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O 1 DE FEBREIRO DO 2005 QUEDOU ABERTA A II TRANSICIÓN
no Estado español. Esta foi a evidencia que transmitiron case todas
as intervencións no Congreso dos deputados. As reformas estatutarias e constitucionais son, á vez que unha necesidade, algo que non
se pode demorar por máis tempo. Unha necesidade froito do desenvolvemento das distintas realidades sociais e da adaptación das
actuais normas de convivencia coas que moitos non se senten cómodos por catro razóns: a Primeira Transición foi algo imposto para saír dunha ditadura; o golpe do 23-F desvirtuou a propia norma
constitucional e os estatutos por medio da LOHAPA; toda unha xeración, os menores de 40 anos, non puido participar naquel pacto
constitucional e, finalmente, os nacionalistas reclaman, consubstancialmente, o seu dereito a codecidir en plano de igualdade. Só
resta marcar agora á fórmula para chegar a un “acordo histórico”,
como manifestaron case todos os voceiros parlamentarios, e os
tempos para logralo. A resposta unánime dos nacionalistas demostra que, malia ás diferenzas nacionais e o ritmo de cada comunidade, existe un compromiso de que as reformas estatutarias avancen
polo mesmo carreiro neste debate aberto polo parlamento vasco.
Pero neste proceso Galiza segue estando en inferioridade de condicións, tanto pola correlación de forzas interna, como pola decisión
do PP de adiar o debate e pola postura dubitativa do PSdeG-PSOE.
A posta en marcha da reforma estatutaria galega é cada vez máis
unha necesidade perentoria pero os nacionalistas non deben supeditar o resultados final ás présas, esquecendo as condicións obxectivas para lograr un verdadeiro “estatuto nacional”.♦

CAPITOL, ÚLTIMA SESIÓN
Miguel Anxo Fernández

Unha peculiar novela estructurada
en 13 secuencias que son támen
un pecorrido sentimental pola historia
do cine no século XX centradas
nun imaxinario cine Capitol.

Un novo
modelo
de
Estado
Os
nacionalistas
votan unidos
no debate
do novo
estatuto vasco

PEPE CARREIRO

‘A mentalidade católica
impide que se legalice a prostitución’

Nº 1.162 ● Do 3 ao 9 de febreiro de 2005 ● Ano XXVIII
O lehendakari vasco, Juan José Ibarretxe, nun momento do seu discurso.

O nacionalismo alíase para esixir un novo modelo de Estado

Ibarretxe ábrelle a porta
a unha nova transición
CÉSAR LORENZO GIL

O histórico debate sobre a reforma do Estatuto vasco no Congreso dos Deputados supuxo un paso
adiante nun proceso político que podería culminar con cambios constitucionais que suporían maior
autogoberno nalgunhas autonomías. Na dinámica estatal rachouse o encoro político da era Aznar.
Juan José Ibarretxe subiu ao estrado do Congreso dos Deputados consciente de que continuaba unha tradición parlamentaria
chantada na historia do Estado
español desde hai case douscentos anos. Non en van fixo referencias a anteriores “pactos
entre os vascos e España” e recordou a tradición “diplomática” das Cortes españolas no tratamento do feito diferencial
vasco, desde os fueros –hoxe
concretados, entre outras cousas, no cupo vasco de financia-

mento– até a autonomía republicana.
Mais a presenza do lehendakari no Congreso, fóra do propio
litixio en debate (a aprobación
polas Cortes de Madrid do plano
de reforma estatutaria da maioría
absoluta do parlamento vasco)
serviu para abrir un proceso de
apertura xeral nas demandas de
autogoberno para as autonomías;
unha sorte de novo proceso de
transición de longo percorrido
que se aproveita do novo clima
de diálogo propiciado pola elec-
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Vén da páxina anterior

posta, arestora, a permitir cambios constitucionais e estatutarios, sempre que veñan acompañados dun amplo consenso. Esta
definición difusa da lexitimidade
tomouna o portavoz do PNV na
cámara, Josu Erkoreka, como
unha chiscadela ao plano de reforma do estatuto que propuxo o
partido socialista vasco. “Significa que para que haxa consenso
ten que estar o PSOE polo me-

dio? Quen garante que o que
pacta o partido socialista en cada
comunidade non acabe reducido
pola dirección estatal? Só sería
posíbel iso se o PSE se libera do
peso xerárquico de Ferraz.”
En realidade, Zapatero estaba
debuxando o panorama das reformas lexislativas que o socialismo apoiará: cambios que cumpran escrupulosamente coa constitución e que veñan garantidos
pola interrelación entre naciona-

listas e partidos con implantación en todo o estado –nomeadamente o PSOE. A proba de lume desta estratexia chegará no
debate sobre a reforma do estatuto catalán.
Os cataláns, á espreita
A reforma vasca sérvelles aos
cataláns como fío de Ariadna
que seguir cando entren eles
mesmos no labirinto do seu no-

vo Estatut. O representante de
CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, reivindicou o protagonismo
catalán na constitución e defendeu a necesidade de actualizar as normas legais aos tempos
de hoxe. “Os estatutos foron útiles pero precisan actualizarse.
Nestes anos cambiaron moitas
cousas, desde a entrada na UE
até a internet. E todo iso require
novas posicións.”
Por parte de ERC, Joan Puig-

cercós defendeu a indepdencia
de Catalunya e subliñou que “o
proceso de reformas non ten volta atrás”, anunciando unha nova
tendencia política que callou en
todo o ámbito nacionalista. A
prensa de Madrid destacaba o
voto positivo de galegos, vascos
e cataláns a un plano “que ten
moito de símbolo”. O propio
xornal Deia vasco anunciou no
seu editorial que “non hai marcha atrás”.♦

vos dos pobos, por seren inherentes á propia personalidade dos cidadáns. “Existen pobos que son
portadores de dereitos e non só os
individuos. Un non escolle ser galego. Con iso nácese e mórrese. O
pobo galego existe e iso non ten
volta de folla”. Na polémica das
soberanías, Rodríguez defendeu
que haxa respecto para a maioría
estatal e para as resultantes maiorías de cada territorio.

A respecto do plano de reforma vasco, Rodríguez valorou o
seu contido social e gabou que se
protexan os dereitos humanos dun
xeito rico, incluíndo a lingua ou a
dignidade económica. Ademais,
negou que o plano vasco fose homologábel a Galiza. “Este non é o
noso Estatuto. Nós queremos
maior autogoberno para converxer
con Europa, para dignificar o pobo
galego máis alá da cociña”.♦

José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente do Goberno, Mariano Raxoi (PP) e Francisco Rodríguez (BNG).

Raxoi ofrece
diálogo
O presidente do PP, Mariano Raxoi acusou a Ibarretxe de poñerse
fóra da lei, de dividir Euskadi para
logo dividir España. “Quen é vostede para iniciar un proceso constituínte?”, preguntoulle ao lehendakari. “O seu plano non é legal
porque lle atribúe ao parlamento
vasco competencias que non ten”.
O líder do PP restoulle importancia, contodo, ao plano nacionalista vasco e resumiu os “dereitos
históricos” cunha serie de adxectivos de menosprezo. “Pelaxe antidemocrático, pobo metafísico, ideas mitolóxicas, afáns arcanxélicos…” O que peor sentou entre as
propias fileiras populares vascas
foi o desprezo ao propio autogoberno. “Só existe unha nación, a española. Os vascos teñen poder porque
os españois así o queren. Houbo
unha cesión de parte das competencias do Estado”, manifestou, nunha
alusión que se podería vincular coas ameazas de suspensión da autonomía invocadas polo presidente
fundador do partido, Manuel Fraga.
Tamén resaltou o protagonismo da
ETA na “redacción do plano” e recordou as “mil vítimas que non
morreron en balde”. Esta referencia, a única que se fixo na cámara
ao tema da violencia, sentoulle mal
a Ibarretxe. “Pensaba que aquí non
se ía utilizar a dor como argumento
político”.
Amais de Raxoi, que chegou
a dicir que a intención de Ibarretxe era “lograr réditos electorais”,
a presidenta do PP vasco, María
San Gil, tivo presente a próxima
cita electoral en Euskadi. “Os deputados do PP vasco somos conscientes de que debemos manter
un clima de diálogo e respecto
mutuo para non estragar a nosa
parte no proxecto político”, dixo
nun programa radiofónico.
Contodo, Raxoi tendeu a
man, especialmente na súa vez de
réplica. “Eu non son o campión
do diálogo pero estou cambiando
e tamén sei facelo”, comentou
con retranca. Lembrou os seus

tempos de ministro das Administracións Públicas no primeiro
Goberno Aznar e como “era difícil chegar a acordos” co daquela
vicelehendakari Ibarretxe.
O ton de Raxoi difire moito do
de Aznar e non dubidou en admitir
que haxa diálogo para as reformas
“que sexan precisas”. O PP parece
que xa acepta que algo se vaia mover no Estado. Até que punto segue a ser unha incógnita.♦

Francisco
Rodríguez
‘A constitución non
se pode usar para
limitar o pluralismo’
O portavoz do BNG no Congreso, Francisco Rodríguez, atacou
duramente o “constitucionalismo
dogmático”. Para o deputado na-

cionalista galego, é hora de que a
democracia española confirme o
seu espírito plurinacional. “Non
se pode usar a constitución para
limitar o pluralismo”.
Rodríguez considera que o
texto constitucional é reformábel.
“Pode e debe cambiarse se a vontade dos cidadáns e dos pobos así
o reclama”. Seguindo esta liña, o
parlamentario galego subliñou a
importancia dos dereitos colecti-

Eleccións en Euskadi o 17 de abril
Juan José Ibarretxe anunciara no
pleno do 1 de febreiro que, a pesar do claro resultado en contra
da votación no Congreso (313 de
350 votos en contra), el había
consultarlle ao pobo vasco. Iso
concretouse, non na convocatoria
dun referendo, senón no adianto
das eleccións autónomas para o
17 de abril, case un mes antes do
que lles correspondería por lei.
Ibarretxe xustificou a súa decisión na necesidade de que sexa

a cidadanía quen tome a voz e defina que modelo de sociedade
quere. “No século XXI, a convivencia debe estar baseada na libre
adhesión e non na imposición.”
O lehendakari non se movou
das formulacións que defendeu
diante do Congreso á hora de
anunciar os comicios. “Non imos
permitir que ninguén nos impoña
como vivir no futuro”.
Ibarretxe volveu vincular autogoberno con benestar, igual

que nas Cortes, e reivindicou que
“todas as formacións políticas tivesen oportunidade de participar
nas eleccións”, unha alusión á
ilegalizada Batasuna.
A partir de agora haberá que
observar como evoluciona o
contencioso vasco para ver se é
posíbel que o Goberno Zapatero
lle dea luz verde á legalización
da esquerda abertzale. Para iso, a
ETA tería que dar pasos decididos e rápidos cara ao desarme. ♦

Desdramatizar os procesos de reforma
A. EIRÉ
O primeiro intento de reformar un Estatuto de
autonomía chegou ao Congreso da man do lehendakari Juan José Ibarretxe. Non prosperou
a iniciativa, rexeitouse a súa toma en consideración, nin foi posíbel discutir a proposta como
tal, pero, como mesmo recoñeceu o presidente
español, José Luis Rodríguez Zapatero, a votación no Congreso “cerra o debate pero non o
resolve”. Moi ao contrario, a case totalidade
dos interventes quixeron deixar claro que se
abría un novo tempo (incluso Mariano Raxoi,
na súa coherencia de chauvinista español).
Non só vai seguir adiante a reforma do Estatuto de Euskadi, con novos escenarios, senón
que, detrás súa, van vir máis. Posibelmente o
primeiro sexa o catalán. E non vai ser fácil que
as Cortes españolas volten rexeitar un Estatuto
aprobado por un parlamento autonómico.
O debate tamén evidenciou que os partidos nacionalistas (con argumentos idénticos
e votando por primeira vez conxuntamente
como antes poucas veces fixeran) e os partidos estatais parten de principios que seme-

llan antagónicos. Para os nacionalistas, a
fonte dos dereitos políticos, a soberanía, a
capacidade de decisión, está nos seus respectivos pobos. Para os partidos estatais esta reside no Estado español no seu conxunto.
Así as cousas, ambas as posturas presentaríanse como irreconciliábeis. Estamos, como ben puxo de manifesto o voceiro do PNV,
na mesma discusión e con idénticos argumentos por parte de uns e de outros que hai
27 anos cando se comezou a debater a Constitución e os Estatutos.
Pero no debate tamén se evidenciou a
aposta pola convivencia e polo diálogo para
lograla. Os nacionalistas defenden non tanto
competencias autonómicas “para poder vivir
mellor” (afirmou Ibarretxe remedando a Anxo
Quintana) senón o recoñecemento da súa capacidade de decisión para que esas competencias non sexan algo graciábel como até de
agora, outorgadas por un Estado que llas pode
retirar (como reclama Manuel Fraga). Aí se
centra o cerne da discusión e das diferenzas.

Neste cuarto de século, como demostrou a
integración na UE, as competencias xa non
son esenciais para a pervivencia do Estado. O
Estado español desprendeuse de moitas sen
sequera debate ou consulta popular (como a
moeda, boa parte da política económica ou da
política internacional...). Se se trata logo de
discutir nas esencias e o punto do debate está
centrado na soberanía, a fórmula nacionalista
é acadar un acordo onde a convivencia non
sexa imposta e pactar a “cosoberanía”, a “soberanía compartida”, para participar nun único proxecto de Estado en igualdade e respecto mutuo, antítese da separación.
O debate do Congreso serviu para desdramatizar o proceso, comezando a Segunda
Transición despois de pórse de manifesto que
existe un problema político que é necesario
resolver porque non se pode negar que o Estado español está integrado por distintos pobos e non só por millóns de individuos.
“Terá que haber diálogo e, oxalá cheguemos a un acordo”, afirmou Zapatero.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

O 30% dos
norteamericanos cren
que pertencen ao
10% máis rico. E ese
mesmo 30% pensa
que non hai pobres
no seu país.

Unha das agresoras
a Bono era directiva
do UNICEF.

Din que o apoio de
algo máis do 50% da
cámara de Vitoria ao
proxecto do novo
estatuto vasco non era
suficiente. A
Constitución en
Euskadi só recibiu o si
do 30,8% do censo e
o Estatuto do 53%.
Un deputado vasco
xa dixo que se o 51%
non valese para
aprobar algo nas
Cortes non se
poderían aprobar a
maioría das leis.

Tecnoloxía
alimentaria.
Inxéctanlle aire ás
patacas fritas para
que trisquen nos
dentes. Tamén as fan
longas para que as
corten os incisivos ou
dentes dianteiros e se
escoite mellor o ruído
que producen ao
seren cortadas.

Algunhas bolsas de
patacas fritidas son
malas de abrir por
decisión do
fabricante. Aumenta a
ansiedade e o desexo
de comelas.

A

pesar de que o Congreso dos Deputados do Estado non acolleu como debía a proposta de novo Estatuto Político da Comunidade Autónoma de Euskadi,
negando un debate no que ambos os parlamentos procurasen os acordos posíbeis sobre
os contidos e o significado do Estatuto e impondo o PSOE e o PP un único debate xeral
destinado a escenificar o seu non, o 1 de febreiro tivo lugar un debate histórico que fornece leccións a ter moi en conta polo nacionalismo galego.
Puxo en evidencia que o Estado español non está composto simplemente por
dezasete autonomías rexionais contando
algunhas cun “feito diferencial cultural”
aceptado por un poder fundamentado nunha realidade nacional española superior e
hexemónica. Demostrou que existe unha
firme vontade política plurinacional contraditoria co españolismo reaccionario e
asoballante do PP e co tan débil como xacobino dos que pretenden enfrentar a democracia coa idea de nación e contrapór a
igualdade e os dereitos individuais coa
emancipación de nacións sen Estado como
Galiza, Euskadi e Cataluña.
Foi iso posíbel pola iniciativa do Parlamento de Gasteiz e pola admirábel fortaleza do lehendakari Juán José Ibarretxe, que
mantivo a cabeza alta, tendo que soportar
estoicamente a marxinación física nun recanto do hemiciclo, negándoselle as mínimas regras de cortesía debidas a un presidente que como delegado do Parlamento
vasco representaba constitucionalmente
nas Cortes unha parte relevante do Estado.
Escoitou mesmo gravísimas descualificacións cando xa non tiña a posibilidade de

O Estatuto de nación:
un debate histórico
CAMILO NOGUEIRA

A intervención do lehendakari Ibarretxe no Congreso
dos Deputados obriga os galegos a buscarmos un
marco legal propio que nos recoñeza como unha nación de pleno dereito dentro dun Estado plurinacional.
réplica: Raxoi aproveitouse da situación
para dicir con desvergoña que o lehendakari era o enviado da ETA.
O 1 de febreiro ratificouse a existencia
dunha conxuntura política na que, como
ocorreu na transición dos anos setenta e na
formulación da Constitución de 1978 e dos
Estatutos de Autonomía co fundamento do
conquistado na II República, afecta por
igual a tres nacións que, aínda contando con
evidentes diferenzas internas, pertecen ao
mesmo campo de batalla democrático estatal e europeo.
O resultado do debate permite afirmar
que, se hai meses fronte ás propostas de
elaborar e defender un Estatuto de nación
resultaba errada a posición da dirección do
BNG cando insistía en darlle prioridade á
plena aplicación do actual Estatuto, comete agora outro erro cando pretende fuxir da

“contaminación” de Galiza polos procesos
vasco e catalán e procura elaborar un Estatuto de consenso co PP e o PSOE. As posicións do BNG resultan incompatíbeis
coas do PP e do actual presidente do Goberno, demostrando a dialéctica de Mariano Raxoi no debate do Congreso até que
punto resulta absurda a idea de que os
conservadores galegos aceptarán para Galiza un Estatuto de nación nun Estado plurinacional. Sendo isto así, a proposta de
consensuar con eles un novo texto estatutario non pode conducir máis que ao fracaso ou a un acordo sobre elementos deturpadores das posicións do nacionalismo
galego. De aceptárense as posicións restritivas do PP aiínda que levasen consigo
certa mellora nas competencias, a acción
do nacionalismo galego a prol do recoñe-

COUSAS DO PAÍS

Continúa na páxina seguinte

ROI CAGIAO

Cartas

Papanatismo
antidemocrático
Quen afirme que a disensión,
que a discrepancia, que a oposición ou a confrontación de ideas
(nun marco de convivencia), resultan antidemocráticos ou que
poñen en perigo a esencia mesma da democracia, deturpan de
cheo o propio concepto.
Estamos a vivir momentos
“democráticos” difíciles. A ausencia de cultura democrática e cívica, destacadamente en lideres dos
partidos estatais, converten cada
debate nun horror que se debe evitar. Dicia Xosé Blanco que o lehendakari demostraría a súa convicción democrática retirando a
proposta do Parlamento de Vitoria
de reforma do Estatuto. Inadmísibel manipulación dun dos lideres
da “esquerda” española, que só se
pode entender nun estado non
normalizado democraticamente
despois de 30 anos de “transi-

ción”. Se extrapolamos ese nulo
razoamento a todas as esferas da
vida social e política, trasladámonos á anti-democracia.
“Sr. ciudadano sea demócrata,
no cuestione, no critique, no proponga (sobre todo cosas molestas), y vote SÍ cuando se lo pidamos, confie, no moleste”. Lemas
así rezarán en futuras campañas
institucionais que Miguel Ángel
Moratinos nos apresentará publicamente, aínda que José Bono pode que sexa o máis axeitado...
Pero aquí na Galiza, o sucursalismo de Fraga foi evidente
durante a era Aznar, tan prexudicial a propósito para os intereses
do noso país, e agora tócalle a
vez a Emilio Pérez Touriño.
Que un lider político, que aspira a representar o cambio político na súa comunidade, se atreva a cualificar posicións de disensión democrática de “propias
da extrema dereita”, é ademáis
dunha imbecilidade, unha insensatez. Dar por natural unha ou

outra posición dentro dun debate
social e político, desnaturaliza a
propia democracia, na que con
“talante” deben convivir pluralmente diferentes opinións e perspectivas, ás veces encontradas,
pero necesarias todas.
Ningún cidadán cabal, maduro e responsábel, xa non digo
responsábel político, digo mesmamente cidadán, se atrevería a
entrar nese xogo de descualificación. Somos moitas os que agardamos de quen pretende ser presidente da Xunta, polo PSOE,
que manifeste esa mesma valentía, demostrada agora como total
imprudencia e desvaríos verbais,
nun debete serio, aberto, sen circunloquios, sobre a consulta do
tratado constitucional.
Fronte ao papanatismo non
democrático, Anxo Quintana demostra estar máis á altura, institucional, política, intelectual e social do debate, sobre Europa, sobre o PEIT, sobre os orzamentos
estatais, ou sobre o tan necesario

Novo Estatuto. Demostra así que
quen non exerce de mera sucursal
na “colonia” ou rexión, quen non
nada debe na “metrópole” (ou Ferraz/Génova) ten do seu lado todas as razóns democráticas para
defender o que xustamente merecemos as galegas e os galegos. O
nacionalismo galego volta ser outra vez o verdadeiro aparello de
estado da nosa nación.♦
XABIER PÉREZ
(VIGO)

A ITV máis cara
É curioso que se fale de igualdade entre cidadáns españois e
que os políticos enchan a boca
para esixir os dereitos individuais cando en realidade, dependendo de onde vivas, a túa
cotidianidade pode ser ben mellor ou peor. En Galiza temos
un dos niveis salariais máis baixos de España (non en van a
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1º Paso. O BNG di
que o Plano Ibarretxe
é ilexítimo e
antidemocrático. 2º
Paso. O BNG pide o
si á constitución
europea. 3º Paso. O
BNG pide a entrada
no PSOE como sector
crítico.

Vén da páxina anterior

cemento nacional ficaría pexada por moitos anos.
Fronte á procura fantasiosa do consenso, e recoñecendo que é preciso conquistar
unha maioría na que tamén participe o
PSOE por moito que se saiba que con este
partido nada será doado, o BNG debe
apresentarse ás eleccións deste ano procurando o respaldo dunha parte substancial da
sociedade galega para un Estatuto de nación. Aceptando as responsabilidades dunha posición nacional sen fronteiras estatais
e europeas, falando da confianza nas propias capacidades, facendo unha proposta
positiva de Galiza como nación que recolla
as aspiracións e necesidades da maioría e se
fundamente na
autoestima dos
cidadáns como
BNG
galegos, recollendo as aspiracomete agora
cións universais
de xustiza e paz. outro erro cando
Abandonando
definitivamente pretende fuxir da
un discurso en- ‘contaminación’
tre vitimista e
subordinado, rede Galiza polos
xionalista e desm o b i l i z a d o r , procesos vasco e
que se basea catalán e procura
principalmente
na procura dun
elaborar un
mellor trato por
Estatuto de
parte do poder
central e dun
maior peso en consenso co PP e
Madrid; un diso PSOE”
curso que non
leva a ningures,
sendo impropio
de quen teña unha lexítima e democrática aspiración nacional.
O nacionalismo galego non pode, en todo
o caso, comprometerse cunha reforma estatutaria como a que se derivaría hoxe dun hipotético acordo entre as tres forzas políticas
do parlamento galego, que non superase o xa
recoñecido carácter de nacionalidade, non
evitase as limitacións impostas no exercicio
das competencias propias e se limitase a contar con certas competencias suplementarias,
estragando un acto político transcendental
para conseguir melloras que serían posíbeis a
través doutros mecanismos estatutarios e
constitucionais.
O debate no Congreso reafirma a idea de
que o novo Estatuto debe incorporar o carácter institucional de Galiza como nación, con
todo o que isto supón de competencias ex-

‘O

Juan José Ibarretxe.

ASIER BASTIDA / DEIA

clusivas, financiamento, direitos individuais
e colectivos, presenza na Unión Europea,
status inequívoco do galego como lingua
propia.... Nada disto é contraditorio con que
o poder central do Estado, no que deben par-

ticipar todas as nacións, teña as competencias específicas que lle correspondan. Si é
contraditorio coas institucións fundamentadas na idea de que no Estado español non
existe máis que un pobo e unha nación.♦

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

xente pode emigrar ás Illas Canarias seis meses e vivir aquí
sen traballar os outros seis). Iso
debería supoñer que o noso custo da vida fose menor ca noutras partes do Estado. Pero en
realidade, esta regra de tres
apenas se cumpre en catro cousas. A nosa gasolina é unha das
máis caras. Temos peaxes ao nivel de Alemaña e, sen saír do
mundo do automóbil, a nosa
inspección técnica de vehículos
(ITV) é un 30 por cento máis
cara ca en Madrid, comunidade
cunha renda per capita ben
maior.
Cómpre que a política repare
nestes dereitos individuais que
teñen a ver co colectivo para que
non se produzan discriminacións
que nunca gañarán titulares nos
noticieiros. Os pagotes sempre
son os mesmos, os que non teñen
voz para decidir.♦
FÉLIX ESTÉVEZ
(OURENSE)

Ricardo Fernández
Rivera na lembranza
Coincidiamos algunhas veces a
iso das tres cando volviamos do
traballo, eu andando e el en bicicleta, naquela bicicleta de
modelo antigo na que paseaba o
seu sorriso polo Barco adiante.
Un día, ao comezo do pasado
verán, paróuselle de súpeto o
corazón e vímonos perante o
inexplicábel da súa perda definitiva. Pasaron sete meses e
aquel sorriso franco, aínda está
presente. Pasará o tempo e ocupará o seu lugar na nosa memoria, aquel que lles reservamos
ás persoas queridas que a morte arrebatou do noso lado no
mellor da vida, cando tantos
proxectos tiñan entre mans,
cando tantas cousas precisaban
do seu alento.
Xosé Ricardo Fernández
Rivera era home familiar, ex-

celente pai e compañeiro.
Amigo das cousas sinxelas, da
vida rural, da casa que restaurou con tanta ilusión en Roblido con Amparo, do deporte e
do xardín dos seus pais na Portela. Axente forestal, implicado con paixón na defensa dos
nosos montes maltratados.
Sindicalista dos de abaixo, dos
que están a pé de obra cos
compañeiros. Foi dos que non
faltaron na hora da protesta necesaria, cando o Prestige e o
non a guerra, por poñer exemplos recentes. Foi tamén activo
defensor da calidade do ensino
e da organización dos pais para transformar a escola pública. Militante dende novo, entregou moitos dos seus desvelos a ensanchar en Valdeorras
o horizonte político do nacionalismo galego.
O pasado domingo os seus
compañeiros e amigos rendémoslle unha homenaxe senti-

da. Convocados polo Comité
en Defensa do Monte Galego,
citámonos no cemiterio de
Portomourisco acompañando
a Amparo e a Ariadna, aos
seus pais e a seu irmán. Os
oradores usaron as palabras
necesarias para a liturxia laica
do momento e o silencio, un
silencio de respecto emocionado, subliñou a camaradaría
de todos na lembranza do
compañeiro ausente.
Logo desprazámonos á aldea de Roblido onde plantamos
44 árbores, polos anos que tiña
Ricardo, nun lugar dende o que
se enxerga unha das paisaxes
máis fermosas da nosa terra.
Alí ficaron as plantas, chantadas na súa memoria naquela terra montesía, como sinal da nosa amizade e expresión de afecto e solidariedade coas persoas
ás que el máis amaba.♦
GUSTAVO DOCAMPO

En 1978 o debate
constitucional era
discreto. Cando un
erguía a voz, alguén
lle lembraba o ruído
de sabres. Agora
que non hai sabres,
subiu o nivel das
voces. Nin que
Madrid estivera
preparando un
insultódromo para as
Olimpiadas.

Pero que terá
Camus? Agora é ZP
quen o cita. O século
XX europeo debeu
dar trinta ou corenta
autores tan bos e tan
oportunos para
mencionar nun
parlamento como
este Albert do pito e
a gabardina de
trincheira. Camus,
por certo, tamén tiña
aspectos políticos
pouco presentábeis.
Quedan para outro
día.

Dúas rapazas
francesas póñense
de acordo por
Internet para
suicidarse
guindándose ao mar
por un cantil. Piden
que se acote o uso
da rede, para evitar
que se repitan este
tipo de sucesos. E se
as rapazas foron até
o lugar do suicidio
en autobús,
prohibirán o uso dos
autobuses?♦
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Troleiros
BIEITO IGLESIAS

T

eño un alumno nugallao como as castañas ardidas e mentirán como un estalote (cóntaas de
sete estalos), que acostuma escusarse –cando
lata as aulas ou non sabe dun exame nin a cara do
a– coas angueiras do seu oficio: mozo de autopsias.
Falta a unha lección e pretexta: Eu quería vir, pero
un de Vite guindouse dun sexto piso; entrega un
exercicio en branco e xustifícase: Estaba

Xa non hai
dereitos
colectivos,
segundo Raxoi
Tres días antes do debate no
congreso sobre o proxecto de
novo estatuto vasco e nun acto
do PP sobre educación, Mariano Raxoi afirmou que “vivimos
no 2005 e non na prehistoria.

empezando a estudar cando me chamou o forense
pra levantar unhos restos en Prebediños, houbo unha morte con violación. Certo día interrogueino sobre a mellor maneira de perpetrar un crime perfecto
(as novas pedagoxías recomendan aprender dos
alumnos), e díxome que non hai como azufrarlle
dous tiros á vítima e logo atravesala nas vías do
tren. Un expediente tan elemental convenceume de
que este tallador de cadáveres anda moi lonxe das
habilidades dos protagonistas de CSI. Ao ritmo das
súas truculentas e mendaces desculpas, de aquí a fin
de curso non quedará persoa viva en toda a redonda
compostelá. Porén as trolas ou apegotas dun discen-

Xa non hai tribus, nin castas,
nin pobos, nin dereitos colectivos, senón persoas e cidadáns”
(El País 30 de xaneiro).♦

A directiva do
Barça insultada
en Sevilla
La Vanguardia (31 xaneiro)
ofrece información sobre os in-

EL GAT INVISIBLE / El Temps, do 25 ao 31 de xaneiro do 2005

sultos recibidos pola directiva
do Clube de Fútbol Barcelona
a pasada semana no estadio do
Sevilla. Os insultos partiron de
persoas situadas no propio palco de autoridades. “Os directivos barcelonistas saíron do
Sánchez Pizjuán cheos de satifacción polo triunfo pero molestos polas situacións de tensión que lles tocou vivir no palco do estadio sevillista. Mesmo
algún deles proclamou: ‘É o
palco de España onde o pasamos peor’. As queixas ían dirixidas contra algunhas persoas
ubicadas perto das localidades
que ocupaban os directivos do
Barça e o director deportivo,
Txiki Begiristain. Tratábase
de convidados do club sevillano sentados no sector de antepalco e que increparon con dureza o Barça e se ensañaron en
concreto con Begiristain. ‘Vasco, es un Otegi, como sodes os
cataláns!’, díxolle ao descanso
un individuo a Txiki, co que se
encarou. A mesma persoa foi
máis alá cando Aitor Ocio
quedou lesionado tras bater
con Ronaldinho. ‘Otegi, mira,
mira, sangue, estás na túa salsa’, berrou dirixíndose ao secretario técnico”.♦

te apurado polos densos programas do ensino
secundario apenas minguan a miña fe na humanidade e no Creador; o que me converte nun descrido é
o verbo do Supremo Ventrílocuo, difundido a través
da ancianidade do Papa e moi crítico co laicismo
intolerante de Zapatero. Ante tamaña revelación da
Silva Ardente, escápaseme unha blasfemia: ¡Mentira
cochina! Iavé manifestouse a favor do trasvase do
Ebro e non comentou nada sobre o percurso da
autovía Lugo-Ourense, que, ao seu paso polo concello de Coles, podería deitar un bosque de
morogueiros. Éche ben certo que estamos deixados
da mao de Deus.♦

O xogador do Barça, Ronaldinho.

Ibarretxe explicando as súas
razóns, pausadamente no Congreso dos Deputados, sen a
distorsión habitual do filtro
dos medios de Madrid. O que
quixo sentou diante do televisor e puido ver e ouvir a un señor que é presentado, a cotío,
como o inimigo público número un de España. Para tentar,
quizais, saber algo certo dunha

proposta que é sistematicamente reducida á caricatura
por moitos altofalantes de opinión. Polo seu alcance e ton foi
un discurso histórico. Desde
Cataluña, é menos novidade,
pois existe -por sorte- unha
lectura directa, máis serea, dos
asuntos vascos, que non precisa do espello madrileño para
interpretar o que ocorre”.♦

Ángel Acebes e Mariano Raxoi (PP) e Juan José Ibarretxe (PNV).

Ibarretxe sen
manipulación
Francesc-Marc Álvaro comenta en La Vanguardia (2 de
febreiro) a comparecencia de
Ibarretxe nas Cortes. “A gran
noticia de onte é que moitos
españois poideron escoitar por
vez primeira o lehendakari

A política económica da Xunta de Galicia
MANUEL CAO
Cando persiste o debate público para lograr un maior desenvolvemento da
autonomía de Galicia, Manuel Cao percorre todos os fitos da súa implantación
política e administrativa, desde os tempos da primeira Xunta preautonómica á
plena institucionalización do autogoberno.

