboacion e
políticas públicas
MANUEL CAO

UGT e CCOO impulsaron as mobilizacións de Izar noutros puntos do Estado pero dificultaron as que se realizaron en Galiza. Na ilustración, manifestación celebrada o 26 de setembro en Ferrol.
IAGO LÓPEZ/ AGN

A CIG non asina o texto da SEPI, CCOO e UGT

O acordo sobre Izar aboca
ao desmantelamento dos
estaleiros de Fene e Ferrol
H.V.
O acordo marco sobre Izar
asinado o 17 de decembro
non define a carga de traballo
do estaleiro de Fene, prexubila en Ferrol e Fene 1.500 persoas e aboca ao desmantelamento a estas dúas factorías.
“Pleno á baía de Cádiz”, titulaba
o venres 18 de decembro a prensa andaluza. O acordo asinado o
día antes entre a Sociedade de
Participacións Industriais e os
sindicatos UGT e CCOO –a CIG
non asinou por entender que é lesivo para Galiza– recollía punto
por punto as demandas formuladas polos andaluces na pasada
primavera, cando a Sepi anunciou a segregación dalgunhas
das factorías civís de Izar e a súa
privatización –curiosamente o
estaleiro civil de Puerto Real entrou na nova Izar militar e competirá directamente con Ferrol,
ao que non se lle atribúe carga de
traballo concreta.
Aínda que o acordo marco
asinado entre os sindicatos estatais e a Sepi contemple que Fene
continúa na Izar militar, o documento confirma as exceptativas
máis pesimistas para a construción naval en Galiza. Mentres os
restantes estaleiros e centros da
nova Sepi coñecen a súa carga de
traballo, Fene e Ferrol non. Ademais, estes centros perderán en
total 1.500 postos de traballo directos por prexubilacións sen que
haxa máis criterio que o da idade.
Por outra banda, Fene segue sen
que lle levanten a prohibición á
construción civil, desaparecen as
mencións á actividade off shore e
queda o cadro de persoal baixo
mínimos e profundamente desestruturado. As xubilacións previs-

tas só se fan segundo a idade, sen
atender á cuestión gremiais para
ter un plantel capaz de realizar o
traballo. Así, poderían quedar
tantos mandos como persoal de
obra, o que impide acometer calquera actividade.
Aínda que o acordo da Sepi
conta coa aprobación do Goberno
central, o novo comisario da
Competencia, Jonathan Tood,
amosou as súas reticencias porque na nova empresa militar “hai
máis estaleiros dos previstos”.
Falaba de San Fernando e sobre
todo de Fene. Esta diferenza de
opinións dáse porque dentro do
acordo o Estado non podía sinalar
o peche de San Fernando si quería asinar o acordo cos sindicatos
UGT e CCOO. Pola contra, o
plan da Sepi fai algo moi do gusto de Bruxelas: non determinar a
carga de traballo para Ferrol e Fene, o que deixa ao borde do desmantelamento estes dous centros.
Segundo indicou a CIG,
“nunca houbo tanta demanda [de
construción naval] como agora,
porque os estaleiros asiáticos xa
non poden contratar máis porque
teñen cuberta a súa cota até o ano
2007 ou 2008”. A pesar deste dato, os estaleiros públicos renuncian a parte da construción civil.
Esta renuncia parcial implica
que o estaleiro de San Fernando
poderá construír barcos civís
sempre e cando non supere o
20% da facturación da construción militar. A cuestión é que a
San Fernando autorizóuselle a
construción civil mentres a Fene
non, cando existía un acordo para levantarlle o veto nesta actividade en 1997 –decisión que se
incumpriu, como tamén se incumpriu o acordo posterior do
Plan Galiza para levantar esta

prohibición e posibilitar a construción dos buques de dobre casco que tras o Prestige comeza a
demandar o mercado.
Outra das discriminacións
con Galiza ten que ver coa construción do Buque de Apoio en
Combate xemelgo do Patiño,
que se fixo en Ferrol. Esta embarcación adxudicouse a Puerto
Real despois de darlle apresuradamente unha autorización para
a construción naval militar. Agora, para poder fabricar este barco
será necesario o traslado a Andalucía de persoal especializado
procedente de Ferrol, cando o lóxico era que se fixese no estaleiro galego. A decisión de facer en
Puerto Real o xemelgo do Patiño
tomouse tras unha reunión entre
o ministro de Defensa, José Bono, e o presidente da Junta de
Andalucía, Manuel Chaves. O
secretario de Política Industrial
da CIG, Xurxo Cordero, lembrou que a decisión vén dada
porque Andalucía é un lugar de
interese electoral para o PSOE.
Ás marxe desta cuestión, non
se cumpriu unha demanda unánime do Parlamento galego como
era a constitución do Complexo
Integral de Construción Naval
Público en Ferrol e Fene, debido
ás sinerxías que produciría a súa
proximidade. Non embargante,
tras o acordo entre os sindicatos
CCOO e UGT e a Sepi, si vai
adiante en Cádiz. Por outra banda, a decisión de reducir a construción naval civil pública ao
20% da militar e a súa localización en Cádiz implica recortar a
presenza industrial nesta actividade, cando un país como Alemaña non reduce a súa produción
e continúa a ter o 54% da cota europea de construción naval.♦

Unha revisión das estatísticas de poboación por idade revela diferenzas importantes que condicionan as preferencias
sociais e as ofertas programáticas dos axentes políticos e
socioeconómicos. Con datos de 2003, a distribución da poboación por idade en Galiza indica que o 16,95% ten menos de 20 anos mentres que o 26,25% ten máis de 60. Como dato espectacular citamos que o número de individuos
de 0-4 anos é de 91.840 mentres os maiores de 80 anos chegan a 152.979 persoas. Datos equivalentes para o ano 2002
indican para España unha relación 20,29 / 21,52, para a
Unión Europea 22,9 / 21,7 e para Catalunya 19,12 / 21,76.
Precisando máis, recollemos datos para Galiza 2003, que
indican que por cada 100 persoas menores de 16 anos existen 171 maiores de 65. Analizando os datos por provincias
obtemos que en Ourense a relación é de 100 menores de 16
anos por 261 maiores de 65 existindo un só concello no que
o total de menores supera o total de vellos, O Barco de Valdeorras. Para a provincia de Lugo a relación entre os mesmos grupos de idade é 100/260 e só en Burela hai máis menores ca vellos. Na Coruña a relación é de 100/163 é os
concellos con maior proporción de menores ca vellos son
Ames, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oroso e Teo. Finalmente, en Pontevedra a relación menores/vellos é de
100/127 sendo os concellos con menos vellos ca menores
Baiona, Cambados, Gondomar, Nigrán, O Porriño, Poio,
Pontecesures e Salceda de Caselas.
Semella fóra de dúbidas que a estrutura por idade é un
factor importante á hora de elaborar as preferencias dunha
sociedade. Unha poboación moi envellecida demandará estabilidade de prezos e rendas, mantemento dos seus dereitos de propiedade e servizos públicos de saúde e asistencia
social. Pola contra, unha sociedade nova preferirá políticas
orientadas ao crecemento, creación de emprego, acumulación de riqueza, servizos educativos e innovación tecnolóxica. Neste sentido, os partidos políticos con aspiracións de
goberno tratarán de presentarlles aos seus cidadáns-electores programas e proxectos orientados a satisfacer tales demandas para competir no mercado político. En xeral, a propensión a votar por parte das persoas de maior idade supera á dos máis novos polo que a súa influencia no proceso
decisorio democrático aumenta máis que proporcionalmente. No ámbito político, podería acadarse un equilibrio entre
as necesidades dunha poboación envellecida e as políticas
públicas ofrecidas polos policy-makers. É no ámbito económico-financeiro onde xorden os desequilibrios que lle
afectan ao sostemento a medio prazo dun modelo deficitario no social e no tecnolóxico.
O aumento da esperanza de vida e a diminución das taxas de natalidade está a levar a un desequilibrio socioeconómico ao que se lle intenta buscar solucións diferentes.
Para uns a solución provén da inmigración masiva de persoas en idade de traballar para poder sustentar o sistema de
benestar e manter a competitividade da economía. Un efecto non querido e fonte de potencial conflitividade provén
do choque de intereses e valores que nalgúns casos pode
xerar violencia e poñer en perigo as culturas preexistentes.
Para mitigar este problema algúns propoñen aumentar a
idade de xubilación redefinindo os roles tradicionais dos
anciáns tendo en conta elementos cualitativos como o seu
estado físico e mental en lugar dos cuantitativos como os
anos vividos ou traballados.

‘A

propensión a votar
por parte das persoas de maior idade
supera á dos máis novos
polo que a súa influencia
no proceso decisorio democrático
aumenta máis
que proporcionalmente”
O proceso de globalización e a interdependencia acelerará os cambios cara ao reaxuste dos desequilibrios poboacionais en cada área socioeconómica máis, no curto prazo, as
forzas económicas e políticas reestruturarán a asignación de
investimentos privados e de recursos públicos de acordo coa
súa rendibilidade económica e político-electoral.♦

A ‘comunidade nacional’ socialista ou
a reforma Ibarretxe ‘destilada’
CÉSAR LORENZO GIL
O 30 de decembro o Plano Ibarretxe pasa a súa gran proba.
Logo de se salvar na fase de comisión grazas á abstención de
Batasuna, a reforma do Estatuto de Gernika entra nun novo
espazo, no que os socialistas
queren participar activamente.
Houbo quen dixo cando se lanzou
ao aire o Plano Ibarretxe que a
idea era un deses proxectos kamikazes destinados ao suicidio
voluntario para que da súa semente nacese outro programa político
si capaz de servir de punto de partida para unha profunda reforma
do Estatuto vasco que teña en
conta a meirande parte das sensibilidades do electorado. Esa posibilidade, fora ou non voluntaria,
parece cada día máis plausíbel.
A reforma proposta polo
PNV foi amplamente debatida,
difundida e estudada en Euskadi.
Até Madrid chegaron só os ecos
máis sensacionalistas pero no territorio para o que foi deseñado
coñécese ben. Para os partidos
na oposición, a aposta do lehendakari non é asumíbel pola
maioría dos vascos porque racha
“unhas regras de xogo aínda vixentes”, en palabras do líder socialista Patxi López.

O PNV conseguiu levar ao pleno do Parlamento o seu proxecto de reforma do estatuto.

É por iso moi posíbel que na
primeira votación parlamentaria
se rexeite. A única maneira de
que se salvase sería grazas ao
apoio explícito de Batasuna, ou
de parte dos seus deputados,
que se abstivo na fase de comisión. Os que albiscan esa probabilidade falan de “interese da
esquerda abertzale por tender
pontes” e demostrar con feitos
políticos o seu compromiso coas institucións vascas fóra do

dominio da ETA. A cambio do
apoio, o tripartito vasco serviría
de cicerón para que a ilegalizada Batasuna puidese volver á
normalidade política.
Para outros, en troques, o fracaso vénlle ben ao goberno Ibarretxe. Con eleccións en maio, o
PNV quere que cadaquén chegue
ás urnas coas ideas ben claras:
máis que o presidente autónomo,
escóllese o modelo administrativo de Euskadi.

Esta estratexia leuna perfectamente o PSE e por iso lanzou
a súa proposta de reforma propia. Patxi López e a inmensa
maioría dos socialistas vascos
(Rosa Díez e Nicolás Redondo
Terreros teñen altofalantes en
Madrid pero non representación
no seu territorio) queren volver
cogobernar cos nacionalistas.
Esa é a liña que José Luis Rodríguez Zapatero ditou para
“destilar” as ansias “soberanis-

tas” catalás e vascas e facer participar os partidos autóctonos na
dirección do Estado.
A proposta de López fala de
comunidade nacional e segue a
liña de Pasqual Maragall e a súa
“nación de nacións” para converter a España nun estado realmente plurinacional no que se respecten os feitos diferenciais e se consolide unha democracia real onde
os pobos tamén decidan.
O PP, consciente de que o
plano socialista esfarela a xa moribunda “alianza constitucionalista”, non move ficha e aguanta
en Vitoria para non crear tremores en Madrid. A candidata
popular, María San Gil, podería
perder todo o caudal de votos
que o seu antecesor, o agora eurodeputado Jaime Mayor Oreja,
obtivera nas últimas eleccións e
a dereita voltaría ao ostracismo
político no que estivo até que José María Aznar ordenara o acoso
e derruba do goberno do PNV.
Para o PP, non fan falta reformas do modelo territorial e tocar
Gernika é un erro. A súa postura
continuísta, a pesar dos desexos
dos seus dirixentes, tamén vai ter
que pasar pola proba das urnas
para demostrar que hai unha parte substancial da sociedade remisa a avanzar no autogoberno.♦

Zaragoza aproveita a Expo para conseguir infraestruturas
RUBÉN RAMOS / ZARAGOZA
Razóns urbanísticas e de autoestima aragonesa serven para
xustificar o grande interese en
promover a Expo de Zaragoza e a
magnífica celebración de cidadáns e autoridades.
Na noite do xoves 16 ao venres 17 de decembro, a Casa Consistorial de Zaragoza ofrecía un
aspecto insólito. Centos de persoas que nunca estiveran na “sala noble” do Concello brindaban
con cava (catalán, aragonés e de
todos os corrunchos), a altas horas da madrugada. Coma se se
tratase dunha posmoderna toma
do “Pazo de inverno”, facíanse

fotos con cámaras dixitais xunto
a concelleiros, cadros ou nas
mesmas escaleiras do edificio.
Poucas horas antes, desde
París chegara unha noticia que
sen dúbida cambiará para sempre a Zaragoza e Aragón: a capital maña organizaría a Exposición Internacional de 2008,
despois de bater claramente as
suas rivais, Trieste e Tesalónica, malia as manobras de Silvio
Berlusconi.
Por primeira vez en moitos
anos, os aragoneses unénse a
prol de algo. Acostumado a estar
sempre á defensiva e loitar contra proxectos agresivos que che-

gaban do centro da Península, o
pobo aragonés non tivo moitas
ocasións no pasado recente de
celebrar algo importante, se deixamos a un lado as intermitentes
vitorias deportivas do Real Zaragoza. Por iso a consecución da
Expo supón un cambio radical
para a súa autoestima colectiva.
Ademais deste efecto psicosocial, a cidadanía aragonesa espera que a mostra poida actualizar as infraestruturas de Zaragoza e o seu contorno. Todas as cidades importantes do Estado español tiveron nos últimos anos
algún impulso especial, menos a
capital do Ebro, que ficou atrasa-

da e á espera continua de investimentos, tal e coma pasaba co
resto de Aragón.
Xunto coa autoestima aragonesa e coas infraestruturas, o
gran vencedor desta historia é o
alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch. El foi quen de propoñer na campaña electoral de
1999 que a cidade se candidatara
para a Expo de 2008. Agora o
antigo biministro consegue ademais da Expo fortalecer a súa
imaxe persoal e dar un golpe de
autoridade no sempre difícil
PSOE zaragozano.
A ilusión e o entusiasmo enchen hoxe gran parte dos lares

zaragozanos e moitos dos aragoneses. Porén, tamén hai quen ten
medo de que os verdadeiros beneficiarios da Expo sexan os de
sempre, como o chamado na capital do Ebro “cártel del
ladrillo” que se fixo de ouro nos
últimos anos coa especulación
urbanística. Ese tamén é un dos
grandes retos da Expo e tempo
haberá de comprobar se é ou non
posíbel. Por agora ainda é tempo
de ilusión e euforia entre a poboación, sabendo que durante uns
meses Zaragoza será a sede internacional do debate sobre a auga e o desenvolvemento sostíbel
(o tema da exposición).♦

Portugal dentro dunha urna
C. LORENZO
Entre febreiro do 2005 e xaneiro do 2006,
os portugueses acudirán catro veces ás urnas. Primeiro para escoller o novo goberno
após a queda de Pedro Santana Lopes. En
abril, en referendo sobre o tratado constitucional europeo. En setembro para elixir alcaldes e finalmente para decidir quen será
o seu vindeiro presidente da República.
E todas estas decisións chegan nun momento crítico da credibilidade política no
país. A decepción do último goberno socialista, dirixido por António Guterres, abrira
certas esperanzas de renovación da man do
centro-dereita dun José Manuel Durão Barroso florentino nas formas, romano nas intrigas de palacio mais incapaz de gobernar
para todos e moi afastado do país.

A era Barroso foi un axuste de contas
dos poderes atinxidos polo socialismo, un
disparadoiro que deixou moitos cadáveres políticos e varios escándalos que deixaron impávida á aínda pudorosa sociedade lusitana. Os casos de pederastia da
Casa Pia, nos que participaron supostamente altos cargos da administración, da
xudicatura e incluso famosos presentadores de televisión, revelaron a podremia
moral de gran parte dunha elite lisboeta
mantida nos anos gloriosos do Portugal
“plenamente europeo” incapaz de saír do
vagón do fondo da UE.
A intelixencia de Barroso ditoulle fuxir de São Bento tan pronto tivese ocasión. De “camareiro” (Barreiro Rivas

chamouno así) nos Açores pasou a presidente da Comisión Europea e saíu ás carreiras para Bruxelas, deixando as gabetas abertas e as cadeiras de veludo coa
panza destripada.
A desorde reclamaba medidas radicais
para comezar de novo en Portugal. Mais o
presidente da República, Jorge Sampaio,
non soubo ollar a medio prazo e cometeu
o erro de decretar a continuidade da coaligación PSD-PP a través do ex alcalde de
Lisboa, Pedro Santana Lopes. Os vizos
deste ambicioso político ficaron en agua
de bacallao no primeiro atranco. A demisión do seu ministro de Deportes e grande
amigo deixouno sen creto ante a opinión
pública. Mais Sampaio xa sabía dos infor-

mes que alertaban de graves irregularidades contábeis e outros escándalos financeiros que Lopes herdara de Barroso. O
propio presidente tiña que recoñecer o seu
anterior erro e disolveu o Parlamento.
As enquisas dan como gañador o socialista José Sócrates. Teno doado. Esta
mesma semana sóubose que o goberno
portugués falsificou os datos de déficit público e de produto interior bruto. O ministro de Defensa e líder do PP, Paulo Portas,
anunciou que a coalición segue en pé pero
que debe prepararse para a oposición.
O país vivirá nunha urna durante un
ano. Hai quen recorda a última novela de
José Saramago, ateigada de urnas con
centos de miles de votos en branco.♦
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Só o apoio de Batasuna salvaría o proxecto do PNV no Parlamento vasco
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Agro
e fame
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

A

migración do
rural á cidade é
unha
característica destes
tempos en todo o mundo.
Na actualidade, e por
primeira vez na historia
da humanidade, a
poboación urbana é
superior en número á
rural.
A produción agrícola
medrou de xeito
considerábel nos últimos
anos, mais neste mundo
de contrastes iso levou a
que diminuísen os
ingresos para quen
produce e aumentasen os
prezos para quen
consome.
No planeta hai
alimentos de abondo
para satisfacer as
necesidades da
poboación mundial. Pero
a realidade di que 800
dos seis mil millóns de
persoas que hai
actualmente padecen
fame crónica.
A tecnoloxía abriu
unha fenda entre dous
tipos de agricultura que
van por vieiros opostos.
O modelo agroexportador que privatiza
augas, terras, fragas,
sementes e tamén
coñecemento é o do
Fondo Monetario
Internacional e o da
Organización Mundial
de Comercio. Por outra
banda, a agricultura
local, compatíbel co
ambiente, vai dirixida a
garantir a soberanía
alimentar, o dereito da
xente a producir o que
necesita para vivir,
garantindo o básico.
A reforma agraria,
histórica demanda
xornaleira, ten coma
máximo inimigo o libre
comercio, instrumento
que se aplica para
beneficio do capital
transnacional, campión
sen rival nas relacións
comerciais entre países.
As tentativas de
unidade de acción entre
estados con gobernos
que cuestionan o
comercio actual van
dirixidas á distribución,
pero non tocan o eido da
produción.
Veñen de xuntarse
en Valencia
representantes de
movementos labregos de
70 países que loitan
contra esta situación.
Traballan no presente,
pero pensan tamén no
futuro. Practican a
desobediencia activa,
ocupando terras.
Semente que dará froito
no tempo axeitado.♦

O presidente brasileiro Lula. No centro, o líder do PMDB, José Sarney e, á dereita, o ministro de Integración, Ciro Gomez.