COLECCIÓN CAMPUS / A NOSA TERRA

Latexos

Vellas
mañas e
novos erros
X.L. FRANCO GRANDE

H

ai quen pensa que agora, que a dereita perdeu
o poder, recorre ás mesmas mañas de sempre, entre
elas a desestabilización social,
a creación de medo ou de
inseguridade. É máis, hainos
tamén que pensan que, agora
mesmo, está reproducindo a
dereita montaraz que temos os
mesmos métodos
desestabilizadores que empregou dende 1931 ata chegar á
guerra civil de 1936.
A verdade é que ganas non
lle faltan e que medios ten de
abondo para intentalo. Pero
conseguilo xa é outra cousa,
porque hoxe a dereita está instalada noutro país moi diferente. Nin o país é o mesmo país,
nin os militares, integrados na
OTAN, se asemellan aos de
entón, nin sequera a dereita ten
moita semellanza coa de onte,
pois está moi lonxe de ter o
poder que entón tiña, determinante no país rural que eramos
en 1936. E toda a sociedade,
ao cabo, é diferente, como
tamén o mundo en xeral.
Pero un feito é claro: os
medios afíns á dereita, os
máis numerosos, veñen
empregándose a fondo no que
se vén chamando “demonización” de canto lle parece que
pode contribuír á
desestabilización, ao medo e á
inseguridade, xa se trate, entre
outros, dos problemas autonómicos (se ben nisto, por
outras razóns, concordan
dereita e esquerda), da política exterior, da regulación da
inmigración ou das unións homosexuais. Ler ou follear certos xornais, ou escoitar certas
emisoras, fanlle sentir a un
vergonza de ser de onde é.
O que máis sorprende é
que, a pouco que se repare na
sociedade en que vivimos,
non se bota de ver nin crispación nin alporizamento
especiais. Esas si que son
cousas dos medios, polo xeral
pouco atentos ao que máis lle
importa á sociedade e sempre
ben dispostos a servirlles aos
grupos de poder que
acostuman representar. O que
supón moi grave irresponsabilidade, ademais dunha ética
máis ca dubidosa. Pero isto xa
é fariña doutra moenda.
Pena é que a suposta
esquerda sexa tan insípida, incolora e inodora. Ese é o problema. Tivo todo nas mans para asentarse no país, pero non
hai maneira de verlle endereitar o rumbo. Pouco desgastada
pola oposición, véselle
padecer a notoria incompetencia de moitos dos seus
máximos representantes. E isto si que, de seguir polo camiño que leva, vai posibilitar que
se produza unha alternancia
moito antes do que sería desexable. Todo a está
agoirando.♦
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O BNG considera que o tema debería trascender o parlamento

Os socialistas alíanse ao PP
no plano de infraestruturas
PERFECTO CONDE
O PSdeG e o PP votaron a favor
de que a mesma comisión que
se encarga de fiscalizar os avances do Plano Galiza teña ao seu
cargo a vixilancia do Plano Estratéxico de Infraestruturas e
Transportes (PEIT). O BNG
considera que debería ser unha comisión multisectorial
quen se fixese cargo deste tema.
Se algo hai agora mesmo en Galiza que faga suar os políticos é o
seguimento da proxección e da
execucución das sempre retardadas infraestruturas. Dende o
campo do PSdeG-PSOE erguéronse voces que alertaron sobre
un hipotético “ir de ganchete”
entre as dirixencias do BNG e do
PP no tocante ás reclamacións
sobre o Plano Galiza, pero algúns dos aconteceres desta semana fan pensar en que esa presunción pode ser extensíbel tamén aos propios socialistas.
Así aconteceu o pasado luns,
31 de xaneiro, cando os representantes do PSOE e do PP votaron a favor de que a comisión
parlamentar encargada de seguir
a execución do Plano Galiza teña
agora ao seu cargo analizar o
Plano Estratéxico de Infraestruturas e Transportes (PEIT), mentres que a representación do
BNG se abstivo.
Previamente e por unanimidade, as tres forzas políticas
acordaron facer un seguimento
da execución orzamentaria tanto
da Xunta como do Estado en Galiza, para ver se se están cumprindo as previsións do Plano
Galiza e as do PEIT. Trimestralmente, o relatorio encargado
deste seguimento dará conta de
como se atopan os proxectos en
obra e de como marcha a execución orzamentaria correspondente aos exercicios 2004 e 2005.
Cómpre lembrar que o Parla-

Na imaxe, Ismael Rego (PSOE), en primeiro plano, xunto a Alfredo Suárez Canal (BNG).

mento Galego pediu un total de
1.500 millóns de euros dos presupostos do Estado para o exercicio actual.
Diante da realidade que presenta o PEIT, o BNG (Alfredo
Suárez Canal e Xesús Veiga)
avogou por que se elaborase unha proposta galega das infraestruturas e obras que debera acometer o citado plano. Segundo os
nacionalistas, as forzas políticas
galegas deberían manifestar a
súa posición a respecto desas infraestruturas (tipos de trens, prazos de execución das obras, planificación financeira, etc.), e na
elaboración da proposta deberían

participar tamén os representantes das entidades sociais, sindicais e empresariais galegas mediante as súas achegas ao traballo do Parlamento.
Fronte a isto, os representantes do PP (Xoán Casares, Manuel Ruíz Rivas e Roberto Castro) centráronse en que se faga
ver se o Plano Galiza está incluído debidamente no PEIT, e non
quixeron apartarse un milímetro
dese camiño.
No PSOE (Ismael Rego e
Dolores Villarino), aínda que
acabaron aceptando a proposta
do PP e votaron a favor dela, parecían estar centrados na cues-

PEPE FERRÍN / AGN

tión de procedemento previo que
supoñía o feito de que eles presentaron unha proposición non
de lei para posibilitar que todo o
relativo ao PEIT se poida abordar nesta mesma comisión.
En palabras do nacionalista
Xesús Veiga, “tanto o PP como
o PSdeG-PSOE movéronse por
problemas de protagonismo político e impediron a concertación dun eventual grande acordo galego no que sería bo que
participasen as organizacións
sociais máis relevantes do país
achegando a súa visión sobre as
infraestruturas que queremos os
galegos”.♦

O Foro para un Novo Estatuto
presentará a súa proposta en 15 días
A.N.T.
A reforma do Estatuto galego
non comezará nesta lexislatura.
O PP votará en contra no próximo pleno das propostas de socialistas e nacionalistas neste senso.
Pero o debate vai seguir. O Foro
para un Novo Estatuto, creado a
iniciativa do BNG, presentará a
súa proposta en quince días.
O 9 de febreiro arrancará o
novo período de sesións e derradeiro desta lexislatura. Comezará o Mércores de Cinza e
non rematará até o venres, para
non coincidir co Entroido. Tanto é así que o PP comparecerá a
cara descuberta rexeitando que
comeza este ano a reforma do
Estatuto, como demandan PS-

deG-PSOE e BNG en senllas
propostas.
Argumentan os populares
que eles non se opoñen ás reformas. E aínda van máis alá e afirman que Manuel Fraga foi o primeiro en demandalas, sempre
“dentro da Constitución”, pero
que a precampaña electoral non
é tempo de comezar cos debates.
Celebradas as eleccións poderá
comezar o debate con “calma e
rigor”, afirma Xaime Pita, o voceiro parlamentar do PP.
Aínda que sexa Pita quen o
diga, hai que crerlle o da “calma”. Certamente o PP non ten
apuro. Xa o ano pasado, durante
o debate do estado da autonomía
Manuel Fraga, afirmaron que es-

tabamos nun ano electoral, para
negarse a comezar o proceso.
Pita acusa a Pérez Touriño de
“dicir un día unha cousa e ao día
seguinte outra” sobre a necesidade da reforma e recoñécelle ao
BNG “ser coherente neste tema”.
Pero Touriño, que agora afirma que non é o mellor tempo, pero que aínda así é necesario comezar o proceso, acusa a Fraga de ser
“o único causante do atraso”, pedíndolle que desbloquee o veto.
No BNG, Anxo Quintana segue a insistir na necesidade de comezar o proceso e de ir amañando
acordos conxuntos para non quedar descolgados do proceso que se
está a dar no Estado. Ao mesmo
tempo, os nacionalistas pretenden

involucrar a cidadanía nesta posta
en común ao tempo que lle trasmiten a necesidade de que “o autogoberno estea directamente relacionado con vivir mellor”.
Neste senso, o Foro para un
Novo Estatuto, impulsado polo
BNG, pero formado por destacadas personalidades sen filiación
política, darán a coñecer en 15
días a súa proposta de Estatuto
para o debate social.
Aínda así, os traballos van
cun amplo atraso, adiando xa hai
un mes a súa presentación. Agora
o profesor Paulo González Mariñas está a ultimar a redacción
“xurídica” do modelo presentado
polas distintas comisións de traballo en que se dividiu o Foro.♦

Al Qaeda
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Vigo
En moitos ámbitos da nosa sociedade converteuse nun lugar
común aludir aos políticos como
aproveitados vividores que se
preocupan máis pola supervivencia que polo benestar dos seus
representados. A alimentar esa
imaxe tópica e degradada axudan o recordo do réxime ditatorial que sufrimos, a tradición caciquil do pais, os casos de corrupción que periodicamente salfiren as noticias e a resistencia
de moitos cargos públicos a conxugaren o verbo demitir. Pero
non se enganen, a política é para
unha maioría unha actividade
que proporciona moi escasas satisfaccións e que acaba devorando moitos dos seus fillos como o
Saturno da mitoloxía.
Nun aceno exemplarizante e
que o honra, Lois Pérez Castrillo
abandonou o seu posto de concelleiro en Vigo. Quizais noutras
circunstancias os medios de comunicación farían un balance
obxectivo da súa xestión na alcaldía, no que xunto aos erros
que puido cometer se gabasen
convenientemente fitos como a
universalización do bono bus, a
transformación do Calvario e da
praza da Independencia, o saneamento do Lagares, a recuperación do litoral de Alcabre ou a
creación dos comedores escolares. Pero o certo é que ninguén
considerou oportuno lembrar a
herdanza positiva do goberno
que presidiu. Trece anos ocupando unha cadeira no salón de plenos do Concello de Vigo quedaron escurecidos polas cábalas
dos medios de comunicación sobre as posibilidades de que BNG
e PSOE emprendesen en Vigo un
camiño de reencontro que ameazase o reinado de Corina Porro.
A demisión de Castrillo disparou os rumores e as conxeturas

Despois de Castrillo
XOSÉ MANUEL AÑEL

Malia os rumores de acordo entre socialistas e nacionalistas para recuperaren a alcaldía de Vigo,
unha vez fóra do consistorio Castrillo, o certo é
que o atranco maior segue a ser Pérez Mariño.

Lois Castrillo.

P. VILABARROS

e puxo en alerta un PP que prevía
un futuro de calma chicha tras
ver aprobado o seu proxecto de
presupostos para o presente ano.
A marcha de Castrillo e a designación como substituto de Santiago Domínguez Olveira foi interpretada, dende algúns foros,
como unha manobra do BNG para eliminar atrancos de cara a artellar un novo pacto cos socialistas. Os que defendían esta explicación buscaban transmitir, interesadamente, a idea de que o ex

alcalde fora o artífice e principal
culpábel da ruptura do anterior
goberno vigués. Foi necesario un
fugaz e insubstancial encontro
entre o novo voceiro municipal
do Bloque e o seu homólogo no
PSOE, Ventura Pérez Mariño,
para disipar os temores do PP para facer patente ante a opinión
pública que entre os nacionalistas
e os “mariñistas” que controlan o
grupo socialista aínda se interpón
un atranco insalvábel: Mariño.
A realidade é que a despedida
de Castrillo da política municipal
responde a unha estratexia de
máis percorrido que a procura
dun pacto a curto prazo co PSOE
en Vigo. O BNG ten que lle agradecer a Castrillo, e aos que o secundaron durante máis dunha década, o indiscutíbel mérito de
transformar unha forza marxinal
nun partido con votos e influencia en Vigo. Os vigueses, simpatizantes ou non do ex alcalde, haberán de recoñecer, se non os cega o espírito partidista, que o paso pola alcaldía do BNG non só
supuxo unha transformación radical de distintos ámbitos urbanos senón que provocou tamén
un cambio de mentalidade tan
acusado na cidade que todas as
forzas políticas se viron obrigadas a mudaren os seus discursos
e asumiren teses defendidas po-

XOSÉ M. SARILLE
los nacionalistas. Hoxe en Vigo
os procesos de peonalización e
rexeneración do litoral ou a defensa do transporte público son
xa aceptados como unha necesidade e non suscitan os receos de
outrora. Castrillo conseguiu nas
últimas eleccións municipais
39.200 votos, a maior colleita de
sufraxios obtida por un candidato
nacionalista nuns comicios locais
en Galicia. E porén, o que noutro
lugar ou momento sería considerado un éxito, converteuse nunha
derrota. O Bloque perdeu a alcaldía e tamén o rol de formación líder do espazo progresista na percepción dos cidadáns.
O éxito de Castrillo pasará á
historia como unha derrota ante o
candidato do PSOE. Ese será o
recordo que teñan os vigueses
das eleccións do 1999 e con esa
imaxe impresa na opinión pública é moi complicado repetir como candidato á alcaldía. Castrillo
tivo a intelixencia de comprendelo e xenerosidade de abondo para
simplificar un proceso de relevo
que se antollaba inevitábel. Cedendo o testemuño a outra persoa
facilita o necesario cambio de estratexia do BNG en Vigo e prepara o electorado para outros modos e discursos. Os nacionalistas
preséntanse agora ante a opinión
pública cunha imaxe renovada,
pero que pode reivindicar con lexitimidade os mellores froitos do
traballo realizado. Asemade, o
Bloque está en condicións de recuperar sen complexos o discurso de oposición ao PP invocando
a colaboración das forzas da esquerda. É sobre o PSOE onde se
centran agora as olladas que
agardan expectantes un movemento que permita reflectir de
novo no Concello de Vigo o
apoio maioritario da cidade ás
forzas progresistas.♦

A

lgúns escritores de
medios de
información serios e
alternativos dubidan de que
exista Al Qaeda. Podería ser
un invento do Pentágono e
das axencias de intelixencia,
dos que lles ditan as noticias
aos grupos de información.
Se tal cousa se confirmase,
estariamos seguramente ante o
maior engano da historia.
Hai motivos para pensar
que a famosa rede sexa unha
fantasma virtual de meter
medo en Occidente. A falta
dun organigrama ríxido, quizás a carencia de estrutura
flexíbel e tamén a evidente
dificultade das policías para
pesquisar máis enriba dun
par de chanzos na xerarquía
cando deteñen comandos,
amosan moitas dúbidas sobre
a existencia de Al Qaeda. Por
certo, existe Al Zarqawi?
Ou a maneira de
organizarse e golpear se nos
perde nos misterios abisais
dunha civilización que descoñecemos, ou pola contra
estannos a ensinar o mundo
musulmán con ópticas
conscientemente primarias. O
tópico e o sal gordo son as
únicas conclusións posíbeis
cando se fita e se clasifica o
outro afirmando
imbecilidades.
Se Occidente fose o atrasado, o que tivese
dificultades para acceder ás
armas, o que necesitase usar
as técnicas chamadas do
terror fronte ás máis
sofisticadas da guerra fina, e
se daquela nos dixesen que
todos os actos violentos, desde Oregon até Moscova son
obra dun só grupo comandado por un tipo, o
escarallamento do riso non
tería fin.
Atentar, buscar os flancos
débiles do inimigo, inxeniar
as accións máis incisivas,
cencibir a estratexia, é tan
vello como a guerra. E actuar
por simpatía só precisa de
complicidades sobreentendidas, sen necesidade de comunicación oral. A aprendizaxe
do terror pode consistir
simplemente en observar experiencias anteriores,
reformulalas e practicar.
Esta guerra é dúas veces
mediática. Por iso a censura
informativa acocha a maioría
dos golpes. Mirando polas regandixas dos xornais sabemos
que os atentados se converten
en accidentes, como o do
avión que se estrelou a finais
do 2001 en Nova York, ou
aqueloutro que voaba de
Ucrania para Israel; tamén o
helicóptero do outro día e o
C-130 deste domingo de eleccións no Iraq, e o incendio na
petroquímica de Usa hai un
mes e tamén naquel país o
comboio que descarrilou hai
quince días por culpa dun suicida. E outros moitos que non
coñecemos, porque o medo
tamén nolo administran en
doses e con boas maneiras os
nosos titores.♦
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Xesús Paulo González Moreiras
Director Xeral de Política Lingüística

‘O galego retrocedeu na televisión’
PERFECTO CONDE

Tras a presentación pública, a pasada semana, e por unanimidade, do novo plano de normalización lingüística, o director Xeral, Xesús Paulo González Moreiras, expón a súa opinión
sobre o momento da língua e responde ás dúbidas xurdidas sobre a aplicación do plano.
Na presentación do Plano, o
conselleiro Celso Currás dixo
que era “un día grande para
todos os galegos”. Como se vai
reflexar esa grandeza na realidade?
Eu non diría que fose un día
tan grande como o día que se
aprobou a Lei de Normalización
Lingüística, pero si un día grande.
Tendo en conta que foi aprobado
por unanimidade, as palabras do
conselleiro resultan plenamente
certas. Este Plano, aparte de ser
de todos e para todos, é un plano
para ser cumprido. Non é algo co
que se dá curso a un trámite e logo se coloca nunha estantería. É
para para traballar con el.
Vanse dispor todos os medios necesarios, principalmente os económicos, para que se
cumpra?
Si. O orzamento de política
lingüística de Galiza, tendo en
conta a poboación e a situación,
é aceptábel. Está claro que todo
o mundo quere ter máis orzamento, pero é un presuposto
aceptábel. Dende o meu punto de
vista, os recursos destinados á
normalización lingüística son
importantes para incorporar as
novas tecnoloxías, para ofrecer
estímulos a empresas, entidades
ou persoas, pero fundamen-

talmente esta política depende de
aglutinar vontades, e, neste sentido, xa temos traballando sete
grupos. Un dos principais valores deste Plano é a contribución
desinteresada, afectiva e chea de
fogosidade e amor pola lingua de
todas as persoas que traballaron
na súa redacción. Pedíuselles
que redactasen medidas realistas
e que as pasasen ao plano da acción. Estou convencido de que é
moito máis importante o contacto e a incidencia dende dentro,
nas propias institucións e na empresa, que as accións externas
que poden chegar a través de
campañas ou de movementos.
Os recursos materiais non nos
van faltar, e os recursos humanos
imos telos tamén.
Algúns, sobre todo o BNG,
poñen en dúbida, que exista
auténtica vontade de executar
unha política lingüística coma
a que recolle o Plano, que lle
parece?
Teño que confesar que tiven
a colaboración de Pilar García
Negro, que foi fundamental e fixo unha gran labor, e do BNG,
teño que dicilo con toda franqueza, non houbo máis que nobreza
e apoios ao traballo. O plano non
sería posíbel se non houbese a
colaboración do BNG, do PSOE

e, por suposto, do PP. Os que representaron os partidos viñeron
onda nós cunha idea totalmente
construtiva de contribuír e de
non dificultar absolutamente nada. De aí que sería moi importante que a sociedade percibise
que isto non é algo que fixeron
unha serie de persoas para outra
serie de persoas. Non é un plano
de goberno. Evidentemente, o
Goberno tivo a responsabilidade
de lideralo, pero participou todo
o mundo e fíxose un plano para
todos. Un plano que obriga as
administraciuóns, a empresa privada, o comercio, a todos.
Coida que hai a necesaria
sensibilidade para que todo isto
poida marchar debidamente?
Aí é onde temos que traballar
moito. Esa é a grande mensaxe
que temos que trasladar á sociedade. Que o galego sexa considerado como un valor, tanto no aspecto material como espiritual.
Eu estou convencido de que os
pais queren o mellor para os fillos. Como explicar, entón, que
non lle transmitan a lingua? Porque coidan que non vale. Se considerasen que valía, naturalmente, transmitiríanlla. Polo tanto, a
gran batalla que temos que dar é
que a sociedade perciba que ter
unha lingua propia é importante.

Estou seguro de que os valores
espirituais e de tipo afectivo da
nosa lingua son máis que de
abondo para defendela e mantela.
Ademais diso, o galego é posuidor dun gran valor material. Hoxe o mundo xa non se pode concebir no monolingüismo. Movémonos en espazos xeográficos
amplísimos, nun mundo globalizado no que hai que entenderse
con moitos tipos de persoas e de
xentes de distintos países, e haberá que deixar de falar de monolingüismo e de bilingüismo e empezar a falar de multilingüismo e
da capacidade dunha persoa de
entenderse con moita xente. Está
clarísimo que, se unha persoa ten
dúas linguas de nacemento, parte
cunha gran vantaxe. Cando lle
deamos a volta a isto e a sociedade perciba que o galego vale tamén como ferramenta útil, teremos moito gañado.
Segundo Miguel Siguán, o
éxito dun plano coma este radica en que os pais lle falen en
galego aos seus fillos e que o
noso idioma sexa utilizado polos sectores influíntes da sociedade. Lograrémolo?
Eu son optimista, mesmo por
necesidade. Coido que todos os
que estamos comprometidos coa
lingua temos que ter claro que a

situación, hoxe, é máis difícil para as linguas minoritarias. Non
vale aquel argumento de que o
galego viviu así mil cincocentos
anos e que, sen facer nada se
conservou, e que polo tanto se
vai conservar igual. Iso non é
certo. Viviu mil cincocentos
anos no ámbito rural e sen influenzas externas, pero hoxe as
circunstancias son totalmente
distintas. Hoxe á aldea chegan as
televisións en moitos idiomas,
chega a prensa, a xente da aldea
móvese, e a agresividade que recibe a lingua é moi superior. Polo tanto, é necesario facer un esforzo para conservala. Pero tamén estou seguro de que, se a sociedade percibe estes valores, o
galego vaise conservar nunha situación de lingua de uso. De feito, a pesar de todo, a nosa lingua
gañou moitísimo a respecto de
tempos pasados. A lingua pasou
de ser algo que se falaba na casa
pero que había que cambiar cando se chegaba xunto o médico ou
a calquera institución, a ser unha
lingua válida socialmente. Teremos problemas de uso, pero no
tocante a consideración estamos
gañando moito, e, naturalmente,
o obxectivo do Plano é gañar
moito máis.
Non lle parece evidente que
hai aínda moitas trabas para
tanto optimismo?
Segue habendo moitas circunstancias que xogan en contra.
Eu lembro cando tiñamos unha
televisión en castelán e outra en
galego. Estabamos ao 50 por
cento. A do Estado falaba en castelán e a de Galiza en galego, e
na radio pasaba o mesmo. Estas
circunstancias foron moito a
pior. A iniciativa privada non entrou unha en galego e outra en
castelán. Entrou toda en castelán, de tal forma que as cuotas de
pantalla xogan en contra do galego. Os medios de comunicación
non reflecten a realidade galega.
Exprésanse maioritariamente en
castelán, e isto son factores que
xogan moi en contra, o que quere dircir que haberá ámbitos nos
que temos que avanzar moito.
Vostede fala de “cortesía
lingüística”. Pode ser un instrumento eficaz?
A min gústame dicir que temos moitas máis posibilidades de
espallar a lingua se o facemos con
amabilidade e convencemento. O
que non se consegue con sinceridade, integridade e empatía non
se vai lograr con medo e imposición. Non se vai avanzar na lingua en canto que a xente que cre
na lingua non faga as súas contribucións con fe, ilusión e ímpetu.
Creo moito máis no convencemento e, sobre todo, no achegamento á xente a través da actividade que noutro tipo de medidas.
Cal é o papel das novas tecnoloxías en todo isto?
É necesario que o galego estea nas novas tecnoloxías. A lingua galega non pode ocupar espazos importantes se non ten ferramentas para estar nelas. Dentro
de pouco falarase de linguas con
novas tecnoloxías ou sen elas. Ás
linguas que queden fóra das novas tecnoloxías vailles pasar algo
parecido ao que lles pasou ás que
quedaron fóra da imprenta. Unha
lingua, se non é escrita, non ten
futuro e, sen novas tecnoloxías,
vaino ter difícil. Nós estamos traballando neste sentido.♦
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ENCE, principal comprador, plantou en América unha ampla reserva

Os pequenos propietarios protestan
pola brusca caída dos prezos do eucalipto
GUSTAVO LUCA
Os prezos da madeira de eucalipto marcaron en decembro pasado
o seu mínimo dos últimos quince anos e produciron en miles de pequenos propietarios unha sensación de estafa: a árbore australiana
chega a súa máis baixa cotización, menos de 25 euros a tonelada, ao
tempo que a súa presenza no monte aumenta neses tres quinquenios un 150% até superar os 50 millóns de metros cúbicos. Particulares e comunidades de montes coidan que os prezos altos pagados
nestes anos e as xenerosas subvencións da UE benefician finalmente a ENCE que consume o 95% da especie para producir pasta.
Con temor de ofender ao seu
cliente único, o presidente de Foresgal, a máis activa cooperativa
de propietarios de montes, constituída en 1989,
denunciaba unha “concentración da demanda
que non veu acompañada por unha agregación
da oferta” o que significa
que, no mercado libre,
ENCE marca os prezos
mentres os propietarios
divididos carecen da forza dun grupo de presión
para faceren valer a madeira que producen.
A última baixa do
prezo do eucalipto para
pasta no mercado galego deuse a comezos de
xuño de 2002, cunha
perda de valor do 30%,
xusto ao se cumprir un
ano da privatización de ENCE a
prol da Caixa Galicia. A recuperación non se fixo esperar e o
prezo por tonelada termou por riba dos 30 euros até setembro de
2004.
A caída de prezo de 2002 foi
logo anotada pola empresa pasteira na conta dos que se opuñan
á instalación dunha planta transformadora de papel continuo en
Lourizán. Nunca se deu explicación de por que algo tan sinxelo
de transportar coma a pasta seca,
que atravesa fronteiras sen problemas no mundo globalizado,
só podía ser tratado industrialmente na fábrica de Lourizán cuxa concesión prescribe a medio
prazo. Doutra parte, dentro do
sector consideraban inviábel a
fábrica nun momento no que o
mercado mundial de papel experimentaba un forte debalo. Unha
tonelada de polpa seca de eucalipto pode comprarse no Brasil

por 75 euros e para producila son
necesarias dúas toneladas e media de madeira.

Á esquerda, mapa das ubicacións de ENCE no Uruguai. Arriba, protesta contra a plantación de eucaliptos en Ourense.

Co monte inzado de eucalipto, a tonelada chega a valer o
mesmo ca madeira para pasta
das explotacións de Chile, Uruguai ou Brasil, directamente promovidas ou participadas por ENCE na que ten maioría de capital
Caixa Galicia.
A previsión de que os prezos baixos do eucalipto das
plantacións de América do Sul
se igualasen cos do mercado interior galego foran desmentidas
estes anos con moita enerxía,
en nome da superior calidade
da celulosa da árbore de Australia asentada na Galiza. De feito
nos últimos quince anos é a
planta máis solicitada, en función do seu alto valor a medio
prazo, para ocupar a terra agrícola desertada.
Un medio próximo aos asentadores de madeira como La Voz
de Galicia fala de “desplome”
dos prezos do eucalipto e de

“alarma” entre os propietarios.
Este foco de luz sobre a catástrofe contrasta coa habitual opacidade informativa sobre a situación mundial dos cultivos forestais para a produción de pasta.
Finlandia, por exemplo, o país
máis especializado do mundo na
produción e transformación da
madeira para papel ten un dez

por cento dos profesionais do
sector apuntados no paro dende
1994. Un plano de crédito público palía a reconversión mediante a exportación de técnicos e
maquinaria forestal a Indonesia,
Thailandia, Laos, Campuchea e
Vietnam.
A petroleira Shell, que ten
máis de 200.000 hectáreas de eu-

calipto plantadas na Arxentina,
Chile, Congo, Nova Zelanda, Paraguai e Uruguai abordou a perda de prezo da especie pasteira
en 2002 con despidos de traballadores. Os máis castigados foron os dos cultivos papeleiros do
Congo, onde 105 hectáreas de
eucalipto dan só para un posto de
traballo.♦

Porque se subvencionaba o ouro verde?
Dende a chegada de Fraga á
presidencia da Xunta, a especie
de máis éxito no monte galego
cambiou o seu nome polo de
Ouro Verde. Os incendios de
1989, que foron tema principal
da campaña de Fraga, ampliaron a mancha da árbore australiana en todo o país a costa de
especies autóctonas e de miles
de hectáreas de piñeiro.
Por que se consideraba necesaria a subvención de esta
árbore, favorecida polo clima
e o solo de Galiza, axudada
polo lume e preferida como in-

vestimento, polo seu rendemento a doce anos vista, polos
propietarios de terras de labor
en barbeito?
Subsidios, exoneracións impositivas, liñas de crédito especiais e cartos directos dos fondos de cohesión da UE para un
territorio Obxetivo 1 coma Galiza foron dende 1990 para espallar o eucalipto.
Greenpeace sinalaba en
1996 que tres millóns de euros
destes fondos foran para o “cultivo papeleiro”, un nome que a
Xunta desprezaba como dema-

góxico porque o que estaba a
facer era “política de extensión
forestal”. Cabe perguntar se as
plantacións de limoeiros de Valencia merecen rango forestal.
Outra maneira de axudar ao
cultivo do eucalipto foron pistas e estradas sen as que todas
esta riqueza madeireira non
podería ser vendida. Todos estes crecidos investimentos foron compartidos pola cidadanía pero quen hoxe pode sinalar o prezo da madeira e determinar o seu propio beneficio é
só unha empresa.♦

Uruguai e a actitude cos poderes locais
ENCE debe renunciar a construír a fábrica de papel en Lourizán e ao mesmo tempo a empresa está obrigada a rebaixar as súas metas de negocio en Uruguai.
A recente campaña triunfante do goberno de Unidade Popular de Tabare (ANT 1.160) incorporou as protestas dos traballadores do campo e pequenos
propietarios desprazados e

arruinados polo crecemento dos
cultivos papeleiros de ENCE.
Outras compañías europeas
fabricantes de pasta abordaron
os seus proxectos no Uruguai
mediante un diálogo previo cos
habitantes das facendas designadas para recibiren especies de
crecemento rápido. Sobre unha
base participativa, estes negocios prosperaron. Outros, coma

ENCE, preferiron falar directamente cos poderes locais pero
no tempo que vai dunha elección a outra moitas desas representacións, procedentes ás veces da cristalización do poder
caciquil, están en crise. As empresas que preferiron esta vía resolutiva e vertical vense agora
obrigadas a comezar dende cero.
A ofensiva sobre as facendas

de Uruguai, Chile e o nordeste
do Brasil para plantar eucalipto
produce situacións que lembran
á Inglaterra de 1533 con grandes
protestas pola transformación de
terras de labor en pastos para
ovellas, doadas de atenderen
con menos pastores. Tomas Moro (citado por Marx no primeiro
libro do Capital) comenta. “Que
país tan raro, no que as ovellas

devoran ás persoas”. A transformación abarataba a man de obra
e a producción, no campo e nas
cidades.
A supramunicipalidade reclamada por ENCE para gobernar o complexo industrial de
Lourizán parecía un regreso aos
tempos nos que os ministros gobernaban mediante o Boletín
Oficial.♦
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O proxecto é inviábel por problemas legais e de competencia

As tres razóns de ENCE
para renunciar á fábrica de tisú
H. VIXANDE
O grupo de celulosas ENCE e a
súa socia anunciaron o martes 1
de febreiro que renuncian á
construción da planta de tisú que
planeaba instalar en Lourizán.
Aínda que inicialmente os promotores falaran de Huelva ou
Navia como alternativas, agora
anuncian que o proxecto se desenvolverá no terceiro mundo.
Nun comunicado conxunto, os
principais socios de Tisú de Lourizán sinalan que “non se logrou no
prazo establecido” as condicións
para instalar esta fábrica. Esas condicións tiñan que ver coa viabilidade, a saber: “permisos de construción, superación do actual estatus
concesional, etc.”. Desta forma, os
promotores desta empresa “lamentan que non se puidesen cumprir as
condicións necesarias” para instalar a fábrica e decidiron “agardar
unha mellor oportunidade”.
O anuncio produciuse un mes
despois de vencer o convenio
asinado entre ENCE e a multinacional Georgia Pacific para
construír a planta pontevedresa.
A oposición do concello e a batalla legal sobre a licenza son parte dos argumentos aos que aluden ENCE e Georgia Pacific para
renunciar a instalar esta factoría.
Os promotores desta iniciativa
avisaran meses atrás da posibilidade de renuncia ao proxecto se non
cesaban os obstáculos e, aínda que
algúns sectores vían nisto un argumento negociador para forzar ao
goberno municipal a cambiar a súa
posición contraria a esta localización, a decisión anunciada o martes un de febreiro é irreversíbel. As
razóns son variadas. A primeira delas é que os obstáculos legais non
desaparecerán nos próximos anos
xa que, aínda que o Tribunal Superior fallase a prol da súa construción durante esta primavera, un recurso ante o Supremo mantería paralizado o proxecto durante anos. É
mais, de momento os tribunais
sempre foron favorábeis ás teses
do concello agás nun caso moi particular. Outra razón é que a competencia no sector abriu dúas fábricas
de tisú en Aragón e Catalunya; unha terceira non cabe no Estado. O
terceiro punto ten que ver coa falta
de interese de Georgia Pacific en
instalarse nunha cidade na que atopa tanta oposición social, sobre todo porque no terceiro mundo non
existen obstáculos. Con todo, no
seu comunicado os socios de Tisú
de Lourizán non mencionan estas
razóns, a pesar de ser coñecidas.
Tras este anuncio, a Asociación
pola Defensa da Ría de Pontevedra
reclamou por boca do seu portavoz,
Antón Masa, que a Xunta deixe sen
efecto a declaración de supramunicipalidade que publicara no DOG
no seu momento e que é motivo do
principal litixio diante do Superior,
xa que o concello sostén que ten

A consolidación da factoría de ENCE na ría de Pontevedra dependía de que saíse adiante este proxecto.

competencia absoluta sobre a cuestión –aspecto que a Xunta pretendía
evitar con esta declaración. Masa
tamén demandou a reversión dos
terreos nos que se ía instalar a fábrica de tisú. Estes solares están en
Lourizán, anexos á factoría de pasta de papel e até recentemente ocupaban as balsas de decantación da

papeleira, pero se eliminaron e
substituíron cunha depuradora.
“Dado que ENCE xa non necesita
eses terreos, como declarou ao incluílos no proxecto de fábrica de tisú que agora non vai construír, como son unha concesión pública, deben reverter ao dominio público”,
dixo Masa. A terceira reivindica-
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ción desta entidade medioambiental é o traslado da factoría de ENCE
a outro lugar antes de 2018, data na
que por lei remata o prazo de concesión dos terreos nos que se sitúa.
Xunta e CCOO
Un dos principais defensores da

Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde (BNG)

‘Por primeira vez en corenta anos
a empresa non fai o que lle dá a gana’
¿Non houbo a posibilidade de
chegar a un acordo?
Formulamos a necesidade de
dialogar e procurar unha alternativa. Cremos que unha empresa
así é viábel, só que non na localización que pretendían porque
en 2018 eses terreos teñen que
reverter ao dominio público e
porque o noso obxectivo é a recuperación da ría e o cumprimento da Lei de Costas. Mais en
lugar de negociar, a Xunta optou
pola declaración de supramunicipalidade do complexo. Pretendía pasar por riba do concello,
obviar a necesidade de licenza, e
esa estratexia revelouse como un
estrepitoso fracaso.
Talvez antes as cousas
sempre foron así.
Esta é a primeira vez en corenta anos que a empresa non
fai o que lle dá a gana. Agora
demostrouse que hai un goberno municipal que cumpre cos
seus compromisos electorais.
Defendemos un modelo de economía compatíbel co medio

‘Cumprimos
co noso programa
electoral”
ambiente e a saúde e no referente á ría tiñamos como obxectivos xa conseguidos a saída
de Tafisa do lugar que ocupaba
e o saneamento da ría. Queda
pendente a recuperación de
Lourizán e isto inicia unha tendencia nese sentido.
Vincula pois a fábrica de
ENCE coa de tisú.
A pretensión real do proxec-

to era consolidar ENCE nos terreos de Lourizán máis aló de 2018
e trataban de modificar o estatus
concesional para quedar con
eses terreos. Nin sequera pediron licenza municipal, porque
sabían que incumprían a lei. Se
a cumprisen, nos teríamos a
obriga de darlles a licenza.
Un argumento que se empregou neste proceso foi o dos
postos de traballo.
Resulta curioso que a Xunta
non se preocupe polo desmantelamento do campo, do rural e do
naval e que poña o acento en noventa postos de traballo desta
fábrica de tisú cando hai 38.200
afiliados ás Seguridade Social
na cidade. Ademais, os postos
de traballo non serven a calquera prezo. Agora vemos como a
Georgia Pacific anuncia que
montará a fábrica no terceiro
mundo, porque di que a man de
obra é máis barata. Aquí quería
os terreos de Lourizán porque
eran de balde. ¿Que queren, que
traballemos polo caldo?♦

construción da fábrica de tisú
anexa ás instalacións de ENCE en
Pontevedra era o sindicato Comisións Obreiras. O seu secretario
comarcal, Xosé Luís García Pedrosa, denunciou que “por culpa
do concello pérdense 200 postos
de traballo directos”. Con todo, o
proxecto presentado por ENCE e
Georgia Pacific, a pesar de dar
publicamente esta cifra, entra en
contradición coa documentación
oficial. Así, as subvencións prometidas pola Xunta mencionaban
unicamente 90 empregos. Este é
un dos moitos datos que non se
corresponde cos que se difundiron publicamente. Tamén se afirmou que coa nova fábrica ENCE
completaría o ciclo do papel en
Pontevedra, cando o proxecto
implicaba dobrar a fabricación da
pasta de papel até as 720.000 toneladas anuais pero só transformar en tisú o 10% do total.
Tanto a falta de disposición real de Georgia Pacific para continuar co proxecto como un deseño
de fábrica de tisú que non implica
completar o ciclo do papel en Pontevedra fixeron temer á Asociación de Defensa da Ría que o
verdadeiro obxectivo da nova instalación non fose o anunciado inicialmente. A esta entidade ambientalista preocúpalle que houbese máis interese nos terreos de
Lourizán que nunha fábrica de tisú. Sobre esta cuestión Antón Masa declarou que “a nova fábrica
consolidaba a factoría de ENCE en
Pontevedra e o obxectivo desta
empresa era que se declarase a innecesariedade destes terreos para a
recuperación e rexeneración da ría
para poder comprarllos ao Goberno central; despois, reclamarían
uns solares gratuítos para trasladarse e quedarían coas instalacións de Lourizán, é dicir, pagariámoslles o traslado e quedarían sen
a obriga de deixar as cousas como
estaban, a pesar de que as condicións da concesión impóñenlle a
ENCE a recuperación do medio
ambiente”.
Por último, a Consellaría de Innovación, Industria e Comercio
abordou a renuncia á construción
da fábrica a través dun comunicado
de cinco liñas. “É unha decisión das
dúas empresas, que pode entenderse dentro das dificultades que se viñan producindo nestes últimos meses”, di a nota de Innovación, que
engade que “lamentamos que se teña chegado a esta situación, porque
sempre foi un obxectivo aceptado o
de completar ciclos e promover a
industrialización e o emprego nunha zona tan necesitada diso como é
a área de Pontevedra”.
Sobre este último aspecto saíu ao paso o alcalde pontevedrés, o nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, que lembrou que “Pontevedra é a cidade
con maior nivel económico e de
emprego de Galiza”.♦
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Sobre o Tratado Constitucional da Unión Europea (6)

As mulleres
CARLOS AYMERICH
O Tratado Constitucional asenta nunha do infractor– mais entre os meros obxecconcepción neoliberal e autoritaria da so- tivos do artigo I-3, que os Estados poden
ciedade. E en coherencia con ela, o artigo infrinxir impunemente, máxime ao se traI-1 apenas se refire aos Estados e aos ci- tar dun ámbito no que a Unión carece de
dadáns como fundamento da Unión, sen competencias, nin exclusivas (artigo Irecoñecimento ningún de calquera instan- 13), nin compartilladas (artigo I-14) nin
cia intermedia entre os individuos e os Es- tampouco entre os “ámbitos de acción de
tados. Nin os pobos nin as mulleres nin, apoio, de coordenación ou de complefaltaría máis!, os colectivos de gais, les- mento” listados no artigo I-17. Xa que lobianas e transexuais. E por iso ten proble- go, a igualdade de xénero non foi recoñecida como un valor da
mas para recoñecer os
Unión. E non por acasindicatos e a negoos movementos de
ciación colectiva e, en
recoñecemento e os so:
mulleres de Europa
xeral, calquera outro
á
agrupamento social
dereitos dos grupos non demandáronllo
Convención e aos Esque pugne co individualismo que o Trataexisten para o Tratado tados mais, como se
vai recoñecer a igualdo profesa. Aínda que
esta falta de recoñece- Constitucional. Só existe o dade entre homes e
mulleres como valor
mento bata coa realidade e produza, na individuo, o consumidor. nun Tratado Constitupráctica, patentes de- Masculino, heterosexual e cional que non recoñece o dereito ao disigualdades
como
singular”
vorcio, nin os dereitos
moitas das constitusexuais e reproduticións dos Estados
vos –nin tampouco,
membros recoñecen:
por suposto, o dereito
que para alén da
ao aborto–, que deigualdade formal, é
preciso avanzar cara á igualdade material, fende o matrimonio e a familia, considede condicións de vida. Como proclama o rada esta como peza básica da sociedade,
artigo 9.2 da Constitución española –ins- mais unha familia heterosexual e nuclear.
pirado na italiana de 1947– “correspónde- Porque en todas estas cuestións, o Tratado
lles aos poderes públicos promover as remítese ás “leis nacionais”. Incluídas as
condicións para que a liberdade e a igual- de Estados como Irlanda, Polonia ou Maldade do individuo e dos grupos en que se ta que, por influencia da Igrexa Católica,
integran sexan reais e efectivas”. Mais, negan os dereitos fundamentais das muinfelizmente, os grupos, o seu recoñece- lleres e impiden amparar legalmente momento e os seus dereitos, non existen para delos familiares distintos dos propugnao Tratado Constitucional Europeo. Só dos por esta confesión relixiosa.
O carácter antisocial do Tratado afécexiste o individuo, o consumidor. Mascutalles especialmente ás mulleres. Porque
lino, heterosexual e singular.
Por esta razón as referencias ás mulle- son elas as que, na práctica, van soportar
res son escasas e, o que é peor, carentes as as consecuencias da degradación ou desmáis das veces de relevancia xurídica. mantelamento dos servizos públicos, o deComezando polo principio: a igualdade semprego e a precariedade laboral. Mais
entre homes e mulleres non se inclúe en- para alén desta incidencia xeral, o Tratado
tre os valores da Unión enumerados no contén tamén referencias concretas ás muart. I-2 TCE –valores cuxa infración pode lleres, moi poucas delas positivas. En pridarlle pé a suspender os dereitos do Esta- meiro lugar, mantéñense roles sexistas:

‘O

Guisa e Napo

Marcha Mundial das Mulleres celebrada no 2003.

que a alinea 2 do artigo II-93 recoñeza o
dereito das mulleres a un “permiso pagado
por maternidade” e a un permiso parental
–enténdese que non pagado– “con motivo
do nacemento ou adopción dun fillo”, do
que nin se determina duración nin tampouco se é ou non autónomo a respecto do
da nai. En segundo lugar, o Tratado recoñece a igualdade formal (art. II-81) con
apenas dúas –e limitadas– excepcións: a
igualdade de retribución entre homes e
mulleres (artigo III-118), precepto xa incluido no Tratado de Roma de 1957 sen
que, desde entón, desaparecera unha discriminación salarial que no Estado español
chega ao 30% para o caso, claro está, do
traballo formal, pois que o traballo doméstico e de atención a nenos, doentes e anUXÍA E BRAIS
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ciáns segue sen contar con recoñecemento
ningún. Pola súa parte, o artigo III-83 TCE
“non empece” –máis tampouco impón–
“que se manteñan ou adopten medidas que
supoñan vantaxes en prol do sexo menos
representado”: eis, máis outra vez, a remisión ás leis e tradicións estatais e a renuncia á paridade que non se afirma nin tan
sequera para o ámbito público.
Xa que logo, só con estas armas poderán loitar as mulleres contra o activismo
dun Tribunal de Xustiza –até 1999 integrado exclusivamente por homes– que na
coñecida sentenza Kalanke de 1995 declarou incompatíbel co dereito comunitario a lei alemá que estabelecía unha preferencia relativa das mulleres no acceso
aos empregos públicos.♦

Subliñado

Os temores
aos cambios
LOIS DIÉGUEZ
Co Estatuto vasco pasa o mesmo que co Tratado constitucional
europeo. Ninguén coñece os seus contidos, pero todos falan deles. De entrada, camúflase o debate mediante eslogans comerciais ao estilo de culturas aínda non desaparecidas: ou é moi mao,
ou é moi bo. O Estatuto vasco é hoxe, na sociedade española, o
demo que se utiliza para ocultar os problemas que sufrimos. O
Tratado tan bo que nos vai resolver o futuro por si mesmo. Se toda a paixón nostálxica, inmobilista e propagandística, se usase no
debate e no didactismo nos que todos puidésemos participar, outras serían as saídas, e habería solucións. Deste xeito, non. A paixón dos nostálxicos e españolísimos seguirá a facerlle un dano
perigoso ao noso futuro. E nós, sen nada entender, moverémonos
baixo o son que eles nos toquen. Ibarretxe propón, en nome do
Parlamento vasco, unha alternativa para a configuración plurinacional do Estado. E faino abertamente, adiantándose ao que por
forza ha de suceder. Xa quixéramos nós que Fraga ou Touriño a
presentasen xa e deixasen de escapar e mirar só para os seus intereses. Pero non. Agardan a que o cancro de Ibarretxe nos vacine xa contra calquera proposta nacionalista a respecto do noso
país. Este é o xogo, e como sempre, envelenado. E por certo, os
únicos que teñen madurada a posición sobre o Estatuto galego,
son os de Quintana. Teremos que agardar a que os de Madrid lles
dean permiso a Fraga e Touriño para debatelo? ♦
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A tentación
do illamento
V.M. VÁZQUEZ PORTOMEÑE

N

on hai moitos días
escribía sobre o
feito, a todas luces
notorio, de que o tan traído
e levado Plano Galicia acadou reiterados pactos, que
van desde a concreción do
seu contido até as datas de
conclusión das obras,
incluídos os orzamentos
precisos para a completa
execución destas.
Expresaba, por iso, a
sorpresa que nos
embargaba a causa do
alporizamento do PSOE
ante o propósito do PP e
do BNG de seguir
poñendo en común os seus
esforzos a prol do
devandito plano. E até
afirmaba a esperanza de
que o PSOE galego se unise ás outras dúas forzas
políticas nese mesmo afán,
consciente de que a súa
ausencia non constituía
ningunha alternativa ao
PP, senón un illamento político.
Hoxe topámonos co
agradábel feito de que o
PSOE suma a súa vontade
de garantir que o goberno
central inclúa fielmente no
Plano Estratéxico de Infraestructuras e Transportes
(PEIT) as actuacións
previstas no Plano Galicia,
na dupla vertente técnica e
orzamentaria.
E incluso, nun fito máis
do consenso, vemos como
PP, BNG e PSOE crean un
relatorio conxunto para informar trimestralmente do
estado de execución dos diversos proxectos que
integran o reiterado Plano
Galicia.
Pero unha vez máis xorde a sorpresa do feito de
que o BNG se abstivo na eisixencia de que o goberno
central meta no aludido
PEIT as actuacións do Plano Galicia, so pretexto de
que o acordo non garantía
unha gran proposta galega.
O BNG terá que entender que, desde o respecto
ás súas decisións, nos
pareza pasmosa tamaña
postura, que, en
definitiva, supón o
illamento político que antes denunciamos, e
precisamente de quen veu
predicando todo o contrario: a unidade das forzas
políticas nun plausíbel e
esforzado afán de defensa,
incluso berroqueira, dos
nosos intereses xerais.
Moi posibelmente, nesa
defensa, da que seguro ninguén vai defeccionar, está o
verdadeiro e perdurábel
protagonismo de quen militan e queren seguir militando nas responsabilidades
políticas do noso país. Eu
así o creo.♦

O debate
CARLOS AYMERICH
PP e PSOE coinciden alegremente en ceder
soberanía en prol da Unión Europea. Os
dous apoian tamén a privatización de empresas, servizos e infraestruturas públicas, cedendo deste xeito ao sector privado importantes instrumentos de intervención económica e social. PP e PSOE coinciden tamén
en subordinar a política exterior e de defensa española á OTAN e aos Estados Unidos…
mais cando se trata de recoñecer maiores cotas de autogoberno ás nacións que, mal que
ben, convivimos no Estado español, aí tamén coinciden os dous na defensa dunha España única e indisolúbel.
No debate celebrado no Congreso o pasado martes, 1 de febreiro, e para alén da diferenza de talantes, o que houbo entre José Luis
Rodríguez Zapatero e Mariano Raxoi foi un
reparto de papeis e unha comuñón absoluta de
argumentos. Un e outro empeñados en lle facer un lifting a un Estado español que, contra
toda evidencia, ambos e dous identifican como garantía da igualdade e dos dereitos dos
cidadáns. Unha concepción xacobina, falsamente republicana no seu rexeitamento da historia, para que todo o que media entre individuo e Estado é o reino das tribos e da mitolo-

xía, un residuo do Antigo Réxime que debe Cataluña ou Galiza? Se non cabe falar de
ser eliminado: non hai pobos, nin dereitos co- identidades, por que esta atordoante celebralectivos, nin sociedades diferenciadas… fóra, ción do IV Centenario do Quixote, a selecclaro está, da española. Quizais algúns esque- ción española –tamén única e indivisíbel–, a
zan que estes mesmos argumentos foron em- reforma das humanidades, a bandeira da prapregados polos réximes burgueses para nega- za de Colón de Madrid ou os desfiles militaren a existencia de clares do 12 de outubro?
ses sociais e prohibir e
Se todos somos iguais,
e a historia non serve por que son máis iguais
perseguir as organizacións obreiras. Daquela,
os que falan español ou
para solucionar
como hoxe en España,
os que, fóra de Galiza,
todos os cidadáns eran
os problemas do presente, xa desfrutan de infraesindividuos iguais. Aínda
truturas polas que nós
por que temos que aturar ainda agardamos?
que uns fosen máis
iguais que outros.
Non. Nin eles proPorque se non hai unha monarquía sustentada, pios acreditan nos seus
dereitos colectivos, coargumentos. Ao fin, os
exclusivamente,
mo é que a Constitución
dous –xunto con certos
se fundamenta na “indi- nunha suposta lexitimidade cúmplices de ocasión–
solúbel unidade da Nacoincidiron, máis outra
histórica e dinástica?”
ción española, patria
vez, no esencial: PP e
común e indivisíbel de
PSOE sumaron os seus
todos os españois”? Se
votos para negaren o dea historia non serve pareito da sociedade vasca
ra solucionar ou explia decidir libre e democar os problemas do presente, por que temos craticamente o seu futuro. Para negarse a diaque aturar unha monarquía sustentada, exclu- logar. Uns e outros negáronlle validade ao
sivamente, nunha suposta lexitimidade histó- acordo do Parlamento vasco porque ambos
rica e dinástica? Se no século XXI non se po- coinciden en que o futuro de Euskadi –como
den empregar ultrapasados conceptos deci- o de Galiza e o de Cataluña– debe decidirse en
monónicos como soberanía ou autodetermi- Madrid. Esperemos que as próximas eleccións
nación, como é que a soberanía nacional –que vascas poñan as cousas no seu sitio. Aínda
non popular –española segue a ser utilizada que, con certeza, tampouco faltará quen cuescomo valado fronte ás demandas de Euskadi, tione a lexitimidade dos seus resultados.♦

‘S

A Coruña
A cidade está revolucionada. Pero non pensen que se trata dun
asunto que marca o decurso da
historia ou de decisiva trascendencia pública e social. Non. Trátase, simplemente, dunha cuestión futbolística, pero que nos nosos tempos acada unha relevancia na que se mesturan as arelas
políticas, económicas e mesmo,
emulando a memoria clásica, a
cativa honra de cada pole e no loor dos deuses inmortais. As declaracións do dianteiro Walter
Pandiani, desembocaron todos os
temores agochados e abriron a
caixa de Pandora dos ventos recolleitos no silencio e na prudencia que ninguén ousaba britar
baixo a afronta de ser acusado
pouco menos que de sacrílego.
Falou publicamente o xogador
uruguaio sobre o desleixo dalgún
compañeiro á hora do adestramento, da irregular vida privada
dalgún outro, da laxitude do preparador, etc. Poñía sobre da mesa
as eivas que, segundo él, lle afectan ao equipo nesta tempada que
se cualifica de pobre a día de hoxe por case todos: seareiros, medios informativos e tertulianos
de calquera pelamia, todos eles
acostumados, mal acostumados
diriamos, aos éxitos continuos
dos últimos tempos.
Realmente eran temas que se
marmexaban en voz baixa hai
tempo e que todos dicían coñecer
mais ou menos. Pero a súa proxección pública foi o que desagrillou este furacán de críticas e comentarios. E todo baixo o pano
do malestar existente desde o
principio do curso actual. En todo
caso unha análise máis profunda
da situación non debe de sorprender nin, en caso ningún, ser considerada como un fracaso. Porque
hai que ver a paisaxe en toda a
súa extensión. Case tres lustros na
elite xa é un milagre. Seis títulos
é algo máis ca un milagre. Pero
fagamos un breve repaso da era
Lendoiro para intentar comprender mellor o problema.

O Dépor no debate
MANUEL LUGRÍS

A suposta crise do Deportivo ten atarefada a cidade nun debate sen saída que
vai máis alá do futbolístico. Non hai
infraestrutura suficiente para manter
durante tantos anos un equipo campión.
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Houbo un tempo en que, dende o poder local, se quixo dirixir
o Deportivo e convertelo nun instrumento mais da política do goberno municipal. Aquelas calendas dos Niños del Ascenso con
autobuses gratuítos para seguir o
equipo e a aparición dos prebostes políticos en toda manifestación deportivista, eran o preludio
do posterior intento de tomar o
club por medio dun home interposto. Intento que fracasou cando
Augusto César Lendoiro se postulou á presidencia e puxo de manifesto a súa incompatibilidade

co alcalde como xa fixera anteriormente no ámbito político. O
imposíbel entendemento é considerado por moitos nocivo para á
cidade e, mesmo, hai quen de
cuantificar a perda que esta inimizade leva consigo para os intereses públicos. Nestas circunstancias só había un camiño para o
novo presidente. Conseguir o que
outros levaban toda a vida intentando e, con triunfos acalar o contraataque que, de seguro, estaban
a preparar as forzas contrarias. E
investíronse cartos nas fichaxes, e
chegaron os resultados: ascenso

de categoría, boas campañas en
primeira, unidade dos afeccionados en torno ao deportivismo
mais integrista, ídolos que creaban unha filosofía de vida: Bebeto, Mauro Silva, Fran..., os títulos
que aglutinan arredor do club o
coruñesismo reprimido no simplismo da xente común e unha
sensación de que podemos estar
cos máis grandes deste mundo do
balón. E aquí esta o cerne da disfuncionalidade coma xermolo da
problemática actual: a dimensión
do Deportivo non se corresponde
coa dimensión da cidade. E aumentan as débedas, e non se pode
fichar e o tempo pasa para todos,
e durante a pretempada o adestrador manifesta reiteradamente en
público as suas dúbidas de futuro,
e, logo, o devir dos resultados veñen confirmar os seus temores e
xa a encosta abaixo dos ánimos
acelera o seu proceso negativo e
faise adicción dos fallos consecutivos, estando a compor unha suxestión de derrota.
Esta é a verdadeira faciana
desta suposta crise. Unha desmoralización compulsiva que se asimila, paseniño pero indefectibelmente, coa realidade, domingo a
domingo. E un exercicio de empirismo negativo que semella devorar, de cada vez, a ilusión que
aínda resta do pasado porque a
xente ten un elevado grao de amnesia. Hai que lembrar que poucos anos antes estabamos percorrendo os modestos campos de
segunda e agora as moquetas da
Champions, aínda e todo coa
contradición demográfica a que
denantes estabamos a referirnos.
Non somos profetas para saber
en que quedará finalmente a reacción positiva que semella albiscarse nestas últimas datas. De
calquera xeito que non se perda a
esperanza nas liortas do trasfondo político que pinta na coreografía deste asunto que non debería ter máis nome ca o deportivo. Exemplos hainos a eito nesta
tolemia do fútbol profesional.♦
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O Informe da Comunicación
chama a atención sobre os medios locais
A.N.T.
A Sección de Comunicación do
Consello da Cultura Galega
(CCG) presentou o informe AComunicación en Galicia 2004, unha
publicación bianual que analiza
a situación dos medios en Galicia e as tendencias que se perfilan no sector da comunicación.
Durante a presentación da obra,
o seu coordinador e responsable
da Sección de Comunicación,
Xosé López, sinalou que este informe describe como “o sector
da comunicación vive nun proceso de continuas transformacións que se irán incrementando
debido á transformación dixital,
sobre todo no caso dos medios
audiovisuais, o que provocará
unha reestruturación das empresas, dos medios e dos soportes”.
Entre as tendencias que analiza este informe, o seu coordinador
apunta elementos como o proceso
de diversificación, redefinición e

incremento da actividade das pequenas empresas mediáticas e o
progresivo afianzamento de sectores como as televisións locais, a
producción audiovisual e o uso de
Internet. Para Xosé López, “a comunicación en Galicia entrou no
século XXI cunha forte matriz local” e con retos pendentes como a
elaboración dun estatuto da profesión ou a reforma dos medios públicos. Como características neste
proceso, tamén salienta o aumento
do número de profesionais e da
producción de investigacións no
ámbito da comunicación, debido
principalmente aos estudios universitarios nesta área.
Comparando este informe
cos resultados da anterior análise, realizada en 2002, o coordinador da Sección de Comunicación do CCG salienta que
hai unha tendencia á continuidade e ao mantemento do modelo de comunicación existente, consolidándose e redefinín-

Xosé Mª Palmeiro, Alfonso Zulueta e Xosé López apresentan o Informe da Comunicación na sede do Consello da Cultura Galega.
PEPE FERRÍN / AGN

dose os proxectos e as empresas.
Pola súa banda, o presidente
do Consello da Cultura Galega,
Alfonso Zulueta de Haz, destacou
durante a presentación da obra o
papel da comunicación como “un
sector estratéxico, pola súa determinante influencia nos comporta-

mentos, na configuración, na coesión e na formación das sociedades modernas”. Un sector no que,
sinalou, “vivimos tempos de cambios moi acelerados” polas grandes transformacións tecnolóxicas, que “requiren novas concepcións e iniciativas desde os me-

dios de comunicación galegos”.
O Informe A Comunicación
en Galicia 2004 recolle artigos de
28 destacados investigadores e
profesionais da comunicación en
torno a dúas áreas principais de
traballo: a análise da situación
dos diferentes medios de comunicación e as tendencias que se perfilan no ámbito da comunicación.
O obxectivo final é fomentar o
debate sobre a comunicación, de
xeito que se senten as bases dun
diálogo continuo entre os profesionais e investigadores. Como sinala Xosé López, “os desafíos no
sector afróntanos non só as empresas senón tamén os profesionais”.
“O xornalismo galego, como o
xornalismo universal deste comezo de milenio, precisa de doses de
aire fresco, elaborar productos que
non só teñan boa presentación, senón tamén que antepoñan a busca
da verdade a calquera outra consideración e que garantan o rigor. É
dicir, que ofrezan calidade”.♦

O novo plano de normalización eixo dos encontros
do Consello da Cultura
A.N.T.
Foron tres os máis importantes temas tratado na VIII edición dos
Encontros de Normalización lingüística que organiza anualmente
o Consello da Cultura Galega: no
apartado de novas tecnoloxías, os
recursos lingüísticos na rede; na
análise de ámbitos cruciais para a
normalización, a situación sociolingüística e mais o papel dos medios de comunicación; e singularmente este ano o Plano Xeral de
Normalización Lingüística, aprobado recentemente polo Parlamento e que a Xunta, a través da
Dirección Xeral de Política Lingüística, comeza agora a aplicar.
Estes encontros constitúen o
único foro regular convocado
anualmente para o estudo, reflexión e o debate sobre os problemas da promoción social do idioma. Pretenden ademais conver-

terse no punto de encontro das
persoas que desenvolven do seu
labor profesional nos diferentes
servizos lingüísticos, contribuír á
formación de especialistas en sociolingüística galega e dar a coñecer os novos proxectos e recursos elaborados para o desenvolvemento e difusión do galego.
Os encontros, coordinados
por Susana Mayo tiveron un comité científico formado por Antón Santamarina, Anxo Lorenzo,
Henrique Monteagudo e Goretti
Sanmartín.
O plano asunto central
O responsable de Política Lingüística que o Plan é “o mellor dos posíbeis” e cualifícouno de “xeral, realista, posible e audaz”. Segundo
explicou, as 445 medidas que contempla foron deseñadas para aca-

Digo testudo e haberá lectores que entendan o mesmo que testarudo. Ou que testán, testalán ou outra das variantes derivadas de testa que temos en galego para
significar teimudo, obstinado, cabezón. E
eses lectores e lectoras estarán no certo.
Claro que haberá outros que pensen na
tartaruga, ben porque lembren dos seus estudos de latín que ese era o nome do animal
naquela lingua, ou porque –debido aos coñecementos de ciencias naturais– asocien a
palabra cun xénero de quelonios. E tampouco se enganarán, pois tamén teñen razón.
O sorprendente é que as dúas palabras, aparentemente tan afastadas, están
relacionadas. Vamos amodiño para non
nos perdermos.
Comezamos pola tartaruga: A palabra
testa significaba en latín “cuncha” (cuncha de molusco, de ostra ou de tartaruga)
e mais “tella, ola de barro, ou anaco deles”. De testa, cuncha, formouse testudo,
o nome da tartaruga. E tamén testudo denominaba unha formación de ataque das

bar a maior implicación de todos
os sectores, tanto da poboación en
xeral e as institucións coma de sectores como o empresarial ou os
medios de comunicación, para obter un rendemento máximo das accións previstas e para conseguir
que o galego sexa asociado a termos de prestixio. Para González
Moreiras, o espírito do Plan é que
“si hai futuro para o idioma”.
Trala súa intervención e a posterior explicación de Manuel González do contido e proceso de elaboración do Plan, diferentes expertos foron analizando as perspectivas de aplicación en diferentes sectores. Xaquín Monteagudo
expuxo as previsión no sector da
administración, destacando como
puntos fortes do sector a existencia
dun marco lexislativo e regulamentario, a competencia lingüística dos cargos públicos e funciona-

rios e o uso maioritario do galego
na sociedade. Sen embargo, advertiu de punto febles como a falta de
liderato no proceso normalizador,
a descoordinación de actuacións,
os desequilibrios entre administracións técnicas e culturais, as dificultades técnicas, as deficiencias
na formación dos funcionarios e
os problemas específicos da Administración de Xustiza.
César Augusto Pérez (PP),
Eduardo Gutiérrez (BNG) e Manuel Luís Rodríguez (PSdG) foron
os encargados de expor aos especialistas asistentes a posición dos
partidos políticos. Así, desde o Grupo Parlamentar do BNG sinalan
que lle deron a súa aprobación a este Plano “polo tremendo deterioro
da lingua galega nos últimos anos e
pola pouca operatividade da acción
gobernamental para detelo”. Como
aspecto positivo do PXNL destacan

O Fío da lingua

Testudo
HENRIQUE HARGUINDEY
lexións romanas cubertas cos seus escudos e protexidas así cunha especie de
forte caparazón, de tella ou de tellado.
Pero en latín a parte superior do corpo
chamábase caput –como xa explicamos un
día– e só por unha metáfora semellante á
que facemos cando á cabeza lle chamamos
o coco, o melón, o cabazo, etc, algunhas
linguas derivadas do latín pasaron a chamarlle a testa, a ola. Talmente o que acontece actualmente en español cando, por
metáfora expresiva se lle chama la olla.
Por iso o testudo do galego é aquel
que ten a testa grande… ou dura.
Esclarecida a relación, éntranos a cu-

riosidade: Se a maioría das palabras das
linguas románicas proceden do latín e naquela lingua o nome do animal se dicía testudo, de onde procede a palabra tartaruga?
A nós, hoxe en día, resúltanos moi dificil considerar a pacífica tartaruga coma
un ser infernal. Pero o caso é que na Idade Media, ese animaliño resistente e
constante (ía dicir testudo), que tripaba a
lama de terras lagoentas e bretemosas,
cheas de misterio e de perigos, pasaba
por unha especie de monstro inquietante
e era a personificacion do mal, do Inferno, que o latín chamaba Tártaro, palabra
procedente do grego. Déuselle, logo, o

que fai unha diagnose da situación
afastada do “triunfalismo oficialista
e da concepción acientífica na que
se baseou en boa parte a política
lingüística nestes anos”. É polo tanto, “un si crítico” ao PXNL “sobre
todo no que respecta ao proceso seguido, á temporalización forzada e
ao status subsidiario e restrictivo do
órgano encargado de executar o
Plan dentro do organigrama da
Xunta”. Pola súa banda, desde o
Grupo Socialista destacan que “o
novo Plan debe contribuír á expansión da utilización do idioma galego, baseándose en principios básicos como a non confrontación idiomática, a convivencia harmónica
dos idiomas, o respecto e cumprimento escrupuloso do emprego do
galego polos organismos públicos
de todos os ámbitos e pola promoción do seu uso por parte da Administración”.♦

nome de tartaruca, “besta do Inferno”.
Así aparece representada en antigos mosaicos a loita entre a tartaruga, o Mal, e o
galo, o Ben, oposición que xa se daba en
culturas da India e de Persia.
Dende o italiano, tartaruga pasou a
outras linguas, e nalgunhas a palabra sufriu unha alteración: primeiro tartuga e
despois tortuga, cunha influencia de torto (seguramente polas súas patas tortas).
Digamos, de paso, que os pobos tártaros se denominaban realmente tátaros pero que tamén foron considerados como infernais, do Tártaro. Os europeos déronlles
o nome de tártaros aos mogois despois de
un xefe deles, Xenguis Khan, estabelecer
mediante a conquista un vasto imperio que
ía dende Corea até as beiras de Europa
Tamén nós –inda que non reparásemos até agora no asunto– facemos unha
indirecta asociación co inferno ao lle
chamarmos en galego á tartaruga sapoconcho. Sapo, compañeiro habitual de
meigas e meigallos.♦
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Xosé López Riopedre
‘As mulleres que interroguei quéixanse máis
de como as tratan por ser negras
que por seren prostitutas”
MAR BARROS

Avogado e sociólogo, Xosé López Riopedre vén de publicar o estudo Mara y sus amigas, no que aborda a problemática da prostitución, un tema, ao
ver do autor, rodeado de “demasiada hipocrisía social”. Despois de varios
anos de traballo e co emprego de técnicas cualitativas, o investigador presenta os relatos de vida dunha ducia de mulleres, unhas historias coas que chega a conclusións que desbotan algúns dos estereotipos socialmente vixentes.