Varios ministros permanecen no goberno a pesar das diverxencias

O verán máis quente de Lula
CÉSAR LORENZO GIL
Dous partidos aliados do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciaron que lle
retiran o apoio ao goberno. Mais
os ministros pertencentes a estas
forzas fican no gabinete. A crise converteuse nunha simple
puxa de nomes en cada partido.
Lula nin descansará no verán,
que agora comeza no Brasil, nin
tampouco chega ao seu terceiro
ano de mandato coa soga ao pescozo. A crise que se anunciaba
no seu gabinete pola retirada dos
apoios do Partido Popular Socialista (PPS) e do Partido do Movemento Democrático do Brasil
(PMDB) acaba convertida en
treboada servida en vaso de tubo.
A outra punta do ataque é a

fereza dos ataques do principal
partido da oposición, o Partido
Social Democrata do Brasil
(PSDB), que xa comezou a
quentar a campaña electoral do
2006. O ex presidente, Fernando
Henrique Cardoso, acusou a Lula de “vender como propias as
políticas económicas” que el xa
puxera en práctica.
A rebelión dos aliados frustrouse no gabinete. O PMDB sofre unha fonda escisión interna
entre o sector oficial maioritario,
no que militan os líderes parlamentarios e os ministros, e unha
facción crítica que argallou unha
asemblea extraordinaria que decidiu arredarse do Partido dos Trabalhadores (PT) de Lula. Mais ao
final, os dous membros do gabinete desta forza, Amir Lando (Se-

guranza Social) e Eurício Oliveira (Comunicación), decidiron
permanecer xunta a Lula e, incluso, os portavoces na Cámara de
Deputados (José Borba) e no Senado (Renan Calheiros) fixeron
unha declaración pública ratificando a alianza gobernamental.
Para os críticos, o PMDB debe aspirar a colocar un candidato
propio á presidencia na segunda
volta. “Non podemos colaborar
cun goberno conservador e liberal que non pensa máis que nos
ricos”, rezaban as conclusións da
última asemblea.
O caso do PPS si acabará en
escisión dentro do propio partido.
O liderado de Ciro Gomes, ministro de Integración, ex gobernador
do estado do Ceará e candidato á
presidencia no 2002, chocou coa

maior parte da súa formación. A
crise medrou en clave interna e o
propio Gomes puxo o cargo á disposición de Lula. Mais o presidente non lla aceptou, amparou a
súa xestión e fixo de mestre de cerimonias na creación do novo partido do cearense, que podería sumarse ao cinto de fieis do PT, no
que está, por exemplo, o Partido
Comunista do Brasil.
As críticas do PSDB, tan propias das longas precampañas brasileiras, procuran relanzar a figura
do ex presidente Cardoso (cuxa
enorme popularidade agora parece
diminuída polos apoios ao Lula) e
preparar a candidatura para o
2006. O actual gobernador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, parece o escollido para loitar
contra o PT dentro de dous anos.♦

Aquí fóra

As Galicias do latón e do granito
XULIO RÍOS
O libro branco da acción exterior de Galicia volver as nosas singularidades e facer da noxa é unha realidade, toda unha proposta de sa terra aquela célula de universalidade coa
guía para a acción que pode ser asumida con que soñaban os galeguistas dos anos trinta.
naturalidade por calquera sector de actividade En segundo lugar, reivindica un impulso exdo noso país, por calquera actor político e so- terior decidido, é dicir, a toma de conciencia
cial. Esta proposta, primeira no seu xénero dos sectores mais dinámicos do noso país a
pola temática e a formulación, toma boa nota respecto da necesidade de comprometerse
do crecemento da importancia do factor exte- coa participación internacional, un discurso
rior nunha sociedade globalizada,
que
debe
un peso que afecta a mil e unha acimpregnarrxe un compromiso nos a todos,
tividades, e reivindica a necesidade
de adoptar dinámicas proactivas
nese
de
todos
para que a acción porque
que eviten a nosa transformación en
eido xógase
xestores pasivos dun cambio que,
boa parte do
exterior deixe de ser
en boa medida, nos resulta imposínoso futuro.
un aspecto terciario
bel de controlar. Neste sentido, as
Vala como
propostas do Libro Branco da acexemplo a
das
estratexias
ción exterior de Galicia dispoñen
referencia
medidas facilitadoras das converde dúas actimáis
importantes
xencias e sinerxías precisas para
tudes ben
que todos contemos cunhas liñas de
para gañar a dimensión distintas: hai
orientación básicas e compartidas.
dez
anos
dun eixo substantivo”
As ideas esenciais que recolle
que ao seceste texto poderían resumirse nas
tor de granitres seguintes. En primeiro lugar,
to se lle fixo
somos unha autonomía no mundo.
ver o reto
Quere iso dicir que a descentralizaque ía supoción político-administrativa abre espazos e ñer a China. Pensaban que aínda reducíndose
oportunidades que non podemos desaprovei- a cota de mercado de que dispuñan na Asia,
tar para que Galicia dispoña dunha proxec- como así foi de forma drástica, aínda quedación propia no exterior, unha proxección que ría Europa; pero Europa comezou a recibir o
debe acompañar os procesos de adaptación granito chinés e comezaron as esixencias de
xeral aos novos tempos, pero tamén desen- proteccionismo fronte ao dumping social; lo-

‘U

go, que nos quedaban as canteiras de América, pero agora os chineses son recibidos con
palmas e vítores en América do Sur. Canto
mellor nos iría se hai dez anos investísemos
na China, pois iso aseguraría mellor o futuro
de todo o sector aquí. Esa foi, exactamente, a
opción de Eurolatón, unha empresa da Estrada dedicada á ferraxe. Hai que perder o medo
a estar fóra porque ás veces é esencial para
protexer e desenvolver o de dentro.
Por último, terceira idea, cómpre unha
Alianza por Galicia no eido exterior, urxe un
compromiso de todos para que a acción exterior deixe de ser un aspecto terciario das estratexias mais importantes para gañar a dimensión dun eixo substantivo e sexa “política de estado” entre nós, definindo acordos
básicos e estábeis en materias como Portugal,
diáspora, ámbitos xeográficos e temáticos
prioritarios, medios, instrumentos e principios de actuación, dimensións e estratexias,
etc., aspectos todos abordados neste texto.
O Libro branco non ten vocación de tratado paradiplomático; pola contra, aspira a
conformar un eixo de referencia para que
Galicia poida universalizarse e modernizarse a un tempo; para que a nosa terra tire
proveito dos múltiplos activos de que dispón para gañar terreo nun mundo complexo
no que só a xestión intelixente da diferenza
pode deparar éxitos singulares.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI.
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A semana galega da segunda división
CÉSAR LORENZO GIL
Celta-Pontevedra, Pontevedra-Rácing en só cinco días.
A segunda división pon en lide os tres equipos galegos
nun intre decisivo no que cada escadra debe reiventar o
seu destino na competición.
Cada equipo ten os seus máximos
rivais, o “maligno” adversario co
que soña enfrontarse e golear.
Mais ás veces, como en calquera
sentimento, esa tensión non é correspondida. O Pontevedra chegou a Vigo o pasado 19 de decembro amparado nun milleiro de
afeccionados que soñaba con dobregar os celestes tras vinte e pico anos de distancia. Os granates,
malia todo, saltaron ao céspede
entre unánimes aplausos e foi curioso ver os celestes apupados no
seu propio campo. “Paréceme un
pouco estraño que nos teñan por
rivais. En Vigo todos celebramos
os goles do Pontevedra”, dicía un
dos poucos socios de Río Baixo
menores de 25 anos que acudiron
na mañá dominical a Balaídos.
Ese ambiente de “cariño” notouse durante todo o partido. Nas
innumerábeis ocasións visitantes, o público primeiro respiraba
aliviado ante o milagre do fallo e
logo entráballe unha mágoa que
se afondaba a medida que se
mastigaba a derrota visitante.
A pesar da vitoria, a afección
despediu a Fernando Vázquez
con asubíos e saíu moi descontenta co xogo do seu equipo. O
Celta levou os puntos mais no
seu botín pesaba máis a vergoña
de telos conseguido tras un partido horríbel no que os visitantes
deberon ter gañado amplamente
e sen problemas.
A caravana pontevedresa albiscou a ponte de Rande con orballo e malos presaxios. O Pontevedra xa fallou demasiadas veces.
Son moitas as crónicas que falan
de marabillas no seu xogo e frustración final no resultado. A tiranía dos resultados pésalles coma
unha lousa e o bo facer de José
Aurelio Gay pasa a un segundo
termo ante a imposibilidade de lograr vitorias. A segunda división
parece dominada pola rapañota,
polo roubo ao descoido e manterse ou ascender é algo demasiado
serio como para deixarllo aos
amantes do toque e do ataque.
Contra Fernando Vázquez
Esa lei do cobadazo e a ollada
esgrevia tardou en aplicala Fernando Vázquez no Celta mais,
diante dos seus veciños, demostrou que xa a ten interiorizada.
Canso de que o seu equipo medrase futbolisticamente, deixando polo camiño moitos puntos,
principalmente na casa, o técnico
decidiu que o “único importante” é acabar os encontros cun gol
máis ca o contrario.
A esta norma amárrase coma
dogma e non quere saír. So o lema de “se ascendemos ninguén
se lembrará de se xogamos mal
ou ben”, Vázquez é continuador
en Balaídos de certa parte dos

CASTILLO/AGN
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O Pontevedra sofre en carne propia a tiranía dos resultados

Vosalmo, no chan, non impide que Capucho chegue ao balón no último Celta-Racing.

métodos do Miguel Ángel Lotina que conseguiu a clasificación
para a Liga dos Campións. Se
daquela o equipo aburría e
acababa vencendo encontros
cun só tiro á porta, hoxe é certo
que hai quen fala en Vigo como
dunha época extraordinaria onde
daba gusto ir ao fútbol. Cando se
volve á casa con tres puntos, pásase moito antes o sopor do mal
xogo.
Contodo, a argumentación de
Vázquez choca cos seareiros. O
adestrador é teimoso con certos
xogadores e pretende reiventar
certas posicións. O símbolo do
desencontro é Gustavo López. O
arxentino é hoxendía o máis poderoso elo entre a bancada e o
equipo e cando o público reclama a súa presenza no once inicial faino como metáfora de todo

o que lle gustaría ver sobre o céspede de Balaídos: loita, velocidade, técnica e ansia de gol. Nin
o propio López pode con tanto
pero coa súa “ausencia” alimenta o mito.
Fernando Vázquez sabe que
o arxentino non está á altura dos
seus mellores tempos e sería bo
lembrar que a súa influencia no
fútbol céltico diminuíu nas últimas tempadas. Mais iso tampouco debe ser escusa para acabar
colocándoo de dianteiro centro a
dez minutos para o final.
Algo semellante pasa cos
cambios de sistema cun inestábel
1-0 no marcador. Ao Celta de
Vázquez dálle medo a súa propia
defensa (algo lóxico atendendo
ao seu rendemento) e prefire
arroupar o medio campo con sachadores á mínima vantaxe.♦

O Rácing, empoleirado
E con cara de parvo e o gabán
cheirando a humidade chega o
Pontevedra ao partido contra o
Rácing de Ferrol. A Gay só lle
falta ofrecerse a unha bruxa que
lle tire a arrotos o mal que sofre
a puntaría do seu equipo. En Balaídos, Canabal, Charles, Capdevila, Javi Rodríguez e Cabrera
estragaron máis dunha ducia de
tiros fáciles. Parecía como se
houbese unha pantasma que acaba por lles torcer as biqueiras aos
xogadores e mandar un puntapé
ben orientado ás nubes.
E iso xa pasou moitas veces,
tanto fóra coma en Pasarón. O
Pontevedra traballa, crea, grazas

Ronaldinyo
C. LORENZO
Premio ao mellor xogador da Fifa 2004 por xustamente na gabeta. É certo. Sobre o papel, o
eléctrico, por vigoroso, por rápido e encantador. brasileiro aínda non tocou teito. Mais para os
Ronaldinho gañoulles a Thierry Henry e a An- adestradores ese modelo de xogador capaz, con
drei Shevchenko porque é un símbolo do que os toda a potencialidade do mundo pero sen dar toadestradores e presidentes do fútbol de elite do de si é unha especie de xoia rara que se fai
queren: un líder total que asegura co seu xogo gorentosa co ‘10’ ás costas.
unha revolución que nace no céspede, nos desDinho ten pinta de ter vido a Barcelona marcar
pachos e nas tendas do club a un tempo.
unha época. Os culés máis fanáticos compárano
A súa chegada ao Barcelona foi unha bendi- con Johan Cruyff e xa agoiran un novo dream teción para os blaugranas pero tamén para el mes- am. Para iso é cedo de máis. Pero o que xa está clamo. No Camp Nou liberouse dos complexos de lu- ro é que o Barça de Joan Laporta non se entendegartenente que até entón mantiña como xogador ría sen o brillo do seu líder, sen a forza que lles
da selección brasileira, contaxioulles aos seus transmite aos compañeiros, sen esa idea de festa
compañeiros un forte sentido optimista e máis aín- do pase e do sombreiro que lles insufla a Andrés
da, rachou a simbiose entre o mundo da modelaxe Iniesta, Samuel Eto’o, Xavi, Deco e compañía.
e o fútbol que o Madrid ensaia, con moito éxito
Co premio da Fifa, Ronaldinho deixou de lecomercial pero con nulos resultados deportivos. var o apelido gaúcho –que vén significar oriúndo
Hai quen di que Ronaldinho aínda non fixo do estado do Rio Grande do Sul– que lle apuxea tempada perfecta que o faga merecedor do ran na canarinha para non confundilo co Ronaldo
premio, que quizais outros futbolistas, máis ve- do Madrid. En Catalunya gustaríalles que xa para
teranos, con máis títulos e marcas, quedaron in- sempre o mundo o coñecese como Ronaldinyo.♦

á velocidade dalgúns dos seus
homes, un fútbol vistoso e vizoso que se derrama no derradeiro
toque. A mala sorte combínase
coa precipitación e o adestrador
terá que seguir insistinto en convencer os seus de que paren o
balón, olle a porta e só razoando
a xogada, acaben disparando.
Capdevila tivo en Balaídos tres
tiros de gol que desaproveitou
por non pensalas.
Sen ningunha vitoria na casa
recibe o xoves, 23, o Rácing coma un envelenado presente de
Nadal. Os ferroláns adaptáronse
de marabilla no regreso ao fútbol
profesional e lograron un sistema
moi efectivo que funciona na casa e tamén fóra. Os irmáns Veiga,
silandeiros estrategas con aroma
de xiz e lousa, argallan cada partido coas armas da presión sufocante e a concentración máxima.
Esas dúas armas convérteno nun
rival moi poderoso. Se o Pontevedra funciona ben colectivamente cando constrúe, os verdes
son mestres na destrución, en recuperar balóns preciosos que danan as defensas febles. Que llelo
pregunten aos coitados do Ciudad de Murcia, que apañaron catro goles na visita á Malata.
Para os de Ferrol, a visita a
Pontevedra ten aires de pequeno desquite, logo de que os granates gañasen o campionato da
segunda B o ano pasado. Mais
os que chegan ao partido algo
enforcados e sen moitas ganas
de excesos no final do ano son
os pontevedres. Perder deixaríaos cun pé no abismo do que
tanto tempo tentaron fuxir.♦

PEXEGUEIRO:
‘Penso
en volver
marchar’

Del Riego premio
R. Blanco Torres
Francisco Fernández del Riego vén de ser
galardoado co premio de xornalismo literario e de opinión Roberto Blanco Torres,
convocado pola Universidade de Santiago de Compostela e o concello de Cuntis.
O xurado, composto polo reitor da USC,
Senén Barro, o alcalde de Cuntis, Eduardo Rei, Xosé Ramón Barreiro, Miguel
Túñez, Xosé Manuel Vega, Alfonso Zulueta de Haz, Víctor Freixanes, Roberto
Blanco Valdés e Darío Villanueva, decidiu, por unanimidade, outorgarlle o premio
desta edición ao intelectual galeguista.♦

Ernesto Guerra
da Cal e Eduardo
Blanco Amor.

Homenaxe a Ernesto
Guerra da Cal
O pasado mércores a Fundación Carlos
Casares rendeu en Ferrol unha homenaxe a
Ernesto Guerra da Cal, cando se cumpren
dez anos do seu pasamento. O Centro Cultural Torrente Ballester acolleu a intervención de Xosé Estévez, profesor da Universidade de Deusto, e a mesa redonda que
reuniu a Xavier Alcalá e a Xosé María Dobarro, que afondou sobre a lembranza lisboeta dun dos máis grandes especialistas
na obra de Eça de Queiroz. A xornada
concluíu coa exposición do escritor Joel
Gómez e de Jose Martinho Montero.♦
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Berrogüetto
presenta DeSolaSons
Despois de ter percorrido o país interpretando os temas do seu último disco, Hepta, o pasado 22 de decembro Berrogüetto
presentou no Auditorio de Galicia, en
Compostela, o novo traballo DeSolaSons, un manifesto musical a favor das
denominadas enerxías limpas. Para o
concerto, incluído no ciclo Sons da Diversidade, os músicos estiveron acompañados pola Orquestra Segle XXI, formada por
intérpretes de Catalunya. Este é o proxecto
co que Berrogüetto afronta o ano 2005, no
que celebra o seu décimo aniversario.♦

Bierzo, as Portelas de Zamora, o
Val do Ellas e a zona Eo-Navia xa
teñen a súa representación na Real
Academia Galega. Nun acto na sede coruñesa da institución, os novos académicos correspondentes, o
berciano Héctor Silveiro, Felipe Lubián, das Portelas, o extremeño Domingo Frades e Carlos Varela, de Asturias, defenderon a vixencia do galego
nestas zonas alleas á Galiza política e demandaron apoio e medios para manter viva a lapa do
idioma. Fachendosos tamén están os membros da
Asociación de Gaiteiros Galegos pola celebración
do I Día do Orgullo Gaiteiro en Ourense os días
17 e 18 de decembro, organizado pola Aula de
Gaiteiros Gomes Mouro. E sen saír da música,

O

Galiza comezou a celebrar o XV cabodano do pasamento de Andrés do Barro. A máis importante
icona pop da música galega deixou unha fonda pegada na súa xeración e nas seguintes. A Fundación
Iniciativas 21 presentou as súas propostas culturais, que se basean nun aumento do orzamento cultural nun 20 por cento e un pacto de todos os partidos políticos para convertelo nun sector estratéxico. E para rematar, un premio literario con moita
historia e considerado xa como canteira de grandes
narradores galegos, o ‘Modesto Rodríguez Figueiredo’ de narración curta, que chegou este ano á súa
XXX edición. Agustín Agra gañou o primeiro premio con ‘Os límites do inimaxinable’. Lograron
accésits Xosé Luís Vázquez Somoza con ‘A ponte cabalar’ e Dolores Fernández por ‘Riarengas’.♦
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O audiovisual galego aposta pola identidade
O seu congreso analizou os claroescuros dun sector estratéxico
LEANDRO ABOAL
O II Congreso Audiovisual Galego celebrouse en Santiago once anos despois da primeira cita dun sector que daquela, 1993,
despuntaba entre a desconsideración dos organismos públicos
e o descoñecemento da sociedade. Máis de unha década
transcorrida que serviu para visualizar, chanzo a chanzo, esforzos primeiro individuais e logo colectivos, da aposta pola
imaxe como industria cultural e elemento de creación artística.
A Academia Galega do Audivisual, co apoio da Xunta de Galicia, decidiuse por un foro con
elementos ben distantes da
xuntanza de 1993 e cunha participación que, nitidamente, tamén se diferenciou daquelas
conversas pioneiras. Se os escasos profesionais do sector
arroupábanse entre si, naquela
ocasión, para elevar a institucións e sociedade propostas
aínda consideradas utópicas,
neste caso conferencias, obradoiros e comunicacións foron
participados por un público
maioritariamente universitario.
Alumnos e alumnas dos diferentes, e reiterados, centros reglados e académicos, desde os
que sobradamente se pode no
noso país seguir o ensino das
teorías e técnicas audovisuais.
Un sorprendente cambio
nos asistentes que non pasou
desapercibido entre os propios
organizadores do Congreso e
que mesmo foi quen de destapar as primeiras reflexións e
críticas centradas, neste caso,
no futuro laboral de todas
aquelas persoas inseridas nos
distintos ciclos formativos.
Dúbidas que incidiron sobre os
excesos dun proceso educacional que, nos últimos anos, volca por distintas facultades, escolas e centros privados a centos de estudantes atraídos pola
galaxia audiovisual e deslumbrados polas súas imensas posibilidades creativas, mais tamén, formúlase, pola propaganda que sobre o denominado
“audiovisual galego” reparten
por xornais e televisións até a
saciedade os gabinetes de comunicación da Consellería de
Cultura.

asistentes non o foi tanto para
os escasos profisionais que se
achegaron polo Pazo de Congresos de San Lázaro. Nos corredores e descansos entre sesións saían a relucir as cifras
reais de emprego, a precariedade laboral e unha crítica indisimulada sobre a política de
apoios oficiais a produtoras,
que pasando por galegas nos
informes e mesmo nas estatísticas oficiais, corresponden en
realidade a razóns sociais
asentadas en Madrid ou Barcelona e que son beneficiadas
polas axudas, abertas ou encubertas, da Xunta de Galicia.
Aínda asumindo un palpábel cambio de actitude por
parte dos conselleiros de Fraga Iribarne, significativos
membros da Academia Galega
do Audiovisual botan de menos unha aposta decidida e
sinceira por políticas nas que
a identidade do país, e con ela
en primeiro lugar a lingua, sirvan para marcar as liñas mestras e básicas do desenvolvemento futuro da industria audiovisual galega. Nese sentido, insístese no papel central
que debería ocupar o noso
idioma e a nosa cultura nos
proxectos subsidiados desde a
administración autonómica.
Identidade
na globalización
Parte das conclusións do Congreso apuntan nesa vía ao afirmarse “a necesidade de preser-

dadas desde a opinión dos expertos invitados, camiñan na
necesidade de apuntalar a relación coa televisión pública entendéndoa como un elemento
dinamizador clave da industria
audiovisual galega, así como
instrumento decisivo para defender modelos televisivos europeos preocupados pola diversidade cultural.
Especial valor se lle concede tanto nas conclusións como
nos debates ao seguimento das
novas tecnoloxías e na atención aos novos contidos. Aqueles baseados sobre todo na interacción, o ocio e o entretemento. Ademais, chámase a
atención na necesidade de sentar, prudentemente, bases firmes para a conservación do patrimonio audiovisual ante o reto dos emerxentes sistemas audiovisuais e continuar afianzando o labor desenvolto polo
CGAI na tarefa de salvagarda
do patrimonio cinematográfico
histórico.
A formación
dos profesionais

Miguel Anxo Fernández nunha das mesas de traballo do congreso.PEPE FERRÍN / AGN

var a identidade da cultura propia desde a perpectiva dun país
diferenciado nun mundo globalizado” e de tal xeito, defender
fronte aos grandes grupos multimedia “a cultura propia fronte a uniformidade incentivada”.
Asimesmo, reflexiónase que os
camiños do audiovisual do noso país non deberían ir en ningún caso separados da “necesidade de fomentar políticas de

interrelación cos demais sectores produtivos da cultura galega”. Toda unha declaración de
principios que aposta por propoñer políticas integradores a
respeito da industria editorial e
discográfica, como ferramenta
integral e estratéxica para armar un tecido industrial e cultural galego como axente consecuente da identidade do país.
Outras conclusións, refren-

Manuel Gómez, X. Pérez Varela (conselleiro de Cultura), F. Candela (concelleiro de Santiago) e Beatriz de Armas (do ICAA).

O conselleiro Xesús Pérez Varela serviuse do discurso inaugural do Congreso para elevar
unha paternalista autocrítica a
conta do anterior desprezo que
diferentes consellarías da
Xunta de Galiza, recoñeceu,
mostraron en anteriores tempos sobre traballos e propostas
das empresas pioneiras do sector. Pérez Varela, nunha intervención á defensiva e con certo aire de despedida, insistiu
en que a presión sobre os distintos responsábeis e conselleiros logrou á fin dar froitos
e hoxe, dixo “consolídase o
audiovisual como un dos sectores estratéxicos da nosa economía”. O que semellou unha
afirmación recibida entre o
asentamento e o descoñecemento polos universitarios

PEPE FERRÍN / AGN

Autocrítica paternal

O II Congreso Audiovisual Galego detectou “unha maior flexibilidade na programación das
materias formativas das escolas privadas, fronte a rixidez
das titulacións dependentes da
administración” e nese sentido,
considera necesario establecer
coordinación e diálogo entre as
institucións e as empresas do
sector a fin de acomodar permanentemente “os perfís dos
titulados para adaptalos ás necesidades reais de cada momento tanto no ámbito profisional como no investigador”.
Conclusións asumidas todas como un reto polos membros do comité organizador
dun Congreso que tamén amosou sobras e claroescuros. Non
foi quen de agachar nin superar
a división efectiva que existe
entre diversos actores dun sector audiovisual galego sempre
cautivo e debedor dos subsidios oficiais.
Unha circunstancia que fomenta a duplicidade asociacionista como síntoma dunha comunidade de intereseses contrapostos e enfrontados. Distancia entre os activos principais do sector que a Academia
Galega do Audiovisual non foi
quen de facer cómplices dun
congreso imaxinado para ofrecer unha imaxe compacta e
solvente dunha industria como
máis capacidade mediática que
valor de mercado ou recepción
social. Actores, actrices, directores, produtores, técnicos e
inversores que canearon por
diversas razóns os debates
abertos no Pazo de Congresos
até lograr facer obvias as súas
ausencias. A vindeira cita debe
correxir desencontros e, en todo caso, non adiarse outros once anos.♦

Até cando
(atacando)
a lingua? (II)
VÍTOR VAQUEIRO

N

o número 1.152 d’A Nosa Terra, eu comentaba
o punto de vista dun
grupo de docentes que dirixían
unha carta ao conselleiro de
Educación na que se pedía, perante o apercebemento da Consellaría, que se detivese o
proceso emprendido de posíbeis
sancións sobre ensinantes que
impartían aulas en español de
materias obrigatorias en galego.
Alguén, nun centro de
ensino vigués, polos motivos
que creu oportunos, decidiu
fotocopiar a devandita columna e inserila no taboleiro de
anuncios do centro. Pouco
tempo despois ao pé do texto
aparecían debuxos
representando cruces gamadas.
Nesa columna que era –do
meu punto de vista– estritamente respectuosa e no que o ánimo
de aldraxe, inxuria ou desprezo
ficaba absolutamente abolido,
escribía “certamente, un non
acaba ben de comprender o
sentido da carta”. Teño agora
que engadir que un non acaba
ben de comprender o sentido
deses símbolos nazis. En principio ocórrenseme dúas posíbeis
explicacións: en primeiro lugar,
que a esvástica se considere como unha asinatura da persoa
que alí a deseñou, quere dicir,
que, quen fixo o deseño, se
identifique a si propio como nazi, cousa, como é natural, que
sentiría. En segundo, que o
símbolo se utilice coa intencionalidade de apuntar como nazi
o autor da columna, neste caso
eu propio. Tentarei analizar ambos os dous supostos.
Caso de ser certa a primeira
das hipóteses, pouco teño a
dicir, fóra da lóxica mágoa por
existiren suxeitos a defender, un
réxime arrepiante que, hai
medio século, inzou toda Europa de cadáveres e que se
apresenta como un dos grandes
horrores da centuria pasada.
Se acontecer, en troca, que a
intencionalidade da simboloxía
devandita é a que corresponde á
segunda posibilidade, véxome
na obriga de sentir a pancada do
desasosego. Se, en troca de
defender, mediante o fío
argumentativo característico dos
humanos, as propias posicións,
pásase á descualificación tallante, acho que as persoas que promoven e asinan o escrito pouco
poder de convicción terán ante a
Consellaría e máis a sociedade.
Ocórreseme, para rematar, a
posibilidade das persoas asinantes estaren amoladas polas citas
literais da súa carta que eu sinalaba acompañándoas do
convencional (sic). Se hei ser
sincero resúltame difícil
comprender unha redacción tan
pobre, un desleixo tan notábel
na apresentación, unhas faltas
de ortografía tan conspicuas e
unha violación tan sistemática
das regras gramaticais como as
do texto, entre quen son responsábeis directos de exerceren o
labor de instrución da parte
máis esperanzadora –porque é o
porvir da sociedade.♦
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Dolores Ruíz gaña o Blanco Amor
Relata a recuperación da memoria dunha muller
despois dun naufraxio
A.N.T.
Dolores Ruíz Xestoso conseguiu a XXIII edición do Premio ‘Blanco Amor’ cunha novela escrita so o lema de ‘A illa ignorada’. A
autora viguesa debuta con esta obra na novela logo de publicar varios títulos de literatura infantil –Historia invisible do bico Simón
e A lenda do capitán Miñoca (premio ‘Barco de Vapor’ 1998.
O xuri do certame, que este
ano contou co patrocinio do
concello do Son, deulle o premio de 12.020 euros á obra de
Ruíz por maioría logo dunha
longa deliberación que se demorou media hora alén da ho-

ra prevista. A presidenta, Dolores Vilavedra, gabou a novela gañadora pola “habelencia
da autora á hora de crear un
mundo literario que abanea entre o onírico e o real”. Nas
conclusións do premio, Vila-

vedra e os demais membros
que apoiaron a vencedora (os
escritores Séchu Sende, Rosa
Aneiros, Carlos Mosteiro e
Antón Riveiro Coello) subliñaron “a coherente combinación do discurso lírico coa dinámica intriga narrativa”.
A trama de ‘A illa ignorada’
arrinca cun naufraxio. Unha
muller esperta espida nunha
praia deserta sen lembranzas.
Pouco e pouco desennobélase o
misterio cando comeza a coñe-

cer o seu contorno. Ruíz considera que, sen caer na literatura
de xénero, si é unha novela de
pantasmas nas que a realidade
sobarda os límites da razón.
Para sinalar a falta de unanimidade e a alta calidade deste certame, Dolores Vilavedra
fixo públicas dúas mencións
especiais para outros dous textos. É por iso posíbel que as
novelas presentadas baixo os
lemas ‘Toda a vida’ e ‘A lei da
rotonda’ acaben publicadas.♦

Cúmprense 25 anos do polémico enterro
do autor d’A Esmorga
A.N.T.
Hai vinte e cinco anos, o 2 de
decembro de 1979 era enterrado, en Ourense, Eduardo Blanco Amor, completando, en palabras de Valentín Paz Andrade,
“un ciclo fatal”, pois aquel mesmo ano finaran tamén Luís Seoane e Celso Emilio Ferreiro.
O enterro de Blanco Amor
foi descrito con brillantez por
Gonzalo Allegue na súa persoal biografía do escritor: Eduardo Blanco Amor diante dun
xuíz ausente. As crónicas daquel tempo dan conta da frialdade coa que acollera o pasamento boa parte da clase política da época. O xornalista Fernando Ramos anotaba, na súa
reportaxe para a Hoja del lunes
de Vigo, a ausencia no cemite-

Eduardo Blanco Amor.

rio de Ourense do presidente
da Xunta, Xosé Quiroga Suá-

rez, que algúns días antes se referira aos intelectuais galegos,
como Blanco Amor, como eses
“aparentemente importantes”.
O autor de Xente ao lonxe
atopárase mal en plena noite no
Hotel Nilo de Vigo onde estaba
a residir. Un veciño dun cuarto
contiguo chamou a un taxi que
o conduciu ao hospital onde faleceu. De alí foi levado ao depósito de cadáveres de Vigo,
desde onde pasou ao hospital
municipal de Ourense.
Intelectuais, galeguistas e seguidores do escritor fixeron denodadas xestións para que o seu
corpo fose acollido na casa consistorial, algo que finalmente
conseguiron, pese as reticencias
do alcalde, Xosé Luís López
Iglesias da UCD. O alcalde cen-

trista non permitiu, así e todo,
que o cadeleito se instalase no salón de sesións, senón só ante as
xanelas de atención ao público.
Entre os que si asistiron ao
enterro estaban, non embargante, o presidente da Deputación ourensá Vitorino Núñez e
outros corporativos. Tamén se
atopaba representada parte importante da intelectualidade
galega do momento.
As autoridades da época temían, ao parecer, que a súa
morte fose instrumentalizada
por grupos radicais e o seu enterramento convertido nun acto
político contra o partido do
Goberno que daquela trataba
de sacar adiante un texto estatutario moi criticado e que finalmente sería rectificado.♦
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Xoia de papel

Novela de sentimentos
con trama detectivesca
Unha viaxe no Ford T, segunda obra de Xerardo Agrofoxo
Título: Unha viaxe no Ford T.
Autor: Xerardo Agrafoxo.
Edita: Galaxia.

A novela gañadora da XVI edición do Premio Manuel García
Barros, segundo título de Xerardo Agrafoxo, conta, entre as personaxes que a habitan, cun nome de relevo
na historia da A segunda
literatura. Tal é
o de Ernest He- parte
mingway, au- presenta un
tor, entre ou- dinamismo
tros moitos tí- na acción
tulos, do sona- novelesca
do O vello e o moi
mar, novela superior ao
coa que sorprendeu
en da primeira.
1950 e na que
un peixe enorme, unha vez
pescado remata sendo comido
polos máis cativos. Aínda que
Xerardo Agrafoxo realiza unha
viaxe pola vida e obra do norteamericano, con parada (sen fonda) noutros títulos, a función referencial de O vello e o mar resulta trascendental á hora de
examinar o que acontece en Unha viaxe no Ford T. Aclárese antes que non hai aquí nada de metaliteratura, nin tampouco propósito biográfico. Só que ambos, o escritor de vida intensa e
a súa obra, son a base da fabulación artellada polo autor de
Noia.
Unha fabulación na que distiguiremos dúas partes, mais
onde a transición dunha a outra
resulta totalmente natural. A
novela, de inicio, instálase nun
clima nostálxico, un tanto decadente, que nunca a abandonará. Un reporteiro gráfico, que
ten unha mobilidade laboral
próxima a dun free lance, recibe unha enigmática postal.
Desde aquela, en tanto o traballo o vai deslocando polo mundo adiante, entran na novela nomes de mulleres, coas que mantivo ou quere manter relacións,
relacións non só encamiñadas a
averiguar o misterio que se
oculta no envío da postal. Ao
longo de case a metade da novela, estas mulleres son o verdadeiro sostén do discurso. A
postal mantense sempre como
referencia, mais o foco tensional decántase nas relacións que
o fotógrafo mantén con Clara,
Mariela, Adriana, Verónica..., a
trama detectivesca que se precipitará na segunda parte avanza
moi pouco a pouco.
O catálogo de personaxes
femininas non se esgota nesta
primeira parte, con Clara (sedutora, dominante, cruel, un
amor que foi, un lume que ardeu), Mariela (cubana atrapada
nun matrimonio insatisfacto-

Xerardo Agrafoxo.

rio, un amor que se pretende
que sexa), Adriana (porto intermedio) e Verónica (que o axuda moito). Á segunda parte da
novela éntrase da man de Grazia, coa morte de Grazia (irmá
de Clara, contrapunto seu en
canto ao carácter), que desencadea o proceso detectivesco,
consistente en atopar un manuscrito de Hemingway que
posibelmente ilustre algo a respecto da relación que debeu

manter o norteamericano con
Pilar, avoa de Clara.
Esta segunda parte presenta
un dinamismo na acción novelesca moi superior ao da primeira. Desde a morte de Grazia
os acontecementos sucédense
nunha cadea de causalidades
que lle dá outra cara á novela,
que pega o libro ás mans do
lector de xeito que se lle fai difícil non continuar lendo, pois
ademais o proceso detectivesco
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trae consigo que as relacións
entre as personaxes fiquen definitivamente instaladas, pois
até daquela movíanse no terreo
da incerteza, da posibilidade,
do inconcreto, algo que o lector
agardou durante toda a primeira parte e non vai, agora que
pode, renunciar a sabelo.
Do dito despréndese que
Unha viaxe no Ford T é unha
novela onde as personaxes teñen un protagonismo fundamental. Na segunda parte é o
momento da nai de Clara e, sobre todo, da súa avoa, Pilar,
quen manterá un romance con
Ernest Hemingway durante unha estadía do norteamericano
en Compostela. Pilar, unha personaxe complexa, rebelde, que
ve condicionada a súa vida
amorosa. Ela, e a súa neta Clara, son dúas personaxes densas.
Pilar ten as ideas claras e arríscase; clara, a desexábel e cruel
Clara, vive sempre rodeada
dalgún misterio. Alén de Clara,
tamén Carolina Rivas terá incidencia na acción e, tamén como Grazia, ofrecendo contrapunto a Clara.
Xerardo Agrafoxo escribiu
unha novela de sentimentos.
Todo está provocado polos
sentimentos. A isto superpónselle unha trama detectivesca
que pouco a pouco se vai facendo notar deica rematar erixíndose no principal foco tensional. Non pretende ser esta
unha novela histórica aínda
que teña algo dela.
Nun, como vimos, rico
mundo feminino, as personaxes
masculinas non teñen a mesma
presenza obsesiva. Eles son e
están moito en función delas e
outro moito en función de Ernest. Nin sequera o cuñado de
Clara (ambicioso e despiadado)
lles fai sombra. E unha novela
de viaxes, loxicamente, ao seren numerosos os lugares de
Europa e América nos que se
localiza a acción; aínda que o
lugar é o de menos, importa a
acción sobre todo, non se descoidan pormenores. E unha historia que avanza apoiada en
multitude de microhistorias que
se van sucedendo unhas ás outras complementando a liña argumental central.
Este segunda entrega de
Agrafoxo resulta unha novela
moi pensada, moi traballada,
cun marcado ritmo intimista no
inicio que se sabe manter e metamorfosear nun trepidante remate. Unha viaxe no Ford T,
que en si xa é unha notábel novela, anuncia un narrador a ter
moi en conta en traballos vindeiros, non se len moitas novelas tan puídas hoxe en día.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Artefactes ou paseante
anónimo atopa un libro, de José Antonio Portillo e
Carmen Puchol recibiu
o Premio
Nacional
2003 ao libro
mellor editado. A través
de poderosas
ilustracións, os autores
condúcenos por unha aventura
na que os libros son os protagonistas. Edita Kalandraka.♦

Manuel Antonio
inédito
A vangarda poética en galego
tivo en Manuel Antonio unha
das súas figuras senlleiras.
Agora,
Galaxia, na
súa colección
‘Dombate’,
edita Foulas, o
poemario que
deixara na
gabeta o
rianxeiro á súa
morte, aos 30
anos. Lírica íntima, apegada á
tradición mais
disposta a ollar cara ao futuro,
esta obra é fundamental para
entender o tránsito da literatura galega á modernidade.♦

Di-versos
Edicións Positivas publica
dous novos títulos da súa
colección poética ‘Di-versos’.
Alfonso Rodríguez presenta
Subir ao faiado, poemario de corte
intimista con
versos adicados
ao amor, a
paixón e á liberdade. Gasumelo,
de Xulio Cid
Neira, aposta pola poesía social,
con versos adicados ao Prestige, á
memoria dos vencidos na Guerra do
36, entre outros
temas. Inclúe
fotografías do
propio autor e de Sther
Carrodeguas e Eva Iglesias.♦

Mulleres poetas
Miriam Sánchez Moreiras publica Contra Rochester, o seu
debú poético, un volume
que defende
a poesía como arte da
“restitución
contra a
oquidade”.
Chus Pato publica Charenton, “unha
máquina
lingüística de
liberdade”, unha obra na que flúen as
preocupacións
estéticas, políticas e literarias
da autora. Edita Xerais.♦
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Eco
Revista del Eje Atlántico
Nº 163. Decembro do 04. Prezo 3,50 euros.
Dirixe: Gonzalo Vázquez.
Edita: Equinoccio.