Con facilidade non, por varias que ademais se considera que uncircunstancias. Primeiro pola pro- ha actividade sexual con cartos
pia dificultade que entraña neste sempre é un acto que entraña inpaís a convalidación de estudos. dignidade para a propia muller. En
Outras non teñen unha bagaxe España e en Galiza está moi claro
académica notábel. En ambos ca- que hai tempo que domina a possos quedan limitadas no mundo tura abolicionista, tanto nas instilaboral, restándolles só as activi- tucións como nas organizacións
dades que rexeitan os nacionais. non gobernamentais que teñen un
Este é un denominador común in- contacto directo coas mulleres
ternacional da emigración. Ao que traballan no sector.
No debate entre aboliciomarxe da prostitución, as mulleres
que chegan traballan no servizo nismo é legalización, deixa cladoméstico, coidando de anciáns e ro que se decanta por legalizar,
nenos e na hostalaría. Fóra de aí porque pensa que esta é a menon existen moitas alternativas. llor opción?
Cando falo de legalización non
Neste sentido, outro tema que me
preocupa é o do racismo. As mu- me estou referindo á regularizalleres quéixanse máis de como as ción. A regularización tal como esmiran pola rúa por ser negras ou tá sendo reivindicada no Estado, esmulatas que do trato dos clientes. pecialmente por algúns sectores
En que situación se atopan as económicos moi interesados como
mulleres cando veñen a Galiza? é o caso da Asociación Nacional de
Chegan como calquera emi- Clubs de Alterne, o único que pregrante, buscando loitar pola vida e tende é que os negocios estean ben
acadar un futuro mellor de supera- dotados e non teñan problemas, é
ción para eles e a súa familia. En dicir, construír unha sorte de prostiLatinoamérica, e incluso nos paí- tución con denominación de orixe.
O que se quere
ses africanos, tenademais é abolir as
se un concepto da
ensamos
modalidades difefamilia máis forte
rentes de prostitudo que temos en
ción. Cando me
Europa. Incluso que as mulleres
decanto pola leganos sorprende que por traballar
lización opto por
estas mulleres enque se despenalivíen moitos cartos na prostitución
cen as figuras do
para alá, para perentorno da muller
soas que en oca- son especiais, pero
prostituta, excepto
sións non trabanos casos que se
llan. Sóanos un equivocámonos”
cometa
delito.
pouco ao concepto
Agora mesmo o
de
proxeneta.
Código Penal peMáis a nosa é unha
naliza a calquera
concepción etnocéntrica. Elas parten de cero e van persoa que axude, favoreza e facilifacendo a súa vida. Pensamos que te a prostitución dunha persoa
as mulleres por traballar na prosti- maior de idade, incluso co seu contución son especiais, pero equivo- sentimento. Actualmente a lexislacámonos. Non exercen de prostitu- ción está tan acelerada que o contas as vintecatro horas, ao marxe cepto de mafia e de proxeneta abardo seu desenrolo laboral teñen a ca todo. E as propias mulleres quéisúa vida, coa connotación de que é xanse. Ao final quen máis prexudimáis dura porque son inmigrantes, cada sae é a propia muller, a quen
en situación de alegalidade. Algun- inicialmente se quería protexer.
has deixan a prostitución e outras Coido que é necesario eliminar toprofesionalízana e fan que os seus do o que implique clandestinidade
ingresos de renda básicos prove- e reformar o Código Penal. Isto é o
que se nos critica dende o abolicioñan do sexo.
Como comentaba, a prosti- nismo, porque consideran que coa
tución está amparada por un- legalización favorécese o tráfico.
ha situación de alegalidade. Pero non é así, ao legalizar a activiPorque pensa que é tan difícil dade as mafias teñen que caer polo
seu propio peso. Coido que sería
lexislar ao respecto?
Lexislar non é difícil, o que é unha liña moi efectiva para loitar
complicado é que os lexisladores contra aqueles clubs, redes que
existen e que están
teñan a vontade e
a someter as persoa coraxe para faas a condicións de
celo. Os mecanisexislar
escravitude.
mos legais para
Sería viábel?
ordenar o sector non é difícil,
A curto prazo
son bastante sin- o problema
en España non.
xelos, dende adTemos unha momitir que unha é que o peso
ralina moi forte
persoa poda adsacrecentada nos
cribirse ao Réxi- do catolicismo
últimos tempos,
me de Autónodende o propio
mos, até autorizar é moi forte”
aumento do aboos contratos entre
licionismo, a ondúas partes: unha,
da de puritanismo
traballador sexual
dos EE UU, a lei
e outra, empresario, tan fácil coma iso. Agora ben, sueca, que pretenden utilizar coo problema é que no noso país o mo modelo. No Estado teñen que
peso do catolicismo é moi forte. cambiar moito as mentalidades.
Aínda que a gran maioría dos es- Penso que a medio e longo prazo
pañois se autoperciban como non poderían ir tomándose medidas
practicantes, a moral está impreg- para que estas persoas melloren
nada en todos nós. Froito diso é as súas condicións de vida.
Pero cal é a postura das
que a corrente ideolóxica máis
potente no debate da prostitución prostitutas?
Maioritariamente decántase
sexa o abolicionismo, entender
que muller que exerce a prostitu- pola legalización e esta ten que
ción está enganada, que consinte ser unha das valoracións que se
erroneamente, unha vítima, e na teñan máis en conta.♦

‘P

Acaba de publicar Mara y sus
amigas, cunhas conclusións
que rachan coa percepción xeral que se ten da prostitución.
O libro é un intento de aproximación ao mundo da prostitución
en Galiza. Falar de conclusións resulta complicado porque a prostitución é unha actividade moi heteroxénea, con diversos modos de
exercicio, diferentes procedencias
e circunstancias. A sociedade ten
unha percepción ao respecto da
prostitución feminina que se corresponde cunha emigrante, nova,
que chegou enganada a través dunha mafia organizada, que tiña pensado traballar noutra actividade e
que é obrigada a exercer a prostitución baixo unhas condicións abusivas. Mais, nestes anos descubrín
un perfil diferente, o dunha inmigrante, que no seu país non atopa
unhas condicións de vida que lle
agraden e que decide voluntariamente vir traballar na industria do
sexo para acadar unhas cotas de
renda mellores, que normalmente

conseguen. A gran maioría comeza
exercendo nalgún club, e despois,
optan por montar un piso entre varias mulleres por conta propia. O
problema co que se atopan é que a
prostitución, sen estar criminalizada a través do Código Penal en si,
é unha actividade ilegal, e, ao se
atopar na clandestinidade xorden
esas circunstancias negativas que a
rodean. O que podo asegurar é que
a maioría das mulleres latinoamericanas viñeron a Galiza coas ideas
clarísimas, o que non quere dicir
que estean encantadas. A través da
industria do sexo estanse a enviar
grandes remesas de cartos. O perfil
que me atopei é o dunha inmigrante que no traballo sexual consigue
ascender na estrutura social. O resto son cuestións de moral e cuestións de legalidade.
O perfil non se corresponde
moito co das persoas que exercen a prostitución de rúa.
Nas rúas ou nos barrios chinos
atópanse mulleres de sesenta anos,
españolas, portuguesas ou domini-

canas, que teñen unha vida e uns
problemas cotiás máis próximos á
marxinación que á actividade en
si. Proxectar esa imaxe a todo o
que é o fenómeno da prostitución
é un erro, porque este tipo non supera o 10%. O núcleo da prostitución está en clubs e en pisos.
Coida que se as mulleres tivesen alternativas laborais traballarían na prostitución?
Coñecín mulleres que viñeron
a España para traballar no fogar e
deixaron voluntariamente esta actividade para exercer a prostitución. Moitas teñen as súas metas e
os seus obxectivos, emprego palabras literais, e nese sentido cambian a súa actividade laboral para
gañar máis cartos, porque a diferenza económica é abismal. A
maioría das mulleres di que está
na prostitución como un traballo
temporal, e que transcorrido un
tempo van retornar ao seu país.
Mais, as mulleres que queren saír da prostitución atopan
con facilidade alternativas?

‘L

A chama
olímpica
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XOSÉ LUIS MUÑOZ

N

A Nosa Terra adicoulle en múltiples ocasións atención ao tema dos galegos nos campos de concentración. Nas imaxes, dúas páxinas de 1982 e 1983.

Coñécense as listas de Mauthausen
pero ningún organismo tratou de reunilos

Galegos nos campos de exterminio nazi
A.N.T.
Cumpríronse sesenta anos da liberación dos poucos sobrevivintes do campo de concentración de Auschwitz. Moitos republicanos que fuxiran despois do trunfo de Franco, sumáronse
á resistencia anti-nazi. Algúns entraron coas tropas que liberaron París outros cairon nas mans da Gestapo e foron parar
a algún dos campos de exterminio nazis. Moitos galegos e galegas estaban alí e a súa memoria aínda reclama unha homenaxe.
Galegos nos campos de concentración nazis é o título dunha reportaxe de A Nosa Terra en xullo de
1982. Daquela xa informábamos
dos poucos dados que se puideron
resgatar da memoria dos represaliados republicanos que acabaron nas
mans nazis. Foron centos e as listas
que daquela publicamos foron recentemente voltas a poñer de actualidade no periódico polo xornalista
José Viale Moutinho, promovendo
a búsqueda daqueles que sobreviviron ou dos seus familiares para poder facerlle unha merecida homenaxe. A lista dos sobrevivintes galegos pertence a Mauthausen pero
ningún organismo oficial fixo esforzo ningún por procuralos.
No 1983 entrevistabamos a
Mercedes Núñez, sobrevivinte de
Sarrebrück e Ravensbrück, despois
de vivir tamén o espanto dos cárceres de Franco. A minuciosa descripción das condicións nas que se
desenvolvía os dias e as noites que
se sucederon entre marzo de 1943
e o 14 de abril de 1945, cando foi
liberada. A lembranza da liberdade, “por un lado chegaban os soviéticos, por outro os americanos e
nós no medio, nas mans dos nazis.

Aquilo era horroroso. Arrodeáronnos e, entón, os SS fixeron evacuar
o campo. Alí non deixaron máis
que ás mulleres enfermas que non
podían andar. Eu esta alí tamén,
acabab de ter uha hemoptise. Deixáronnos alí no campo con itención de matarnos antes de machar,
pero como a cousa se precipitou
moito, sairon correndo e non tiveron tempo de liquidarnos. Alí quedamos duascentas mulleres, todas
enfermas. Sempre me acordo da liberación: mulleres que morreron
ás poucas horas puxéronse de pé
nas camas, berrando: Xa están
aquí, xa están aquí!, xente que estaba desfeita completamente ... Eu
penso que fun das poucas supervivientes das que estabamos alí”.
Campos de exterminio
Mercedes Núñez militou toda a súa
vida no Partido Comunista, e insistiu até a súa morte o 4 de agosto de
1986, en reivindicar a toda aquela
xeneración martirizada. Proximamente vai sair na colección Mulleres de Edicións A Nosa Terra, o libro Cárcere de Ventas no que contou o tempo de prisión baixo Fran-

co. O libro ven introducido por un
minucioso traballo da xornalista
Carme Vidal, que percorre a biografía de Mercedes Núñez e nos
traslada aos campos no que morreron millóns de persoas e entre elas
varios centos de galegos.
“O ritual de entrada en Ravensbrück pouco se diferenciaba dun
xuizo final antes da chegada ao inferno. Agotadas e famentas, as presas tiñan que espirse e entregar todo o pouco que até alí conservaran
na súa horríbel peregrinaxe. No
uniforme do campo, un mono a
raias azuis e brancas, cosíaselle á
altura do antebrazo un triángulo
cunha cor que dependía do motivo
polo que foran prisioneiras. O das
presas políticas e as resistentes era
vermello, coa inicial do país do que
procedian impreso no medio. Cada
unha das mulleres recibía logo un
número polo que serán identificadas durante a estadía do campo,
unha cifra cuxos díxitos conservarán tamén as prisioneiras sobrevivintes na súa cabeza durante o resto das súas vidas. O de Mercedes
Núñez será o 53.225”.
“Puxéronnos en situacións de
firmes e tivéronnos doce horas así,
co frío que facía sobre todo ao levar cinco días sen comer. Despois
chamáronnos para as duchas. Facíannos sacar todo o que levabamos e a moitas cortáronlle o pelo
para aproveitar para tecido o daquelas que tiñan bo cabelo. Sempre lembro que cando iamos para
o campo de concentración viamos

unhas casiñas nas que había nenos
e unhas flores preciosas. Aqueles
nenos eran os fillos dos SS. e
aquelas flores estaban tan ben porque lles botaban cinzas das mulleres queimadas no crematorio”.
“Empezaron a facernos probas, análises. Facernos pasear núas date dun SS que estaba apuntando nun papel. Facíanche abrir a
boca. Había mulleres que pensaban que era o dentista: era a primeira selección para a cámara de
gas. Alí eliminábanse as mulleres
vellas, as que tiñan algún defecto
físico, algunha enfermedade visíbel e, ao mesmo tempo, apontaban
os dentes de ouro que tiñas, xa que
debían recuperalos cando te mataban. Antes de levarte ao crematorio arrincábancge os dentes de ouro e poñíanche un tampón na cara
para saber que llos tiñan sacado.
Ademais, era moi perigoso ter
moitos dentes de ouro porque eras
o primeiro candidato ao gas. Eles
aproveitaban todo. Coa pouca graxa que tñan os mortos facían xabrón; coas cinzas adubo para a terra; cos cabelos facían vestidos...
erna fríos, uns contábeis do crime.
“Fixeron tamén análises para
eliminar ás mulleres embarazadas, non as querían porque non
podían traballar. Mataron miles
de nenos logo de impoñer, desde
o seu goberno, penas durísimas
contra o aborto. Os nazis mataron nenos a patadas e as embarazadas eran as primeiras para a
cámara de gas!”.♦

on sei se a vostedes lles
pasa; pero a min
dáseme que os políticos
levan tempo de máis sen quitar
a vista do seu propio embigo e
así non hai maneira. O caso é
que tan metidos andan nese papel, e tan a gusto se senten que,
aínda entre adversarios, non teñen pudicia ningunha en se serviren argumentos, en se retroalimentaren, até nos convencer a
todos de que o verdadeiramente importante son eles mesmos
e as súas estratexias, con tal de
se achegar, de acadar ou de se
manter no poder.
Vén todo este “introito” ao
caso do que aquí está pasando
co xa de sobras sobado e
requetesobado Plano Galicia.
Sucede que os do PP que no
seu día, cando sobre o negro
tapete do chapapote só lles
pintaban bastos, pois sacaron
da chistera o devandito Plano
sen que logo o argumentasen
presupostariamente. Iso si,
agora, coma se eles nada tivesen que ver na trangallada, esíxenlles ós do PSOE o cumprimento do que eles mesmos incumpriron. A todo isto, os do
BNG, que non tiveron nin polo
momento teñen responsabilidade de poder, pois súmanse ao
coro das esixencias, deixando
entrever ás claras cal podería
ser o seu posicionamento diante dun hipotético pacto para
gobernar Galicia cos
socialistas.
E mentres Fraga-FeijooPalmou andan nestas, e Quintana nestoutras, que é o que
fai Touriño? Penso eu que, de
momento, o que fai é
presumir do cacho de tarta
presupostaria que este ano se
levou Galicia, posibelmente a
máis importante que nunca lle
correspondeu. Claro que aí están tamén os agravios comparativos que son coma as estatísticas das que cadaquén tira
a lectura que máis lle convén.
E aquí chegamos ao punto
ao que eu quería chegar. Que
tanta mutua retroalimentación
argumental pode estar xogando
en contra dos que máis berran.
As eleccións galegas, se non
hai sobresaltos, van ser para o
outono, xusto cando se estean
a deseñar os orzamentos de
2006. Por que os do PSOE habían gastar a pólvora nos de
2005, se cando a eles lles convén gastala é nos de 2006?
Xa verán, se non, como os
compromisos presupostarios
nos van chegar a mancheas
coincidindo coa campaña
electoral. Xa o verán. Por iso
digo que insistir tanto nos presuntos incumprimentos do
Plano Galicia, o mesmo por
parte do PP coma do BNG,
non fai outra cousa que
manter ben alimentado o vaso
do que o PSdeG se vai servir
para tratar de prender a súa
chama olímpica.
Lembremos que unha lexislatura e un período
olímpico duran o mesmo: catro anos.♦
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O gran na rocha

O gran
na rocha
Iníciase con este artigo unha serie que
nos achegará a moitos aspectos da realidade social que aínda son descoñecidos
para moitas persoas, e que en escasas
ocasións atopan proxección suficiente
nos medios de comunicación. A desigualdade social, económica e cultural
nas súas diferentes facetas será o tema
que ocupará os artigos desta sección baixo a metáfora de O gran na rocha, nome
de orixe bíblica que retomou a nosa Concepción Arenal e que, ademais de recorrer a el como homenaxe a esta ilustre
pensadora social do século XIX, facemos noso o seu significado: o gran que
cae na rocha non produce semente, o
mesmo que a axuda esporádica e puntual
á pobreza non soluciona nada, senón que

SALVADOR X. BARÁ, JOSÉ LUÍS LIÑARES, XOSÉ LÓPEZ GORI E RAMÓN MUÑIZ
é necesario implicarse decidida e permanentemente na súa problemática e poñer
os medios para superar as súas causas, de
xeito que o gran se coe polas regandixas
da rocha e remate, por fin, xermolando.
A exclusión social, a pobreza, a violencia de xénero, a feminización da pobreza, os sen teito, as minorías étnicas, a
discapacidade, a existencia de barreiras
arquitectónicas e de comunicación, a infravivenda, a infancia, adolescentes en
situación de risco de exclusión, a inmigracion e o retorno dos nosos emigrantes, as dificultades para a inserción no
mundo laboral e moitas outras realidades, conforman basicamente os temas
que nos ocuparán periodicamente.
Queremos expoñer a existencia de
partes importantes da poboación que sofren situacións de desigualdade en diferentes ámbitos, na educación, no acceso
á vivenda, ao emprego, á cultura, e a
existencia de barreiras sociais que en
moitas ocasións dificultan as posibilidades de desenvolvemento educativo, social e económico daquelas persoas e co-

lectivos con perfís específicos de necesidades. A paisaxe cotiá das vilas e cidades
galegas está afeita a numerosas situacións de vulnerabilidade social: persoas
pedindo esmola nas rúas, vellos sen recursos que pasean a súa ociosidade sen
perspectiva, traballadores que malviven
no paro de longa duración ou na precariedade, menores que sofren as consecuencias da desestruturación familiar,
mulleres soas con fillos a cargo e en situación de desemprego, ex-reclusos e
outras minorías expostas a actitudes discriminatorias; un longo repertorio de situacións que afectan a importantes segmentos de poboación. Non se trata de
cuestións marxinais referentes a unha
minoria, senón de necesidades prioritarias de preocupación social e atención
institucional, porque a súa presenza reflecte, ademais dun fracaso moral, unha
desvertebración social anquilosante.
A iniciativa de A Nosa Terra de adicarlle un espazo a esta problemática contribúe de xeito decisivo a visibilizar unha
parte importante da nosa realidade social.

Non podiamos deixar pasar esta oportunidade para reclamar desde unha perspectiva de crítica estimuladora unha maior
atención cara a estes temas, para o cal contaremos coa participación de numerosos
colaboradores que desde diferentes ámbitos, enfoques, sensibilidades, experiencias
e coñecementos abrirán xanelas a través
das cales poderemos achegarnos a realidades que están moi perto de todos nós.
A pluridimensionalidade desta problemática social, require actuacións sectorialmente integradas, entre as que destacan os
servizos sociais, a sanidade, o emprego, a
vivenda, pero sobre todo a educación entendida nun senso amplo, como conxunción de instrución e culturización, porque
un pobo preparado é o mellor antídoto
contra a pobreza, un pobo formado sempre
rematará creando riqueza, e a inclusión social é unha precondición para o exercicio
pleno da cidadanía, para o cal a propia sociedade civil debe tomar a iniciativa, a través de accións de estruturación comunitaria, para o exercicio creativo da solidariedade desde a vida cotiá.♦

CIG e AS-PG organizan as xornadas ‘A escola que queremos’

O modelo educativo do PSOE a debate
H.V.
O vindeiro 12 de febreiro terán
lugar en Compostela as xornadas “A escola que queremos”,
que organizan conxuntamente a
CIG e a AS-PG, nas que participan representantes de todas as
forzas políticas e que abordan a
reforma educativa do PSOE.
As xornadas organízanse para
analizar o documento “Unha
educación de calidade para todos
e entre todos”, que en realidade

Avelino González.

contén a reforma da LOCE que
propón o PSOE. Este documento
converterase en proxecto de lei
do Goberno central a finais de
febreiro ou mediados de marzo.
O número dous do Ministerio de
Educación, o seu secretario xeral
Alejandro Tiana, será o encargado de presentar este relatorio nas
xornadas compostelás.
Estas xornadas, que se celebran
desde as nove e media da mañá do
doce de febreiro no Auditorio de
Galiza en Compostela, son de ma-

Cardomar.

Desoños.

trícula gratuíta e contarán cunha
homologación de dez horas por
parte da Consellaría de Educación.
Ademais da análise do documento de reforma da Lei Orgánica
de Calidade Educativa, haberá un
coloquio no que intervirán o secretario xeral da CIG-Ensino, Anxo
Louzao, e a vicepresidenta da ASPG, María Xosé Bravo. Outro
punto forte é a mesa redonda
“Análise e propostas dos grupos
políticos sobre o documento do
MEC”, na que tomarán parte Fran-

cisco Rodríguez (BNG), Manuela
López Besteiro (PP) e Manuel
Luís Rodríguez González (PSOE).
Para Anxo Louzao, secretario
xeral da CIG-Ensino, as medidas
que propón o PSOE para reformar a LOCE son insuficientes
porque “en lugar de modificar todo o corpo legal que condiciona o
ensino, cambian aspectos moi
concretos da LOCE”. Para o sindicalista, a lei “é centralista porque non permite a creación dun
modelo propio e non fortalece o

Pepe Álvez.

Primera Persona.

ensino público”. Así mesmo,
Louzao considera que “nin sequera a laicidade aparece na reforma,
só se menciona para xustificar a
oposición anterior á LOCE pero a
cuestión da relixión queda como
está”. Aínda que o Ministerio
comprometeuse a abordar os
cambios na mesa sectorial xunto
cos sindicatos, a CIG considera
que “tampouco se recollen aspiracións históricas do profesorado
nin se avanza na xestión democrática dos centros de ensino”.♦

Xeneme.

Incluídas no catálogo Web Design Index 5

Seis páxinas electrónicas galegas
entre as mil mellores do mundo
H.V.
Dous estudos, un de Vigo e outro
de Lugo, colocaron seis deseños
seus no principal catálogo profesional de confección de páxinas
electrónicas do mundo, a Web
Design Index 5, que contén mil
publicacións da rede.
Catro páxinas deseñadas polo estudo vigués Desoños e dúas
da luguesa Ana María López figuran neste catálogo, que escolle as inclusións en función da
calidade e da utilidade do deseño e que está publicado pola edi-

torial holandesa The Pepin Press.
O catálogo non establece
unha orde de mellor a peor das
páxinas incluídas, senón que
emprega un criterio de cores
para ordenar as webs, que vai
desde o branco ao negro a través de toda a gama. Tamén inclúe índices por estudo e por
país. A selección faise sobre todas as propostas enviadas polos
estudos de deseño.
As páxinas incluídas pola
empresa viguesa Desoños son a
súa propia web corporativa, a

do actor Avelino González, a da
empresa de intervención social
Xeneme e a da compañía de
servizos a flotas pesqueiras
Cardomar.
No caso das páxinas elaboradas por Ana María López son a
do artista de fotografía dixital Pepe Álvez e a da editorial coruñesa Monllor y Gey Editores, SL.
Das seis páxinas galegas, tres
delas abren o seu contido en galego, algo que un dos socios de
Desoños, Carlos Álvarez, atribúe
en parte “á insistencia do propio

estudo”. Carlos Álvarez sinala
que “no deseño, tanto o convencional como o de páxinas electrónicas, o galego está moi estendido e iso inflúe; acontece todo o
contrario no caso das axencias
de publicidade”.
Que haxa seis páxinas galegas entre as mellores do mundo representa unha porcentaxe
que supera o peso de Galiza noutros sectores. Carlos Álvarez, de
Desoños, coida que “hai base,
pero poucas oportunidades, temos moi bos profesionais pero

non é doado colocarse porque
non hai saídas. As empresas ven
a rede como algo prescindíbel,
non a valoran como algo útil”.
Ademais das seis páxinas galegas, o Estado español está representado neste catálogo con
175 webs.♦
www.desonhos.net
www.avelinogonzalez.com
www.cardomar.com
www.xeneme.com
http://alvezexpresiones.cjb.net
www.primerapersona.com
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O proxecto, sen concretar, ten como prazo o 2020

Plano da Xunta para evitar
o despoboamento rural
RUBÉN VALVERDE
“Calquera goberno cun mínimo de sensibilidade debería decatarse de que se nos últimos anos perdemos o 40% da poboación
agraria, algo se está a facer mal”. O secretario xeral de Unións
Agrarias, Roberto García, xustifica deste xeito a necesidade do
plano de reactivación rural que anunciou a Xunta. Porén, tanto Unións Agrarias como o Sindicato Labrego Galego critican
que este plano chegue tarde, estea sen concretar e non teña
prazos de execución nin orzamentos. Pola contra, Xóvenes
Agricultores aplauden a medida xa que “a Xunta diagnosticou
o problema e intentará que este plano actúe como menciña”.

pensar. As condicións laborais, sociais ou de lecer son tan escasas
que no rural o discurso non pode
ser só economicista”, explica Roberto García. Unha análise semellante fai o Conselleiro, aínda que
matiza explicando que “os mozos
pensan que no rural non teñen esperanza e que non lles vai dar calidade de vida, pero o nivel que o
agro pode chegar a ofrecer será
maior que o que poidan acadar vivindo nos extrarradios das cidades
en busca de traballo”. Antonio
Santiso avoga por unha “revolución silenciosa” do agro, que se
pode lograr mediante a diversificación de cultivos, como a laranxa
ou o tomate, xunto á subvención
de novas explotacións.
A industria de transformación,
o traballo e os votos

PACO VILABARROS

O Plano Galego de Desenvolvemento Rural. A Galicia do 2020
será presentado polo Consello da
Xunta esta primavera para a súa
aprobación e posterior remisión ao
Parlamento “coa pretensión de que
sirva de documento rector durante
os vindeiros quince anos para a articulación da política galega que
poña freo ao proceso de despoboamento do medio rural”. O obxectivo máis inmediato, segundo o conselleiro de Política Agroalimentaria, Xosé Antón Santiso, é “frear
nun 50% o abandono do rural”.
O problema da desertización
das aldeas é un dos máis graves
que sofre Galicia, xa que impide
o dinamismo económico e lastra
o crecemento, como recordan os
economistas de distintas perspectivas. A situación agrávase por
mor de que a maioría da xente
que marcha do campo é a que está comprendida entre a franxa de
idade de 16 a 24 anos. Os datos
do Instituto Galego de Estatística
e da EPA do 2004 confirman esta
tendencia. O sector da agricultu-

ra e pesca perdeu peso o ano pasado no conxunto da economía
galega. Pasou de representar o
12,4% da poboación ocupada no
2003, a un 11% no 2004. En cifras totais, unhas 12.400 persoas
abandonaron o sector, o que representa un descenso do 9%.
Por grupos de idade, a franxa
que máis baixas rexistrou foi a
comprendida entre os 16 e os 19
anos, cun 42,9%. Seguiulle o sector entre 20 e 24 anos, cun 32%
de taxa de abandono. O estrato de
traballadores cunha idade entre
os 25 e os 54 anos foi o que menos descendeu, cun 2,2% de baixada con respecto ao pasado ano.
Á falta de capacidade de absorción laboral do agro, hai que
engadirlle a carencia de servizos,
dotacións públicas e espazo de lecer que presenta o rural galego. “O
poder pode alegar a falta de viabilidade das explotacións, pero que a
mocidade cuxos pais teñen unha
explotación ben dimensionada e
modernizada opte por irse a calquera outra parte debe facernos

Número de explotacións Galicia
1989
359.157

1999
270.043

Porcentaxe disminución
-24,8%

Resumo Proxecto da Xunta
Axuda a novas explotacións
Diversificación da produción: Cultivo de tomates, laranxas ou
plantas ornamentais
Evitar a despoboación rural nun 50%

Todos os sindicatos agrarios e os
economistas de distintas tendencias coinciden nunha cousa: o
agro é un sector importante do país que non ten detrás unha serie de
industrias de transformación agroalimentaria e de silvicultura que
procesen as nosas materias primas, xeren valor engadido e creen
unha sinerxia económica. Mentres
o agro galego se esfarela e o rural
se despoboa, a importación de alimentos increméntase. Esta contradición explícase, en parte, pola
falta de apoio público a iniciativas
que completen os ciclos económicos no rural e que posibiliten a
configuración real de mercados
internos. Así o explican, cando
menos, expertos tan diversos como Xavier Vence, González Laxe,
Manuel Lago ou Lidia Senra.
Ademais da tarefa económica da actividade agropecuaria,
“hai que lembrar que os labregos
cumpren outras funcións como a
ocupación do territorio, o coidado medioambiental e a configuración dun pequeno comercio e
unha pequena industria”, indica
Roberto García. Estes principios
son básicos para a Unión Europea, tal e como se explican nos
seus principios programáticos.
Son tamén de necesaria aplicación para unha Galicia que cada
vez semella máis de dúas velocidades, coas diferenzas entre o interior e a costa.
Grandes males, malos remedios
A Xunta tardou moito en reaccionar, e semella que aínda que
coincide no diagnóstico erra na
menciña. Aposta por continuar
cunha política de subsidios que
en moitos casos, pola falta de
control e apoio posterior, semellou lastrar a nosa economía.
Aposta tamén por cultivos como
o tomate ou a laranxa, que terían
que competir coas catro colleitas
ao ano do Levante e os baixos
custes de recollida. En definitiva, trátase dun plano non concretado en prazos nin orzamentos,
que promete subvencións, e feito
en precampaña electoral.♦

Creación
de enfermidades
MANUEL CAO
Un dos contrastes máis rechamantes entre xeracións atinxe á
percepción que se ten sobre a toma de medicinas como mecanismo para mellorar a saúde ou o benestar. A negativa dos
anciáns a tomar pastillas chegaba a afectarlle á eficacia dos
tratamentos e obrigaba a unha disciplina externa para poñelos
en práctica. En troques, as xeracións actuais de mozos tenden
a aceptar con facilidade a inxestión de produtos de farmacia
ou sucedáneos para mellorar o seu benestar momentáneo e
sen prestar atención aos posteriores efectos negativos. Velaí o
caso extremo dos denominados pastilleros.
Vén isto a conto dun fenómeno denunciado e analizado polo
periodista alemán Jörg Blech no seu libro Os inventores de enfermidades. Cómo nos converten en pacientes no que sinala como o sector farmacéutico está a deseñar estratexias para incrementar a súa conta de resultados con independencia da mellora
do benestar das persoas e dos efectos colaterais dun gasto sanitario á alza que pon en perigo o mantemento dos sistemas públicos de saúde e protección social. A aparición dalgúns casos de
medicamentos con efectos perniciosos sobre a saúde (Lipobay,
Vioxx) puxo de manifesto as presión das empresas sobre os equipos de investigación e sobre as autoridades sanitarias á hora de
minimizar os controis de calidade e garantía para poder sacar ao
mercado, o máis rapidamente posíbel, novos produtos que sirvan
para paliar certas enfermidades e que permitan adiantarse á competencia e incrementar cotas de mercado e beneficios.
Para as empresas farmacéuticas o cidadán é un cliente potencial susceptíbel de transformar en paciente-consumidor mediante estratexias que necesitan da complicidade voluntaria ou
involuntaria da profesión médica, dos sistemas de control e regulación sanitaria e das institucións de seguros públicos e privados. Na actualidade, os servizos de saúde representan unha
parte importante do gasto total en relación ao PIB, tanto nos
sistemas públicos como nos privados, sendo o gasto farmacéutico unha das partidas en continuo crecemento que se intenta
reducir con iniciativas de limitado éxito. Por unha banda, a
oferta de medicamentos medra e abarca doenzas que antes apenas se trataban (depresión) ou eran descoñecidas (alzheimer) o
que induce unha demanda crecente de consumo. Pola outra, os
sistemas de sanidade públicos atópanse con problemas de sostibilidade financeira e inténtanse implantar mecanismos de aforro (xenéricos, medicamentazo) que intentan reducir o gasto
farmacéutico. O cidadán-cliente é quen sofre a presión das empresas que tentan inducilo a consumir produtos farmacéuticos
como se fosen alimentos. Por exemplo, en xaneiro de 2005, a
compañía suíza Novartis asinou un contrato de publicidade con
Saatchi & Saatchi por valor de 120 millóns de euros para introducir os fármacos Voltarén e Otrivin no mercado de consumo de masas de todo o mundo. Pronto haberá propaganda
atractiva en prensa, radio ou TV para atraernos ao consumo
destes fármacos igual que xa ocorre con outros.

‘O cidadán-cliente é quen sofre
a presión das empresas que tentan
inducilo a consumir produtos
farmacéuticos como se fosen alimentos”
Das 100 primeiras empresas europeas, cinco son do sector
de farmacia (Glaxosmithkline, Novartis, Aventis, Roche
Group, Astrazeneca) ás que habería que engadir outras de carácter multisectorial como Bayer. Estamos diante dun sector
importante en materia de produción, emprego e beneficios
que pola súa natureza adica moitos recursos a I+D e que por
iso tende a dispoñer dunha vantaxe informativa decisiva a
respecto dos decisores públicos e das aseguradoras privadas.
A produción de fármacos derivados da investigación xenética
e a biotecnoloxía poñerán a proba a supervivencia das empresas farmacéuticas tradicionais, a capacidade de control dos
organismos sanitarios e a resistencia financeira dos sistemas
públicos de seguridade social.♦
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Medo a que o novo Estatuto hipoteque o desenvolvemento

Catalunya ‘vai ao desastre’?
B. LAXE
“Non tanto présa”, levántanse
voces en Catalunya advertindo
sobre a rápida reforma do Estatuto catalán. Non é que non
queiran a reforza, que non a reclaman, senón que teñen medo
en diversos sectores nacionalistas a que esta reforma hipoteque o futuro por outra xeración.
“Catalunya non é Euskadi”, coméntanos un ex alto cargo da Generalitat logo do debate do Estatuto vasco no Congreso. A afirmación é algo evidente, sobre todo se
vén da boca dun nacionalista que
tivo responsabilidades con CiU e
tamén con ERC no Govern.
Esta diferenza estivo tamén
presente en todo o debate. O Lehendakari Ibarretxe comezou
afirmando que en Euskadi se vivía moi ben, moito mellor que no
resto do Estado, grazas á autonomía, pero que o que querían era
vivir mellor. As súas reivindicacións contémplanse así no proxecto de reforma estatutaria rexeitado; son eminentemente políticas.
Nos discursos de CiU e ERC
nese mesmo debate, latexaba outra reivindicación con moita
máis forza: Catalunya reclama
un novo sistema de financiamento. Precisamente ese é o gran debate que están a adiar no parlamento catalán á hora de discutir
a reforma estatutaria. Saben que
esa vai ser a pedra angular da reforma, así o demandan os nacionalistas, pero tamén outros
sectores sociais. O PSC atópase
entalado coa negativa do PSOE,
sobre todo de comunidades como Estremadura ou Andalucía.
No PP, as diferenzas son aínda
maiores, comezando polo mesmo Principat.
Estas demandas dos nacionalistas, sobre todo no que lle atinxe a un novo modelo de financiamento, canto máis semellante
ao “cupo vasco mellor”, están a
ser respaldadas por diversos estudos.
Fronte ao laio de persoas próximas a Josep Lluís Carod Rovi-

Artur Mas, á esquerda, negociou con Pasqual Maragall, ao seu carón, as reformas de finaciamento do novo estatuto catalán.

ra que afirman que “Euskadi pode facer moitas cousas en política grazas a que contan cunha
ampla política financeira, pois,
sen esta non existe autonomía
política”, a Cámara de Comercio
saca un informe no que valorando diversos indicativos económicos non dubida en afirmar que
Catalunya “vai ao desastre”.
Pode haber quen afirme que
este informe, como algúns outros, forma parte da campaña catalá, sempre pedindo, para conseguir un mellor financiamento.
Pero existen moitas outras voces,
que poderiamos considerar máis
neutrais, que alertan sobre a perda de competitividade en Catalunya e do descenso do nivel de
vida. Tamén da falta de peso político-económico, cada vez máis
centralizado en Madrid.
Algúns aínda van máis ala,
como Miquel Castell, que sitúa o

déficit fiscal catalán nun 9%, o
que viría significar que, segundo
os parámetros mundiais está
practicamente na bancarrota.
Este argumento xa foi usado
cando trataron de reformar o sistema sanitario (o mellor do estado xuntamente co de Euskadi,
por certo), estudando o estabelecemento dunha cota participativa.
Esta realidade é a que leva
aos nacionalistas de ERC, que
antes criticaban a CiU de que só
se preocupaban do diñeiro e non
das reivindicacións políticas ante
Madrid, a darlle prioridade tamén no novo Estatut á reforma
do sistema de financiamento.
Non hipotecar o futuro
A realidade semella para moitos
tan preocupante que xa se levantou unha corrente nacionalista

moi crítica coa reforma estatutaria e coas presas por darlle cabo
a un novo Estatut.
Personalidades como Salvador Cardús, Miquel Sellarés, ou
Francés Villatoro, sólidos apoios
de Carod-Rovira e, en certo xeito ideólogos na ERC que deu o
grande salto nas eleccións autonómicas, móstranse agora preocupados por que esta presa de reformar o Estatut, co PSC como
eixe pode “hipotecar o futuro para unha xeración”.
Estas personalidades do
mundo político e cultural catalán
comezaron unha campaña en
medios nacionalistas demandando a necesidade de conseguir unha correlación mellor de forzas
para reformar o Estatut, pois
consideran que esta reforma vai
vir hipotecada polos socialistas.
“Por que tanto apuro agora”?, pregúntase Miquel Sella-

rés. Non é o único. Está en marcha unha campaña que pon como
horizonte para un gran cambio
en Catalunya o do 2014, 300
anos despois de que perdesen a
súa soberanía.
E só un xeito de presionar para conseguir un Estatut mellor?
Puidera ser, pero tamén e certo
que moitos dos nacionalistas que
defendían a transversalidade na
política catalá e que apoiaban a
entente ERC-PSC, desaloxando
a CiU para que se dese unha auténtica catarse política, agora
afirman que se está a “desnacionalizar Catalunya” ao quedarse o PSC con todos os resortes
do poder sen que ERC sexa quen
de facerlle fronte. Temen, sobre
todo, unha maioría absoluta de
Pasqual Maragall nas próximas
eleccións ao non ser percibida,
afirman, a acción de goberno por
parte do terzo nacionalista.♦

Barcelona
O 7 por cento do PIB catalán de
media nos últimos 20 anos é un
déficit estrutural, endémico e
que, ademais, permítese puntas
como a do 2001, ano no que
chegou a sobrepasar o 9 por
cento do PIB. É o que se conclúe do estudo elaborado por
un comité de expertos a pedimento do Govern da Generalitat. Este resultado é o que vai
tomar a clase política catalá como referencia para encarar a
reforma do sistema de financiamento.
O déficit fiscal é a diferenza
entre o que achega a comunidade autónoma, neste caso Catalunya, ao Estado e o que este
lle reporte. Iso está claro. O
que queda no claroescuro, agora desvelado por unha simple
división, é o que ese déficit lle

O buraco do déficit catalán
A. MARQUÈS

O financiamento é o gran quid da reforma do Estatut. Para o futuro económico de Catalunya, cómpre rachar o mito da insolidariedade catalá.
custa a cada cidadán, neste caso a cada catalán. É diñeiro social. É diñeiro que non se puido
adicar a infraestruturas, ámbito
no que Catalunya debe actualizarse para relanzar a súa economía. Mais tampouco se puido destinar ese diñeiro, por poñer outro exemplo, ás pensións
dos xubilados e viúvas catalás
que viven un agravio comparativo na súa capacidade adquisi-

tiva con outros territorios do
Estado nos que o nivel de vida
é máis barato.
Para todo iso, para que o déficit se corrixa, para que sexa
xusto co que achega cada catalán coa súa suor diaria fai falta
este estudo que coñecemos e
que quede solventado no novo
sistema de financiamento autonómico. Porén, non é suficiente. Cabe, é necesario, que o go-

berno central faga públicas as
balanzas fiscais de maneira periódica. Iso é a relación do que
achegan todas as comunidades
autónomas e o que o Estado lles
reporta. Así se vería que comunidades soportan máis presión
fiscal e en que outras repercute.
Que non se vexa, como se quixo ver acotío, na reforma do financiamento catalá un recorte
substancioso do cupo de solida-

riedade. Sería un reaxuste xusto. Coas balanzas fiscais publicadas, aos ollos de todos os cidadáns do estado, quizais ninguén se atrevería a negar a evidencia e a reforma do sistema
de financiamento catalán, que
en última instancia deberá ser
aceptada en Madrid. Tería un
proceso de aprobación moito
máis doado. Sucede, como xa
temos destacado en anteriores
ocasións, que o PSOE e mais o
PP constituíron unha comisión,
a mesma que abordará as reformas estatutarias, para consensuar posturas ante as reformas
financeiras autonómicas. Iso
quere dicir que todo aquel contrario a que os cataláns reciban
diñeiro en concordancia co que
lle achegan ao Estado pode estar tranquilo.♦
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A paz e
a vitoria
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

N

as fantasías
animadas que nos
están a contar
referidas a ese tratado ao
que chaman constitución,
feito por un grupo de
sabios da dereita que non
consultaron máis que
coas multinacionais, e
aprobado xa polos
estados membros da
Unión europea, a que fala
da paz é a máis lograda.
No artigo I-41 vén
escrito que a Unión
poderá recorrer aos seus
medios civís e militares
para a seguridade común
para a prevención de
conflitos, en misións fóra
do seu territorio. Velaí a
guerra preventiva,
concepto estrela da
política exterior dos EE
UU e que fundamentou a
invasión de Afganistán e
o Iraq.
Máis adiante deixa
claro que respectará as
obrigas derivadas da
OTAN, para os estados
que son membros tamén
da organización militar.
Cal é o papel mundial
desa violenta
organización?
Dun xeito
protocolario, afirma que
os estados porán á
disposición da Unión
capacidades civís e
militares. Tamén que se
comprometen a
melloralas. Créase unha
axencia para o
desenvolvemento das
capacidades de defensa, a
investigación, a
adquisición e o
armamento. Podemos
concluír que o tratado
consagra que a Unión
aposta pola guerra coma
resolución de conflitos.
Pode un sentir que o
que quere non pode ser,
que converter as fábricas
de armas en factorías de
xoguetes non é moderno,
pero que non esperen que
se diga amén polo
argumento de que este
texto podería ser peor.
Tamén podería ser
mellor. Falan de que o
non pode confundir,
esquecendo que o si o
defenden tamén confusas
organizacións.
Non buscan a paz,
pretenden a vitoria,
manter un mundo onde a
desigualdade entre
persoas e países son
definitorias. Un prefire
ser vencido a asimilado.
Non podemos caer no
pensamento de que non
hai máis que este xeito de
facer as cousas. A
alternativa non remata o
20 de febreiro.♦

Lula e Chávez diverxen nos seus obxectivos en Porto Alegre

O Foro Social Mundial volta á casa
CÉSAR LORENZO GIL
Porto Alegre 2005 convértese
nun Foro Social Mundial
(FSM) de transición e asentamento. Os protagonistas foron
dous dirixentes con poder real,
o brasileiro Luiz Inácio Lula e
o venezuelano Hugo Chávez.
O FSM medrou desde o seu nacemento hai catro anos. Os seus obxectivos encontraron altofalantes
en todo o mundo, o seu talante sufriu unha evolución ás veces dorosa (Xénova) e a mensaxe de altermundialización xa ten repercusións na política gobernamental en
varios países. Se no 2001, Porto
Alegre era un proxecto tan novidoso e fresco que entusiasmaba ao
tempo que preocupaba, hoxendía
ninguén teme que no Rio Grande
do Sul se estea a producir nada revolucionario. Máis ben, o foro é
un encontro de alto nivel intelectual e altura de miras no camiño de
renovación do ideario da esquerda
consciente das súas potencialidades e das súas limitacións.
As estrelas do encontro foron
dous presidentes, o brasileiro
Lula e o venezuelano Chávez.
Ámbolos mostraron as súas diferenzas en como encarar un modelo de goberno diferente ao neoliberalismo imperante en case
todo o planeta.
Luiz Inácio Lula tivo que lidar con certo desencanto da asa
máis esquerdista do Partido dos
Trabalhadores (PT) que el fundou. Diante dun público maioritariamente entregado e perante o
que se sentiu cómodo malia algún apupo, o presidente do Brasil
reiterou que pretende diminuír a
fame entre o seu pobo e recordou
que o programa Fome Zero non
está morto a pesar dos graves
problemas que sufriu e que pronto ha presentar unha reforma que
o faga mellorar. “É imposíbel repartir o baleiro”, recoñeceu. “Primeiro temos que encher a caixa
do estado para podérmola distribuír entre os máis necesitados”,
xustificou a súa política de aforro
e crecemento económico.
Lula tivo que soportar as pintadas que o acusaban de connivencia con Bush e algún titular
que os militantes de esquerda
brandían acusadores, como o das
declaracións dun directivo do Citibank que rezaba que o presidente brasileiro “é un exemplo para
o mundo”. Curiosamente, o ex

Nova colección

Desde a esquerda, Günter Dauwen, Hámilton Pereira, X.M. Beiras e Xabier Macías na mesa redonda da Fundación Galiza Sempre do FSM.

sindicalista tivo que pasear pola
cidade da man do novo alcalde,
José Fogaça, o primeiro que non
pertence ao PT nunha década.
Os mesmos que criticaron a
Lula acolleron cos brazos abertos a Hugo Chávez, presidente
de Venezuela. Convidado polo
Movimento dos Sem Terra
(MST) e varios políticos escindidos do PT, o mandatario caribeño defendeu a reforma agraria e
o futuro do socialismo.
Chávez anunciou que o proceso de entrega de terras a coopera-

tivas agrícolas de campesiños vai
continuar no seu país e explicou
que vai aumentar a colaboración
coas organización sindicais brasileiras para impulsar proxectos semellantes en diferentes estados
deste país. Os movementos afíns
en Porto Alegre reivindicaron o
seu discurso político e levárono
por varias cidades do Brasil nunha
xira por asentamentos labregos,
barrios pobres e stands do foro.
“O neoliberalismo pensa que todo
é privatizábel mais hai cousas como a saúde, a educación, a agua e

os servizos públicos que non teñen dono”, afirmou.
Xustamente, o tema das privatizacións foi un dos máis tratados en Porto Alegre. Nos relatorios insistiuse na perda de servizos públicos esenciais en moitas
partes do mundo, especialmente
en áreas tan sensíbeis como a
educación. Nas conclusións do
FSM decidiuse a creación da
Universidade Popular dos Movementos Sociais, un organismo
adicado a preservar o dereito de
todos a estudar.♦

Xosé Manuel Beiras
‘O galeguismo é imprescindíbel
para frear a mundialización ultraliberal’
Xosé Manuel Beiras, na súa categoría de presidente da Fundación Galiza Sempre, participou
na mesa redonda que esta institución mantivo no FSM o pasado 30 de xaneiro en Porto Alegre. Nesta xuntanza, na que o líder galeguista compartiu asento
co presidente da Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, Hámilton Pereira, e o director executivo do partido ALE, Günther
Dauwen, falouse da importan-

cia de movementos como o nacionalismo galego na configuración dunha alternativa fronte
á mundialización.
Beiras recordou o papel do
nacionalismo de Galiza na perfección da democracia e na loita
polos dereitos humanos, colectivos e sociais. “O galeguismo é
imprescindíbel para frear a
mundialización ultraliberal”, dixo. “Pretendemos personificar
coa nosa presenza en Porto Ale-

gre o movemento sociopolítico
con máis de 160 anos de historial a prol dos dereitos do pobo
galego, unha nación sen Estado
en Europa”, afirmou diante de
ouvintes de todo o mundo.
O presidente do BNG salientou que se está a producir en
todo o mundo un proceso de esmagamento da diversidade cultural e de asoballamento de dereitos fundamentais na defensa
da “hexemonía do mercado”.♦

Os Bolechas coidan...
Na que abordan a
escola, o ruído eo
transporte;
os residuos e a reciclaxe;
e o aforro de auga e
enerxía.

A NOSA TERRA
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Os medios árabes rebaixan a participación a un 36 por cento

A Comisión Electoral iraquí
recoñece que houbo irregularidades
R.V.A.
“As eleccións tiveron lugar baixo dificultades e isto, indubidabelmente, privou a moitos cidadáns do seu dereito a voto en moitas
áreas”. Deste xeito recoñecía o membro da “oficial” Comisión
Electoral Independente (CEI), Husain al-Hindawi, que houbo
irregularidades nas eleccións iraquís. Os maiores problemas para votar localizáronse na área sunnita, aínda que a CEI recoñece
que houbo cidadáns que non puideron exercer o seu dereito ou
tan sequera inscribirse no censo en todo o país. Por este motivo,
os medios árabes rebaixan as cifras de participación a un 36%.
Malia as eufóricas declaracións
do presidente norteamericano,
George Bush, sinalando que “a
alta participación confirma a vitoria contra o terrorismo”, a Comisión Electoral Independente
recoñeceu que “os sunnitas tiveron moitos problemas para votar”. “A seguridade nesas zonas
era moi difícil de manter e había
poucas papeletas para votar. Algúns centros abriron con présas e
no último momento”, afirma AlHindawi. O máximo órgano de
representación espiritual sunnita,
o Consello de Ulemas, declarou
nulas e ilexítimas as eleccións.
A participación entre os
sunnitas, que representan o
25% da poboación iraquí, estímase moi baixa, aínda que non
existen datos fiábeis. O propio
sistema electoral pon en cuestión a alta participación que se
anunciou nos últimos días e que
segundo datos oficiais roldaría
o 60%. Para exercer o dereito a
voto había que inscribirse previamente. A canle árabe Al Jazeera sinala que os expertos
calculan que do censo total, inscribiuse para poder votar un
60% da poboación. A súa vez,
polos problemas de seguridade
e de falta de medios, exerceu o
dereito a voto un 60% da poboación. Isto significa que en total, participaron do proceso
arredor do 36% dos iraquís en

idade de votar. Unha cifra que
representa de mellor xeito o escepticismo do pobo iraquí demostrado en que só un 25% dos
emigrados exerceu o seu dereito nas embaixadas.
Ademais, a participación foi
desigual por grupos de poboación. Mentres que se calcula que
o 80% dos kurdos exerceron o
seu dereito, entre os xiítas a participación foi desigual. Os reporteiros no terreo constataron que
en cidades como Maisan, onde
viven os chamados “árabes dos
pantanos”, unha comunidade
que foi perseguida por Saddam
Hussein. Nas provincias kurdas
de Dohout, Erbil e Suleimaniya a
participación superou o 90%.
Os Estados Unidos
minimizan a ausencia
de observadores internacionais
A ausencia de observadores internacionais independentes impediu tamén corroborar os índices de participación anunciados
polo Goberno iraquí. O Departamento de Estado norteamericano
minimizou a falta de xuíces
independentes que puidesen verificar o normal desenvolvemento da xornada electoral. O portavoz do Departamento, Adam
Ederli, sinalou que “os observadores internacionais agregarían
credibilidade pero non determi-

A propósito dos comicios do Iraq do 30 de
xaneiro, parece que toda a miga do problema tende a centrarse en se votaron moitos
ou poucos e que de aí se desprende a lexitimidade ou non do proceso posto en marcha polos ocupantes. Obviamente non é un
dato menor e chama poderosamente a atención a unanimidade de todos os medios occidentais (non tanto os árabes), á hora de
sinalar a elevada participación, cifrada, seica, nun 57% dos electores inscritos. A credibilidade mesma deses datos habería que
situala entre parénteses, loxicamente, toda
vez que proceden da Comisión electoral
designada polas forzas de ocupación. Unha
pista da situación nola pode ofrecer a baixa
participación rexistrada no exterior, arredor
do 25%, e nun contexto de seguridade que
non ofrece dúbidas.
Tan escrupulosos noutras ocasións,
ninguén semella percatarse agora das
moitísimas irregularidades do proceso,
tantas que o intento de algarabía semella
unha broma pesada: unha lista única para
todo o país con 275 candidatos, imposibilidade real de facer campaña política,
candidatos ocultos por motivos de seguridade, ausencia dun censo electoral, descoñecemento mesmo dos lugares de votación por medo a atentados, situación de

Este marine é un boneco.

A obsesión das axencias internacionais de prensa por exhibiren cada día imaxes da guerra do Irak topouse, o pasado 1 de febreiro, cun patinazo imprevisto. Associated
Press e outras difundiron entre os seus socios unha fotografía dun suposto marine estadounidense afroamericano detido por un dos innumerábeis grupos insurxentes iraquís. A posta en escena respondía perfectamente
ao esquema empregado en anteriores secuestros e xornais tan influentes como La Vanguardia de Barcelona
optaron por publicala en páxinas destacadas e a cor. Mais ao día seguinte, saltou a sorpresa. O marine era en
realidade un boneco, co modelo madelman e a arma que o apunta forma parte do kit que trae de serie o xoguete. A imaxe subiuna á internet un servidor islámico e as axencias picaron. En realidade, non é a primeira
vez que sucede algo semellante. Imaxes falsas, recreacións e copias enchen a rede. Hai poucas semanas, por exemplo, saíu o bulo na rede dunhas imaxes da agonía de Arafat. Eran falsas mais o servidor encheuse de visitas.♦

narían pola súa presenza a lexitimidade das eleccións”.
Segundo o funcionario, “a
Comisión Independente Electoral é quen ten que determinar a
validez das eleccións”. De todos
os xeitos, Ereli recoñeceu que
“en materia de seguridade as
eleccións non foron limpas nun
cen por cento”. De feito, a xornada saldouse con 44 mortos, en
gran medida provocados polos
atentados do representante de Al
Qaeda no Iraq, Al Zarqawi.
Un Iraq sen sunnitas
O veto da maioría dos sunnitas a

participar no proceso electoral
pode ser un paso máis cara a cada vez máis temida guerra civil.
O presidente interino do Iraq e
un dos poucos líderes políticos
sunnitas que participou nas eleccións, Ghazi Al Iauar, emprazou
a todos os iraquís –sunnitas, xiítas e kurdos- a cooperar no proceso de transición política iniciado cos comicios do día trinta e
que debe culminar o ano coa
aplicación dunha nova Constitución.
O reconto de votos tardará
cando menos dez días. O resultado suponse que lle dará a maioría aos xiítas, aínda que se des-

Aquí fóra

Heroes ou covardes
XULIO RÍOS
guerra en moitas zonas, inexistencia dun vando a atención sobre porcentaxes que
mínimo servizo público para asegurar ninguén comprende ou cualificando de
transporte ou distribución das papeletas, “heroico” o comportamento dos votantes,
ausencia de observacando outro tanto se
dores internacionais
podería dicir dos que
nha pista da situación rexeitaron participar
que puidesen contrastar a versión oficial,
nun proceso viciado
boicot sunnita e serias nola pode ofrecer a baixa de orixe e ao servizo
diferenzas entre os participación rexistrada das tropas invasoras.
xefes relixiosos xiítas
A falta de honestidade
(Moqtada Sadr, por
no exterior, arredor do do proceso democrátiexemplo, rexeitou a
co no Iraq non admite
participación) e agora 25%, e nun contexto de dúbidas e do mesmo
días por diante para
xeito que moitos tituseguridade que non
facer o reconto “con
lares do 31 de xaneiro
todas as garantías deestaban escritos dende
ofrece dúbidas”
mocráticas”, é dicir,
había semanas, outro
coa mínima transpatanto pode acontecer
rencia posíbel.
agora cos supostos gañadores. Alaui, con
En fin, resulta incríbel que tantos me- moitas papeletas para ser o gran vencedor
dios e persoas presuntamente serias se da xornada, segundo recollía o Financial
atrevan a asegurar tan pronto e tan contun- Times en xuño de 2004 non contaba con
dentemente que non existiu fraude, deri- mais do 2% de tendencia de voto ao seu

‘U

coñece a forza que finalmente
ocupará poder en Bagdad. De todos os xeitos, Al Iauar solicitou
que se faga un reparto de poder
entre as tres correntes. “Debemos comprometernos todos ao
diálogo e á reconciliación”.
Quen tamén verá aumentada a
súa cota de poder serán os kurdos, que agardan obter o 25% da
representación dos 275 escanos
da Asemblea Nacional. O Goberno norteamericano agarda que
con estes resultados os kurdos
abandonen os seus planos de
independencia que poderían crear “malos exemplos” entre os
que habitan en Turquía ou Irán.♦

favor, pero pode ser un dos grandes triunfadores, especialmente porque as outras
alternativas ofrécenlles aínda menos garantías aos ocupantes: alguén debe frear as
aspiracións de al-Hakim, que vira a súa
atención para Teherán con demasiado énfase e dispón dunha poderosa milicia de
cincuenta mil homes armados. O vicepresidente Djaafari, o terceiro en discordia,
non bendiciu a ocupación no seu día e pode ter ideas propias, cousa sempre perigosa.
Pero a segunda cuestión que se suscita
é a de se todo isto serve para algo. Obviamente, as tropas da coalición desexan completar a ocupación culminando o proceso
no político. Pero é mais que dubidoso que
estas eleccións constitúan a alternativa á
actual situación de guerra. O caos e as atrocidades van continuar e mesmo queda servida a posibilidade de abrir un escenario de
guerra civil que perpetúe o conflito durante anos. E alguén pode mesmo pensar que
certamente diso se trata para mellor xustificar as 16 bases estadounidenses que se
están a construír en territorio iraquí, a pesar
dos anuncios dunha inminente retirada dos
ocupantes. Outra mentira máis.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI
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O caso Giovanella reabre as lagoas científicas na dopaxe

Nandrolona feita na casa
CÉSAR LORENZO GIL
O xogador do Celta, Éverton
Giovanella, acaba de dar positivo nun control antidopaxe por
nandrolona. O xogador defende
a súa inocencia e busca en casos
semellantes, como o de Pep
Guardiola ou Carlos Gurpegui, unha explicación. Reábrese o debate sobre se é posíbel que
o corpo cree esta substancia.
Ao peche desta edición aínda
non se sabía o resultado da contraanálise a Giovanella que confirmará ou revogará a culpabilidade do mediocampista céltico
por suposto consumo de nandrolona. En calquera caso, como
ben dixo o futbolista “o dano xa
está feito” e durante os próximos
meses o brasileiro andará enleado nunha disputa legal, médica e
deportiva bastante engorrosa.
Giovanella asegura que non
hai ningunha posibilidade de que
el tivese consumido esta substancia, algo que confirman os
servizos médicos do Celta e que
o propio presidente vigués, Horacio Gómez, pretende defender
en todas as instancias do deporte
español a inocencia do seu asalariado. Polo momento, o equipo
galego conseguiu da Federación
Española de Fútbol un compromiso polo cal, de darse unha cifra de nandrolona semellante á
da primeira análise (3,7 nanogramos, só 1,7 nanogramos por riba
da cantidade permitida), Giovanella sería sometido a un seguimento de tres meses para averiguar se mantén eses niveis, o que
sería considerado como produción endóxena.
Para o propio xogador, esta é
a única resposta ao problema, xa
que insiste en que nunca tomou
nada, nin sequera enganado, que
puidese producir esta alteración
no seu organismo. De optar por

Everton Giovanella, no centro co número 5, durante un encontro Celta-Deportivo no ano 2003.

este sistema, se se confirma que
non produce el mesmo a substancia, Giovanella podería pensar xa en retirarse.
A vía Gurpegui
A produción de nandrolona de
maneira endóxena é un tema xa

famoso na literatura médica en
todo o mundo. O caso máis importante foi do xogador do Athletic de Bilbao Carlos Gurpegui,
que recorreu á xustiza ordinaria
para esixir un control científico
que demostre que el mesmo crea
o esteroide.
O caso Gurpegui creo moita

PACO VILABARROS

tensión entre o Consello Superior de Deportes e o propio club
vasco, nun tirapuxa no que Giovanella agora se ve enforcado.
Varios estudos, incluído un da
Universidade de Extremadura,
defenden que se poden dar casos de produción endóxena de
nandrolona e solicitan que se

olle con moito coidado este tema.
Non en van, a Axencia
Mundial Antidopaxe (AMA) recomenda que no caso de nandrolona se deberá verificar nun
laboratorio que existiu produción esóxena. Este ditame non o
recolle a lista de produtos
prohibidos en España, que mantén os límites ignorando estas
novas vías médicas.
O Athletic recorreu a lista na
Audiencia Nacional por considerala contraria ao criterio da
AMA. Mais as autoridades deportivas españolas insisten en
defender que “ninguén pode demostrar que o corpo humano pode crear nandrolona máis alá dos
0,5 nanogramos”.
A nandrolona é un vello coñecido dos deportistas de elite.
Sempre se di del que é unha especie de demo que lles amarga
as carreiras aos futbolistas cunha imaxe máis sensata, honesta
e profesional. Josep Guardiola
sufriu unha longa sanción por
esta causa cando xogaba en Italia, logo dunha década como internacional sen o máis mínimo
problema. Agora, Giovanella,
con 34 anos, podería recibir un
castigo de dous anos de suspensión. A retirada, nese caso, sería
a súa única saída.♦

A dúbida defende
C. LORENZO
No caso Giovanella hai dúas dúbidas complementarias que deben traer o pobre sen durmir
e perdendo pelo. A primeira é a súa propia, que
debulla pensamentos día e noite para averiguar
como foi posíbel que chegase ao seu sangue a
substancia maldita. A outra, a posibilidade de
que el fose voluntariamente consumidor do esteroide, é tan remota no seu contorno que en

troques de ofendelo, deféndeo. A única dúbida
perténcelle á eira da nandrolona, non á do xogador. Outra vez resplandece aquilo de que un
acusado é inocente até que se demostre o contrario. Giovanella non mente, non ten necesidade de se dopar, non está en idade de andar a
xogar con parvadas. É o laboratorio que ditamina o pecado o que debe explicar por que po-

de pasar iso. E é que a historia non é nova e xa
enche. Ao tempo que se favorece o espallamento dun modelo deportivo competitivo a ultranza que precisa da dopaxe para manter vivo
o espectáculo, a xustiza ataca os poucos que
non converten o deporte nun negocio sucio, os
poucos que son “os homes do común” no céspede das estrelas.♦

EXERCICIO E SAÚDE

XURXO LEDO

Que e a forza e como desenvolvela (I)
Que é a forza?
É a capacidade de vencer unha
resistencia. A forza é unha calidade moi importante, tanto no rendemento deportivo como na vida
cotiá. Todos os xestos deportivos
teñen como condición para a súa
efectividade a forza. Ao comezar
por primeira vez un programa de
adestramento da forza, é indispensábel contemplar un período
dirixido a adaptar o corpo.
Existen varios tipos de forza:
■ FORZA MÁXIMA: É a maior
forza que pode desenvolver unha
persoa, ou a forza máis alta que
pode exercer un individuo cunha
contracción voluntaria. A característica que presenta este tipo de
forza é que a resistencia que vencer é moi alta e non importa o
tempo empregado en vencela.
Exemplo: empurrar un coche.

■ FORZA RÁPIDA: É a capacidade para vencer resistencias mediante unha alta velocidade de contracción ou cun movemento veloz.
Este tipo de forza depende
da forza máxima, a velocidade
de contracción da musculatura e
a participación adecuada dos diferentes músculos que están involucrados no exercicio.
Exemplos: movementos moi
rápidos pero cunha resistencia
que vencer moi alta: halterofilia.
Movementos máis rápidos que o
anterior porque a resistencia que
vencer é menor: lanzamento de
peso, de disco, de balón medicinal. Movementos aínda máis rápidos porque a resistencia a vencer é inferior: a esgrima, o boxeo ou o taekwondo.
■ FORZA RESISTENCIA: É a
capacidade para opoñerse á fatiga en rendementos de forza de
longa duración ou repetidos. Es-

te tipo de forza fai referencia a
prolongar no tempo calquera das
diferentes manifestacións de
forza que vimos. Exemplos son
o voleibol, o boxeo ou o judo.
Sabemos os tipos de forza
pero, que tipos
de contraccións existen?
ISOMÉTRICAS: non hai
movemento muscular (apoiados
contra unha parede cos xeonllos
flexionados).
■ ISOTÓNICAS: hai movemento.
■ CONCÉNTRICAS: o movemento é de acurtamento das fibras. (subir unha costa)
■ EXCÉNTRICAS: O movemento é de alongamento das fibras (baixar unha costa).
■

Por que desenvolver a forza?
Namentres que o atleta traballa

para aumentar a súa forma física cara a algún nivel de excelencia, o non-atleta pode traballar para compensar os danos
ocasionados polo seu estilo de
vida. Por exemplo, un condutor
de camión no volante, emprega
pouco os músculos abdominais
e sobrecarga os das costas e debe, en consecuencia, tentar mellorar o ton muscular na zona
abdominal e alongar os da zona
posterior do corpo. Outro exemplo pode ser o dunha persona
que pasa o día nunha caixa dun
centro comercial, como cres
que terá os músculos?
Asimesmo, o adestramento
da forza sabemos xa que:
–Axuda a prever lesións á
hora de facer esforzos como coller pesos, transportar bolsas ou
mobilizar obxectos pesados.
–Ralentiza o proceso de envellecemento e a perda de masa

muscular que acompaña ao
cumprimento de anos.
–Favorece a autonomía e a
independencia doutras persoas
porque non necesitaremos axuda para realizar tarefas que requiran forza, como por exemplo, trasladar unha bombona.
De qué depende o
desenvolvemento da forza?
Primeiro temos que aclarar que
desenvolver a forza non significa
que automaticamente aumenten
de volumen os músculos, é dicir,
podes ser más forte sen que o teu
corpo externamente mude.
Para desenvolver a forza deben considerarse sobre todo
dous factores fundamentais: o
volume e a intensidade. Hai un
terceiro factor importante pero
depende dos outros dous, o número de repeticións.♦

Kiko da Silva.

Budiño, Premio
Opinión de folk

Autores galegos
na feira de Boloña

Pedro Calapez
exhibe no CGAC

Kalandraka e
Auschwitz

O músico moañés Xosé Manuel Budiño
foi premiado polo seu traballo discográfico Zume de Terra co galardón ao mellor
disco publicado do 2004 nos Premios
Opinión de folk, promovidos polo xornal
do mesmo nome. Os críticos musicais
que participaron nas votacións concedéronlle o segundo posto a orquestra folk
SondeSeu, un proxecto novidoso que parte da Escola de Artes e Oficios de Vigo,
polo disco Mar de Vigo. A gaiteira Susana Seivane volve quedar, no terceiro lugar
da clasificación con Mares de Tempo.♦

Agustín Fernández Paz e Marilar Aleixandre representarán a literatura infantil e xuvenil galega na feira italiana de
Boloña, que se celebrará entre o 13 e o
16 de abril. Os autores participarán en
diferentes foros xunto con outros escritores do Estado. Na feira tamén serán
protagonistas os ilustradores. Xan López Domínguez, Kiko da Silva e outros
autores que teñen traballado coa editora
Kalandraka como Oliveiro Dumas,
Óscar Villán e Manuel Hidalgo, entre outros, participarán na mostra Ilustrísimos.♦

O Centro Galego de Arte Contemporánea acolle estes días a mostra titulada Piso Zero, na que o artista portugués Pedro Calapez exhibe unha selección das obras realizadas entre o
2002 e o 2004. Un dos artistas portugueses que máis proxección internacional está a ter actualmente, Pedro
Calapez ofrece toda unha serie de pinturas, debuxos e acuarelas, entre as
que se pode destacar as Composições,
debedoras dun diálogo coa arquitectura
de Álvaro Siza no edificio do CGAC.♦

Con motivo do sesenta aniversario da liberación do campo de concentración de
Auschwitz, a editora Kalandraka vén de
publicar A historia de Erika, un libro no
que unha supervivinte do holocausto recrea o tráxico destino do que se librou
cando tiña uns meses. Editada en catalán
e en galego, a obra foi escrita por Ruth
Vander Zee e está ilustrada por Roberto
Innocenti. Traducida a nosa lingua por
Xosé M. González, A Historia de Erika
publicouse en nove países, nos que recibiu boas críticas e varias distincións.♦
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E

n Madrid comeza a feira de arte ARCO o 7 de febreiro.
Até o día 14, cinco galerías galegas mostrarán neste
trinque internacional as súas obras. Trinta, SCQ, Marisa Marimón, VGO e Galería de Arte Contemporánea
están entre as 195 empresas do ramo que asistirán ao evento.
Outra presenza internacional da industria cultural galega, neste
caso o cinema, darase na Berlinale alemá. Para que non me esquezas, de Patricia Ferreira, producida por Continental, forma-

rá parte da homenaxe do festival a Fernando Fernán Gómez.
Tamén se anunciou que en outubro, a lingua e literatura galegas
recibirán unha homenaxe na sede neoyorkina do Instituto Cervantes. O director desta institución na cidade estadounidense,
Antonio Muñoz Molina, defendeu a vontade integradora desta
institución. O director do Instituto, César Antonio Molina, xa
anunciara que so o seu mandato se abrirían as portas da organización para a difusión das linguas cooficiais no Estado.♦
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Cinco galegos
premiados na XIX edición dos Goya
Mar adentro logra catorce dos quince premios aos que optaba
A.N.T.
Mabel Rivera, Tamar Novás, Celso Bugallo, Mara Collazo, os
catro por Mar adentro, e a película P3K Pinocchio 3000, de Filmax, a produtora do galego Xulio Fernández, foron os actores e
a longametraxe de animación galardoados na XIX edición dos
Premios Goya, que concede a Academia de Cine. Sabor galego
tamén tiñan as nominacións de Juan Pablo Etcheverry, candidato á mellor curta de animación, e a de Serxio Moure, polo seu
traballo musical en Inconscientes, mais non recibiron estatuíña.
tras encarnar en sucesivas temConfirmáronse as previsións.
poradas a popular Balbina da seMar adentro, a recreación cinerie Pratos combinados, aproveimatográfica realizada por Aletou as súas palabras para dejandro Amenábar da historia do
fender o bo facer dos profesiotetrapléxico Ramón Sampedro,
nais galegos. “É duro, pero un
arrasou na cerimonia da XIX
actor se non se ve, non existe, e
edición dos Premios Goya. Uneu quero adicar este Goya a toha noite que pasará a historia
dos eses actores que están semdestes galardóns por ser a pripre a traballar, sobre todo aos do
meira vez que unha mesma pemeu país de nunca máis, Galiza,
lícula recibe catorce estatuíñas e
e aos que fan grandes traballos
que será recordada pola marcapero ninguén os coñece”.
da presenza de actores e produA gala de entrega de precións galegos preseleccionados.
mios do pasado domingo tamén
O éxito da película dirixida
foi a noite de Celso Bugallo. O
por Amenábar sementou no esactor pontevedrés, que encarnacenario do Palacio de Congresos
ba a Xosé, o irmán de Ramón
de Madrid un total de catorce
Sampedro, fíxose co premio a
premios, unha avalancha de gaMellor actor de reparto, galarlardóns que arrastrou os tres acdón que adicou aos seus pais e
tores galegos que interpretaron a
que espera lle reporte máis trafamilia máis próxima de Ramón
ballo. De momento, o actor siSampedro e a perruqueira e manalou que ten un proxecto fóra
quilladora Mara Collazo. Tan só
de Galiza. Para Bugallo, o máis
o veterano Gil Parrondo foi
difícil foi “seguir
quen de lle arreas directrices de
batar o recoñeceabel Rivera
Alejandro Amemento á Mellor
nábar, sobre todo
Dirección artístiporque era un paca por Tiovivo c. dedicou
pel moi ríxido ao
1950.
o
seu
premio
aos
que tiña que cinUn emocioguirme en todo
nado Tamar No- actores do país
momento”.
vás foi o primeiro
O cuarto predunha considerá- de Nunca Máis.
mio galego de
bel lista galega en
Mar adentro foi
subir ao escenario
parar ao equipo
para recibir o preencargado dos labores de maquimio ao mellor actor revelación.
llaxe e caracterizacións dos perA Academia quixo destacar a insonaxes, entre o que se encontraterpretación que o novo actor
ba Mara Collazo, que non puido
compostelá fixo de Javi, o sobriestar presente na cerimonia.
ño do tetrapléxico. O actor, que
debutou no cine da man de José
Animación
Luís Cuerda cun papel destacado
con premio e sen el
na película A lingua das bolboretas, agradeceu nun improvisado
A produtora Filmax, do galego
discurso o galardón e indicou
Julio Fernández, recibiu o seu
que “de momento é o mellor que
segundo Goya pola longameme pasou na vida”. Tamar Notraxe de animación P3K Pinocvás, que chegou de casualidade
chio 3000, a revisión futurista
ao mundo do cine agarda que a
do clásico de Carlo Collodi.
partir de agora lle ofrezan máis
Este premio xunto co recibido
proxectos e non descarta que nun
o pasado ano por O Cid. A lenfuturo o seu papel estea detrás
da, sérvenlle ao produtor para
das cámaras. Tamar Novás foi
asegurar que Galiza se está a
ademais o protagonista dunha
converter na referencia do cine
das anécdotas da noite, cando,
de animación do sur de Europa.
pasados uns segundos, o micróPremio con sabor amargo
fono baixou para que o seu disfoi o de Mellor curta de animacurso de agradecemento non se
ción, concedido a Pablo Llorens
alongase máis da conta.
por El enigma del chico croqueAgardado foi o premio a
ta. Contra todo prognóstico
Mabel Rivera. A actriz, descuJuan Pablo Etcheverry non reciberta polo público español polo
biu a agardada estatuíña, un gaseu papel de Manuela, a cuñada
lardón que moitos lle adxudicade Ramón Sampedro, recibiu o
ban nas previsións tras o extengalardón á Mellor actriz de reso currículo de recoñecementos
parto. Un dos rostros máis coñeacadados en festivais de todo o
cidos da televisión de Galicia,

OTTO / AGN

Santa María por parte dun grupo
de antifascistas na loita contra as
ditaduras de Franco e Salazar.
No seu lugar foron seleccionados os documentais De nenos, de
Joaquín Jordá, Hai motivo, de
varios autores, Salvador Allende
de Patricio Guzmán e O milagre
de Candeal, de Fernando Trueba, que resultou gañadora.