Gonzalo Vázquez entrevista a
Antonio Vega, presidente do
Clúster de Empresas da
Automoción de Galicia, a
Manuel Balseiro, director xeral
da Fundación Empresa-Universidad Gallega, a Manuel Ameixeiras, delegado do
Goberno
en Galiza e
a Antonio
Campos
Romai, presidente da
Fundación
Instituto de
Estudos Políticos e
Sociais. María Xosé Jorge conversa co alcalde do Porriño, Raúl Francés. A. Basterra
comenta a crise do PPdeG nos
últimos meses. Dáse conta do I
Cumio empresarial da
eurorrexión no Porto. Ademais,
noticias de actualidade
económica de Galiza.♦

Círculo
de Dirigentes
Nº 78.
Dirixe: Susana Pérez.
Edita: Grupo Vertebral.

Inclúese unha entrevista con
Isabel Castelo D’Ortega y
Cortes, presidenta do Grupo
Ocaso. Carlos Barcón
entrevista o almirante Miguel
Ángel Fernández. Roberto
Moskowich defende a ampliación de Alvedro.
Luís Anxo
Veiga repara nas perspectivas
económicas
para Latinoamérica. José Luis Vázquez presenta
a Cidade das
Artes e as
Ciencias de
Valencia. O presidente da
Cruz Vermella coruñesa,
Antonio Abeixón, explica as
causas da pobreza e a fame.♦

Aceimar
Nº 46. Ano 2004.
Edita: Colexios Marcote.

O presidente dos Colexios
Marcote (Aceimar), Fernando
Marcote, explica as novidades
dos seus centros educativos.
Xosé Bieito Freixanes dá
conta dos
sistemas de
aprendizaxe de idiomas nos colexios de
Aceimar.
Ademais, todas as novidades académicas (escolas de cinema
e turismo, por exemplo) e de
lecer (xadrez, hípica…) que se
desenvolven nestes centros privados do sur de Galiza.♦

Morre o arquitecto Rafael Baltar
A.N.T.
O arquitecto Rafael Baltar
(Santiago, 1933), faleceu o 15
de decembro na súa cidade
natal. Baltar, membro da sección de arquitectura do Consello da Cultura Galega, ía
asistir ese mesmo día ás xornadas que o Consello organizaba na capital de España,
baixo o título “A arquitectura
desde Madrid”.
Baltar era catedrático da
Escola de Arquitectura da
Coruña e compartía, con
Carlos Almuíña e Xosé Antonio Bartolomé, unha estética racionalista, con respecto aos materiais autóctonos e vocación de modernidade. Son numerosas as
obras que podemos contemplar da súa man; en Santiago
as Faculdades de Filosofía e
Ciencias de Educación, a Escola de Estomatoloxía, o polideportivo do Colexio Pele-

teiro ou o edificio dos Xulgados en Fontiñas. En Vigo tamén é a man que proxectou o
Pazo de Xustiza.
En Compostela participou
en diferentes obras de restauración, unha delas na Catedral, que mereceu o premio
Europa Nostra. Tamén en
Santiago reabilitou o claustro
e instalacións do Convento de

San Domingos de Bonaval, no
que están as instalacións do
Museo do Pobo Galego; o Pazo de Xelmírez; a biblioteca
de San Martiño Pinario ou o
Teatro Principal. Actualmente
estaba levando as obras de rehabilitación de teatro Jofre de
Ferrol.
Baltar foi un dos membros do grupo promotor do

Museo do Pobo Galego, entidade que presidiu entre 1976
e 1986. Participou na fundación do Colexio de Arquitectos de Galicia e presidiu a súa
Comisión de Cultura e era tamén membro do Instituto Galego de Información, do Seminario de Estudos Galegos e
da Academia Galega de Ciencias.♦

Pranto por Rafael Baltar Tojo
In memoriam

que son a túa honra!

Soñando sempre con pedras labradas
un mundo de penedos encantados
para nolas mostrar humanizadas!

Ao pé da Figueira Chumba
ollamos o San Andrés de Teixido
con tres froles espiñosas!

Foi o teu pasamento como un lóstrego
nin un centímetro menos...
para un soñador arquitecto!

Son as que te honran
en penoso memoriam
de eterno descanso!

Soñando entre pedras labradas
nas túas mans encantadas

Antón Patiño
Regueira

Adeus ao pintor Antón Abreu Bastos
A.N.T.
Aos 77 anos de idade morreu
en Vigo, o pintor Antón Abreu
bastos (Matamá, Vigo, 1927).
A súa formación como pintor
comezou na Escola de Artes e
Oficios de Vigo, pero aos vinte anos emigrou á Arxentina
onde se formou baixo a dirección do pintor Demetrio Urruchúa. En 1959 fundou a Escola de Belas Artes Divisadero
na que foi mestre xunto á súa
esposa, a tamén pintora Elsa
Pérez Vicente. Con ela e autores como Rubén Molteni, Carlos Gorriarena, Hugo Monzón

Óleo sobre tea, 1992. Antón Abreu Bastos.

ou Silvia Vera, formou o colectivo expresionista Grupo
de Prata,
Antón Abreu Bastos regresou a Galiza en 1973 onde entrou en contacto con outros
pintores, como Urbano Lugrís,
Lodeiro, Xavier Pousa ou o
escultor Xoan Oliveira.
Desde 1996 era asesor do
Museo de Castrelos, onde se
conserva parte da súa obra,
obra que aínda se puido ver no
mes de marzo nas salas de
Caixanova, onde estivo exposta en 1991 unha mostra antolóxica.♦

Ler hoxe a Manuel Antonio
Título: Foulas.
Autor: Manuel Antonio.
Edita: Galaxia.

Por vez primeira de xeito autónomo ve luz Foulas, de Manuel
Antonio (ou Manoel-Antonio,
como asinaba el), o que é de
agradecer por diversos motivos,
mais o principal sería o de poder, desta maneira, ler independentemente do resto da súa obra
o que tería sido o seu segundo
libro de poemas se se publicase
no seu tempo e por orde cronolóxica. Tamén serve para se preguntar se o poeta tería publicado
este poemario e os anteriores a
De catro a catro, xa que cando
ten oportunidade de publicar,
non o fai e entrega o devandito.
E, finalmente, serve para entrar
na pre-historia do que os historiadores da nosa literatura chaman o noso primeiro vangardista –e único, malia todos os pesares e todas as compoñendas
histórico-literarias a que estamos afeitos. Porque unha cousa
é ser de vangarda, se é que se

pode ser tal cousa, e outra moi
diferente coñecer o que se nomea vangarda e usar dos seus
recursos e achados. Mais esa é
unha discusión que enchería
moitas planas e non estamos
aquí para falar do sexo dos anxos.
Foulas é É un libro
un libro no
que se nota a no que se
vella loita, que nota a vella
dicía Apolli- loita entre
naire, cuxa pe- a orde
gada é máis (a tradición)
que evidente e a
no libro, e non aventura.
porque se experimente
“coa disposición visual do texto en caligramas”, como se pode ler na contra-capa, senón porque o poeta
continúa a usar da rima para lle
dar nova forma ao poema, intentado fuxir do ripio (aínda
que moitas veces non o consiga: A paisaxe ficou estantía/ fitándo-nos inmóvel/ coma unha
fotografía, versos capaces de

Manuel Antonio.

descualificar a calquera poeta)
e do sentimentalismo (“Fenestra d’inverno”, entre outros poemas); é un libro, díciamos, no
que se nota a vella loita entre a
orde (a tradición) e a aventura
–léase enteiramente o poema
“Vida nova”, que en certa maneira tamén é unha reacción

contra o futurismo; ou “Os
muiños”: E calquer día.../ ...as
nosas bibriotecas/ indixestadas
de velocidade/ emigrarán á
beira d’o río aldeán/ Pra que o
muiño d’a canle enxoita/ volva
moer cantares pró noso pan– e
case se pode afirmar que a cousa queda en empate, senón gaña a tradición: Eu fun crismando os poemas meus/ c’o retorno das vosas cancións/ –Porque as horas xa nunca se destecen–/ Retornade/ meus perdidos corazóns! –Porque as cancións dos nenos/ nunca envellecen. E os exemplos podíanse
repetir, como tamén é certo que
versos ultraístas e/ou futuristas
inzan moitos dos poemas, sen,
por iso, chegar a compor poemas ultraístas nin futuristas.
Con este poemario, inédito
en vida do poeta, Manuel Antonio estaba conformando o que
é o seu lugar na poesía galega
do século XX: unha sección
autónoma.♦
X.G.G.
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Catalunya en México e Alemaña
SUSO DE TORO
As palabras teñen poder e importancia, é lóxico discutir por
elas. Palabras arman a guerra
e acordan a paz; a realidade do
mundo dáse para nós nas palabras. Mais, loitando por ser
donos delas, ás veces esquecemos a acción, discutindo se se
é “nación”, “nacionalidade”
ou “estado” ou o que sexa pódese esquecer de ser e comportarse como un país.
Catalunya non. Loitan e ralean polo seu lexítimo recoñecemento nacional no plano
simbólico, mais levan anos
comportándose como un país
con dirección nacional.
Catalunya estivo en Guadalajara de México na gran feira
do libro como convidada especial. E, se non hai novidade, será a convidada de honra na Feira de Frankfurt próxima. Será a
través do libro, mais alí estará
toda a sociedade e a cultura ca-

O mellor Rosendo
Título: Salud y buenos alimentos.
Autor: Rosendo.
Edita: Dro East West.

Baixo o título de Salud y buenos alimentos xa se pode
atopar nas tendas de discos o
novo traballo especial de
Rosendo. Por primeira vez, o
músico publica un duplo compacto no que se recollen os
seus mellores temas. Ademais,
no mesmo traballo inclúese un
CD con cancións inéditas e rarezas, un DVD con todos os
seus videoclips e o concerto

A presenza editorial de Catalunya en Mexico e, pronto en Alemaña leva, o autor deste artigo, a lembrar que Galiza, pola súa parte, “podería e debería ser o lugar de encontro desas dúas grandes linguas do
mundo (portugués e español) e os nosos editores deberan ser os anfitrións dos editores da Península e da América, os nosos hóspedes”.
talá representada, existindo. Isto é polo poderío editorial de
Catalunya en castelán e, cunha
dimensión naturalmente moito
menor, en catalán. Mais tamén
é porque ten dirixentes responsábeis que miran polo seu
con intelixencia. Nós non temos dirixentes simplemente,
nin sequera temos quen goberne as institucións. E cando podemos nós mesmos encargámosnos de desprestixiar as nosas institucións.
Isto é porque o noso país
mídese polos máis ruíns. As
voces máis altas, máis libres,

gravado no Hard Rock de México o pasado mes de xuño e
un libro con sesenta páxinas a
toda cor que conta a historia
dos seus vinte anos.♦

máis valiosas son afogadas,
queren que non teñamos en
quen vérmonos, onde vérmonos, e son os máis cativos os
que nos representan. Mais ese
non é un destino eterno de ferro, iso é simplemente o que a
sociedade galega, todos nós,
somos hoxe quen a ser. Con todo, a terra móvese debaixo dos
nosos pés, non é terremoto ningún, é apenas unha vibración
que non se percibe, mais os papeis dos sismógrafos electorais
rexistran esa vibración constante e sostida. Algo pasa. Algo
vai pasar. Pasará.

musical para festexar o seu
aniversario. Esa noite acompañárono no escenario Os membros de The Chieftains, o pandereteiro Wenceslao Cabezas
‘Polo’, a acordeonista irlandesa Sharon Shannon, o arxentino León Gieco, a banda de
gaitas The National Youth Pipe Band e os gaiteiros de Cea.
O resultado, un compacto e un
DVD que vén de publicarse co
título Carlos Núñez &
amigos.♦

De O.T. ás tendas
Título: Fuego y miel.

Entre amigos

Autora: Bea.
Edita: Know How Entertainment.

Cando pase teremos que
botar man de todo o que teñamos para empezar a levantar
unha paisaxe nova. E unha das
poucas cousas que temos para
ese novo tempo é o libro, o libro tan humilde. O libro galego, que é unha industria tan
pequeniña. Pequeniña, mais
simbólicamente é importantísima, é o comezo de toda existencia cultural. E tamén a desculpa para lle dicir ao mundo
que existimos. Sen a nosa pequena industria do libro a idea
de Galiza como país non existiría sequera.

tante de Pontecesures presenta un total de once cancións,
entre as que se pode escoitar
o tema Miña terra. Esta
canción dá forma ao primeiro
single que saíu ao mercado,
unha peza cuxos dereitos de
autor serán cedidos á Fundación Galicia-Emigración.♦

Título: Carlos Núñez & amigos.
Autor: Carlos Núñez.
Edita: Sony Music.

O pasado 18 de xullo, Carlos
Núñez reunía no auditorio de
Castrelos, en Vigo, os músicos
máis destacados que o
acompañaron na súa carreira

Xa está a venda o novo traballo discográfico de Beatriz
Porrúa, coñecida
artisticamente como Bea, tras
o seu paso polo concurso
televisivo Operación Triunfo.
Co título Fuego y miel, a can-

Extremoduro volve
Título: Extremoduro.
Autor: Extremoduro.
Edita: Dro East West.

Con máis de noventa mil dis-

O libro galego, cando teñamos un goberno galego verdadeiro que exprese o nivel máis
alto da sociedade, debera ser tamén a desculpa para achegarse e
para reunir no noso país as culturas que nos son historicamente familiares. Refírome a esa outra parte da nosa lingua que é o
portugués (aínda que nós escribamos a nosa lingua cunha ortografía castelá) e tamén ao castelán, ou español. A Galiza podería e debería ser o lugar de encontro desas dúas grandes linguas no mundo e os nosos editores deberan ser os anfitrións dos
editores da Península e da América, os nosos hóspedes.
Neste fuciño da Europa que
olla América podería existir
unha feira do libro internacional, cómpre empezar a consideralo.♦
SUSO DE TORO é escritor.

cos vendidos de Episodio primeiro, os membros de Extremoduro veñen de editar a segunda parte. Con este novo
disco, Episodio segundo, a
banda completa a súa
retrospectiva iniciada este
mesmo ano. Nesta nova
entrega inclúense algúns dos
himnos do grupo como
Quemando tus recuerdos, Decidí ou Buscando una luna. O
lanzamento faise en catro formatos, nos que se pode atopar
os dous álbums, un DVD coa
xira realizada no ano 2002 e
un compacto con versións
orixinais.♦

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.
Prezos especiais para empresas e institucións.
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Hai catro anos que volveu.
Como encontrou o país?
Atopei un país con moito barullo cultural, pero poucos proxectos serios. Temos a cultura e
a historia que temos e o primeiro
paso debería ser recoñecelo. Se
pensamos que uns determinados
pintores ou escritores xa nos dan
un nivel moi alto e nos baseamos
neles estaremos errados. Non é
que non se poidan facer cousas,
pero repetir que o pasado é marabilloso e non dar opción a que
se desenvolvan novas correntes,
castra e mata. A cultura aquí non
se toma en serio. A cultura é a
expresión dun pobo e ese pobo
ten que facilitar os medios para
que os artistas se desenvolvan.
Se, pola contra, os propios autores establecen vetos e envexas
non imos adiante. Deica Atlántica non houbo unha dedicación
seria á pintura. En literatura
Rompente foi importante pero
esqueceuse. Os novos chegaron
cunha prepotencia inusitada. En
Rompente, que pareciamos rompedores, tiñámoslle respecto a
Bernardino ou a Celso Emilio,
aínda que non estaban na nosa liña. Non sei até que punto os artistas galegos toman en serio o
seu traballo. Chillida dicía que
un artista non debe facer o que
sabe facer, senón o que non sabe
facer. O poeta é un creador que
arrisca. A verdade é que nestes
catro anos non atopei un oco. Valente e Zambrano xa escribiron
que o exiliado cando volta, quere tanto o país que non atopa o
seu lugar. De feito estou pensando en marchar de novo. Se baixo
ao concreto, podo falar de Vigo.
A cidade está situada nun enclave fermoso, como Río ou Estambul, pero é das máis maltratadas
de Galiza. Ten dous estupendos
museos recén creados, o do Mar
e a Casa das Palabras, e non sabe que facer con eles.
Galaxia vén de reeditar A
illa das mulleres loucas. É un libro persoal, pero tamén mítico.
É un libro de palimpsesto
que oculta varias linguaxes e
mundos, que enlaza o real co
imaxinario. En marzo lanzarase
o libro cun CD, no que Anxo
Pintos e Quico Comesaña, de
Berrogüetto, tocan a zanfona e a
arpa. Eu poño a voz. É un libro
escrito en metáforas. Para min a
metáfora é o que mide e pesa o
que non se pode medir nin pesar.
O imaxinario é o que nos orienta, o que nos ubica, nunha existencia que vemos, pero que descoñecemos e que nos angustia.
No 2003 tamén sairan en
Espiral Maior os relatos de O
deserto de Nabalpam, que xa
se editaran en 1981 co nome
de Relatos para salferir.
Ese foi o inicio da miña nova
literatura, cando o inconsciente
queda máis libre. Eu nunca sei o
que vou escribir, nin sequera o
xénero, por iso se mesturan.
En Dados blancos percíbese
a influencia das teorías postas
de actualidade co 68: a deconstrución da linguaxe, a psicanálise e certo marxismo, aínda
que tamén algunha máis moderna como a neurobioloxía.
Pero o libro vai máis alá, podería citar a Wittgenstein, a
Northrop Frye ou a propia Biblia.

Alfonso Pexegueiro
‘Non hai ningún crítico de arte ou
de literatura, en Madrid ou en Barcelona,
que valore o que se está a facer en Galiza’
M.V.
Leva catorce libros publicados. Foi, a finais dos setenta, un dos fundadores do grupo poético Rompente e,
algo máis tarde, da Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG). Despois viviu quince anos en Barcelona, de onde regresou no 2000. Desde a súa volta viu reeditados varios dos seus libros, pero móstrase
especialmente ledo coa súa última obra na man: Dados blancos (Caballo de Troya), un texto de fasquía narrativa, mais no que prima a reflexión filosófica con achádegos poéticos. Ao longo da entrevista insiste varias veces en que el non buscou a poesía –estudou para fresador e logo ingresou no seminario– senón que
a poesía o atopou a el. Pensa que a vida de escritor ou de artista esixe unha adicación a tempo completo.

PACO VILABARROS

Mais, iso a posteriori, porque a
miña obra xurde do inconsciente,
igual que me veu o desexo de escribir, sen ilo buscar.
Dicíao tamén porque alguén podería pensar que algúns deses referentes quedaron anticuados.
Son anticuados Heráclito ou
Shakespeare ou Cervantes? En
arte ou en literatura non existe o
concepto de moderno e antigo.
Pero o pensamento é máis
vulnerábel.
Eses pensamentos permanecen. Inclúo, por exemplo,
dous poemas. Un de Meendinho, cunha interpretación actual:
a espera da amada como refle-

xo da soidade. E non hai mellor
resposta ao Prestige que os versos de Nuno Fernandes de Torneol. Por iso digo despois: só a
poesía nos pode sacar dos infernos que a intelixencia crea.
Que significa Dados
blancos?
Vivimos nunha sociedade
perversa que nos nega a capacidade de pensar e disfrutar da
vida e iso hai que desmontalo,
ben sexa recorrendo á realidade ou ao inconsciente, onde os
trucos, a mentira e o crime se
agachan de maneira moi calada
e nos dominan. De aí que só
poidamos moitas veces xogar
con dados brancos, porque os

demais están trucados, marcados polo perverso e polo amo,
como pasa no Mahabarata; por
iso perdemos sempre.
Como é Dados blancos?
Non é un libro corrente.
Empeceino hai dez anos.
Iníciase cun ancián que recibe
da súa infancia unha carta que
lle pide que conte cousas. El
envíalle notas, dúbidas e dille
que o deixe tranquilo. É así un
diálogo entre a madurez e a infancia. O diálogo é moi importante. Os loucos que van pola
rúa falando talvez increpen o
que lles provocou esa loucura.
Mesmo os xenes dialogan co
contorno. Cando se corta ese

diálogo instálase a violencia, a
brutalidade. As diferenzas son
as que nos permiten construír.
Non teme asustar o lector
co pensamento abstracto, coa
filosofía?
Talvez o contrario. Unha
lectora díxome que lelo proporcionáballe sosego e iso malia que no texto hai un gran traballo coa linguaxe. Producimos un exceso de mentira cultural. Vende máis a estupidez
que o pensamento. Pero sen capacidade para abstraer non seremos quen de ver máis aló do
que temos diante dos ollos. A
abstración é a que nos permite
anticipar o que pode suceder.
Unha das conclusións do
libro podería ser a de que temos que aprender a pensar.
Certo. Non nos aprenden a
pensar. Na dedicatoria digo: “Un
tempo duro como unha rocha
vénsenos enriba, sen pensar. Só o
pensamento pode furar a rocha”.
Teño a impresión de que algo se
move hoxe e de que se están a
sentar as bases para algo novo.
Até agora publicara en
galego, catalán e castelán. Este sae en castelán. É por algún motivo?
Ofrecinlle Dados brancos a
unha editorial galega para que
o publicase ao mesmo tempo,
pero rexeitouno, por iso aproveitei a ocasión que me ofrecera Caballo de Troya e publícase só en castelán.
Que opina da cultura catalana?
Euskadi ten unha alta autoestima, Cataluña normal e Galiza moi baixa. Os galegos somos para os cataláns como uns
irmáns menores e eles teñen, á
súa vez, complexo con Alemaña, Francia ou Suecia. Todo iso
é absurdo. Non hai superiores,
nin inferiores. A verdade, é que
non notei unha solidariedade
grande pola súa parte.
En Galiza fálase dunha
idade de ouro da literatura.
Non estou de acordo. Estámonos cegando. Hai xente que
escribe ben? Hai. Mais, con estudar unha carreira, redactar
ben ou saber debuxar, non
abonda. Se non traballamos
máis nas formas e nos contidos
non teremos nada que facer.
Galiza aínda odia o seu idioma
e que literatura imos facer se
partimos dese complexo de inferioridade? Estamos acomplexados, aínda que logo dannos o
premio Lalín é xa nos cremos
uns xenios. Deberiamos dicirnos: somos persoas normais,
imos ver que facemos coa nosa
literatura e como a instalamos
fóra. Os fluxos de intercambio
son claves. Non hai ningún crítico de arte ou de literatura, en
Madrid ou en Barcelona, que
valore o que se está a facer en
Galiza. Hai que escribir sen
complexos, traballar e arriscar
e, se caes, levántaste, como
cando esquías. Estamos saturando o mercado literario con
demasiados libros, estámolo inflando e iso vai ser prexudicial.
Que libros seus estima máis?
O lago das garzas azuis, Hipatía e este de Dados brancos.
Os tres, por certo, escritos en
Barcelona. Libros de exilio.♦
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A consolidación de Blanco Amor
como artista contemporáneo
Galaxia publica a súa colección máis ampla de fotografías
Título: A ollada do desexo. Obra fotográfica

1933-1973.
Autor: Eduardo Blanco Amor.
Edita: Galaxia, 2004.

Sobre as fotografías de Blanco
Amor existían ate o de agora tan
só dous libros publicados, e non
sei se xa doados de atopar,
e ambos xurdi- Foi un
dos da xenero- apaixoado
sidade e o defensor
amor pola cul- dunha
tura duns ami- cultura
gos ousados e profundainquedos por mente libre
vindicar ao artista Blanco e pagana,
Amor. A pri- hedonista e
meira mono- inconforgrafía que, coi- mista.
do, se publicou
en torno ás fotografías de
Eduardo é de 1993 e titúlase
Eduardo Blanco Amor Fotógrafo e foi editada polo Clube Cultural Alexandre Bóveda de Ourense baixo a coordinación dese
activo dinamizador cultural da

cidade das Burgas chamado Benito Losada. É un libro moi fermoso, exquisitamente editado,
que conta con 64 instantáneas
pertencentes ao Arquivo Blanco
Amor depositado na Deputación
de Ourense. É unha xoia polo
que tén de volume pioneiro e
precursor da edición fotográfica
do noso artista e, tamén, polo
atinado vencellamento que se fai
da súa escrita coas instantáneas.
O seguinte volume fanno tamén as xentes dese mesmo clube e edítase cinco anos despois,
en 1998, agora o proxecto vehicúlase ao redor de 34 retratos de
Eduardo e titúlase O fillo da florista. As imaxes preséntanse en
tándem con outras tantas notas
manuscritas de variadas xentes
da cultura, e quizais a nota máis
bizarra sexa a de “Ángel” o
compañeiro dos derradeiros
anos do creador. O fillo da florista, era un agrupamento temático sabio e moi pertinente, pois
a imaxe e representación que de
si mesmo construíu Blanco
Amor é un tema do máximo interese iconográfico e formal.

Observamos daquela e con
desolación unha evidencia: a pobreza de miras que tivo a edición en Galiza cara a produción
plástica do escritor auriense. Ésta tan só foi defendida como un
corpus con entidade propia dende ámbitos minoritarios e marxinais da gran cultura oficial (léase o Clube Cultural Alexandre
Bóveda) fronte ao uns axentes
culturais do país que só entendían esas obras como ilustración e
aggiornamento dos textos literarios de Eduardo.
Mais o extraordinario e singularísimo patrimonio fotográfico de Blanco Amor foise asentando como obra plástica per se e
boa proba disto é a actual edición de Galaxia. A presente edición reúne a nómina máis ampla
de fotografías até agora dadas ao
prelo. Conta ademais cunha gran
novidade: por fin a obra fotográfica de Eduardo Blanco Amor
soborda os límites da difusión
minoritaria e xenerosa duns
quixotes periféricos para recalar nunha editorial comercial e
prestixiosa co que, de seguro,

se logrará unha ampla difusión.
A presente edición de Carlos
Lema opta, como no caso de Benito Losada, polo agrupamento
temático e, daquela, o espectador
vai navegando entre as imaxes
de viaxes, entre os retratos, entre
as xentes e as paisaxes. Para mín
o gran Blanco Amor atópase nalgúns deses retratos seus iconoclastas e ousados, narcisistas e
dandis, orgullosos e teatrais. Outro Blanco Amor que eu descubro singularísimo e descoñecido
na nosa historia da arte galega é
o Eduardo que proxecta a ollada
do desexo sobre a pel e os corpos
dalgúns homes. Singularmente
sobre Rafael Alvarado, mais tamén esa ollada que aloumiña un
ragazzo, ou un pibe, ou un mariñeiro, ou uns tendeiros.
Ollando as súas obras renovamos o convencemento de que o
autor de A Esmorga era un artista
profundamente contemporáneo,
amou até o límite a necesidade
dunha beleza enchoupada no móbil e heteróclito tempo no que lle
tocou vivir. Foi un apaixoado defensor dunha cultura profunda-
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mente libre e pagana, hedonista e
inconformista. Un Blanco Amor
trotamundos poseedor dunha sabiduría e unha curiosidade innata
polo mundo e as súas facianas
que cultivou até o final.
A Biblioteca Blanco Amor
da Editorial Galaxia vén de nutrir con este libro imprescindíbel
o corpus artístico galego. Claro
que aínda queda que a obra plástica de Blanco Amor se dote do
rigor historiográfico necesario (e
quizais contribúa nalgo a tese
doutoral adicada a obra fotográfica de Blanco Amor que se está
a desenvolver na Universidade
de Vigo). A este respecto aínda
está por vir unha edición completa da obra fotográfica (aínda
fican moitas imaxes inéditas),
ademáis dunha catalogación rigurosa de todo o material que
determine mediante fichas técnicas exhaustivas os pormenores
de cada instantánea (medidas,
copia actual ou antiga, datación,
etc.) algo do que carecen, por
certo, os tres catálogos citados.♦
XOSÉ M. BUXÁN BRAN

Dous intres do espectáculo.

O labirinto nos teatros
MAR BARROS

Este Nadal poderá verse en diferentes concellos galegos o espectáculo O labirinto dos
soños, unha recreación escénica inspirada na obra multimedia do mesmo nome publicada por Grándola Nova. Pepe Sendón, Marcos Teira e Xavier Olite son os encargados
de poñer música en directo ás imaxes proxectadas, coma se dun filme mudo se tratase.
Nunca un Premio Barco de Vapor deu para tanto. O galardón
que recoñecía a obra de Pepe
Sendón, titulada O labirinto dos
soños, foi o desencadeante dun
cd-rom interactivo, dunha serie
de animación para a pequena
pantalla, da que se está a negociar a súa difusión en diferentes
televisións europeas, e agora
dun espectáculo teatral que está
a percorrer o norte do país.
Despois de que Grándola
Nova presentara o pasado mes
de setembro no Cartoon Forum
de Compostela a serie de animación O labirinto dos soños:
Ventura na illa de Hypnos, estes
días os creadores do proxecto
veñen de dar o salto á escena
teatral cunha obra sorprendente
na que se mesturan os debuxos
animados, a música en directo e
a estética dos vídeos musicais
contemporáneos.
Co título O labirinto dos soños e baixo a dirección de Pepe
Sendón, diferentes vilas están a
acoller un musical de pequeno
formato especialmente dirixido
aos cativos, un espectáculo audiovisual que ten como obxectivo
“fomentar o achegamento dos
rapaces non só a eventos culturais estándars senón tamén a
obras próximas ás producións
máis contemporáneas”.
Conscientes de que as novas tendencias dentro da arte
son pouco accesíbeis aos máis
cativos, especialmente cando
non é doado atopar espazos específicos que faciliten este encontro, Pepe Sendón en colaboración con Marcos Teira á guitarra e Xavier Olite na batería,

Primeiros pasos en Portugal

Ventura, o protagonista. Á dereita, cartaz do espectáculo.

presentan este novo espectáculo no que retoman a Ventura, o
pequeno protagonista. Durante
cincuenta minutos desenvólvense as aventuras que vive o pequeno Ventura no mundo dos
soños, fantasías oníricas ensarilladas nun labirinto que serán
acompañadas de cancións en
directo.

Cine mudo retrofuturista
O novidoso da obra pasa tanto

pola mestura de actores e imaxes audiovisuais, que se vén facendo dende o cine mudo e que
compañías como Chévere empregan dende hai tempo, senón
que se centra na adaptación
dunha obra publicada en cdrom. Mais, para Sendón non é
un espectáculo “arriscado”, porque como el mesmo explica “a
reacción que están tendo os rapaces é moi natural e son eles
os que marcan o seu ritmo de
lectura”.

Esta non é a primeira vez que
se dramatiza a historia do pequeno fedello. En 2002, Pepe
Sendón fixo unha adaptación
para a compañía portuguesa
Trigo Limpo Teatro, dirixida por
Jose Rui Martins que foi moi
ben acollida polo público. “Era
unha mágoa que os pequenos
portugueses puidesen gozar do
espectáculos e os nenos galegos non tivesen oportunidade”.
Agora vénse de estrear no país
co fin de “crear unha cultura de
espectadores interesados nas
novidades artísticas”.

pertorio”. Para Pepe Sendón o
teatro non é un medio descoñecido. Xunto con Fran Pérez iniciouse no teatro como membro
da compañía Chévere, participando en títulos como Río Bravo, Big Bang ou Annus Horribilis, entre outras, ademais de ser
un dos seus membros fundadores. Tamén coa NASA traballou
Xavier Olite, músico e técnico
de son. Ambos están complementados nas táboas polo
guitarrista Marcos Teira, un dos
máis recoñecidos no país, que
colabora ademais con grupos
musicais destacados como
NARF ou Marful.

Grupo de traballo

Ventura na televisión

Estas novas andanzas de Ventura polo teatro nacen moi vencelladas ao grupo compostelán
Psicofónica de Conxo. Pepe
Sendón, Marcos Teira e Xavier
Olite, membros dende hai tempo da formación, crearon conxuntamente o grupo de traballo
Os trabalinguas para levar a cabo a interpretación desta obra,
feito que non implica, como indica o director da obra, “a creación dunha nova compañía que
se vaia a adicar a crear un re-

No encontro entre distribuidoras,
investidores e produtoras de toda
Europa que tivo lugar no Cartoon
Forum de Compostela, o proxecto da serie realizada por Grándola Nova para televisión contou
con boas críticas e co interese de
diferentes televisións. Neste momento estanse a pechar acordos
de emisión con algunhas delas,
polos cales despois do primeiro
trimestre do ano próximo é probábel ver nas pequenas pantallas
ao pequeno Ventura.♦

Actuacións en decembro
Xoves 23 ........................ Carral
Luns 27 ........................... Ames
Martes 28 ......................... Lugo
Mércores 29 ........ Pontedeume
Xoves 30 .................... Carballo
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Saturnismo
MARICA CAMPO

C

omo a lingua é
unha cousa viva e
funcional,
permítanme que lle
busque un novo significado á palabra
“saturnismo”. Ben sei
que este termo se aplica á
doenza causada polos sales de chumbo, a que acabou coas vidas de
pintores como Goya ou
Van Gogh, pouco
coidadosos no manexo do
albaialde; ou coa de
Beethoven, polo consumo
abusivo dos peixes que el
mesmo pescaba no Danubio. O nome da doenza
débese a que os alquimistas lle chamaban saturno
ao chumbo.
De Saturno, deus
devorador dos propios fillos, tiro eu un novo significado para denominar
outra doenza, esta vez do
espírito, que nos afecta a
boa parte dos galegos e
galegas.
Padecemos
saturnismo porque penalizamos o noso. Non nos
valen as vidas
teimosamente entregadas
á causa de Galiza e da
súa lingua. Agora cotiza
máis un currículo en
branco que un currículo
manchado co sangue das
feridas da loita.
Escribimos ao ditado dos
prebostes mediáticos, os
que nos quererían
tépedos na defensa do país. Non recoñecemos os
compañeiros de camiño,
máis ben semella que os
quereriamos borrar do
mapa e negalos tres veces
antes de que cante o galo.
Esquecemos que, se estamos onde estamos, é por
eles e non a pesar deles.
Sumamos, a miúdo,
mediocridade e botamos
pola borda un caudal de
experiencia e sabedoría.
Non escribo por escribir, sei do que falo. Con
demasiada frecuencia, nos
últimos tempos, atopo
persoas recén chegadas a
cargos de responsabilidade que se desfán en explicacións para me aclarar
que nada teñen que ver co
pasado da loita nacionalista, que acaban de arribar
ao porto. Abenzoadas
sexan, mais non por non
teren pasado, senón polo
que fagan do presente e
do futuro.
Coido que Saturno non
debe ser o noso deus. Se
acaso Breogán, o pai dos
bos e xenerosos, o dos que
comprenden a nosa voz e
atenden o noso rouco son.
Padezamos breoganismo
porque o saturnismo,
como se sabe, produce primeiro xordeira e despois
ataca os miolos.♦

Shinola Retrospective.