M

Filmanova en Sundance

Arriba, Mabel Rivera, Tamar Novás e, á dereita, Celso Bulgallo.

mundo grazas a Minotauromaquia, unha particular recreación
da vida de Pablo Picasso.
Serxio Moure, o outro galego nominado, tampouco recibiu o premio a mellor música
orixinal, no que estaba seleccionado polo seu traballo en
Incoscientes, un filme de Joa-

OTTO / AGN

quín Oristrell, protagonizado
por Luís Tosar.
A pesar das críticas positivas
que recibiu tras a súa estrea, a
gran esquecida da XIX edición
dos Goya foi a película documental Santa Liberdade dirixida
por Margarita Ledo, na que se
narra a historia da toma do navío

A pesar de que a película galego-arxentina Cama adentro,
dirixida por Jorge Gaggero e
coproducida por Filmanova
non recibiu ningún galardón
na gala dos Goya, foi unha
das premiadas no apartado de
cinema do mundo do Festival
norteamericano de Sundance, un dos encontros de referencia da produción independente.♦

Unanimidades
CELSO X. LÓPEZ-PAZOS
Polo xeral, non son moi amigo das unanimidades e,
por principio, desconfío delas cando se trata de
apreciar un obxecto artístico. Sobre todo agora que
a mundialización do fenómeno cinema, arrastra
consigo, máis que nunca, a produción de películas/mercadoría. O caso máis recente de unanimidade é o de Mar adentro e os Goya deste ano. Unha unanimidade tan absoluta e esmagadora que non
parece proceder deste mundo. Non se trata aquí de
xulgar as súas cualidades, que son moitas e moi boas, senón de analisar o seu éxito en catorce dos
quince premios nos que competía. É preciso recorrer a títulos míticos, aínda que procedentes de
marcos industriais e artísticos distintos, para atopar
algo semellante. Foi o caso de Foise co vento que
acadou dez Oscars de trece nominacións, Ben-Hur
con once de doce ou West Side History dez de once. Unha obra xenial como Eva ao desnudo unicamente acadou seis de catorce nominacións.
E do mesmo xeito que os títulos citados non

deberon ser merecentes de tanta gloria (bastaría
con botar unha ollada a outros candidatos para
confirmalo) posibelmente tampouco a película de
Amenabar, sen negarlle a súa enorme calidade,
debería ter sido merecente dun éxito tan arroiador
que, entre outras consecuencias, contribuirá a
converter os seus competidores en exemplos dun
cinema condenado ao esquecemento. Celso Bugallo, por tomar un caso, fai un traballo máis que
correcto, pero lonxe da sabiduría actoral dun
Juan Diego, por citar só un dos seus competidores ao premio de actor de reparto.
Négome, insisto, a aceptar esta sorte de unanimidades, sobre todo neste caso e nos tempos que
corren, porque contribúen a disimular a moi debilitada posición (tanto en número de espectadores
como de películas) da industria cinematográfica
española. Outra cousa é que detrás da mensaxe
dos Goyas se atope unha estratexia que teña os
Oscar como obxectivo final. Xa veremos.♦
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Liberdade
poética

A

finais de 2003 falaba
neste mesmo espazo
sobre literatura e compromiso. Entendía e entendo
que a arte debe estar
relacionada coa realidade en
que xorde e, aínda máis, comprometida coa sociedade. É
unha tarefa difícil para o poeta, extremadamente difícil, ser
quen de trasladar á palabra a
denuncia dun mundo inxusto
ou a incapacidade para
comprender realidades
diferentes. Mais cómpre.
Nestes últimos meses volve o debate e somos moitos os
que consideramos a necesidade de que a literatura non se
afaste da realidade, mentres
hai quen se nega a unha
presenza importante de “Saramagos” nas letras, sen darse
conta de que esa é tamén unha
postura ante a sociedade.
Moi preto de nós, e non falo de distancias xeográficas, o
debate céntrase sobre unha novela, O fillo do acordeonista, e
aí están os cruces de críticas
literarias, as cartas, as declaracións e até algunha despedida.
Asistimos ao xuízo contra
a palabra poética, un fiscal que
reclama outro tratamento para
o tema da violencia en Euscadi
despois de esgazar a novela en
base a odiosas comparacións e
un avogado defensor que
proclama o dereito a tratar a situación con grandes doses de
intimismo e de sentimentalidade. Eu tamén o defendo.
Porque debemos abordar o que
acontece ao noso redor, mais
coas ferramentas que temos na
nosa casa, procurando ser
habelenciosos ante as enormes
dificultades da empresa.
O crítico –fiscal (de El
País) cuestiona a razón narrativa, o marco pastoral, mais no
centro da reseña di da novela
que é un “documento acrítico
da inopia e da babecada ... que
non deixaron de consentir e de
amparar ... o desenvolvemento
do terrorismo vasco”. E a reseña cae por terra, definitivamente pexada por xuízos de valor
que nada teñen que ver coa
literatura. Desde o primeiro espazo, o literario, o crítico, realmente instalado no segundo espazo, o político, desautoriza a
visión que a novela nos dá, tal
e como o faría a crítica oficial
comisionada desde o poder.
Se cadra non é só iso, quizais o efecto da miopía centralista, esa que descoñece a verdadeira distancia que nos
separa e non é quen de sentir a
nosa voz, explica este momento. Porque O fillo do
acordonista non é só unha visión sentimental e humana da
xeración nacida por volta dos
anos cincuenta, é tamén unha
reflexión sobre o compromiso,
sobre a traizón, sobre a identidade dun pobo, sobre a súa
lingua, e todo isto queda oculto tras un debate que sobarda
o literario e que quizais interesadamente dá unha visión
reducionista da novela.♦

O Salón do Libro Infantil e Xuvenil
de Pontevedra adícalle aos clásicos
a VI edición
A.N.T.
Exposicións, obradoiros infantís e para adultos, actividades concertadas con centros escolares, actuacións
musicais e case once exposicións ocupan até o 5 de
febreiro o pazo da Cultura
de Pontevedra, nunha cita
que chega xa á sexta edición.
Na súa intervención de inauguración, o alcalde Miguel A.
Fernández Lores referiuse ao
encontro como “acto de resistencia cultural cheo de optimismo e alegría” e referiuse ao
motivo central deste ano, “os
contos son unha das portas de
entrada no mundo. Son a porta
dos medos e das ledicias, a porta dos soños e as nostalxias,
porque enriba deles circulamos
durante toda a vida, lembrando
anécdotas, citando frases ou
construíndo os nosos propios
monstros con esa masa literaria
que recibimos tan noviños da
voz dos nosos abós, dos nosos
pais, e co cariño e a mesma
tenrura que nós o facemos cos
nosos fillos ou netos”. O pregón foille encargado neste
2005 a Bernardino Graña.
O escritor e director da única revista galega especificamente adicada a literatura infantil e xuvenil Fadamorgana,
Xosé Antonio Neira Cruz, presentou o último número cun
monográfico central titulado
De volta aos clásicos que inclúe colaboracións de Luís Da-

FERNÁNDEZ VALDÉS

MARTA DACOSTA

sBernardino Graña foi o encargado de ler o pregón do Salón do Libro Infantil e Xuvenil.

niel González (Grandes e pequenos clásicos. Un camiño
para a educación literaria),
Marilar Aleixandre (A fogueira
do Quixote), Ánxela Gracián
(Intertextualidade e diálogo
cos clásicos. Un xogo de espe-

llos), Grupo Andersen (Andersen na aula de infantil e Andersen na pantalla), Carmen
Blanco (Queridos clásicos,
querido lobo, querido Peter
Pan), Aicha Haroun El Yacobi
(A herdanza das Mil e unha

noites), Silvia Gaspar (Clásicos, para que, e para quen?) e
Sandra Camino (Un mundo
perdurable escrito por mulleres. Algunhas clásicas da literatura infantil e xuvenil). O
número apresentado de Fadamorgana remata cun texto “especialmente emotivo” incluído
en Diarios de Morgana (apartado dedicado á creación literaria feita por mulleres), xa
que se trata dun poema de Xela Arias, “amiga de Fadamorgana e suscritora desde o primeiro número”, di Neira, “e a
noso xeito de renderlle homenaxe tras a súa desgraciada desaparición”.
As exposicións abertas,
ademais da venda de libros, inclúe entre outras unha mostra
bio-bibliográfica sobre Anisia
Miranda e Neira Vilas, outra de
clásicos traducidos ao galego e
outra tamén sobre clásicos de
traballos escolares. Os días 3, 4
e 5 Rafael Esteve Alemany dá
o seu obradoiro de música e simultaneamente hai dous máis
de Papel Reciclado e de Banda
Deseñada.
As actividades abertas ao
público, terán como protagonista o día 3 a Gustavo Martín
Garzo (A literatura como fascinación) e o grupo Hilando Títeres. O día 4 actuará Quico
Cadaval no Teatro Pincipal e o
sábado 5 pecharase o salón coa
representación de Moby Dick
polos Quinquilláns e unha homenaxe a Xosé Neira Vilas.♦
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A sobrevivencia
dos arxinas
O brindo de ouro, de Xesús
Manuel Marcos, é unha novela
de aventuras nun pasado mítico. Selmo é fillo do gardián da
tribo dos arxinas. Mais
seu pai non
toca o brindo
que alerta sobre unha invasión e o seu
pobo é
escravizado
polos valecos.
O rapaz,
axudado polo
lobo Albán e
dous homes con moito pasado,
Toimil e Oulego, logrará
rescatar a memoria do seu pai.
Gañou o Premio Merlín 2004.
Edita Xerais.♦

Sombras e luces da memoria
Dous libros de Rabuñal e Vaamonde investigan
o significado das lembranzas
Títulos: Ollos negros / O mes de abril.
Autores: Henrique Rabuñal / Pablo Vaamonde.
Edita: Espiral Maior.

En Ollos negros Henrique Rabuñal ganduxa unha e varias
historias. Con agulla enfiada na
lembranza, procurando o denominador común do ton memorístico, o alfaiate tece múltiples
historias que se interrelacionan
porque comparten o mesmo topos (Touza, territorio-labirinto
literario tan fabuloso como real) ou se emprestan protagonistas mutuamente, situando o
conxunto nun interregnum entre a novela colectiva e o libro
de relatos, conformando un
mosaico único integrado por
multitude de pezas, segundo di
a imaxe ao uso, referente aos
libros que narran unha historia
da que forman parte outras
máis pequenas que á súa vez
teñen entidade propia, de xeito
que a historia xeral se explica
mediante a xustaposición das
particulares.
As dúas primeiras historias,
constitúen unha eficaz presentación de cal vai ser o ton predominante nas que virán logo.
As personaxes (non esquecer o
valor simbólico) atópanse atrapadas na historia, nunha arañeira de afectos que son o que
verdadeiramente dá sentido á
vida, con eles interfiren outros
intereses, tanxenciais, negativos, mais que acaban condicionando o desenvolvemento da
existencia. Velaí o protagonista
do primeiro relato, que non dispuxo do suficiente tempo para
coñecer ao seu pai; ou o do segundo, obsesionado coa historia de Misia Nela, que, en prncipio, é unha historia externa a
el. Logo, a terceira é a historia
de Adrián e o seu avó, a medio
camiño entre a narrativa para
adultos e a narrativa para rapaces, historia de afectos e metamorfoses contada en breves filamentos (máis dunha vez o
narrador quéixase de que non
caben os acontecementos nas
dimensións dos fragmentos),
que remata cos tres contos preferidos de Adrián, contos de
animais.
Elas tres ocupan máis da
metade do volume. Xa na segunda metade, a cuarta é a infortunada e romántica historia
dos amores da bruxa Susana e o
Parrocho, home casado e fiel, a
historia dun amor incontrolábel
e tráxico. Algo moi semellante
ocorre na seguinte. Ruco, é tamén un home bon, as personaxes ás veces sofren certa carga
de idealización (a memoria
sempre idealiza) por parte do
narrador, unha historia vulgar
se é que algunha o é, unha historia coma tantas, de luces e
sombras, que remata traxica-

Cómics en galego

Henrique Rabuñal e Pablo Vaamonde.

mente cando a tanxente da violencia cercena a vida de Ruco;
historia que semella escrita a
raíz daquel infortunado suceso
nun partido de fútbol entre o
Compostela e o Deportivo no
que morrera un seareiro. Así
chegamos a “A cúpula dos
meus soños”, o relato máis traballado e logrado, onde salienta
o xogo entre prospección e retrospección que explica a vida
do fillo dun maltratador que regresa despois de estar no cárcere. No seguinte relato o protagonista consegue salvar a súa
felicidade ao verse favorecido
por unha serie de circunstancias. Pecha o volume, un relato
no que se dá conta dunha vida,
unha vida a xeito de telegrama.

A escrita (ás veces inocente
e desapaixonada) de Rabuñal,
así como a que
a seguir co- Ambos
m e n t a r e m o s autores
de Pablo Vaamonde, non é caracterínostalxia con- zanse pola
templativa e sinxeleza
autocompra- do contar,
cente senón pola
procura activa mención
dos significa- puntal
dos dos acont e c e m e n t o s do detalle
nunha vida, a exacto.
través de textos onde se
mestura realidade e ficción.
Formalmente, ambos autores
caracterízanse pola sinxeleza

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. CAPITOL. ÚLTIMA SESIÓN.
Miguel Anxo Fernández.
Galaxia.

1. A ESTRELA NA PALABRA.
CONVERSAS CON X.M.
BEIRAS.
F. Pillado e M.A Fernán Vello.
Espiral Maior / Laiovento.

2. OS ÚLTIMOS FUXIDOS
Xosé Fernández Ferreiro.
Xerais.
3. O EXILIADO E A PRIMAVERA.
Manuel Veiga.
Xerais.
4. A REPÚBLICA DOS SOÑOS.
Nélida Piñón.
Galaxia.
5. AS HUMANAS PROPORCIÓNS.
Xesús Constela.
Galaxia.

2. A TERRA QUERE POBO.
Xosé Luís Barreiro.
Galaxia.
3. BREVE HISTORIA DA MÚSICA
GALEGA.
María Pilar Alén.
A Nosa Terra.
4. DICIONARIO DE USOS E DIFICULTADES DA LINGUA GALEGA.

Benigno Salgado (coord.).
Galaxia.
5. GRAMÁTICA DA LINGUA
GALEGA.
Xosé Feixó.
Xerais.

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

do contar, pola mención puntal
do detalle exacto, procurado co
fin de empatizar co lector mediante a lembranza que este desencadeará naquel.
Pola súa banda, en O mes
de Abril, prologado por Victor
F. Freixanes, os fragmentos,
os capítulos, constiúense nas
pezas do puzzle que é a novela, novela dunha vida común.
Por estes fragmentos memorísticos desfía o neno, o mozo,
o adulto, os anos felices do
matrimonio, os traballos, as
esperanzas, os fillos, os amores ilícitos, os amigos, a separación, a soidade, a enfermidade, a vellez, nas voces de Anselmo, o protagonista, e de Felisa, voz coadxuvante na tarefa de relatar a vida de Anselmo. Na novela salientan a hábil secuenciación e engarzamento das secuencias, que por
riba de seren breves poden comezar centrándose nunha personaxe e rematan con outra
distinta. Malia a anarquía gobernante na memoria do protagonista, en ningún momento
se apodera do discurso o caos;
o núcleo discursivo da historia
é perfectamente recoñecíbel,
de xeito que a configuración
das personaxes non sofre senón que gaña. E, delas falando, é de notar a consecución
dunhas personaxes de grande
realismo, non hai bons e malos, só persoas, con éxitos e
fracasos, iso si, sobre elas pende un fatuum que se adiviña,
que abeira á soidade, esa condena, e lles/nos leva as vidas
pola senda da traxedia. Eis unha concepción da vida próxima ao estigma, que non acena
buscando a compaixón do lector mais en troques consegue a
súa solidariedade.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Edición en tapa dura e a toda
cor. Esa é a forte aposta do cómic en galego
da colección
Banda Deseñada. Fiz nos
biosbardos, de
Kiko da Silva,
conta as peripecias dun
pequeño que o
pasa de marabilla
no cuarto de
baño. Thom, de
Andrés Meixide, é
un conto sobre un granxeiro
do Middle West estadounidense que ten que lidar co gando
galego.♦

Contos para hoxe
Kalandraka publica O oso fabuloso, de Fernando Severo,
José Antonio Abad e
Rosa Osuna. É un
libro disco da colección
‘Sondeconto’ que
inclúe un CD cunha
versión narrada por
Xosé Ramón Gaioso e unha versión
musical con obras
interpretadas pola Orquestra
Sinfónica de Galicia. A historia conta as aventuras do
osiño Chispa.♦

Merliños
saídos do ovo
Alberto Varela Ferreiro
publica Brrumm-Brrumm;
Ánxeles Ferrer, A pequena árbore e Xosé
Antonio
Perozo, O
vento de
Antón, con
ilustracións de
María Lires.
Estes tres títulos están
pensados para
primeiros lectores.
As historias que
contan están moi
apegadas á vida
cotiá e tratan temas
como o tráfico, os peidos ou a
natureza. Xerais publícaos na
colección ‘Merliño’.♦
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A arte de Ovidio
A colección ‘Clásicos en
galego’ que presentan conxuntamente a Editorial Galaxia e a
Xunta de Galicia presenta un
texto fundamental na historia
da humanidade, Metamorfoses,
de Ovidio. A
edición en galego corre a
cargo de Xosé
Antonio
Dobarro e
consta de
dous volumes.
No primeiro
inclúese unha
introdución e
un dicionario
dos nomes que
utiliza o autor latino. No segundo preséntase a
obra en edición bilingüe
galego-latín.♦

Atrapada
Fausta, de Xenaro García Suárez, é unha novela sobre unha
muller que non sabe como
escapar da súa propia
existencia. Os seus desexos de
rachar co
tedio que a vida lle ofrece
diariamente no
seu posto de
traballo chocan
coa súa
desorientación e
a figura dun pai
que está doente
pero que significa moito na súa
vida. Edita Sotelo Blanco.♦

O alento
de Obaba
Bernardo Atxaga presenta na
colección ‘Narrativa’ de
Xerais a súa novela O fillo do
acordeonista,
que gañou o
premio da
Crítica 2003.
Nela nárrase
a vida de
dous amigos
da infancia
que recordan
en California
os seus tempos
en Obaba
durante a II República e a
Guerra Civil. A tradución é de
Ramón Nicolás.♦

Testamento
último
Galaxia presenta a última novela de Antonio Tabucchi. Tristano morre. Unha vida é un
compendio da historia italiana
do século XX a través das
derradeiras palabras dun
doente terminal, xa velliño e influído
pola morfina,
que lembra
dun xeito discontinuo o
que significou
para el vivir os
tempos máis
infames da historia. Traduciu
ao galego Leandro García.♦

A ollada de Mark Twain ao paraíso
‘Positivas’ reedita O diario de Eva
Título: O diario de Eva.
Autor: Mark Twain.
Edita: Edicións Positivas.

Edicións Positivas reedita un
libro clave para comprender a
narrativa de Mark Twain, o
escritor norteamericano que
lle roubou ao gran río Mississippi o seu alter ego. Ora
ben, o río ta- Twain
men é a esen- é dono
cia e cerne de dun gran
onde o escri- sentido
tor tirou o seu do humor,
coñecemento irreverente,
sobre o comp o r t a m e n t o irónico,
humano que sarcastico
deitou de xei- que insire
to maxistral nunha
en As aventu- prosa
ras de Tom luminosa,
Sawyer, tradu- sinxela,
cida ao galego e que po- nidia,
demos ler na chantada
c o l e c c i ó n no realismo
Merlín (Xe- máis cru.
rais). No río
desenvólvense
tamén As aventuras de Huckelberry Finn, obra considerada por Ernest Hemingway como os piares básicos sobre os

Mark Twain.

que se levanta toda a literatura
americana. O río encheu os soños deste aventureiro que foi
na procura da orixe do Amazonas e se converteu en piloto
dos grandes vapores de aspas.

Esta forte atracción soubo ben
encamiñala cara á literatura.
Twain é dono dun gran sentido do humor, irreverente, irónico, sarcastico que insire nunha prosa luminosa, sinxela, ni-

dia, chantada no realismo máis
cru (fame, esclavismo,…) reflectido nos dous personaxes
antagónicos Sawyer e Finn,
mais ao tempo carregado de
optimismo e xenerosidade. A
luminosidade vertida nesta primeira etapa esváese coa morte
da súa filla e despois coa enfermidade da súa dona Livy
que rematará por finar despois
de estar encamada durate dous
anos. Estes dous feitos teñen
unha consecuencia directa non
só na vida privada e familiar
de Twain senón tamén na súa
narrativa, na que se produce un
escurecemento que lles atinxe
tamén aos temas tratados. Boa
mostra son obras como Wilson
ou Recordos persoais de Xoana de Arco.
Mark Twain péchase en si
mesmo, escoita deseguido a
Beethoven e escribe en lembranza da súa amada Livy O
Diario de Eva, que nesta segunda edición na nosa lingua
perde a capa dura mais segue a
conservar todo aquilo que o fixo fermoso na súa fasquía como obxecto e que está complementado con Os Retallos do
Diario de Adán.♦
XOSÉ FREIRE

Epigramas e sátira
de Fernando Rodríguez
Título: Miradas ausencias.
Autor: Fernando Rodríguez.
Edita: Francka Editora.

No pequeno texto de Antón Fortes que serve de limiar a Miradas Ausencias, de Fernando Rodríguez (Premio de Poesía Se como
Prados Ledes- dicía o
ma 2004), póclásico,
dese ler que “a
poesía epigra- o epigrama
mática [...] non debe ser
é habitual nos curto
últimos crea- “doce e
dores”. Talvez. punxente”,
O que si é cer- ás veces
to que en pouaquí falla o
ca da poesía
nova, ou case punxante.
ningunha, se
percibe unha
vea satírica, punxante, chea de
agudeza, mesmo de precisión.
Ese camiño tenta percorrelo
Fernando Rodríguez co devandito libro, un total de 60 “epigramas”; subliño tenta porque acho
que non acaba de chegar á meta.
Xa se sabe que o epigrama adoita ser unha composición curta, o
que acontece aquí é que ás veces

Fernando Rodríguez e a capa do seu libro.

esa composición está formada
por un ou dous versos, versos
que adoitan ser, moitas veces,
máis unha contra-frase ou un intento de proverbio que outra
cousa: Ao lonxe alguen berraba
maldicindo todas as palabras
(“Tremor de terra”), Ramiro Luna, fillo de solteira (“Currículum vitae”), No país dos trevos
de catro follas/ hai homes e mu-

lleres cheos de infortunios
(“Paciencia”), etc.
Por outra banda, se como dicía o clásico español, o epigrama
debe ser curto “doce e punxente”, ás veces aquí falla o punxante por, precisamente, falta de ironía e o resultado achégase perigosamente ao tópico: El pintoulle unha barca de color azul/ ela
púxolle os remos e bogou./ Foise

ver o mar unha tarde de agosto,/( el quedou, chorando no secano (“Mala xogada”), Asina decretos adversarios alá arriba no
despacho (“Mando a distancia”),
Pensaban que era amor/ e o único logro foi xuntar as dúas soidades (“Conxunto baleiro”). Se
ben en demasiados destes epigramas falta o punxante, en cambio, cando o doce resulta ben
patente, é cando a F. Rodríguez
lle saen mellor: Farto de pedir
favores/ retirouse a descansar ao
lugar/ onde moran os adeuses.
(“Xubilación”), Os que aprenderon a ler nas follas do outono/
non son quen de esquecer as ensinanzas (“Ignorancia”), e outras
veces, aparece a parodia, malograda, do anuncio televisivo: Se
por cada poema me desen mil
pesos,/ se cada día escribise seis
cousas,/ se os meses viñensen
cargados.../ Hostia!, alá me vai
o bolígrafo! (“A leiteira”). En
fin, se o humor xera, como din,
risa, tristeza e decepción, talvez
a decepción sexa o estado de ánimo que máis veces producen estes epigramas.♦
X.G.G.
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O Anuario de estudos literarios galegos
únese ao proxecto Grial
A.N.T.
O Anuario de estudos literarios galegos cambia de formato
na súa edición do 2003 e vincúlase decisivamente ao proxecto que a editorial Galaxia vehicula a través da revista
Grial, que agora mantén, ademais da publicación trimestral, a edición periódica de cadernos monográficos. No futuro,
está previsto que Galaxia tamén edite un anuario económico.
O anuario literario, que dirixe
Dolores Vilavedra, actualízase
logo de once anos de publicación ininterrompida. Os obxectivos dos evidentes cambios na
maqueta, á parte de se adecuar
á imaxe corporativa de Grial,
procuran, en palabras da súa
directora “facilitar o acceso do
lector ás informacións” e lograr que a publicación sexa
máis efectiva e “forneza un
material que se converta en indispensábel para unha primeira
valoración e interpretación

axustada das novidades literarias galegas”.
Na presente edición, inclúense oito traballos, alén dos
apartados de novidades e panorámica. Daniel Asorei tenta unha clasificación de Concubinas, de Inma López Silva, e
Resistencia, de Rosa Aneiros.
O finado Xoán González-Millán analiza o papel do exilio
como difusor e conservador do
galeguismo cultural de antes da
guerra. Inma López Silva recorda o papel de Ramón de Va-

lenzuela na arte dramática. Helena Losada rescata a Curros
Enríquez como tradutor do
portugués Antero de Quintal.
Ana Luna explica a situación
actual da tradución entre as diferentes linguas do Estado español. Mª do Cebreiro Rábade
e Iria Sobrino definen o rol da
antoloxía no sistema literario.
Martine Roux fai unha crítica
da novela Deus sentado nun sillón azul, de Carlos Casares.
Finalmente, Manuel F. Vieites
elabora un artigo sobre o ‘folk
drama’ en Galicia.
Galeusca
Coincidindo coa aparición do
anuario, Galaxia publica un
novo número dos Cadernos
Grial, adicado nesta ocasión

ao último encontro de escritores galegos, vascos e cataláns,
Galeusca, celebrado en Ourense no outono pasado. Na publicación inclúense todos os relatorios que acompañaron a homenaxe dos literatos ás cidades. Por parte galega, na edición publícanse a adicatoria a
Vigo de Fran Alonso, a reportaxe sobre Xerusalén, de Miguel-Anxo Murado, a crónica
de Trier, de Marga do Val, o
paseo por Ourense, de Marcos
Valcárcel e unha relación de
cidades soñadas, de Xavier
Queipo. Tamén se inclúen as
presentacións de Rosa Aneiros
e Carlos Negro.
De Euskadi acudiron a Ourense Jon Abril, Julen Gabiria,
Urtzi Urrutikoetxea e David
Tijero. E desde Catalunya, Jo-

an Agut, Miquel Desclot e Isidre Grau, cuxas intervencións
tamén se inclúen.
En canto ao número 164
de Grial, que dirixen Vítor
Freixanes e Henrique Monteagudo, recolle como tema central ‘A España posíbel. O Estado e a pluralidade nacional’,
con traballos de Ferrán Requejo, Daniel Innerarity, Xosé
Luís Meilán Gil e Carlos Aymerich. Na sección de entrevista, Vítor Freixanes e Ramón Villares conversan con
Pasqual Maragall.
Tamén se inclúen artigos de
Ramón Lugrís, Danilo Zolo,
Carlos G. Reigosa e Mónica
Rebolo. Asimesmo, Miguel
Anxo Fernández e Xan Bouzada fan a crónica cinematográfica e David Barro, a artística.♦

Existe o teatro clásico en galego?
MANUEL XESTOSO
Como o informado lector xa saberá,
dende o pasado día 24 e até o 29, celebrouse en Lugo o Festival de Teatro
Clásico que acada este ano a súa VI
edición. Os que somos afeccionados
ao teatro temos coñecemento de que
distintas compañías do país están representando ou anuncian para esta
temporada polo menos os seguintes
espectáculos: Servidor de dous amos
de Goldoni, o Tartufo de Molière, O
tío Vania de Chekhov, unha adaptación
do Lazariño de Tormes e mesmo Ricardo III de Shakespeare, sendo este
último a primeira incursión que fai o
Centro Dramático Galego na obra do como se adoita dicir- ilustre dramaturgo inglés. Como non son responsábel
de cultura de ningún concello pensei
que calquera destas obras podería incluírse nun festival alcumado de Teatro Clásico, así que fun consultar á páxina web do de Lugo para ver cales estaban programadas pero, para a miña
sorpresa, ningunha delas aparecía por
ningures. En realidade, non aparecían
obras de compañía galega ningunha.