RESFEST 2004,
unha ollada á vangarda dixital
MAR BARROS

Videoclips, curtas de animación, debuxos animados, anuncios televisivos... as
mellores pezas elaboradas coas ferramentas dixitais en todo o mundo estanse a proxectar no MARCO de Vigo, dentro da programación de Restfest 2004.
Por terceiro ano consecutivo, o
Museo de Arte Contemporánea súmase a celebración de
Resfest 2004, un dos festivais
globais itinerantes máis destacados dentro da creación audiovisual dixital. Vigo únese así
a Barcelona, As Palmas, Madrid, Vitoria e Valladolid, as cidades nas que simultaneamente se proxectará unha ampla programación composta
polas máis destacadas curtas
de animación, videoclips, debuxos animados, documentais
e anuncios televisivos realizados internacionalmente. En total pasaranse cento cincuenta
obras seleccionadas pola alma
mater do festival, Jonathan
Wells, un creador que comezou no cine de animación cando aínda era visto como unha
frivolidade, con tan só dezaseis Short 2.
anos. Máis de dez horas de ima- este novo xeito de facer películas.
Con todo, non só aumentou o
xes que dan conta do que se coce
número de obras presentadas
na vangarda do cinema dixital.
A pesar de que esta é a tercei- senón que tamén o fixo o públira vez que o festival pasa por Vi- co, como se indica dende o festigo, o evento xa conta con oito edi- val. Ademais dos grandes estucións ás costas, tempo no que se dios de animación de Hollywood,
foi consolidando como unha das como ILM ou Digital Domain, pocitas máis prestixiosas do mundo lo festival pasaron no seu día noadicadas a este tipo de creacións. vos creadores como Chris CunResfest naceu en 1997 da ningham, Michael Gondry ou o
man da publicación norteameri- británico Jonathan Glazer, autor
can Res, considerada polos novos a quen este ano se lle adica uncineastas como referencia, co ob- ha retrospectiva coa proxección
xectivo de dar comezo a unha no- de todos os seus traballos.
va clase de festival itinerante para
amosar os traballos da primeira Resfest en marcha
xeración de autores de cine dixital.
O abaratamento dos potentes Esta oitava edición arrancou en Noordenadores, das cámaras de vi- va York o pasado setembro e perdeo dixitais e os programas de correrá máis de trinta cidades, cun
edición e tratamento da imaxe programa que inclúe tres colección
provocou que cada ano sexan de curtametraxes producidos intermáis os cineastas que se suman a nacionalmente, unha selección de

pezas experimentais de visuais e
deseño gráfico en movemento, tres
mostras de vídeos musicais referidos á electrónica, o rock e ao selo
Warp Vision e a retrospectiva do director Jonathan Glazer, ademais
dunha serie de rarezas e pezas
pouco vistas do colectivo británico
de animadores Shynola, coñecido
polos seus vídeos para grupos como Radiohead e Blur.
Entre as obras que se proxectarán en Vigo até finais de decembro, poderán verse exemplos
como o traballo de Daniel Askill
We have decided not to die, no
que se reflexiona sobre o paso
do tempo, a premiada peza de
animación The man without a head, a última curtametraxe de Stefan Nadelman que leva por título
One step ahead ou Fear less.
Unha das sección destacadas
ten como fío condutor a música,

baixo as etiquetas Vídeos que
rompen, Cinema electrónica e
Warp Visión: Retrospectiva de
Warp, preséntase unha selección dos máis destacados vídeos musicais realizados na
actualidade. Dunha banda,
poderán verse toda clase de
proxectos chocantes ao redor
do mundo das guitarras eléctricas, coa participación de
Dougal
Wilson,
Michel
Gondry, Jonas Odell ou Chris
Hopewell entre outros, pero
tamén unha ampla selección
dos realizados no eido da
electrónica. Todos eles, son
unha mostra de como os directores combaten coa inventiva o drástico recorte de orzamentos que se está a producir
dende a industria do disco.
Ademais, o festival quixo render homenaxe ao selo Warp
Records, que despois de máis
dunha década e media en activo
se ten convertido nun referente
dentro da música electrónica experimental, pasando algunhas das
súas creacións máis destacadas.

O home dos cabalos de escuma
A retrospectiva deste anos está
adicada ao director británico Jonathan Glazer, que desenvolveu
a súa carreira entre o vídeo musical, a publicidade e as longametraxes. O seu anuncio en branco
negro para Guines, Surfer, no
que a escuma de cervexa fúndese cunha manada de cabalos salvaxes, foi cualificado por moitos
como un dos mellores anuncios
de todos os tempos. O programa
fai un percorrido pola carreira do
autor, con publicidade, vídeos
musicais e pezas pouco vistas.♦
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Xulio Abonjo
‘Nunca fun
partidario
de emigrar,
especialmente
agora que xorden
proxectos aquí’
A.N.T.
Véñense de gravar varios capítulos de Cuarto sen ascensor, nova produción que emitirá proximamente a TVG,
na que ten un papel protagonista. En que consiste?
É unha comedia de enredos gravada con público en
directo que se desenvolve en
catro escenarios: un piso de
estudantes, interpretados por
Cristina Castaño, José Baratto e por min, o apartamento dun matrimonio,
composto por Mónica Camaño e Xoán Carlos Mexuto, a casa dos meus pais,
Laura Ponte e Pepe Soto e o
bar rexentado por César
Goldi. O público vaise atopar con algo moi divertido.
Como é o seu personaxe?
Sebas é un estudante de
Medicina que vén do rural.
Está sobreprotexido pola súa
nai e por primeira vez vive na
cidade coa súa curmá. É un
rapaz algo inxenuo, tímido
despistado, torpe pero nada
parvo. Como ademais de estudar ten que sobrevivir, convértese nunha sorte de cobaia
humana, probando produtos
de todo tipo, como un casco
con airbag ou un pantalón de
autosecado, que xa provocan
momentos graciosos. É o referente máis cómico da serie.
Vai ser a Sete vidas galega?
O sistema de traballo é o
mesmo pero a nosa ten un
humor máis físico a maiores
do guión.
Que acollida agardan?
Boa. Nós, que somos os
máis críticos, estamos encantados.
Galicia Express, Terra
de Miranda e agora esta.
Está curtido en teleseries.
Para cando o salto ao cine?
Xa teño feito pequenos
papeis en películas como O
lapis do carpinteiro ou O
ano da carracha, pero ningún protagonista. Son os que
nos van dando aos que non
temos un nome moi coñecido. Todos os que traballamos en Cuarto sen ascensor
vimos do teatro, e sabendo
como se grava noutras series
agradécese moito o directo.
É necesario saír fóra
para que o nome dun soe?
Nunca fun partidario de
emigrar e menos agora que
están a xurdir cousas aquí.♦

Mamá Cabra, o éxito das
cancións en galego para nenos
MAR BARROS

Chegan as vacacións de nadal e con elas as cancións infantís. O grupo Mamá Cabra preséntase como un
dos máis activos dentro do panorama musical galego, contando co apoio de educadores e a demanda entusiasta dos máis cativos. Agora van sacar o que será o seu terceiro disco Tan só con leres un libro.
Se xa é un risco sacar un disco
de pop pegadizo ao xeito máis
comercial, editar un traballo de
música infantil roza, nos tempos
que corren, a tolemia. Con todo,
aínda que pouco apoiados pola
industria galega do disco, as radios comerciais e as institucións, en Galiza existen unhas
poucas formacións que dirixen
as súas creacións ao público
máis pequeno. Unha das máis
destacadas é Mamá Cabra, unha
formación que en tan só catro
anos xa conta co visto bo de
profesores e cativos.
Co nome da protagonista dun
dos contos clásicos máis coñecidos por todos os pais, nace no
ano 2000 Mamá Cabra, un dos
grupos máis destacados que editan no país. Estes días, están a ultimar o que será o seu vindeiro
lanzamento discográfico Tan só
con leres un libro, no que se tenta animar á lectura.
Gloria Mosquera, profesora e
alma mater do grupo, viu hai catro anos a necesidade de crear un
grupo de música infantil que cubrise o oco que existía neste
campo naquel momento. Como
ela mesma indica “a idea xurdiu
da escola, de facer cancións para
o cole, temas para bailar, cantar,
levar o ritmo, en fin, compoñer
cancións en galego sinxeliñas e
pegadizas”. “Comprobei que a
música que se facía para nenos

era pouco infantil” explica, “e a
tendencia que seguía pasaba por
coller temas de adultos e que os
cantasen os nenos”. Coa convicción de que os “cativos teñen o
seu propio mundo” e que “non é
necesario trasladarlle o dos adultos” Gloria Mosquera reuniu toda unha serie de músicos folk e
doutros estilos máis contemporáneos, para dar vida a Mamá Cabra. Con Hilario Rodeiro na batería, no dejembé e na darbouka,
Pablo da Lama Piñeiro coa frauta, o clarinete e a gaita, Diego
Maceiras no acordeón, Manuel
Rey coa percusión tradicional,
Tomi López na guitarra e a propia Gloria Mosquera na voz, o
grupo ten publicados dous traballos e está a punto de poñer a
venta o seu terceiro.

Baseándose en poesías de
autores como Antonio G. Teixeiro, Gloria Sánchez, Concha
Blanco e outros escritores destacados dentro da literatura infantil e xuvenil, así como nas
pezas tradicionais para compoñer as letras, e nas creacións de
Gloria Mosquera para a música,
foron saíndo ao mercado un total de dous traballos, cun forte
compoñente didáctico e lúdico.
Cos títulos Cantos rodados e
Cantando cantando, editados
ambos pola Editorial Primera
Persona, moitos foron os centros de ensino que botaron man
destes discos como material
complementario. Con todo,
Gloria Mosquera destaca “a boa
acollida que Mamá Cabra está a
ter entre os rapaces de entre

dous e dez anos”, a pesar das
dificultades coas que se atopan.
“O mercado da música non dá
cartos, por iso as editoras non
arriscan con produtos deste tipo”, explica.
Segundo a vocalistas, “a literatura galega, aínda que estea
pouco difundida, goza de moi
boa saúde, mais noutros ámbitos
creativos estamos aínda moi verdes. Cómpre ter en conta que a
nivel privado estanse a desenvolver boas ideas e que hai, por parte dalgúns sectores, a sensibilización de que é necesario este tipo
de material dirixido aos máis cativos. Non embargante, a nivel
oficial non hai moito apoio e os
grupos teñen moitas dificultades
para introducirse nos circuítos de
actuacións”.♦

Folk infantil
Aínda que próximos as tendencias contemporáneas, os membros de Mamá Cabra adaptan a
tradición aos máis cativos.
“Sempre nos comentan despois
das actuación que facemos un
folk infantil que engancha os
nenos. Ao principio pensabamos que os instrumentos tradicionais con sonoridade forte,
como podía ser unha gaita, non

ía funcionar cos nenos das gardarías, e tiñamos certo medo á
hora de utilizalo. Pero despois
de varias actuacións decatámonos que non só non lles molesta
senón que lles encanta”.
Novo disco
Aínda que sen data confirmada
para a saída do terceiro traballo,

dende o grupo agárdase que en
breve Tan só con leres un libro
xa estea nas tendas de discos e
nas librarías. O novo álbum incluirá, ademais das cancións que
máis éxito tiveron nestes catro
anos, un compacto con información referida aos instrumentos,
actividades para a animación á
lectura e toda unha serie de imaxes para imprimir e colorear.♦
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O Voo do Moscardo

José Viale Moutinho

Dominguez Álvarez, raízes em Salceda
Um dos grandes nomes da pintura portuguesa do Século XX é
filho de uma galega de Salceda
de Caselas, a dois passos do Rio
Minho. Chama-se Dominguez
Álvarez, nasceu no Porto em
1906 e nesta cidade morreu tuberculoso em 1942.
O pai, português, nunca pareceu conformado com as tendências artísticas do filho, a não ser
depois da sua morte, quando começou a perceber que os quadros,
afinal, tinham muito mais valor do
que ele julgava. Ah, e que esse valor artístico tinha uma razoável
correspondência pecuniária! Bem,
mas Álvarez, logo que teve idade
para trabalhar, foi à Galiza procurar que fazer. Concretamente,
concorreu a um lugar de funcionário dos correios na terra de sua
mãe. Mas sem êxito. Regressou
então ao Porto e matriculou-se no
tradicional Colégio Almeida Garrett, que frequentou durante alguns anos. Terminados os estudos
secundários, entrou como empregado num armazém de tecidos.
Aos 20 anos, concorreu para a Escola de Belas Artes do Porto, matriculando-se em Arquitectura.
Mas logo transitou para o Curso
de Pintura, que terminou em 1939
com a classificação máxima, de
20 valores.
Importaria que a Galiza conhecer este seu descendente, pelo me-

nos tão bem quanto conhece outros, e falo de Camões e de Pessoa,
cujas raízes estão no seu território.
Uma ampla retrospectiva de Dominguez Álvarez seria uma grande revelação para os amadores de
arte na Galiza. Aliás, a revelação
de um dos grandes espíritos inconformistas. É que, apesar da alta
classificação de fim do curso,
Álvarez, que integrou o grupo
Além, em 1929, insurgiu-se sempre contra o ensino académico ministrado na escola que frequentou,
bem como contra os valores naturalistas e contra a arte como fenómeno mundano. Entre outros, integrava este grupo o escultor Américo Braga, autor do grupo escultórico existente na frontaria do Cinema Batalha, na Praça da Batalha,
no Porto, onde há uma ceifeira de
foice em punho ao lado de um
operário que exibe o martelo!
Durante o curso, Álvarez visitou muitas vezes a Galiza, recuperando pictoricamente o imaginário da pátria de sua mãe, que ele
considerava também sua. Dando
uma vista de olhos a um álbum
seu, vemos cavadores galegos,
um bairro piscatório da Galiza, os
peiraos de Vigo, o convento de
Belvís, numerosos recantos de
Santiago e de vilas e aldeias galegas. Também viajou por Castela, pela Catalunha e pela Andaluzia, registando sempre as suas ob-

servações. Tendo sido sobretudo
um paisagista urbano, Álvarez é
também autor de originalíssimos
retratos e de um auto-retrato. De
destaque para O bispo (1933) e O
homem da cartola (1934).
Em vida, Álvarez expôs uma
única vez, óleos e aguarelas, no
antigo Salão Silva Porto, no Porto, em 1936, embora tivesse participado em numerosas colectivas. Porém, a sua fama começa a
crescer com a primeira mostra
póstuma, em 1942, promovida
no mesmo local pelo Instituto
para a Alta Cultura, que lhe concedera uma bolsa de estudo
quando estudante, seguindo-se
uma outra, no ano seguinte, na
Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa. Nos anos 50, os
pintores António Sampaio e Jaime Isidoro dão o seu nome a
uma academia livre no Porto,
que lançou a primeira galeria de
arte profissional em Portugal,
que ainda hoje se mantém.
A maior parte das obras de
Álvarez está espalhada por colecções particulares, mas poderão apreciar-se nos museus
Soares dos Reis (Porto), de Arte
Contemporânea (Lisboa), do
Abade de Baçal (Bragança), no
Ateneu Comercial do Porto, na
Casa-Museu de José Régio (Vila
do Conde) e no Museu de Amarante. A não perder. ♦

Pintura de modelo (sen data), de José Cândido Dominguez Álvarez.

O Bardo na Brêtema

Rudesindo Soutelo

In musica corruptus imperat
Já disse o Conselheiro de Pesca
que ele não tinha pescado nada
na sua vida política entanto que
outros se têm aproveitado dos
seus postos de governo. Isso incomodou muito no seu próprio
partido ainda que ele não teve a
valentia de os denunciar perante
a lei. Daí que não saibamos se é
que a sua queixa era a favor ou
contra o enriquecimento paralelo dos políticos.
Na música, como en qualquer
outra actividade económica, também conhecemos esse tipo de

RC

gente com sorte, extraordinária
sorte, para fazer fortuna. São esses
que não perdem o tempo em estudar porque sabem que no país da
mediocridade política o mais importante são as relações públicas
sistematicamente organizadas para alargar a sua projecção pessoal.
Podemos afirmar que aqui tocam
mais os que menos tocam, e quanta menos música tocam ainda
mais poder, influência e dinheiro
tocam. São desse tipo de gente
que têm sempre uma especial habilidade para ocupar os postos de-

OSAL I A
AS TRO

Augusto G. Besada
Edición de
Mª Pilar Garcia Negro
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cisivos no reparto de prebendas à
conta do dinheiro público.
Dizia Arnold Schönberg que
certo dia um aluno seu anuncioulhe que abandonava os estudos
de composição porque decidira
de se dedicar à crítica musical e
não queria que o estudo condicionasse a sua carreira. Nunca
deu o nome dele mas sabe-se que
foi um dos críticos mais poderosos do século passado.
Desde que todos servimos para tudo, sem necessidade de acreditar uma formação específica para o cometido a desenvolver, um
biólogo amador de música pode
candidatar-se e aprovar umas oposições para leccionar Direcção de
Orquestra num Conservatório de
Música sem nunca ter visitado um
centro de ensino musical. Pergunto-me eu para que servem então
essas longas réstias de matérias
curriculares que atarefam os estudantes dos Conservatórios. Uma
formação dilatada em excesso que
prejudica seriamente os nossos
profissionais porque chegam ao
mercado laboral muito mais tarde
e com um nível inferior ao do resto de Europa. Isto gera um descomedido número de músicos aspirantes a viverem do dinheiro público e assim vai estragando-se,
viciando-se, alterando e apodrecendo a profissão. Na Metafísica,
de Aristóteles diz: “A mudança
que vai de um sujeito a um nãosujeito é corrupção”.

A ONG Transparency International deu a conhecer o
Global Corruption Report de
2004 onde se indica a percepção
que os cidadãos têm da corrupção nas instituições, e resulta curioso que, junto com outros
36 países, os espanhóis considerem os partidos políticos como
as instituições mais corruptas.
Desse qualificativo não se livra a
justiça nem as entidades religiosas. O que nos diferencia doutros
países é que aqui os meios de comunicação são percebidos como
os mais corruptos tão só por debaixo dos políticos. E o 2% dos
espanhóis inqueritados ainda reconhecem ter pagado algum suborno nos últimos 12 meses.
A Adolf Hitler não lhe importava que os artistas de que ele
gostavam não fossem nazis porque a todos os considerava politicamente estúpidos. Numa carta
a Albert Speer, seu ministro de
Armamento, dizia-lhe: “Não devemos julgar nunca os artistas
pelas suas ideias políticas. A
imaginação necessária para o seu
trabalho os incapacita de pensar
de modo realista”.
Por politicamente estúpidos
devem ter os nossos governantes
aos compositores galegos. Convocam prémios com cláusulas
escravistas onde se tens a desgraça de ser laureado deves trabalhar grátis, ou arruinar-te, para
cumprir com a obriga de fazer ao

teu cargo as partes instrumentais
para a execução, e ademais renunciar ao legítimo direito de
aluguer. Publicam partituras com
contratos de edição que não se
acomodam à lei, prejudicando
gravemente o compositor por
confundir exploração e promoção, e impedindo que os autores vivam do seu trabalho. Editam fonogramas com critérios de
propaganda política para dizer
que se ocupam da nossa música,
mas sem observar as regras de
jogo e obviando a lei que obriga
a ter uma autorização formalizada por escrito para gravar as
obras. A RTV galega faz gravações e emissões desprezando
os proprietários dos direitos, mas
devem ser conscientes do seu delito porque já retiraram da internet a informação de autores e
obras programadas.
Entanto, o Presidente da Junta,
Manuel Fraga, recupera o seu velho estilo para acusar de “embusteiros e idiotas” os cidadãos que
duvidam das excelências do seu
mandato. Quando a actividade
cultural e as edições dependem
sobremaneira dos subsídios públicos então estamos a falar de censura e isso só favorece aos simpatizantes e colaboradores do poder.
O governo central já anunciou um código ético para combater a prevaricação, ainda assim
“in musica corruptus imperat”.♦
ant@soutelo.com
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Istambul
FRANCISCO CARBALLO