Confeso que quedei un aquel desorienma de que a Royal Shakespeare Comtado.
pany está a representar, por vez primeiA miña perplexidade, sen embargo,
ra na súa historia, obras do Século de
axiña atopou cumprida resposta nun
Ouro español. O que ocorre é que están
informe sobre a Rede de Teatros do
a poñer en escea a Calderón e a Lope de
IGAEM que o Foro
Vega en inglés, os
de Sada fixo público
moi brutáns. Segurahai pouco tempo,
por iso non os
on existen criterios mente
que merecería ser
invitaron ao festival
comentado máis po- idiomáticos que decidan de Lugo: porque é un
lo miúdo e do que,
festival de ´Teatro
polo de agora, resgaClásico´ non de ´Teaa adscrición ou non
tamos esta xoia: os
tro Inglés´. “Eses da
dunha obra á categoría Roial Cómpani esa
responsábeis de Cultura do Concello de
saberán moito de teade clásico”
Lugo matizáronlles
tro inglés, pero o que
aos representantes
é de teatro clásico
dunha compañia ganon che teñen nin
lega que o Festival
idea”, pensarían os
de Teatro Clásico
responsábeis de culcontempla expresamente a non inclutura do Concello. O raro, tal e como essión de espectáculos en galego por tratán as cousas, é que aínda ninguén acutarse precisamente dun festival ´de Tesase a Royal Shakespeare Company de
atro Clásico´, non de ´Teatro Galego´.
querer desvertebrar España.
Xa imos entendendo.
Así que a Royal Company non estiO que son as casualidades: esta novo presente no Festival de Lugo aínda
ticia coincide con outra que nos inforque Shakespeare si, e por partida do-

‘N

bre: Macbeth e A tempestade, pero en
senllas traducións ao castelán. En que
quedamos?
Efectivamente, seguín investigando, dentro das miñas limitacións, e descubrín que -se ben o adxectivo ‘clásico’
aplicado ao teatro resulta un pouco ambigüo, xa que se lle pode aplicar dende
a Eurípides até a Beckett pasando polo
Entremés famoso sobre a pesca no río
Miño- non existen criterios idiomáticos
que decidan a adscrición ou non dunha
obra a esta categoría. Deste xeito, tan
clásico vén sendo Ramón Cabanillas
traducido ao noruegués coma Christopher Marlowe en versión galega. En fin,
se eu, que non son responsábel de cultura de ningún concello, como xa dixen, fun quen de chegar a esta conclusión, habería que preguntarse por que
os responsábeis de cultura do Concello
de Lugo aínda non se decataron de algo
tan elemental.
Se, polo menos, se tratase do concello da Coruña e non do de Lugo aínda
poderiamos citar outro clásico: “Cousas
de Paco”. Pero non.♦
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Xulio Gil
‘A fotografía inventa realidades’
XAN CARBALLA

Xulio Gil ven de publicar, coa Deputación de Pontevedra, un libro antolóxico da súa obra fotográfica entre
1975 e 1998. A súa obra mantén unhas marcas permanentes: o uso constante dos brancos e negros como recurso expresivo; a delimitación dos perfís causada pola incidencia duns fortes puntos de luz sobre os obxectos fotografados en fondo escuro; ou o tratamento no laboratorio para a fotomontaxe. Recoñece o retrato como a esencia da fotografía e asegura que nesta especialidade o autor “sempre se está autoretratando”.
O libro que publica é unha
antolóxica que percorre trinta anos de traxectoria.
A primeira exposición é en
1975 pero os meus comezos son
en 1973, cando estou facendo
terceiro de Matemáticas. Antes
pintaba pero, tanto porque non tiña moita habilidade co debuxo
como que os disolventes me poñían tola a cabeza, atopei a fotografía que supuña saltar do problema do debuxo e ir directamente á expresión. Non pasei por
ningunha afición previa. Cando
tiña catorce anos ía polas bibliotecas e miraba pintura, e daquela
os que máis me gostaban eran
Goya e Dalí. Nos anos 70 había
en Vigo moi bo ambiente para a
pintura, coas exposicións da Caixa e, máis adiante, nas que había
na Praza da Princesa onde dous
autores me atraían especialmente, Xosé Guillermo e Francisco
Mantecón. Un polos vieiros surrealistas e outro cos seus mundos máis abstractos.
Na fotografía a referencia
bibliográfica neses anos era
escasísima.
Fun absolutamente autodidacta. O que había naquela época eran as asociacións fotográficas, o que permitía o franquismo
no terreo gremial, pero que en

ningún caso consideraban a fotografía un manifesto artístico.
Despois de expoñer en
Santiago aparece na Praza
da Princesa de Vigo.
Houbera unha primeira exposición con Grandío na Faculdade de Filoloxía en Santiago,
que a levara Fernando Alonso.
Nós expúñamos unhas fotos e
os alumnos tiñan que atopar poemas ingleses que lle acaísen.
Despois en Vigo, en 1976, é xa
exclusivamente fotográfica.
Coido que esta sería a primeira
exposición en Galicia na que a
fotografía é considerada arte
polos intervinientes. Aí estamos
Eduardo Grandío, Kukas, Suso
Montero, Manolo Abad e eu, se
non me engana a memoria.
Daquela estaba facendo o
servizo militar, o que serviu
para incursionar na reportaxe.
Na mili, en 1976, o xeneral
Armada enterouse que facía fotos, e na Academia de Artillería
pediume que fixera fotos e ao
remate as expuxera. Eu non entendía a fotografía máis que
como xeito de expresión, como
aquelo me parecía horríbel no
sentido afectivo, podes imaxinar o resultado. A exposición
fíxose, non me empaquetaron,
pero se eramos 476 facendo

aquelas milicias, quedei de 475
da promoción.
O traballo fotográfico esíxelle unha planificación previa?
Cando se trata de arte hai
que falar de tema, narración e
estética. Non quero entrar no
asunto dos conceptos para non
falar da arte reaccionaria. O
sentido clásico é plantear unha
idea, planificar unha narración
que che ven dada pola contemporaneidade e é no desenvolvemento estético onde metes a túa
personalidade, o teu trazo. Por
iso considero, ao contrario das
tendencias dos anos 90 de arte
conceptual post-Nietzsche, que
a artesanía é importante, porque é na realización da obra de
arte cando lle das os adxectivos
e reforzas ou debilitas o tema
ou o conflito do que partes.
Desde os 80 xa comeza
unha crecente invasión visual
e fotográfica, como mantén a
independencia do seu ponto
de vista?
Cando estás metido desde o
principio é moi fácil, porque sabes discernir o que é coxuntural,
o subvencionado e o que ten valor e supón un avance, unha
aportación ou unha revolución
estética. Se estás educado no
medio non ten ningún mérito

distinguir o valioso do supérfluo. Hoxe estamos no 2005 e
non me arrepinto de nada do
feito, pero pódese facer unha
crítica global aos traballos dos
80 e os 90. Nunha entrevista do
1987 dixen que a única revolución pendente era a afectiva e
que aí era onde tiña que traballar a arte. Paréceme unha frase
reaccionaria e por meterse nesa
vereda a arte deixou de interesar, porque a revolución afectiva ten máis que ver coa neurose
que coa comunicación. Unha
vez que un medio de intervención social deixa de dicir e se
establece na álxebra das súas
propias formas o interese é nulo
ou só para eruditos. Definirse
hoxe é difícil, pero en todo caso
a fotografía para min é unha necesidade e non debo esquecer o
xogo entre realidade e ficción.
A fotografía inventa realidade e
é un xogo entre esta e a subxectividade, é un documento. Se tes
raza fotográfica exerce como tal
e manipula os documentos.
Vostede participou tamén
no Obradoiro de Criación
Audiovisual.
Coa perspectiva de vinte e
cinco anos o Obradoiro é importantísimo na cultura da imaxe en
Galicia. Daquela non existía a

TVG e é a primeira vez que se
fai reportaxe antropolóxico contemporáneo e se lle mostra ao
público, invéntase tecnoloxía e
faise creación audiovisual con
Blanco Amor ou Leiras Pulpeiro, cando non hai nin cine nin
TV galegos. Debería estudarse.
Despois podemos situar a
conexión coa industria editorial e unha crecente socialización do fotógrafo.
O primeiro libro meu é un
encargo de Ir Indo, con Méndez Ferrín, Vigo fronteira do
alén. Agradézolle ser o primeiro e sobre todo a liberdade que
me deu para facer un traballo
atrevido, con moitas rupturas
estéticas, e ninguén me impediu facelas cando podía pensarse máis nun libro de postais. Tigres como cabalos xa non é un
libro de encargo, oferecémosllos Xela Arias e eu á editorial.
Tigres como cabalos é tamén a irrupción do desnudo,
feminino e masculino.
Non tiña ningunha idea de
ruptura. Concebín así as fotos.
O libro pensouse cando Xela
me dá vinte e cinco poemas e
eu doulle a ela outras tantas fotografías. Despois completouse
unha obra de cen obras conxuntas, na que ambas expresión son
autónomas, porque niso si que
milito. Hoxe parece que non hai
que facer esforzo para falar da
fotografía como arte autónoma,
pero daquela si.
Non tivo nunca desexo
dunha adicación a tempo
completo á fotografía?
Cando me dediquei en exclusiva á fotografía ou ao ensino
non me funcionou. Debo ser un
pouco esquizofrénico e necesito
as dúas actividades e ir dunha á
outra como refuxios alternativos.
Hoxe é obrigado preguntarlle pola manipulación tal
como a facilita o mundo da
imaxe dixital. Vostede experimentouno no libro Olores e
sabores do saber con textos
de Carlos Casares.
Foi un xogo intelectual e elexín a estética da infografía. Penso que o soporte analóxico vai
ser recibido polo espectador con
máis verosimilitude e a imaxe dixital dará xogos de expresión
máis surrealistas, con menor carga de realidade. En calquera lingua cando se inventan adxectivos
aparecen novos poemas e non lle
teño medo ás novas expresión
plásticas. Seguirei traballando o
branco e negro, que é como fago
todos os retratos, e seguirei coa
foto analóxica porque, como en
todas as artes o problema non é a
técnica senón ter algo que dicir.
Se agotas o discurso acabouse,
con ou sen dixital.
E cara ao futuro?
Sei o imediato. Unir a necesidade de que haxa un discurso
literario e de reportaxe e facelo
en galego, porque é o que domino. Das impresións e as expresións do sentimento da globalización o aire que me chega é o
de Galicia. Eu podo tirarlle á empanada de choco, algo de cebola,
de tinta ou de graxa e facela universal, pero non debo dedicarme
a cociñar hamburguesas, como
intenta, equivocadamente, algunha xente na arte galega.♦

Nº 1.161
Do 27 de xaneiro ao 2 de febreiro de 2005
Ano XXVIII

Jazz en Pontevedra
O teatro Principal acolle un ciclo de concertos do Seminario Permanente
A.N.T.
O pasado venres 28 de xaneiro o músico valenciano Carlos
Martín iniciaba no Teatro Principal de Pontevedra o ciclo de
musica Jazz no Principal 2005, unha serie de concertos que
seguen a liña de achegamento ao jazz portugués marcada en
edicións pasadas. O ciclo, organizado polo Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra, contará coas actuacións do
trompetista portugués João Moreira e Carlos Barretto,
acompañados do grupo composto polos alumnos do Seminario.
Despois de que o pasado ano o
Seminario Permanente de Jazz
de Pontevedra organizara con
éxito dúas edicións do Pontejazz, coa presenza de destacados músicos da península ibérica como Víctor de Diego, Perico Sambeat, Zé Pedro ou Albert Bover entre outros, o grupo dirixido por Ave Rábade,
Paco Charlín e Luís Carballo
repite experiencia. Nesta ocasión baixo o título Jazz no
Principal, o SPJP está a desenvolver un ciclo de concertos
nos que algúns dos grandes do
jazz feito na península actuarán
cos alumnos do seminario. O
teatro Principal de Pontevedra
será o escenario no que se celebren, de xeito gratuíto, estes
concertos.
Tras o concerto do trombón Carlos Martín o pasado
venres 28, co que se abría este novo ciclo, o sábado 12 de
febreiro actuará en Ponteve-

dra o trompetista lisboeta
João Moreira, músico destacado que ten participado en
diversos espectáculos xunto
con Mário Laginha, Mark
Turner, Ira Coleman ou Silvia
Cuenca. Integrante de varias
formacións, desta volta o músico cambiou as súas orquestras habituais pola banda formada polo alumnado.
A última cita do festival terá lugar o sábado 19 de febreiro e correrá a cargo de Carlos
Barretto, contrabaixista portugués que deu os seus primeiros pasos na primeira escola
de jazz portuguesa, a do Hot
Club de Portugal. Tras uns
anos en Francia volve ao seu
país de orixe para gravar Impressões, o seu primeiro traballo como líder. A este seguirían toda unha serie de discos
nos que contou coa colaboración de diferentes músicos.
Os concertos, que serán

tos ao público en xeral, con entrada de balde.
Exame en compacto

Carlos Barretto.

gravados en directo, servirán
de material para a vindeiro novidade discográfica do seminario, que quere servir de reflexo
de todas as actividades desenroladas neste curso.

Ademais dos concertos, o
ciclo inclúe unha serie de obradoiros que impartirán os propios músicos convidados no
antigo conservatorio de Pontevedra. Os obradoiro serán aber-

Parellamente ao ciclo de concertos, o Seminario Permanente de Jazz vén de presentar,
coa colaboración do concello
de Pontevedra, o disco Gajaezzia, resultado musical do
terceiro curso de jazz que se
celebrou o pasado ano. Dirixido por Paco Charlín e Ave Rábade e coordinado por Luís
Carballo, este novo disco do
seminario reúne en total doce
temas nos que os intérpretes
son os propios alumnos.
O novo traballo, gravado
no teatro Principal de Pontevedra no mes de abril de
2004, preséntase como un
proxecto innovador, a pesar
de ser esta a segunda gravación do Seminario cos seus
alumnos. Como indica o coordinador, Luís Carballo, “o disco recíbese con sorpresa porque son poucos as escolas de
jazz e os seminarios centrados
neste estilo musical que teñan
ademais este tipo de traballo
práctico”.
Está previsto que este novo
álbum se distribúa por centros de
ensino e locais especializados.♦

De contos polo barrio histórico de Betanzos
A.N.T.
Candido Pazó, Paula Carballeira, Maruxiña, Jonhy Mediogramo e David Lendoiro son algúns dos actores que botarán as
súas paroladas en Betanzos, en
total oito actuacións que se inclúen dentro do programa Contos na Pedra, co que o concello
tenta dinamizar o casco vello.
O pasado 28 de xaneiro
arrancaba en Betanzos Contos
na Pedra, un programa que inclúe as actuacións de oito profesionais galegos nos locais do
zona vella. A iniciativa, coa que
o concello pretende dinamizar
o casco histórico de Betanzos,
alongarase durante os meses de
febreiro e marzo e conta coa

colaboración dos establecementos hostaleiros do lugar.
Despois da actuación de
Avelino González, o venres 4
de febreiro Pedro Brandariz
comparte co público o seu monólogo de humor, un espectáculo no que o actor narra as súas vivencias e anécdotas de toda unha vida sendo gordo.
Un dos platos fortes do programa correrá a cargo dun dos
narradores orais máis consolidados do panorama galego, Cándido Pazó. O actor amosará na cervexería Old Inn o vindeiro venres 11 de febreiro o xeito tradicional que ten de contar contos,
mesturando diferentes historias.
Como indica Andrés Otero,

Cándido Pazó.

concelleiro de xuventude e formación, con todas estas actuacións o que se pretende é “trans-

mitirlle, especialmente aos máis
novos, que o casco histórico,
aínda que para moitos descoñecido, pode ser un lugar para pasear pero tamén para desenvolver diferentes actividades”.
Dentro da programación, o
atrevemento vén da man de
Jonhy Mediogramo, quen o próximo venres 18 de febreiro, na
cervexería Estrella Galicia, ofrecerá un espectáculo actual e divertido que xira en torno á vida e
aventuras dun ionqui coruñés. A
súa é unha proposta contundente, non apta para todos os públicos, unha das experiencias de café teatro máis destacadas que se
están a desenvolver en Galiza.
Paula Carballeira, co núme-

LIBROS IMAXINADOS PARA ALGO MÁIS QUE LER

Cantos
de ausencia.
Elexías
(1959-2002)
Salvador
García-Bodaño

ro Contos de nubes e claros.
Historias para non durmir ou
durmir mal, Maruxiña, David
Lendoiro co seu espectáculo satírico Grotheska, e Robert Bodegas completan a programación.
Esta serie de actuacións a
cargo de contacontos destacados súmase así á serie de iniciativas diferentes que o concello puxo en marcha coa mesma
finalidade, como o caso do
mercado ecolóxico, que xa
conta coa súa segunda edición,
ou o programa Música na pedra, na que diferentes músicos
actúan en lugares emblemáticos do casco histórico, como
xa fixo o pasado ano a Quenlla
na Praza de Andrade.♦

EDICIÓNS A NOSA TERRA

Teoría de Lugo.
Guía urbana de
espazos amenos

Henrique Alvarellos

Variacións Nube

Cesáreo
Sánchez Iglesias

Fogar
A.N.T.

Baixo o título Adosados, oito artistas galegos reflexionan sobre o concepto do fogar, nunha mostra que se pode visitar na Fundación Eugenio Granell en Santiago. Ana de Matos,
Inés Casado, Carme Nogueira e Renata Otero, entre outros ofrecen a súas propostas nas a muller se desvincula do papel que tradicionalmente se lle outorgou no fogar.
Estes días a Fundación Eugenio Granell acolle unha exposición multidisciplinar diferente,
que invita ao debate sobre un
concepto complexo como é o
do fogar, atendendo ademais ás
relacións que se establecen no
seu seo. Valores recoñecidos
uns e novos talentos da arte
contemporánea feita no país
outros, en total son sete os autores que participan na mostra
Adosados, unha exposición que
poderá visitarse até o 14 de
marzo en Compostela. A obra
de artistas como Ana de Matos,
Inés Casado, Carme Nogueira,
Carlos Rial, Jorge Varela, Iván
Prieto, Mauro Trastoy e Renata
Otero danlle forma dende diferentes formulacións a unha realidade contraditoria, sometida a
debate nos últimos anos.
Como indican Monse Cea e
Eduardo Valiña, comisarios da
mostra, a exposición nace “polo
interese que suscitou a pregunta de en que medida ten influencia a arte das mulleres artistas, asociada a movementos
feministas, nos novos creadores galegos que comezan a
súa produción nos anos noventa”. A reflexión sobre o concepto do fogar formúlase “tentando
superar o manido concepto de
exposición de mulleres, introducindo a idea de que a arte das
mulleres xa forma parte do
acerbo cultural”, indican.
Símbolo da intimidade, núcleo da afectividade, lugar no
que se desenvolven relacións
humanas intensas ou unidade
de produción económica, os artistas observan o fogar dende
distintas formulacións ofrecendo resultados ben diferentes
cos que queren lanzar puntos
de luz ao público. A mostra, non
se esquece de abordar na súa
reflexión a problemática que rodea á casa, a plasmación física
do fogar, como elemento xerador de grandeza ou desprestixio social, que se converte ademais, a través da arquitectura,
nun factor de homoxeneización.
Ademais destes aspectos,
os creadores tamén analizan a
figura da muller, un papel que
tradicionalmente estivo vinculado ao fogar e a súa construción.
Como explican Monse Cea e
Eduardo Valiña “a casa identificouse co fogar familiar, ou o fogar a secas, un espazo físico a
construír pola muller, confortábel, cálido, privado, o seu medio natural de expresión, o seu
reino privado”.
A exposición trata, en definitiva, “de ver como inciden nos novos creadores os achados, tanto
conceptuais como procedimen-

Dúas das obras da mostra Adosados,
arriba, unha de Jorge Varela; sobre estas
liñas; unha de Carme Nogueira.

tais, como as novas achegas á
linguaxe formal, que beben do feminismo radical dos setenta e da
chamada arte de xénero cultural
dende os oitenta en adiante”, como sinalan os comisarios.♦
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O condón
ou a vida
MARICA CAMPO

C

omo alguén dixo que
a fe é a capacidade
para soportar
dúbidas e ultimamente eu
non as soporto, quero facer
aquí unha serie de preguntas, por exemplo a Gea Escolano. Supoño que o Monseñor non le A Nosa Terra e
quedarei sen respostas.
Se Xesucristo vivise neste
tempo, estaría tan
obsesionado polo sexo como
as instancias oficiais da Igrexa? Non arremetería, máis
ben, contra as guerras, as
inxustizas, o reparto
desigual da riqueza ou a pena de morte? Eu, por máis
que lin no Evanxeo, non lle
atopei esa teima, mais si as
outras. Lembro, por
exemplo, o episodio da
muller adúltera ou aquelas
palabras de “as prostitutas
precederanvos no reino dos
ceos”. Non fala de nada que
dea a entender que “todo acto sexual ten que estar aberto á vida”. En que se baseou
a Igrexa para decidilo así?
Acaso no episodio de Onán?
De tomalo ao pé da letra, teriamos que seguir aínda a lei
levítica á que alude o texto e,
daquela, os irmáns do home
defunto terían que lle suscitar descendencia á viúva.
Non é máis importante o
mandamento do amor que a
prohibición do preservativo?
Prohibir o emprego deste
obxecto aboca á morte a milleiros de persoas,
nomeadamente no Terceiro
Mundo. Non falo do amor
referíndome ao sexo que
esas persoas non poden
practicar con seguridade, senón do amor que nos ten
que levar a protexer as súas
vidas, sempre máis precarias
que as dos monseñores que
deciden sobre elas. En que
disxuntiva poñen aos misioneiros e misioneiras que, por
estaren “a pé de obra”,
estou segura de que pensan
doutro xeito?
Coido que foi Santo
Agostiño o que máis influíu
na doutrina sexual da
igrexa. Segundo teño entendido, seguía a filosofía
neoplatónica que preconizaba a depuración da materia.
Seguramente tamén operaba
nel un substrato estoico, por
máis que deostase tal doutrina. E, ademais, estaba moi
influído pola súa nai, Santa
Mónica, coa que mantiña
unha relación abondo
dependente. De ser orfo e
epicúreo, poño por caso, quizais a doutrina fose outra.
E, por favor, non me
lembre o maxisterio
infalíbel da igrexa, porque
todos recordamos que
durante anos, para ela, a
Terra non se movía, eppur
si muove.♦

Galiza-Brasil,
CARNAVAL 2005
A.N.T.
En total, está previsto que oitocentas persoas desfilen polas rúas de Vigo a ritmo de samba como se de Río de Janeiro se tratase. Música, baile e moita festa
son algúns dos ingredientes que
se darán cita o día cinco de febreiro, grazas a iniciativa do
Bloco Chupaqui.
Se a historia do Carnaval comeza en Brasil na época da escravitude, cando os negros tocaban instrumentos tradicionais
para bailar e cantar en honra dos
seus deuses, estes días a festa
brasileira por excelencia vén de

cruzar o charco para facer parada
na cidade de Vigo.
O sábado 5 de febreiro desfilará o Bloco Chupaqui, unha
comparsa que percorrerá as rúas da cidade dentro da programación de Entroido, inundando
de enerxía, ao mellor estilo brasileiro, con música en directo e
todo un grupo de xente vestida
coa camiseta oficial, elaborada
por Buraco Shop especificamente para a ocasión, que acompañarán ao camión do Bloco. Unha
vez rematado o traxecto fixado
polos organizadores, os mem-

bros da comparsa ofrecerán unha festa na que non faltará caipiriña e samba.
Como indican dende a organización, a idea de irmandar Galiza e Brasil e de crear o Bloco
Chupaqui parte da realidade de
que “a cultura brasileira cada vez
é máis presente en Galiza e, en
Vigo, xa é posíbel atopar brasileiros por todas partes, xente loitadora con ganas de facer algo
que se pareza máis ao carnaval
que temos alá”.
Organizado por Belo Brasil,
Nilton Tavares, Renato, Enoque

Polos Camiños da Terra

de Meneses e Christopher, o obxectivo co que parte o Bloco é o
de “contar coa participación de
persoas de todas as razas e culturas para unha ampla integración
cultural, e transformarse nunha
referencia nacional e internacional do carnaval brasileiro en
terras estranxeiras”. Con todo, o
Bloco ten previsto ademais organizar accións culturais durante o
ano para estimular a participación de cara ao ano que vén, co
fin de acadar no 2006 que máis
de 1000 persoas desfilen coa camiseta oficial da agrupación.♦

Xesús Torres Regueiro

A capela do castro de Flores
Subindo de Betanzos, logo de saír da N-VI á altura de Ois, a uns
catro quilómetros no desvío camiño de Ponte Aranga, está o lugariño de Flores elevado sobre o
Mandeo que por aquí camiña encaixonado en parte para servizo
dunha desas minicentrais.
É un lugariño pequeno de non
máis de media ducia de casas, facendo de divisoria entre os concellos de Coirós e Aranga, ao que
pertence. Flores fainos pensar no
Florius que o romano Plinio lle
daba ao río Mandeo, segundo os
estudosos destas cousas.
Das moitas veces que subiramos até Ponte Aranga nunca pararamos en Flores, coa capela e o
castro un pouco agochados da estrada, até hai cousa duns cinco
anos. Daquela andaba por alí unha
máquina escavadora metendo os
tubos para a traída de augas. Paramos diante da taberna do “Legionario” (con sona gañada antano
polas troitas) e alí fóra estaba un
home como agardando por nós.
Preguntámoslle pola capela e o
home indicounos a dirección e
ofreceuse a acompañarnos. Semellaba non ter moito que facer nesa
hora e gustarlle a posibilidade de
facernos de guía. Polo camiño foinos amosando o terreo que ocupaba a antiga feira, un cruceiro pobre
do que ameaza caer a cruz, o desfiladeiro sobre o que o Mandeo vai
abríndose paso e agora canleado
en cimento para a produción eléctrica; máis adiante, case sen decatármonos, os muros do castro que
se advirten ben ao sur e ao oeste.
Polo norte, o corte do terreo fai de
foxo natural. Lembramos ter lido
algo sobre o torque de Flores achado aquí accidentalmente polo
1915, sen que por iso merecese
unha prospección axeitada.
Achegámonos aos restos da
capela, asentada na croa, e deunos mágoa o que vimos. Sen teito
dende hai décadas, as paredes seguen en pé mais dentro medraba a
vexetación como no monte veci-

ño. Mesmo un castiñeiro impedía
ollar ben o arco apuntado que lle
dá acceso ao ouso. No seu lado
dereito ollamos a pintura dun santo portando un mouro animal encadeado, cun longo rabo rematado nunha especie de serpe que
ameaza trabarlle na perna. Abandonamos o lugar coa sensación de
sermos dos últimos que imos
ollar estes restos pictóricos. Sen
dúbida, esta capela de Flores ergueuse na croa do castro para
cristianizar algún culto pagán e
quizá se construíu con pedras do
seu muros. A obra actual debe ser
do século XV ou XVI. O visita-

dor Del Hoyo xa a citaba en 1607.
Dámaso, o noso guía, mercou
unha casa aquí vai para vinte anos
e reconstruíuna. Pasa nela o verán
e as fins de semana. Nótaselle que
lle gosta isto. Láiase do abandono
e do implacábel proceso de ruína
da capela. Cando chegou aínda se
vian moitas pinturas xa desaparecidas. Amósanos o sitio delas e os
lenzos de muro que cubrían. Agora, unicamente permanece a do lado dereito do arco. Dámaso ten
limpado con fouce algunha vez e
feito xestións na Deputación na
época de Henrique Marfany, cando aínda sería doado conservar o

conxunto, pero todo en balde.
Cando regresabamos cara á
estrada un home viña todo suado
da herba seca. Era Emilio o do
“Legionario”, soubemos despois.
Queixouse tamén do abandono da
capela: “Tiña que mirar algo o alcalde, pero...” O caso é que, para
a nosa sorpresa, Emilio dixo levar
dezaseis anos de concelleiro e no
goberno municipal de Aranga (“é
o jefe dos obreiros”, di Dámaso)
mais el non dispón cousa: “eu nada, son un cero á esquerda”. Curiosa política a destes concellos
rurais eternamente gobernados
polos mesmos. Emilio botou man
da memoria. Díxonos que a romaría do San Roque e a Nosa Señora
de agosto desapareceu haberá cincuenta anos e a feira (“ui, a feira!”) máis, quizá polo ano corenta. Cadraba a día 8 todos os meses. A feira do Oito para os da bisbarra mariñá. Comentamos que
aínda a traen o “Mintireiro verdadeiro” e o “Almanaque agrícola
ZZ” (quizá copiados os datos do
desaparecido “Gaiteiro de Lugo”)
como se aínda se celebrase hoxe.
Pois aviados van os que se fien.
Cando a capela se foi arruinando o cura levou os santos e os
retablos para a parroquial de Feás. Outros elementos foron parar
a casas particulares. Até as portas
levaron. Disque a imaxe do San
Roque era avogosa das vacas que
non empreñaban. Xa desaparecido o culto, aínda daban con elas
unha volta á capela e botaban uns
patacóns por debaixo da porta.
Hai pouco paramos de novo
en Flores. Todo seguía igual.
Preguntei, por curiosidade, e
confirmáronme que en Aranga
volveran gañar as eleccións os
que estaban. A capela seguía o
seu proceso de ruína (iso si, agora limpa de broza por dentro) e a
única pintura, o de desaparición.
O castro continuaba no seu secular abandono. A feira segue figurando nos calendarios mais, se é
por iso, escusades de vir.♦
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Ugia
Pedreira
‘Hai noticias
de folk que
non teñen cabida
nos medios’
A.N.T.
Con tan só tres meses de actividade a páxina electrónica
do Conservatorio de Música
Tradicional e Folque é unha
das máis visitadas dentro do
eido tradicional. www.folque.com presentase ao tempo
como unha comunidade web
na que os navegantes poden
intercambiar información.
Como xorde a iniciativa?
O Conservatorio xa tiña
unha páxina estática. Nese
tempo fomos recibindo información musical de todo o país, feito que converteu o conservatorio nun verdadeiro foco informativo. Hai tres meses, coa axuda da empresa
Bandúa Produccións, puxemos en marcha esta nova proposta. Agora calquera pode
colgar nela a súa noticia, a
súa música ou os seus artigos.
O que está claro é que Galiza
necesita medios de comunicación, cantos máis mellor. E
este é rápido, actual e directo.
Cales son os obxectivos
marcados?
Dentro da música galega
precísanse lugares de intercambio de información. Hai
novas dentro do tradicional e
folk que non teñen cabida
nos medios de comunicación
convencionais. A nosa páxina
nace para informar do que está a acontecer neste eido, que
cada vez ten máis importancia dentro da cultura galega e
da industria, sector que pouco a pouco se está a construír.
Este é o noso gran de area.
Que contidos se poden
atopar?
Noticias e crónicas musicais, unha axenda coas actividades que se realizan en
Galiza, información sobre
novos proxectos galegos, así
como partituras que colgan
os navegantes e información
relativa ao conservatorio.
Nestes tres meses de
andaina, que percepción
ten do panorama musical?
Dende o de Nunca Máis
xurdiron moitos proxectos
interesantes. Hai moita creatividade, pero as veces está
un tanto agachada. A páxina
quere servir de escaparate
para que a xente saiba todo o
que acontece, musicalmente
falando, no país.♦

Xaneiro.

Febreiro.

Marzo.

Abril.

Maio.

Xuño.

Xullo.

Agosto.

Setembro.

Outubro.

Novembro.

Decembro.

Z
Z
E
U
Q
A
N
A
ALM
A.N.T.
En 1953 a compañía de produtos
fitosanitarios Zeltia, lanzaba unha publicación que se fixo moi
popular entre os labregos galegos, o Almanaque Agrícola ZZ. A
idea continúa até os nosos días
con moi poucas modificacións e
cunha característica invariábel:
sempre foi escrito en galego. A
cousa ten a súa miga se nos instalamos no ano de saída, no que a
lingua propia estaba proscrita da
vida pública, o que facía do Almanaque un pioneiro máis na recuperación idiomática, por máis
que os contidos só tiñan que ver

coas previsións meteorolóxicas e
con consellos sobre diferentes
cultivos e os correspondentes
produtos da casa editora a usar.
Pero se xa a compañía arranca, ademais de como negocio
cunha mentalidade galeguista
clara, tamén ten o seu mérito a
procura dunha certa calidade artística. Nos primeiros anos os debuxos son do magnífico pintor
de Marín, Manuel Torres, aínda
que despois foron facéndose
máis rotineiros. A publicación
chegou a acadar os 40.000 exemplares de tirada e servía tamén

como recordatorio de festas, lúas, refráns... pero non santoral.
Agora que sae o exemplar do
2005, é interesante lembrar aquel
afán rexenerador da vida do
campo co que nacía o Almanaque Agrícola ZZ. “Ti traballas a
terra, e dela tes que ir procurando cada ano máis para ir vivindo.
Coñecemos as túas penurias e
decatámonos das túas cavilacións. Vimos a axudarche, pensando como ti pensas, que na terra tes postas as túas esperanzas,
e estas teñen que dormir fóra namentras as novidades non están

en sazón de colleita. (...) Laboratorios Zeltia, os que fan o ZZ que
ti ben coñeces, ademais de querer vender os seus praguicidas,
tamén che ofrecen a súa axuda. É
unha Industria Galega e por mor
da nosa terra ten interés de facer
que a súa agricultura mellore
canto máis se poida”.
Desde hai uns anos o Almanaque convoca un certame de recuperación cultural. Para o 2006
o tema será o oficio de afiador.
Neste 2005 o gañador foi Xosé
Lois Ripalda, que nos explica polo miúdo o oficio de canteiro.♦
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O Bardo na Brêtema

Rudesindo Soutelo

Sem ânimo de roubo
Antes de nada quero esclarecer
aqui que não me consta que eu seja estrangeiro, e como compositor
que sou não pertenço à sociedade
de gestão de direitos da propriedade intelectual SGAE, senão a SPA
portuguesa. Isto é importante porque se vem dizendo que os compositores deste país estão todos
obrigados a ser sócios em exclusiva da SGAE, o qual é rotundamente falso. Além disso, como
editor de música, assino contratos

com muitos compositores onde
consta a entidade que os representa para os direitos de simples remuneração que a lei obriga a exercer por meio duma sociedade colectiva, e são mais os compositores estrangeiros inscritos na
SGAE que os espanhóis filiados
noutras sociedades. A lei sagra a
liberdade dos autores, inclusive a
promover e constituir outras sociedades de gestão em concorrência com as existentes, assim nas-

ceram DAMA, AIE, VEGAP ou
CEDRO. As entidades de gestão
sim têm a obrigação de aceitar a
administração de todos os direitos
que lhes sejam encomendados.
Existe uma insidiosa campanha de criminalização dos compositores e autores com desqualificações muito graves por terem a
pretensão de viverem do seu trabalho e exigir o cumprimento das
leis vigentes. Os compositores são
acusados de todos os males do pa-

ís, não só dos económicos, por reclamarem o seu salário legal, senão
também dos morais, pelos traumas
que parecem sofrer os ladrões do
trabalho intelectual alheio. Insultam os compositores tratando-os
de usurários e avarentos arrecadadores de impostos, que arruinam as
festas do país porque exigem a sua
parte igual que os cregos, os electricistas, os restaurantes ou os intérpretes da música. Algum juiz,
desses que a ministra de Cultura já

anunciara que precisavam de formação na matéria de direitos de autor, colabora em acender a pira para queimar vivos os compositores
se não aceitarem ser as marionetas
do grande capital.
As majors, multinacionais da
indústria da música, acabam de
ver rejeitadas no Tribunal de Defesa da Competência as suas pretensões monopolistas para controlar os compositores ao seu belprazer. Já a Comissão Europeia
tem assinalado que efectivamente
existe a tentação por parte das majors de socavar a acção unitária
dos compositores, e que a finalidade das sociedades de autores é
“salvaguardar os direitos e interesses dos seus membros frente
aos usuarios e distribuidores de
obras musicais”, e na Decisão do
12 de Agosto de 2002 indica que
“têm como fim a protecção do autor frente da indústria, impedindo
a esta impor ao autor a cedência
de todos os direitos” e ainda
acrescenta “se a gestão individual
fosse possível, as multinacionais
buscariam a maneira de obrigar os
autores a se desfazerem dos seus
direitos em beneficio delas”.
O grande capital controla subtilmente a opinião da sociedade mas
tem a habilidade de não aparecer
como instigador das suas acções,
senão tão-só como denunciante de
injustiças, enquanto manipulam os
fios dos incautos e tontos úteis para
espalhar as suas causas. Resulta curioso que esta guerra contra os compositores sempre parte dos meios de
comunicação controlados pelo
Opus Dei. Também têm bom
cuidado de não atacar os compositores individualmente senão só colectivamente, como se as sociedades de autores fossem de outro planeta e assim eles se aprestam a nos
libertar do perigoso inimigo. É ainda mais suspeitoso que de todas as
sociedades de gestão existentes na
Espanha tão só ataquem a SGAE,
responsabilizando-a mesmo por
coisas que nada têm a ver com a
sua função, como é o direito que
pagam as lojas de fotocópias ou o
que devem pagar as bibliotecas de
empréstimo e aluguer.
Às majors só lhes preocupa a
SGAE, que é quem de pôr freio à
sua desmedida voracidade globalizadora, e daí que tudo valha para
atacar e desprestigiar o colectivo
de compositores que a conformam.
Mariano Raxoi anunciara uma lei
para debilitar a SGAE e dar fôlegos as multinacionais. O mais patético é ver um coro de descontentes sociais, críticos com o sistema, algum intelectual e mesmo as
comissões de festas a colaborar
com os interesses do grande capital, e ainda por cima o fazem, dizem eles, sem ânimo de lucro.
Um compositor sem independência económica é um escravo de quem o mantém. Os
subsídios não são assépticos e
buscam a submissão dos autores
para que reprimam as críticas,
porque um criador livre, economicamente independente, é demasiado perigoso para o poder.
A liberdade tão-só se pode
exercitar sem ânimo de roubo.♦
ant@soutelo.com