N

o imaxinario ibérico
Istambul é o inimigo
agachado nos cons do
Exeo; é o aviso a navegantes.
Mais pasaron séculos e
fixeron de tal inimigo un
cadáver que enterrar. A
imaxinación perverte.
Istambul garda a memoria de
Constantino, de Solimán, de
Atartuk. É a ponte entre
Europa e Asia.
A Turquía de Kemal Atartuk leva desde o 1963 a petar
nas portas da Comunidade
Europea. Por fin esa porta entreabriuse o 16 de decembro
pasado para darlle a man a
Tayyip Erdogan, dirixente do
AKP, un partido islámico que
media entre a sociedade turca
e o Estado kemalita laico.
Unha intelixente, cautelosa e
dubidosa estratexia partidaria
nun país de sociedade musulmá. Porque de Turquía
fuxiron case que todos os
cristiáns durante o XIX e o
XX. Fuxiron por perseguidos,
porque foron obxecto de
xenocidios, por exemplo no
1894 e no 1915, nos que os
“católicos armenios”
quedaron reducidos á metade.
Turquía é con Arabia Saudita
e Xordania o país máis
pechado á pluralidade relixiosa. Mais nese tal país Atartuk
optou e logrou un Estado laico. Un orixinal paradoxo fai
de Turquía un país de posiblidades laicas nunha sociedade
de máis do 99% islámica.
Por que se lle abriu a
porta da UE á Turquía? Por
presións de xeopolítica. O
multilateralismo é
inevitábel. A UE precisa de
máis territorio con
complementariedade económica. Turquía, con
70.000.000 hectáreas, limita
cos países do Próximo e do
Medio Oriente donos do petróleo. Países de predominio
árabe, maioría islámica, de
acougo e desacougo cos turcos. Valor xeopolítico
indubidábel, sociedade tribal
en parte, de economía arcaica, de pasado militarista e
incómodo cos veciños de
Europa e de Asia.
Fronte á unha xeopolítica
que se impón, hai factores
de toda índole en contra. A
porta da UE entreabriuse,
mais con gardas de seguridade. Comezan conversas para
unha adhesión alá polo
2014; hai tamén moedas de
recambio: unha posíbel vía
nova de partenaire, socio
preferente.
A postulación a entrar na
UE de Turquía expresa ao
máximo as contradicións entre a sociedade e o Estado.
Moita vixilancia, europeos,
que no seo de Europa existen
parecidas contradicións: distancia entre os intereses do
poder estatal en mans da oligarquía económica e a sociedade tan diversificada en
cultura, status económico,
historia e horizonte. Acontecemento histórico esta ollada
mutua UE-Turquía. ♦

O manantial da vida, 1973. Laxeiro

LEMBRANDO
AS CÁNTIGAS DO NADAL
PEPE POL
Por sempre recordarei aquelas
panxoliñas da miña nenez, fermosísimas cántigas. Saíamos polas
rúas, entón camiños ou carreiros
de lama, deixando a nosa pegada
no percorrido, como querendo, sen
sequera sabelo, ser outras estrelas
fugaces daquela inocente infancia
que pasou tan presto é rápida como unha festa do Nadal. Cantabamos, berrabamos sen medo aos
fríos do inverno, todos estabamos
arroupados nese grupo de rapariños amigos, confidentes de segredos, compañeiros inseparábeis de
sanas trasnadas. Chamabamos nas
portas e repitindo o retrouso que
xa estaba ano tras ano no noso repertorio, pero non por iso aburridos, esperabamos que abrisen a
porta de madeira desa humilde casa ou o seu postigo e aparecese no
umbral a persoa que ofrecía, en
agradecemento a nosa cantiga, ese
gastronómico aguinaldo, chourizos, castañas ou calquera produto
da terra. Dicían algunhas: “por favor, señor Reinaldo, deanos o
aguinaldo / anque sexa pouco / un
chourizo enteiro e metade doutro”.

As cantigas do Nadal non foron creadas por nós, esas letriñas
viñan transmitidas de xeración en
xeración, nós poñíamos a voz e o
sentimento desbordante. Podería
dicirse que son unha deformación
daquelas “cantigas de vilao”, esas
que darían lugar a eses vilancicos
primeiros, cantigas rurais. Que ledicia ir cantando e tocando instrumentos músicas rudimentarios e
rústicos e sempre saíndo algunha
persoa daquelas casiñas, un corazón aberto para darnos aquel agasallo. O día seguinte, no Nadal,
tocaba festa, a rapazada congregabase con todas as viandas que degustaban animadamente. Había
aldeas onde eses pasarrúas se facían o mesmo día do Nadal pero a
finalidade era a mesma, ninguén
daba prata ou moedas. No día de
reis cantábanse outras parecidas e
recibiamos chocolate para facer,
xunto coas galletas, unha boa chocolatada. Cando alguén non daba
nada repetíamos na porta: “Dámosche os Reis / guechos de cabra / dámosche os Reis / e non nos
das nada /”.

Agora, que triste está o berce
das cantigas, ese niño da aldea
quedou sen raparigos e coma se
fose rara avis soamente fican un
par de exemplares e non saen para
esta laboura tan entrañábel, cantar
panxoliñas, pois tendo todo fáltanos a nenez que traía ese espíritu
do Nadal, esa infancia parece que
se evaporou polos acendidos raios
dunha despoboación do rural.
Acabáronse eses cánticos, esa ledicia. Nas portas xa ninguén peta
coa voz fermosa da infancia, si alguén felicita é unha postaliña que
chega polo aire do correo ou esa
palabra que entra nas nosas casas
trala alarma do teléfono, pero todo
queda intramuros. Agora, eu sigo,
cando estamos reunidos xunto a
mesa familiar, lembrando aquel
coro de nenos; penso que entre todos tiñamos que recuperar na contorna campesiña ese marco.
Esperemos sacar do caixón do
esquecemento esas letras, eses
sentimentos que non poden irse co
vento do inverno, xa que son a nosa historia, parte das nosas raíces,
unha fonte que cada Nadal hai que

facer brotar nas gorxas que defenden os valores da tradición, esa
é a mellor confitura, o sabroso doce que queremos regalar para a
cestiña destas aldeas, pois nin o
mellor turrón nin mazapáns pode
substituír esas cantigas.
Agora as nosas vidas están un
pouquiño baleiras, aínda que lonxe, na cidade resoan os ecos dun
coro que canta panxoliñas, pero
son como campás nun réquiem.
Paréceme un pranto, un choro.
Que pena que o consumismo farte
as panzas e apague a chama da doce voz! Poida que nalgunha destas
festas volva rexurdir, que os pastores saian da chouza para mirar a
Estrela e cantar ledos. Collamos o
noso peto cheo de sentimentos e
marchemos cara o camiño de Begonte, para alí reflexionar nese
Portal, da necesidade de cantar.
Fagamos como ese merlo
que, tendo o seu niño de barro
pendurando das espiñas da silveira, non cesa de cantar dando
grazas a Deus porque a súa casiña está viva, e por poder recibir e
despedir cada día.♦

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

de
Henrique
Alvarellos
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O Trinque
O belén de Baltar
Ourense garda unha das xoias
da nosa escultura. O belén que
creou Arturo Baltar pódese ver
nestas datas na capela de San
Cosme e San Damián (praza
de San Cosme). En figuriñas

de barro, o artista creou unha
vizosa aldea galega na que están dispostos todos os tipos
tradicionais nunha noite calquera na que naceu un neno
nun humilde palleiro.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

Viladonga até finais de ano
de 10 a 19 h.

Festival Sonic Hip Hop
O vindeiro mércores 29 desde as
18 h. celébrase no Pavillón de
Coia en VIGO este festival no
que van actuar en directo Solo
los Solo, Juaninacka, Shotta,
Roty 340, Delahoja, Meko e
máis un grupo convidado. A en-

trada pode mercarse, por 10 euros, en Elepé, Urbanz, La Columna e Gong de Vigo; Fat Fly
e Cultura Urbana en Compostela; Moloko e Portobello na Coruña; e máis nas tendas Tipo de
todo o país.♦

Cee
■ TEATRO

CARAMUXO
Esta compañía representa a
obra Historia dunha semente o mércores 29 no
Auditorio Municipal.

A Coruña
■ CINEMA

CGAI
No programa de Cinema
Restaurado proxéctase,
este 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.
■ EXPOSICIÓNS
PACO VILABARROS
A Fundación
Seoane da
CORUÑA
alberga tres
interesantes
mostras nas
que o noso
grande
pintor ten
algo que
ver.

Ames

Betanzos

■ TEATRO

■ EXPOSICIÓNS

O PRINCIPIÑO

LUÍS CABRERA

Teatro de Ningures representa esta coñecida obra, de
Antoine de Saint-Exupery,
o martes 28 no Centro Sociocultural.

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

O Barco
Barco

Cambre
Cambre
■ EXPOSICIÓNS

■ ACTOS

GONZALO GURRIARÁN
Este próximo luns 27 ás 20
h. na Casa Grande de Viloira celébrase un conferencia en lembranza deste
valdeorrés ilustre, organizada polo Instituto de Estudos Valdeorreses, a cargo do historiador Ricardo
Gurriarán Rodríguez.

GALIOCIO
Os máis cativos disporán o
martes 28 e mércores 29
de 16 a 20 h. deste espazo
para o lecer instalado no
Pavillón de Calabagueiros, no que poderán divertirse con xogos de equilibrio, inchabeis coloristas e
obradoiros.
■ EXPOSICIÓNS

IVÁN PRIETO
Pantomimas e outras trangalladas chámalle o artista
valdeorrés á súa mostra de
pintura, escultura e colaxes, que podemos contemplar na galería Sargadelos
até o venres 7 do vindeiro
mes.
A obra de
Lucio Muñoz
está
exposta na
galería Ana
Vilaseco da
CORUÑA.
Á dereita,
un gravado
da mostra.

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

Carballo
■ TEATRO

AMADÍS DE ALGURES
A compañía Artello-Teatro Alla Scala 1:5 representa esta obra o mércores
29 no Pazo da Cultura.

Castro
Castro de Rei
■ EXPOSICIÓNS

DO XACEMENTO
AO MUSEO...
...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

LUÍS SEOANE
A fundación do mesmo nome acolle 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.

D E

C U L T U R A

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

E

E S P E C T Á C U L O S

O Labirinto dos Soños

É unha recreación escénica inspirada na obra multimedia do mesmo título, escrita e dirixida por
Pepe Sendón, en colaboración co
compositor Fran Pérez e o deseñado gráfico Fausto C. Isorna.
Unha obra que investiga novas
formas de contar historias por medio da música, a animación en 3D
e a interactividade dixital. As oníricas aventuras e as moitas cancións de Ventura, o protagonista,
fan do Labirinto dos Soños un

musical para todos os públicos,
especialmente o infantil de 6 a 12
anos, divertido e orixinal con
constantes cambios de estilo. Os
tres músicos-intérpretes, Pepe
Sendón, Marcos Teira e Xavier
Olite, son vellos coñecidos como
membros da Psicofónica de Conxo, NARF, Marful... Estarán este
xoves 23 en CARRAL; o luns 27 en
AMES; o martes 28 en LUGO; o
mércores 29 en PONTEDEUME; e o
xoves 30 en CARBALLO.♦

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.

Ferrol
Ferrol
■ CINEMA

IV XORNADAS DE
CURTAMETRAXES
O luns 27 ás 20 h. proxéctanse no Ateneo os traballos

de animación de Juán Pablo Etcheverry, De tripas
y corazón (2002), Monos
(1997), Egon Schiele
(1998), Danza sobre papel
(1998), Doc interface
(2000), Calle 13, e Minotauromaquia (2004); xunto
con 53, de Luís Pérez Padín; La valiente, de Isabel
Ayguavives; Juguetes, de
Mario Villar; e Océano, de
Pascual Sisto. O martes 28
ollaremos Perla (1995),
The end (2000) e As muxicas (2002), de Carlos Alberto Alonso; e El fruto
del tedio (2000), Aquí no
hay playa (2001) e Notamotof (2002), de Rubén
Coca. O mércores 29, Inútil (2001), Domingo (1999)
e Coruña Imposible
(1995), do ferrolán Paco

Rañal; Aínda máis difícil
(1998), de Ángel de la
Cruz; e Un asunto pendiente (2000), de José Manuel Quiroga. O xoves 30
chegaralle o turno ás curtas
gañadoras dun oscar Quiero ser (2000), de Florian
Gallenberger; Conejita (1998), de Chris Wedge; Noche de elecciones
(1998), de Anders Thomas
Jensen; Padre e hija
(2000), de Michael Dudok
de Wit; Geri´s game
(1997), de Jan Pinkava; e
Trevor (1994), dirixida por
Peggy Rajski. O venres teremos as comedias Sueños
(1998), de Guillaume Tunzini; Elvis vive (1997), de
Marcel Visbeen; Encuentro en Nueva York (1997),
de Claude Saint-Antoine;

Carteleira
Carteleira

☞

O ASOMBROSO
MUNDO DE BORJA
MARI E POCHOLO. Santiago Segura, o protagonista, consegue meterse no seu personaxe de “pijo madrileño”. Ben a
retranca, a música e o ambiente. O peor, o guionista, que deixa a película a medio camiño.

☞

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 cuar-

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

☞

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).

☞

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 pregun-

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

☞

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

☞

COÑECENDO A XULIA. Annette Bening interpreta a unha grande actriz de
teatro. Película de época (o
Londres dos trinta) con grandes
actores e ben dirixida por István

Szabó. Boa trama amorosa e
agradábel de ver. Non se busquen grandes novidades: está
baseada na novela Theatre do
clásico Somerset Maughan. Recomendábel tamén para admiradores de Jeremy Irons, o home máis guapo de Inglaterra.

☞

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

O domingo 26 poderemos ollar a
representación que esta compañía
fai da obra Los domingos no hay
piratas no Centro Sociocultural de
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melo; e o mércores 29 poderemos ver Os narigudos
de Títeres Tanxarina.

Markeliñe
SAN SADURNIÑO; o luns 27 a actuación será no teatro Principal de
OURENSE; e o mércores 29 no Centro Cultural e Xuvenil de MUROS.♦

O Grobe
Grobe
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ BENITO DÁVILA

Las aventuras de Siete
Pablo Nojes y Paprika presenta
esta peza o martes 28 no Auditorio Municipal de GONDOMAR; o

vindeiro xoves 30 verémola no
Salón de Actos do Concello de
CEE.♦

A galería Lembranza-Sargadelos acolle, até o 8 de
xaneiro, unha selección
das súas acuarelas sobre os
oficios tradicionais do mar
e a arquitectura autóctona
galega.

Lugo
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

■ EXPOSICIÓNS

ISAAC DÍAZ PARDO
Na Fundación Caixa Galicia podemos ollar esta retrospectiva da súa obra pictórica, composta por cadros
pertencentes aos fondos
desta entidade.
■ MÚSICA

SHOTTA
O MC sevillano, considerado unha das revelacións do
hip-hop estatal deste ano,
presenta o seu álbum de debut La Selva, o vindeiro
xoves 30 no Clavicémbalo.
■ TEATRO

THE MORROVISSIÓN
FESTIVAL
O martes 28 celébrase, no
Clavicémbalo, unha nova
edición deste concurso inimitábel, que arrincou a mediados dos 80 da man do
showman e arriscado presentador Alfonso Orol.

FERROL en
22 miradas
é unha
mostra que
recolle
obras de
outros
tantos
creadores
sobre a
cidade e que
podemos
visitar na
galería
Sargadelos.

Muros
Muros
■ EXPOSICIÓNS

SOLIDARIEDADE
CON BOLIVIA

Navidades negras (1998);
do belga Pieter van Hees;
Busca (1998), de Lyn-Mareee Danzey; George Lucas enamorado (1999), de
Joe Nussbaum; La dote de
Marcie (1999), de David
Macenzie; Primera navidad (1999), de Kamel
Chérif; e El BMW rojo
(2000) do brasileiro Reinaldo Pinheiro.

CINEMA E MÚSICA
Continúa este ciclo que se
desenvolve na sede do Ateneo, en colaboración co colectivo Opaíí!!, coa proxección de Baraka, dirixida
por Ron Fricke e con música de Dead Can Dance e
Michael Stearns entre outros, o martes 28 ás 20:30 h.
Entrada é de balde.
■ EXPOSICIÓNS

FERROL
EN 22 MIRADAS
A galería Sargadelos amosa, até o 21 de xaneiro, 22
traballos pintados sobre paEn
GONDOMAR,
as crianzas
teñen un
ciclo de
monicreques
que inclúe a
presentación
de Manolito
Camaleón
pola Cia.
Trompicallo.

A Fundación
Caixa
Galicia de
LUGO
permítenos
ollar os
cadros de
Isaac Díaz
Pardo
correspondentes a esa
entidade.

pel doutros tantos artistas
inspirados na cidade.

SGHN

Desde este xoves 23, e até o
5 de xaneiro, poderemos visitar esta mostra fotográfica
solidaria con Bolivia, organizada pola Cuadrilla de
Pepa A Loba, da A.C.R, Peña Celtista, na procura do
sorriso dunha crianza, na
Casa da Cultura.

Noia

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.

■ TEATRO

Gondomar

FAROS E MARES

■ TEATRO

CICLO INFANTIL
Diversas compañías actuarán nestes días para os máis
cativos no Auditorio Municipal. Este xoves 23 chegan
os Títeres Cachirulo con
A pedra que arde; o venres
24 será o turno dos Títeres
Trompicallo que estrean
Manolito Camaleón; o
luns 27 Teatro de Buratini
presenta Palabras de cara-

até o 12 de xaneiro, na Praza
Maior e na rúa do Paseo.
■ TEATRO

HANSEL Y GRETEL
A compañía Sim Salabim
representa esta obra o martes 28 no teatro Principal.

O Porriño
■ EXPOSICIÓNS

UNHA OLLADA
NO TEMPO
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.

MEMORANDUM

Esta peza chega da man de
Títeres Tanxarina o martes 28 ao coliseo Noela.

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

Ourense
Ourense

Pontevedra

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

RAPATÚ

ESPIRAL DO SOÑO

Podemos ollar a pintura de
Xurxo Alonso, até o 20 de
xaneiro, na galería Visol.

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

SANDRO CHÍA Y
EL CAMINO

UM ANO DEFENDENDO
A NOSSA CULTURA

Esta mostra estará instalada
no Centro Cultural da Deputación até o 16 de xaneiro.

SARA SAPETTI
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 este xoves 23 na sala
Alterarte (Pavillón 1 do
Campus).

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

RAMÓN CONDE
As súas esculturas amósanse,

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.

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

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

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

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
■ MÚSICA

JUÁN
ENRÍQUEZ MIGUÉNS
Vai dar un concerto de música española para guitarra
o martes 28 no Centro Sociocultural.
■ TEATRO

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

Santiago
■ ACTOS

CARPA
DA PRAZA ROXA
Inaugurada este mércores
pasado coa actuación do
trío cómico Magical Brot-

hers, funcionará, durante o
día, como centro de encontro para crianzas onde, axudados por monitores, poderán facer plástica, xoguestes de refugallo, títeres, dercoración, etc. Para os maiores temos as actuacións de
Pablo Seoane Trío, o luns
27; a dos Tres Trebóns, o
xoves 29; e a de Narf, o
martes 4 (todas elas ás
20:30). Ademais, durante
todo o día a Charanga da
Roxa (catro músicos e dous
malabaristas) percorrerá as
rúas próximas.
■ EXPOSICIÓNS

SUSANA RECIO
Mostra as súas pinturas,
baixo o título Estruturas e
mundos líquidos, na galería
Sargadelos até o 20 de xaneiro. Neste mesmo lugar
podemos contemplar as fotografías de Javier Iglesias,
con textos de Lupe Gómez,
até o 30 de decembro.

A GALICIA MODERNA
O CGAC acolle 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
O MC
sevillano
estará no
Festival
Sonic Hip
Hop de
VIGO o
mércores 29
e na sala
Clavicémbalo
de LUGO
o xoves 30.
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sobre o ritmo que marcaron
os feitos culturais e acontecementos históricos no devir
do noso país.

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

AS BOLBORETAS
QUEREN VOAR

A galería Sargadelos exhibe até o xoves 30 as fotografías de Javier Iglesias.

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.

Convocatorias
I CERTAME
NOVOS VALORES 04
O Concello de Brión promove este concurso de pintura no que pode participar a mocidade residente
en Galiza, con idades comprendidas entre os 14 e os 30 anos, que
deberán entregar, en persoa, na
Casa da Cultura de BRIÓN (Carballeira de Santa Minia 5, Pedrouzos 15865 Brión-A Coruña), antes
do xoves 30, unha única obra, de
temática e estilo libres. Máis información no teléfono 981 50 99 08
ou en casacultura@infobrion.com.

IV CERTAME ANTÓN
AVILÉS DE TARAMANCOS
O Concello de Noia, a revista

Casa da Gramática e o IES Virxe
do Mar convocan este premio literario de relatos de aventuras, ao
que poderán concorrer todas as
persoas que o desexen, de calquera nacionalidade, cun único
traballo en galego e de temática
libre, que sexa inédito, encadrado
no relato de aventuras. A obra,
cunha extensión entre 70.000 e
100.000 caracteres, presentarase
por cuadriplicado en exemplares
separados, mecanografados por
unha soa cara, debidamente
grampados, cosidos ou encardernados, sen sinatura e cun lema,
baixo o sistema de plica. Enviarase antes do 4 de marzo ao Concello de NOIA (Rosalía de Castro

15200 Noia -A Coruña). O xurado emitirá o seu fallo o 6 de abril
de 2005, coincidindo coa data de
nacemento de Antón Avilés de
Taramancos.

VII CERTAME DE CARTAS
DE AMOR
Convocado polo Concello de
CANGAS, poderán participar nel
todas as persoas que o desexen
na categoría A (até 16 anos) e B
(a partir dos 17 anos). A extensión máxima e de dous folios,
preferentemente mecanografados a duplo espacio e en galego.
As cartas deberán presentarse,
acompañadas dun sobre pecho
no que se incluirán os dados

edición do festival de cinema dixital. Este xoves 23 e
o mércores 29 ás 20 h. poderemos ver By Design;
Shynola Rarities e Warp
Vision; o martes 28 preséntanse os audiovisuais Resfest Shorts II e Videos that
Rock; e o xoves 30 clausúrase o festival con Resfest
Shorts III e Cinema Electrónica.

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

BIBLIOTECA AMÉRICA

Xurxo
Alonso
mostra
a súa serie
pictórica
Faros e
mares na
galería Visol
de OURENSE.

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.

BOUZAS-VIGO.
CEN ANOS DE UNIÓN
No museo municipal Quiñones de León podemos visitar esta mostra conmemorativa até o 27 de marzo.

TRÁNSITO DE LUZ

E REPRESENTACIÓNS

O Auditorio de Galicia acolle esta mostra, patrocinada
por Caja Madrid, até o 9 de
xaneiro (de 10 a 14 e de 16
a 19 h.)

mento de Cristo, traída expresamente desde o Museo Nacional de Odessa en Ucraina.

JOYCE E ESPAÑA

NANCY SPERO

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

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

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.
O CGAC de
SANTIAGO
ten unha
mostra
retrospectiva
que recolle
o máis
importante
da pintura,
escultura,
fotografía,
arquitectura,
cinema....
Na imaxe,
No faetón
de Rianxo a
Santiago, de
Castelao.

■ EXPOSICIÓNS

O CORPO. CONCEPTOS

NON-STOP

SANTIAGO APÓSTOLO
DESDE A MEMORIA

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

Silleda
■ TEATRO

O GORDO E O CALVO

remos do tradicional concerto de fin de ano a cargo
da Coral Polifonica da S.I.
Catedral tudense e a Banda de Música Popular.

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

Vigo

Tui

PATINAXE SOBRE XEO

■ MÚSICA

CONCERTO DE NADAL
Para festexar estas datas
poderemos escoitar este xoves 23 ás 21 h. na Área Panorámica aos xóvenes músicos tudenses que finalizaron os seus estudos no Conservatorio Profesional de
Música, xunto co José
Mesquita Trío, de Lisboa.
O vindeiro xoves 30 goza-

■ ACTOS

Na Praza do Concello instalouse unha pista de 450 metros cadrados que estará
aberta até o 10 de xaneiro,
os días laborabeis ininterrompidamente de 10 a 21
h., os venres e sábados de
11 a 1 da madrugada e os
domingos de 11 a 21 h.
■ CINEMA

RESFEST 04
No salón de actos do MARCO continúa unha nova

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

EU MUSEO,
CENTRO DE ARTE EGO
Esta mostra, que se encontra 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.

D.O.G.
nimo de tres anos ininterrompidos inmediatamente anteriores á data da chegada a
España, ter traballado no exterior durante
un período mínimo dun ano, non ter
transcorrido máis dun ano dende a data
de retorno e a da entrada en vigor da orde, estar empadroado e ter residencia nun
concello galego e carecer de rendas e ingresos suficientes, computándose como
tales todo tipo de rendas, incluso as axudas, públicas ou privadas, de natureza semellante a prevista nesta orde. As solicitudes dirixiranse, até o 30 de xuño de

2005, a esta consellaría, presentándoas
segundo o modelo oficial que se inclúen
na páxina electrónica da Xunta de Galicia
(www.xunta.es).♦

CONSELLARÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL E OBRAS PÚBLICAS
Convócanse axudas aos usuarios da autoestrada AP-9 entre Vigo e O Morrazo residentes na provincia de Pontevedra, a través
de tarxeta bono peaxe ou dispositivo da peaxe dinámica.♦

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

RECORDOS
DO XOGUETE

É unha mostra realizada
cos fondos do Museo Castelán-manchego do Xoguete que poderemos visitar
no Museo Municipal Quiñones de León.

RAFAEL CALVO
Até este domingo 26, 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.

NAVEGANDO
ENTRE CULTURAS

CAULONGA

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

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

PINHO VALEIRAS

DINOSAURIOS

Ten unha mostra, chamada
Pintas na prensa, de caricaturas sobre xornais, que
podemos coñecer no pincho-paf A chaquetiña de
punto en Poboadores 17 a
partir das 19:30 e até o 8 de
xaneiro.
A Casa das Artes acolle esta mostra antolóxica conformada por oitenta obras
do pintor madrileño, e vigués de adopción. No mesmo lugar exhíbese Paisaxes
de Interior, da pintora Belín Álvarez.

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 prende-

Véñense de regular as axudas extraordinarias a emigrantes galegos retornados e
aos seus familiares, para o exercicio
2005, co fin de atender situacións de necesidade ou precariedade económica derivadas do seu retorno. Poden ser beneficiarios os emigrantes naturais de Galiza
que tiveron o seu lugar de residencia no
estranxeiro e volvesen, así como os seus
familiares. Os requisitos esixidos son: ter
residido legalmente no estranxeiro un mí-

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

ANTONIO HEREDERO

COSME III DE MÉDICIS

CONSELLARÍA DE EMIGRACIÓN

identificadores do autor (nome,
enderezo, telf., fotocopia do
DNI ou Libro de Familia), na
Oficina Municipal de Información Xuvenil (ubicada no Centro
de Benestar Social) antes do 4
de xaneiro. O fallo darase a coñecer o 11 de febreiro nesta mesma oficina e os premios consisten en, para a categoría A: 1º) 72
euros e diploma, 2º) 36 euros e
diploma e 3º) lote de libros e diploma; e para a categoría B: 1º)
210 euros e diploma, 2º) 150 euros e diploma e 3º) 108 euros e
diploma. O xurado poderá deixar deserto algún dos premios. A
organización resérvase o dereito
de editar as cartas gañadoras.♦

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.

GALICIA,
CAMIÑO CELESTE
Na Casa das Artes encóntrase esta exitosa mostra fotográfica de Xurxo Lobato.

ANTÓN LAMAZARES
A galería VGO (López de
Neira 3) acolle a súa obra
até o 5 de xaneiro, de luns a
Narf toca
na Carpa
da Praza
Roxa
compostelá
o martes 4
de xaneiro.

■ 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.

Aínda
podemos
contemplar
a mostra de
Nancy Spero
no CGAC
compostelán.

■ Alúgase cuarto exterior en Santiago (zona de Conxo), con moita luz,
calefacción, con dereito a cociña en
piso a estrear. Telf. 687 581 137.

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.

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.

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

■ MÚSICA

TRÁNSITO DE LUZ

Que se celebrará na Iguana
Club este xoves 23 ás 21 h.
e na que actuará Zénit, un
dos máis recoñecidos MC
madrileños, ademais de tres
artistas locais seleccionados no concurso. Para asistir é preciso retirar a invitación en Elepé, Tipo, Urbanz, Columna ou Gong.

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

A Rede

■ 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
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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

■ 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.♦

FESTA PRESENTACIÓN
DO SONIC HIP HOP
FESTIVAL

Zénit actúa
no Iguana
Club de
VIGO este
xoves 23,
na festa de
presentación
do Sonic Hip
Hop
Festival.

14º ANIVERSARIO
DA IGUANA CLUB

MOVEMENTO
MONÁRQUICO GALEGO
www.geocities.com/rocastelo/index.html
O Movemento Monárquico Coroa Galega presenta na súa páxina electrónica os
seus obxectivos; a saber, o establecemento da monarquía como forma de goberno na Galiza ao estilo dinamarqués,
noruegués ou holandés: “monarquías
comprometidas co pobo” (sic). Inclúe un
foro de debate coa posibilidade de propor candidatos a rei ou raíña. Non vale
autopromocionarse.♦

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

CARME NOGUEIRA

BouzasVigo, cen
anos de
unión é
unha
exposición
que
podemos
ollar no
Museo
Quiñones de
León de
VIGO.

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

Para celebralo, este xoves
23 ás 22 h, a sala organiza
unha festa, á que só se poderá acceder con invitación. No mesmo lugar vai
dar un concerto o vindeiro
mércores 29 de Juán Rivas. Máis información en
www.laiguanaclub.com.

Viveiro
iveiro
■ EXPOSICIÓNS

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

CONCERTO DE NADAL
A cargo da Coral Polifónica
do CVC de Valadares, a Coral do RC Nautico de Vigo e
a Unión Musical de Valadares, este xoves 23 ás 20:30 no
auditorio do CC Caixanova.
Entrada con invitación.

HI FI STAMINA
Veñen de recibir o Premio
Maketon Estrela Galcia ao
mellor directo do 2004 e
queren agradecerllo a todas
aquelas persoas que lle axudaron a conseguilo. Este sábado 25 na sala Reserva
Rock (zona de Churruca), e
con entrada gratuíta, dan un
concerto ás 22:30 h.

CONCERTO
DE FIN DE ANO
O domingo 26 ás 12:45 no
auditorio do CVC de Valadares, a Unión Musical, dirixida por J. Iglesias Ramilo, dá
un concerto con entrada libre.
■ TEATRO

CARLOS CASARES
O Centro Dramático Galego presenta a obra As laranxas máis laranxas de todas
as laranxas, dirixida por José Caldas, o mércores 29 ás
18 h. no CC Caixanova.

Porto
Porto
■ EXPOSICIÓNS

TITANIC,
THE EXHIBITION

Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICIÓNS

TRAXES MILITARES

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

Mostra sobre o magnífico e
malogrado transatlántico,
con obxectos recuperados
do fondo do mar como
xoias, cartas, fotos, móbeis,
ou documentos, así como re-

producións dos cuartos, corredores, salas de festas, e as
novas de xornais de todo o
mundo que recolleron o desastre. No mercado Ferreira
Borges até o 20 de marzo.

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

Lisboa
■ EXPOSICIÓNS

SIÃO CHINA JAPÃO
Os portugueses e o Oriente
1840-1940 pode visitarse
de luns a venres de 10 a 19
h e os sábados de 10 a 17 h.
até o 29 de xaneiro na Biblioteca Nacional.

Madrid
■ EXPOSICIÓNS

CASA DE GALICIA
Acolle as mostras de pintura
da carballesa Ángeles Regueiro, cuns óleos nos que
se apreza o coñecemento da
natureza, froles e fruitos; a
de José Carlos Meizoso, artista vanguardista, novo de
anos e espírito, que primeiro
crea no ordenador o que vai
transladar ao lenzo (ambas
exposicións até o 30 de decembro); e a de Carmen
Suárez, pintora realista con
suaves toques impresionistas (até o 6 de xaneiro).♦

A galería
VGO
sérvelle a
Antón
Lamazares
para
mostrar a
súa última
produción
en VIGO.

S

munistas nicaraguanos, tormentas de xelo sobre a Estatua da Liberdade, pragas de
mosquitos xigantes na Quinta Avenida, extraterrestres,
etc. A realidade, pola contra,
é que son os EE UU, os que

e xulgásemos polo cine
pensariamos que os Estados Unidos son un
país permanentemente sitiado: as caravanas rodeadas de
indios, El Álamo... e, máis
tarde, ataques aéreos de co-

atacan os demais: territorios
indios, Nuevo México, Centroamérica, Vietnam, Belgrado, Bagdad... Do único
ataque que sufriron de verdade, o 11-S, aínda non fixeron ningunha película.♦
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Xosé Ramón Mariño Ferro
‘Copiamos as nosas tradicións europeas en versión americana’
H. VIXANDE
Antropólogo e profesor universitario, Xosé Ramón Mariño Ferro é un profundo coñecedor da tradición galega
que nos explica algúns aspectos dun Nadal que, como toda a nosa cultura, forma parte dun tronco común europeo.

P. CONDE

a abaratarse as impresións a cores. Buscaban un gordo simpático e saíu el.
Os Reis Magos teñen moito
máis glamour.
Aquí si. No norte de Europa
eran máis de Papá Noel ou de
Santa Claus, San Nicolás, que é
o día 12 de decembro. En Holanda os regalos traíaos San Nicolás
de España, por aquilo da ocupación española de Flandes. Nos
Estados Unidos despois mesturaron Papá Noel e San Nicolás,
que non eran o mesmo.
¿E que era iso da mirra que
levaban os Reis Magos?
Hoxe pode resultar estraña,
pero é unha planta olorosa que se
usaba para embalsamar, aínda
que despois na Idade Media foi
un remedio da medicina hipocrática. Na tradición cultural europea
todos os mitos teñen a súa razón
de ser. A Cristo leváronlle ouro

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.

porque significaba que era o rei,
incenso porque era Deus e mirra
porque tamén era home e, como
tal, ía morrer e ser embalsamado.
¿Árbore de Nadal ou Belén?
A árbore de Nadal era máis do
norte, pero aquí había algo semellante. Había o costume de poñer
unhas flores que se recollían no
San Xoán. O do Belén era unha
tradición italiana que chegou a España no século XVIII cando a trouxo o rei Carlos III, que era de alí.
Eu non gusto moito do abeto, pero menos mal que non é
un eucalipto.
Sería lamentábel. Ocorre que
na nosa situación actual estamos
a copiar as nosas tradicións europeas de sempre pero en versión americana. Iso denota pouco orgullo pola nosa tradición e
leva que copiemos o Halloween, cando temos o Samaín. Pasa
en todo, tendo bocadillos de lu-

ras, comemos as hamburguesas.
Falando de comida, ¿roscón de reis ou turrón?
Aquí roscón, aínda que en
moitas zonas de Galiza a rosca é
de Pascua. Pero no Nadal facíanse moitas outras sobremesas ademais do roscón. O turrón non é
de aquí, é mediterráneo, árabe.
¿Que outras características
ten o Nadal galego?
O máis interesante é que se
conservou moito porque a nosa
modernización foi lenta. Temos
unha tradición que segue moi viva, mentres noutras zonas xa se
perdeu. Hai aspectos que se van
esquecendo, por exemplo, en
Nadal varríase a lareira e acendíase un lume novo cun tronco moi
grande que se conservaba todo o
ano. Tamén hai tradicións como
a misa do galo. A xente levaba o
galo a misa e facíano cantar.
Eran moi bromistas.♦

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

MANUEL CIDRÁS

S

info@anosaterra.com

Di o refrán: “Primeiro de abril,
van os burros onde non deben
ir”, porén celebramos o 28 de
decembro como día das bromas.
Porque é o día dos Santos Inocentes, en lembranza da matanza
dos inocentes e por iso nesa data
facemos bromas. É un costume
noso. Nas cidades con catedral, o
bispo era substituído polo bispiño,
un rapaz do coro, que facía que
daba misa, mentres asistía a ela o
bispo auténtico. En xeral, as vésperas de día santo, sempre foron
días das bromas. As vésperas son
a parte negativa do día sagrado e
facíanse moitas chanzas que na
nosa cultura urbana actual podían
parecernos demasiado pesadas.
As nosas tradicións están a
substituírse polas españolas.
Coinciden sempre, temos todos as mesmas tradicións europeas. Galiza é unha nación europea, como Europa é unha comunidade cultural dividida en nacións que sempre tivo conciencia
de pertencer á mesma cultura,
que antes lle chamaba cristiandade. Por iso todas as tradicións
son comúns, aínda que no Nadal
quizais haxa máis variantes.
Como Papá Noel, con esa
ridícula pucha encarnada.
É un invento de finais do século XIX nos Estados Unidos para
unha campaña publicitaria. O verdadeiro Papá Nadal vestía de santo.
O de agora é bulímico e
hortera.
Creouse para unha campaña
da Coca-Cola cando comezaban

Fe
de erros
on dos que pensan,
por propia misericordia, que coa grea
dos columnistas cómpre
ser benevolentes, porque
a obriga de escribir a prazo dá ocasión de poñer
negro sobre branco auténticas parvadas. Xa se sabe
que, malia a súa aparente
fraxilidade, o papel resiste case todo. As máis das
veces as parvadas que ten
que soportar o lector paciente daquela grea son
da particular colleita do
asinante de turno, que por
impudicia deixa proba
documental dos seus límites. Pero hai veces que
as meigas ou o propio demo andan metidos no medio do disparate. Só a algúns privilexiados os salva a súa pericia na arte de
suxerir máis do que se escribe, porque na suxestión non cabe o erro tipográfico, propio da escrita.
As modernas técnicas
de composición dos textos déixanlles menos
marxe aos erros dos vellos tipógrafos, que ás veces tiñan certa graza, pero os pasmosos avances
na cibernética apenas se
chivan das faltas de ortografía e algunhas de sintaxe. Non das estupideces. Fronte a elas o progreso nos deixa inermes.
Hai algún tempo, por
exemplo, nunha destas citas con vostedes aludía
–supoño que para criticalos– aos EE UU, que se
converteron no papel de
prensa nos “Estados todos”. Non é o mesmo, aínda que ás veces poida parecelo. De modo que, por
involuntario infortunio, a
crítica do Imperio voltouse
nunha censura universal
carente de sentido. Máis
sentido gramatical, pero
menos do común, tivo un
erro deslizado na miña última columna, que ben
puido certificar no lector o
descreto na miña sensatez.
Falando da controversia
entre os ecoloxistas e os
arrastreiros de fondo coouse por meigallo un “non”
onde non debería haber
nada e quedou escrita e publicada a seguinte perla:
“A tensión entre a industria e o ecoloxismo non está na natureza das cousas”.
Se alguén lese semellante
desatino vería confirmada,
por proba documental, que
o tal Cidrás que escribe
n’A Nosa Terra é un perfecto cretino.
Non é seguro. Nin é
seguro que nestas mesmas liñas non sucedese
outro tanto. Por iso digo
que hai que ser benevolentes coa grea de columnistas: en defensa propia.
Feliz ano, así e todo.♦