A cabriña
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FRANCISCO CARBALLO

A Ucha das Horas

É

A dignidade de Mar adentro

a cabriña unha
planta paleotropical
(davallia canarensis)
que consegue boa
dispersión na Galiza:
“coloniza a caracocha
dos carballo vellos,
sobre os que desenvolve
un rizoma groso cuberto
de escamas da cor do
mel”(J. Izco). É planta
costeira, mais en vales
sombrizos penetra no
interior do país.
Podemos vela en
Herbón ou epifitando en
oliveiras e buxos.
A cabriña e o fento
(culcita macrocarpa) son
restos da flora do
terciario, anteriores ás
glaciacións do último
millón de anos. Nos
nosos días, nos que se
están a perder tantas
especies vexetais, a
contemplación destas
hedras milenarias e
destes fentos de verdor
rabioso peta na
sensibilidade ferida por
tanta contaminación.
Todas as mañás ollo,
desde a miña fiestra de
montaña, o fume de
Ence –en Lourizán,
Pontevedra– e recibo o
cheiro dos produtos
desta factoría. O estrago
de Ence e dos seus
anexos de cloro e
posíbel tisú é inmedíbel.
O contraste coa
rendibilidade
marisqueira, turística e
de industrias
alternativas non parece
que lles interesa a certos
sindicalistas que
prefiren pan hoxe e
fame mañá.
Están prometidas
manifestacións a prol
desta factoría
contaminante e son
observábeis formas de
impugnación de
dirixentes progresistas
non só desde debates
benvidos senón desde
personalismos. Dá que
pensar este fenómeno
sindical tan afastado da
mentalidade do
sindicalismo da
Internacional e das
reivindicacións
avanzadas do FSM e
mesmo de algúns de
Davos. Até que punto as
necesidades inmediatas
condicionan as mentes e
obnubilan as
intelixencias!
Mais a cabriña
pervive nas caracochas;
van enviarnos a
parecido refuxio os
destrutores do medio
ambiente, da saúde
ambiental e da
esperanza nun mundo
de diálogo? Ai cabriña
das caracochas!,
símbolo dunha
humanidade a levar ao
desastre se triunfan
encolerizados
inmobilistas.♦

A película Mar adentro, e canto
leva consigo de Galiza, navega
polo mercado cinematográfico
vento en popa. Aberta aos xuízos
que haberá de todo tipo. Pois velaí que cando nos coutan as situacións límite ou un vai vello, igual
que se acentúan as enrugas, se caricaturizan as faccións, tamén o
fan os vicios e as virtudes. Nesas
situacións semella que as cousas
queren saír das súas fronteiras naturais para esaxerarse e precipitarse no ridículo, no esperpento.
Para iso cómpre a dignidade cultivada, a elegancia de espírito, a
coherencia con un mesmo, saber
guiar as rédeas do demo ou do anxo que un pode levar dentro. Controlar as neuronas cando están sometidas a tensións ou cando xa
fraquean, non é fácil: vemos enfermos, vellos que se resisten a
selo, queren seguir coa empoleirada arrogancia insubstituíbel da
xente moza e da leña verde e caen no ridiculo para seren paveros,
“vellos verdes”, mimados egocéntricos, maniáticos, insoportábeis pelmazos de batallitas...
Xa don Ramón Otero de Trasalba, profundador nos clásicos,
nos Diálogos de Platón, no De
Amicitia ou De Senectute, de Cicerón, tan curtido nos Camiños da
vida –onde os cánticos de serea
tanto e de todo ofrecen– matinaba en que envellecer con dignidade é das cousas máis difíciles.
Asumía perfectamente cando se
abusaba da súa debilidade e bonhomía de patriarca, e tamén convidado para “adornar” eventos dese folclorismo de gaita e queimada no que algúns quixeron reducir
a Galiza. Don Ramón erguía entón a súa apaixonada verba, a súa
oratoría chea de sabedoría e unha
especie de soleada alborada iluminábao todo. O sempre lembrado e
insubornábel Manuel María teimaba niso mesmo namentres floreaba a súa barba. Dignidade interior e exterior, carisma que fulget,

Felipe Senén

O actor Javier Bardem interpretando a Ramón Sampedro.

como un nimbo en quen ben anda
e ben acaba. O pouso dado pola
formación, a sabedoría e os anos
andados ten que servir de algo,
igual que no outono as cores e as
luces ouridourean e fan madurecer os acios que serán viño para o
solidario brinde... o derradeiro
canto do cisne. Se acaso, que haxa
quen mire por un, para non perderse nun mundo de telderetes.
Na mesma onda de dignidade
está o tema recuperado maxistralmente por Amenábar para a
“sétima arte”, a vida de Ramón
Sampedro, filósofo da verdade,
do todo e da nada, nun tempo de
dupla moral, do mercantilismo
do mal gusto que quere guíalo todo con tal de vender. O tema da
liberdade nunha situación difícil
e nun país fisterrán. Obra en claves de dignidade e positivismo
que nos leva a valorar a vida, a
solidariedade a cavilar sobre o

suicidio e a eutanasia. Mar adentro forma parte dese labirinto entre a vida e a morte, tema de fondura, de amplos horizontes, de
luces e sombras, película apta para todos os públicos, que implica
calquera tipo de espectador para
facelo actor. Filme necesario, entre tanto lixo que non supera a fase anal, sexo, sangue e outros tópicos que habitan nos particularismos de pseudoxenios. Por algo
tan aplaudido nas pantallas de todo o mundo. Unha proba máis de
que os guións e os mesmos actores están arredor de nós, igual
que na drogaría se ofrecen as cores e os pincesis ou nas tendas de
música os instrumentos musicais... o que cómpren son os artistas que saiban tanxer esas cordas da arte para provocar emocións e harmonía social, para informar e axudar a formar, a educar. Por fin!, agradecemos que se

afondara no tema con escenarios,
acentos e idoma galego, o complicado labirinto de Galiza. Agradecemos que se fuxira desa tendencia –que semellaba blindada–
cando se tratan as nosas cousas,
de esperpentizar o que xa de por
si está de abondo demacrado, enchapapoteado. Mar adentro é filme no que pesa a humildade sobre o derroche, a imaxinación sobre a técnica; pasará aos primeirísimos espazos da historia do cinema, no mundo e moi epecialmente en Galiza. Moito queda
pois por aprender para quen queira. A humildade de saber entender o espazo que un ocupa na inmensidade do cosmos, do tempo,
da sociedade... ese humanismo
panteísta ou franciscano, pode
ser punto de partida para acender
a luz da dignidade, especialmente cando o desánimo, os anos e os
esperpentos acosen.♦

As Bioinvasións na Galiza
Xurxo Pérez Pintos
Xosé Bouzó Fernández
Colección: NÓS OS GALEGOS

Os centos de especies que colonizaron Galiza: a
rola turca, o argazo, o visón americano ou a
cotorra arxentina. Tamén a mimosa, o eucalipto
ou a perca americana. Casos da ampla nómina de
bioinvasións que sofre a nosa terra e unha
evaluacion dos seus riscos certos.

A NOSA TERRA
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O Trinque
Festa da Vincha
A vincha é unha receita propia
do Entroido que se fai na vexiga
do porco con ovos, leite e manteiga. En Cerdedo danlle moito
aprecio e organizan anualmente
unha festa de exaltación deste

doce. Ademais de escoller a mellor vincha do ano e papar orellas, filloas e outras delicias, hai
actuacións musicais e mostra de
artesanía. O próximo 5 de febreiro desde as 12 do mediodía.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

1970 e o 2004 que inclúe as
series Os últimos labregos,
Chapapote e Finisterrais.

VARI CARAMÉS
O fotógrafo mostra as súas
imaxes, de gran formato, na
galería Ana Vilaseco. A súa
fotografía actual, aínda que
parte de elementos figurativos, evolúe cara a abstracción onde ten especial relevo a cor.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR

Vari
Caramés
mostra as
súas
fotografías,
a cor, na
galería Ana
Vilaseco da
CORUÑA.

Cerdedo

verse no Quiosque Alfonso.

■ ACTOS

AS LINGUAXES
DE PICASSO

FESTA DA VINCHA
Xa van pola 5ª edición e celebrarase este sábado 5 a
partir das 12 h. no Adro da
Igrexa. Haberá degustación
e venda deste popular postre, asi como de filloas, flores, orellas... mostras de artesanía de cestaría, ferreiría,
etnográfica, actuacións de
grupos folclóricos, servizo
de bar, xantar enxebre...

Cervo
■ EXPOSICIÓNS

DE CUBA
PARA GALIZA...

Arto
Tunçboyaciyan, na
foto, e The
American
Navy Band
tocan o
próximo
sábado 12
no Palacio
da Ópera
da CORUÑA.

...no centenario das Sociedades de Instrución é o título da mostra que poderemos contemplar no Museo
Histórico de Sargadelos,
até o 11 de febreiro (de
martes a sábado de 10:30 a
14 e de 15:30 a 18:30).

A Coruña
■ ACTOS

MUJER Y POLÍTICA
EN ESPAÑA
Con voz y voto. Mujer y política en España entre 19311945 é o título do libro de
Carmen Domingo, licenciada en Filoloxía Hispánica na U. de Barcelona e, actualmente, colaboradora de
distintos medios de radio e
tv, que presentará o libro este xoves 3 ás 20 h. na Aula
de Cultura de Caixa Galicia (Médico Rodríguez).

A NOVA LEI DE
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

BIBLIOTECAS GALEGAS

Os sistemas autonómicos de
bibliotecas, nomeadamente
as galegas, van ser o obxecto
de debate nunha mesa redonda que se vai celebrar o venres 4 ás 19 h. no salón de actos da Biblioteca do Estado.
Os participantes na mesma
son: Assumpta Bailac Puigdelliboll, responsábel das bibliotecas públicas catalás;
Juan Sánchez Sánchez, xefe do servizo do libro, arquivos e bibliotecas de Castilla La Mancha; Fernando Armário Sánchez, Director
Xeral de Bibliotecas e Arquivos da Comunicade de Murcia; e Daniel Buján, moderador e Xefe do Servizo de
Bibliotecas.
■ EXPOSICIÓNS

O EXILIO DOS NENOS
Até o 28 de febreiro pode

Mostra que acolle o Arquivo do Reino de Galiza até o
13 de febreiro.

As imaxes do máis coñecido concurso internacional
de fotografía sobre a natureza, na súa edición correspondente ao ano 2005, poderanse contemplar no
Aquarium Finisterrae.

CREACIÓN DIXITAL
Até o 16 de febreiro podemos visitar esta mostra no
Centro On Imaxin@rte.

D E

Até o 14 de febreiro podemos ollar, no Colexio de
Arquitectos, esta colección
de fotografías sobre a cidade norteamericana.

DE HAES
Esta mostra de pintura permanecerá no Museo de Belas
Artes até o 20 de febreiro.

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
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

Este pintor e escultor ten
obra exposta na sala Arte
Imagen até o 16 de febreiro.

ARQUITECTURAS
AUSENTES DO S. XX

Astrud, dúo capaz de combinar a
electrónica co pop máis acústico e
facer desde baladas rompedoras
até hits bailabeis, letras cheas de
ironía e humor contando verdades
coma puños... estarán, acompañados polos Superputa, o xoves 3 ás
22:30 na sala Capitol de SANTIAGO (antecipada en Tipo, Gong e A
Reixa); o venres 4 no Playa Club
ás 00 h. da CORUÑA (en Portobelo
e Nonis); e o sábado 5 escoitaremolos na Iguana Club de VIGO ás
00:30 h. (antecipada en LP, Columna, Gong e Casa de Arriba).
As entradas custan 10 euros, antecipada, ou 12, na billeteira.♦

mostra Ruedo Ibérico, un
desafío intelectual.
■ MÚSICA

CON RAÍCES

CARTOGRAFÍAS
SONORAS:

Esta mostra organizada pola
Fundación Barrié e o Ministerio de Vivienda amosa
21 obras que foron proxectadas pero non construídas,
ou que foron construídas e
perduraron un breve espazo
de tempo, ben polo seu derrubo ben por ser concebidas como temporais. Proxectos de Alvar Aalto, Wales Gropius, Le Corbusier,
El Lissitsky, Adolf Loos,
Mies van der Rohe, Alejandro de la Sota, Giuseppe Terragni ou Frank
Lloyd Wright, que poderemos admirar até o 15 de
maio. Obradoiros didácticos
para escolares e visitas guiadas para adultos. Máis información en www.fbarrie.org.

A Fundación Barrié organiza unha nova serie de
concertos, que reunirá intérpretes masculinos contemporáneos de orixes diversas, coa voz como instrumento de conexión entre
o intérprete e a súa cultura e
o público. Os concertos darán comezo o sábado 12 ás
21 h. no Palacio da Ópera
con Arto Tunçboyaciyan
& The American Navy
Band,: elementos tradicionais e actuais da Armenia e
da Anatolia fundida con outras experiencias como o
jazz; composicións orixinais que o seu criador denomina “folk de vangarda”.

GALICIA EN
ARQUITECTURA XXI

Car teleira

Mostra da Fundación Barrié na que se fai un percorrido pola creatividade e
produción arquitectónica no
noso país, desde as orixes da
arquitectura moderna até a
actualidade, con obras de 51
profesionais, entre os que se
pode atopar a Alejandro de
la Sota, Ramón Vázquez
Molezún, Peter Eisenman,
Enric Miralles, Aldo Rossi, Álvaro de Siza, Arata
Isozaki, Manuel Gallego,
Víctor López Cotelo ou
César Portela, entre outros.
Obradoiros didácticos para
escolares e visitas guiadas
para adultos. Máis información en www.fbarrie.org.

☞

Co Atlántico na mirada titula a mostra de fotografías
que podemos contemplar
na Casa de Cultura Salvador de Madariaga até o domingo 6. Nela recóllense
75 imaxes realizadas entre

Astrud & Superputa

O ciclo de concertos promovido polo Concello e
Caixanova presenta en directo ás portuguesas Tucanas, o vindeiro xoves 10 ás
21 h. no teatro Rosalía de
Castro. Entradas á venda na
billeteira do teatro, ou no
servizo de telebilleteira no
teléfono 902 434 443, por
7, 9, 12 ou 15 euros.

JUAN VILLORIA

FEDERICO
GARCÍA CABEZÓN

E S P E C T Á C U L O S

CLOSER. Os amores,
ciúmes, traizóns e reconciliacións de dúas parellas que
se intercambian entre si. Diálogos intelixentes, actitudes melodramáticas e cinismo nunha
película que non evita tratar o
sexo como o que é.

☞

OS RAPACES DO
CORO. Historia dun internado na Francia de posguerra. Melodrama pedagóxico,
agradábel de ver. O profesor
mao é moi mao e o bo é moi
bo.

☞

SÓ UN BICO. Ken Loach preséntanos unha película de amor entre unha irlandesa católica afincada en Escocia e
un paquistaní de Glasgow. A intolerancia relixiosa e racial dificultan a relación entre os dous
rapaces. Comedia romántica.

☞

Astrud.

DOS LIBROS

Expón, xunto con Mónica
Alonso, até o 3 de marzo na
Fundación Caixa Galicia.

A librería A Ver Ho amosa
as súas fotografías até o
venres 11.

E

CHICAGO

SALVADOR CIDRÁS

JIMENA BERENGUER

C U L T U R A

A VIDA É UN MILAGRE. O director iugoslavo Emir Kusturika (Papá está en
viaxe de negocios) presenta unha das mellores películas da
temporada. Ambientado na Servo-Bosnia, o filme reune humor,

música, paisaxes, política, boas
interpretacións, un excelente
guión e a marca persoal, felizmente excesiva, do seu director.

☞

DÚAS IRMÁS. Dúas
irmás chegan á casa da
súa madrasta, unha muller coa
que teñen unha mala relación a
consecuencia dun pasado escuro que non se remata de aclarar. Ademais, na casa comezan
a suceder fenómenos estraños.

☞

DOPO MEZZANOTTE. Un ladrón de coches, a
súa noiva, a compañeira de piso
desta e un vixilante do museo do
cinema forman dous triángulos
amorosos cunha intriga policial
polo medio. Comedia romántica.

☞

SKY CAPTAIN. O
mundo recibe o ataque
dunhas máquinas ao tempo que
desaparecen varios científicos
dun grupo de investigación secreto, de modo que o Capitán
Sky e a xornalista Polly Perkins
deben investigar que sucede.

☞

WHISKY. Fita uruguaia, con interprete de

Ferr ol
■ EXPOSICIÓNS

LOUREIRO
Desde o venres 4 e até o 28
de febreiro presenta, na galería Sargadelos (Rubalcava 30-32) a súa Serie Naufraxios.

SOTOMAYOR 1875-1976.
DE CALLE REAL
Até o 20 de febreiro pode
ollarse esta mostra no Centro
Cultural Torrente Ballester.

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao público o seu museo, no que
se poden contemplar esqueletos de diferentes animais
e unha colección de pegadas e de minerais, entre outros elementos. O horario é
de 9:30 a 13:30 e de 16:30
a 20:30, de luns a venres.
■ MÚSICA

SHOTTA
O sábado 5 na Fundaçom
Artábria ás 21 h. (12 euros
a entrada), en solitario, co
seu disco “La selva”. O sevillano sorprende con seu
descaro e frescura nun disco con colaboracións de lu-

orixe galego, Andrés Pazos.
Película sobria, con grande
economía de diálogos e de orzamento. Un xudeo, fabricante
de calcetíns, debe recibir ao seu
irmán que vive no estranxeiro.
Para iso finxe que está casado.

☞

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

Presenta o clásico Romeo
e Xulieta este xoves 3 ás
20:30 h. no teatro Principal de OURENSE; o xoves

4 desprázanse até VILAGARCÍA DE AROUSA, para
actuar no Auditorio Municipal.♦
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Ballet de Carmen Roche

que podemos contemplar
na galería Marisa Marimón
até o 23 de marzo.

OS RENOVADORES
No Museo Provincial, até o
27 de febreiro. Ademais
desta mostra, neste mesmo
lugar poderemos ver as
obras de Lola Beiras até o
venres 11.

CÁRMENES
Este é o título da mostra de
Amando González que, até
o 13 de febreiro, poderemos
ver no edificio Simeón.

Pontedeume

Ignacio
Burgos
expón na
galería
Marisa
Marimón de
OURENSE.

■ EXPOSICIÓNS

DEZ ANOS
DE TREME A TERRA

Loureiro
mostra as
súas
creacións
na galería
Sargadelos
de FERROL.

xo e textos de impacto. O
supervendas do hip hop estará acompañado de Furnier & Dart e de DJ Tedu.

Gondomar
■ ACTOS

TERTULIAS DO IEM
O encontro desta ocasión
terá como protagonista o
profesor e dirixente político
Miguel Barros, que será
presentado polo psicólogo
e concelleiro Rafael Lores
Rosal. Poderemos escoitalos este venres 4 ás 20:30 h.
no Pazo da Escola no Barrio de Moreira en Mañufe.

cións na galería Clérigos
até o 27 de febreiro.

ISAAC DÍAZ PARDO
Na Fundación Caixa Galicia podemos ollar esta retrospectiva da súa obra pictórica, composta por cadros
pertencentes aos fondos da
entidade, até este venres 4.

Monfor te
■ TEATRO

O ENCORO
Esta obra será representada
polo Teatro do Atlántico
este xoves 3 na Casa da
Cultura.

Lugo

Our ense

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

GARCÍA GESTO

IGNACIO BURGOS

Pódense ver as súas crea-

Tela y metal titula a mostra

O cantante
sevillano
Shotta
estará o
sábado 5 na
Fundaçom
Artábria de
FERROL.

Até este domingo 6, poderemos visitar, no baixo do
Concello, dúas mostras sobre os Dez Anos de Treme a
Terra e A reconversión naval nos 80. Ademais, no
Tostaky, outra exposición
sobre As mobilizacións da
actual reconversión.

viaxe no tempo a través de
paisaxes sonoros pouco explorados até agora. Unha boa
mostra do flamenco fusión
para a noite do venres 11 ás
23 h. no Liceum (6-5 euros
adiantada, 3 os socios).

Pontevedra

Santiago

■ EXPOSICIÓNS

■ CINEMA

BRIGADAS

TRES CARAS DO MEDO

INTERNACIONAIS.
IMAXES RECUPERADAS

Até o 6 de marzo, o Café
Moderno acolle esta reconstrución a través de
imaxes de reporteiros gráficos como Robert Capa,
David Seymour e Agustí
Centelles a grande aventura humana das Brigadas Internacionais na Guerra Civil. As imaxes, moitas inéditas, evocan a vida e loita
destes voluntarios, así como a repercusión que o
conflito tivo en todo o mundo. Visitas comentadas para
grupos de adultos (previa
inscrición no telf. 986 864
612) e para o público en xeral sen reserva previa, todos
os mércores ás 19:30 h. e
sábados ás 18:30 h.
Mostra de Adriana Martín
na galería Sargadelos até o
14 de febreiro.

momentos creativos da actualidade do país veciño.
Paisaxes é como titula Lisi
González a súa serie fotográfica sobre o corpo humano como parte da paisaxe.
Ambas mostras estarán no
Liceum até o 11 de marzo.

■ MÚSICA

■ MÚSICA

CINECLUBE COMPOSTELA

JAZZ NO PRINCIPAL

BABEL

O teatro pontevedrés acolle
una nova edición deste ciclo
que, o sábado 12 ás 21:30 h,
presenta a actuación de João
Moreira, xunto con SPJPontevedra Jazz Group. Parellamente aos concertos tamén se organiza un obradoiro
co artista ás 11 h. no Antigo
Conservatorio (r/ Afonso
XIII). A entrada é de balde.
Info en: www.pontejazz.org.

Desde o 2003 varios músicos
de tendencias moi distantes
(flamenco, soul ou folk) xuntáronse neste proxecto para
crear un contexto sonoro no
que estes estilos se complementaran sen renunciar á
personalidade dos intérpretes. Traballan principalmente
versións de cancións ou temas instrumentais, polo que
un concerto seu é como unha

ENCONTROS CO MAR

■ ACTOS

COLOQUIO
CINEMATOGRÁFICO

É un novo periódico quincenal de
actualidade crítica que aposta polos movementos sociais, co obxectivo de trascendelos e chegar
a moita máis xente. A difusión é
estatal e o Nº 1 sairá o 3 de marzo. Presentarano en LUGO este
xoves 3 ás 20:30 n’A Cova da
Terra (Noreas 12) e o venres 4 á

mesma hora na galería de arte Esmelgar (Rúa Nova 66). Na CORUÑA a presentación será o mércores 9 ás 20 h. no Centro Social
A Treu (Travesa de S. Xosé 2 -zona da pza. de España). Máis información en diagonalperiodico.net, onde se pode ver o Nº 0
promocional.♦

BERTOLT BRECHT
Ciclo que o cine Yago adica o
autor alemán. O mércores 9,
ás 20 e 22:30 h, podemos
ollar A quen pertence o
mundo? / Kuhle Wampe
(Slatan Dudow, AlemañaSuíza, 1932); o xoves 10 en
sesión única ás 20 h, O meu
nome é Bertolt Brecht-Exilio nos EUA / My name is
Bertolt Brecht (Norbert
Bunge - Christine FrischeDefoy, RFA, 1989), e ás
22:30, tamén en sesión única, Os verdugos tamén morren / Hagmen also die
(Fritz Lang, EUA, 1943).

O Porriño

Diagonal

O Yago proxecta estas tres fitas: A noite do cazador, Dr.
Jekyll e a súa irmá Hyde e
Seis mulleres para o asasino
entre o venres 4 e o martes 8
en sesións ás 18, 20:15 e
22:30 h, alterando cada día a
orde das películas. Información en www.salayago.com.

Proxección e coloquio ao
redor das curtametraxes
Santa do Maracatu, Capiba,
ontem, hoje e sempre, Um
instante maestro Nelson Ferreira, Trajetória do frevo e
O último bolero no Recife,
do director brasileiro e especilaista en cine documental
Fernando Spencer Hartmann, que estará presente.
Este venres 4 ás 20:30 h. na
Casa da Cultura.
■ EXPOSICIÓNS

PORTUGALES
É unha mostra dun colectivo
de artistas de distintas rexións portuguesas que, a través da pintura e a escultura,
quere recoller os principais

No auditorio da Facultade de
Xornalismo, o mércores 16
ás 19 e 22:30, proxectarase
Sombras / Shadows (John
Cassavetes, EUA, 1959),
xunto coa curtametraxe A
marcha / The march (James Blue, EUA, 1963); e o
mércores 23 ás 20 e 22:30, O
que leva as labazadas / He
who gets slapped (Victor
Sjöström, EUA, 1924),
xunto coa curta Idilio na
praia / Idylle à la plage

(Henri Storck, Bélxica, 1931)
■ EXPOSICIÓNS

RAFAEL CANOGAR
Até o 6 de marzo a Fundación Caixa Galicia acolle
un percorrido cronolóxico
pola obra, sobre papel, dun
dos artistas máis comprometidos e fundamentais deste tempo, que permite coñecer a súa traxectoria desde o
realismo crítico á abstracción, a pertenza ao grupo El
Paso e investigacións máis
recentes. Pódense facer visitar concertadas para grupos
de adultos (previa inscrición
no telf. 981 552 577) e visitas para público en xeral os
mércores ás 19:30 h. e sábados ás 18:30h. sen inscrición previa.

JUAN RODRÍGUEZ
Mostra de fotografía, baixo
o título Patagonia, na Fundación Torrente Ballester
até o 25 de febreiro.

ANGELITOS NEGROS

Miguel
Barros
participa
nas Tertulias
do IEM en
GONDOMAR
este
venres 4.

O cineasta
brasileiro
Fernando
Spencer
falará na
Casa da
Cultura
do PORRIÑO
este
venres 4.

Varios artistas homenaxean
ao cantante galego-cubano
Antonio Machín con esta
mostra, que se pode visitar,
até o 3 de marzo, na galería
Auriol Arte.

TRANSPLANTES
DE BELEZA
Na sala SQC até o 11 de febreiro.

JUAN YUSTE
Mostra na galería Espacio
48, até o 13 de febreiro.

PEDRO CALAPEZ
A exposición Piso Zero inclue, principalmente, pinturas, debuxos e acuarelas realizadas entre 2001 e 2004, algunhas delas inéditas e creadas adrede para esta mostra
que poderemos contemplar
no CGAC até o 27 de marzo.

O pintor
portugués
Pedro
Calapez
expón no
CGAC de
SANTIAGO.
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Pedro Calapez é un dos pintores portugueses que máis
sabiamente construiu o seu
proxecto artístico, soubo enraizar cada proxecto nun lugar, nun tema ou nun momento específico, unindo esta espacialidade á conquista
da pintura abstracta.

ALFONSO COSTA
A vertixe na mirada, mostra
deste pintor noiés que podemos contemplar no salón
artesonado do Colexio de
Fonseca.

ADOSADOS
A Fundación Granell amosa,
até o 15 de marzo, diversos
traballos de artistas novos.

SKY SHOUT
A mostra A pintura despois
da pintura pódese ollar, até
o 27 de marzo, no Auditorio
de Galicia.

ANTONIO BALLESTER
Greens chámalle á mostra
da galería DF (rúa de San
Pedro 11) e onde poderemos contemplar vídeos con
episodios da súa vida: en diferentes empregos temporais, enfermo, cos seus amigos... fotografías ou obra en
papel de pequenas imaxes
obtidas da páxina electrónica da Guarda Civil, que dan
pé á reflexión sobre a orde,
o prohibido, o permitido, o
abstracto e o figurativo. Até
o 12 de febreiro.

Convocatorias
VIII ENCONTRO GALEGO E
XI GALEGO-PORTUGUÉS DE
EDUCADORES POLA PAZ
Entre o 15 e o 17 de abril terá lugar este encontro no hotel Novotel
de SETÚBAL (Portugal). Un ano
máis, esta será unha boa oportunidade de escoitar e debater cos poñentes, participar nos obradoiros e
xogos, escoitar experiencias, asistir á presentación de materiais,
etc. O programa dará comezo o
venres 15 con xogos e unha conferencia sobre a Axenda Hexemónica, impartida por José María
Tortosa. O sábado 16 estudarase
o tema Educación pola paz, da
man de José Barata Moura; tamén haberá tempo para a presentación de experiencias e a realizacións de obradoiros que traballarán coa danza, os xogos cooperativos, os sons, o psicodrama, as
sombras chinesas e as cores para
abordar diferentes temas. O domingo 17 abordarase a constitución da organización galaico-portuguesa de educadores pola paz.
Durante o encontro, tamén haberá
exposición e venda de materiais.
As inscricións que cheguen antes
do 31 de marzo terán un custo de
40 euros (non sendo os socios do
MEP e estudantes e parados que
pagan 25); despois desta data o

prezo será de 50 e 35 euros respectivamente. Para inscricións
con aloxamento as custes van desde 110 até 140 euros. Para formalizar a matrícula e inscribirse hai
que contactar con Nova Escola
Galega no 981 562 577 ou
neg@iaga.com, jares@udc.es e,
en Portugal, con helena.proenca@netvisao.pt ou chamando ao 2
120 158 628.

CURSOS CHARTER
O teatro Galán organiza unha serie de obradoiros, para os que se
precisa un mínimo de matrículas
confirmadas para levar adiante. O
programa inclúe un Taller intensivo de danza entre o 21 e o 23 de
febreiro (16 h. a 22 h.), impartido
por Janet Rühl e Arnd Müller.
Daranse principios de Contac-Improvisation, para o que é necesaria
unha certa experiencia en técnicas
de movemento. O programa
abrangue un quecemento para sensibilizar a percepción e un adestramento do centro do corpo e a súa
extensión. Tamén unha clase técnica e por último bailar usando
principios como a relación co espazo, confianza, responsabilidade
e os diferentes niveis de movemento. Hai que matricularse antes
do 4 de febreiro e o custo é de 110

euros. Para inscricións ou máis información chamar ao 981 585 121
ou enviar datos completos a teatrogalan@mundo-r.com.

AXUDAS A INICIATIVAS
SOCIAIS
Para entidades galegas, sen ánimo
de lucro, que desenvolvan programas dirixidos a mulleres ou menores en situacións de carencias graves, conflitos, desigualdades ou vítimas da violencia doméstica. O
prazo de solicitude vai desde o 1
de febreiro até o 31 de marzo. Máis
información en www.fbarrie.org.

III PREMIO Á INVESTIGACIÓN
DA FUNDACIÓN BARREIROS
Poderán participar aqueles traballos de investigación relacionados
con solucións tecnolóxicas, innovacións, estudos de prospectiva ou
análises de tendencias que contribúan á redución do impacto da automoción no medio ambiente en
xeral. Remitiranse dous exemplares impresos e encadernados indicando no sobre “Premios Eduardo
Barreiros” ao enderezo da fundación sito na rúa Méndez Núñez 17,
28014 de Madrid antes do 27 de
febreiro. Máis información no 917
014 807 ou en www.fundaciónbarreiros.org.

PREMIO DAS LETRAS E
DAS ARTES DE GALICIA
Ten como finalidade a de recoñecer e recompensar o labor daquelas persoas que, coa súa traxectoria creadora, contribuísen á
conservación, difusión e engrandecemento da cultura galega en
calquera das súas dimensións.
Convocado pola Consellaría de
Cultura, está dotado con 36.000
euros, sendo indivisíbel e non
podendo concederse a título póstumo, aínda que se poderá declarar deserto. A presentación dos
candidatos pode realizala calquera institución, fundación,
academia, federación, asociación ou centro cultural ou de
investigación, mediante un escrito dirixido ao conselleiro de
Cultura, Comunicación Social e
Turismo, consonte o modelo que
figura no DOG do luns 31 de xaneiro do 2005. Este escrito e o
currículo serán presentados no
rexitro xeral da consellaría ou
nos rexitros das delegación provinciais desta antes do 15 de
marzo do ano en curso. O premio resolverase o 17 de maio
nun acto institucional. As decisións do xurado sonn inapelábeis. Máis información no DOG
antes citado.♦

LORETTO
BLANCO SALGUEIRO

coitala, baixo a batuta de
Antoni Ros Marbà e con
Ilona Timtchenko ao piano, presentando composicións de X. De Paz, S. Prokofiev e F.J. Haydn. O xoves 10, con este mesmo director e coa soprano María
Orán, interpretarán obras
de Mompou, Chausson, e
Ravel.

As súas pinturas poden verse na galería Bacelos até o
25 de febreiro.

BELÍN ÁLVAREZ
Na Casa das Artes pode
verse a súa obra até o 13 de
febreiro. Tamén até este
día, o traballo Luz e Color
de Antonio Heredero.

DIAMOND DOGS

Carmiña
Flor de
Galicia
(1926),
litografía
do cartel da
película, que
podemos
contemplar
na mostra
A Galicia
Moderna do
CGAC
compostelán

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 sobre o ritmo que
marcaron os feitos culturais e
acontecementos históricos no
devir do noso país.

O sábado 5 de ás 21:30 h.
van tocar na sala Capitol.
Volven estes suecos cun
novo disco “Atlantic
Crossover” para traernos
o seu directo, que xa é unha referencia do rock actual, que mantén vivo o
espírito dos Stones, Faces
ou Scorchers. Tocarán
xunto con The Casanovas, formado por músicos
de bandas como Killer
Barbies, Siniestro Total,
Tren Fantasma ou High
Sierras.
■ TEATRO

AS LARANXAS
MÁIS LARANXAS...

■ MÚSICA

O Centro Dramático Galego representa esta obra de
Carlos Casares, adaptada e
dirixida por José Caldas,
desde o mércores 2 ao domingo 13 de febreiro no
Salón Teatro. Un espectáculo familiar recomendábel para público de calquer
idade.

REAL PHILARMONÍA
DE GALICIA

Y COMO NO SE PUDRIÓ:
BLANCANIEVES

Este xoves 3 poderemos es-

Na sala Nasa, o venres 4 e

RUBÉN LEDO
Mostra as súas pinturas na
Casa da Xuventude até este
venres 4 de febreiro.

FOTOGRAFÍA
CONTEMPORÁNEA
As mellores imaxes pertencentes á Colección de Telefónica exhíbense desde este
venres 28 e até o 5 de xuño
na planta baixa do MARCO.

sábado 5 represéntase esta
obra das 22 h. en diante da
man de Atra Bilis.

primando o risco da creación antes que a busca de
resultados.

A LEBRE DE MARZO

Vigo

O teatro Galán presenta este programa especial de inverno que reúne teatro,
danza ou programas propios (como curtos ou Fóra
de serie). O venres 11 e sábado 12 ás 22 h, terá lugar a
XII edicion dos Curtos de
Teatro: programa dobre integrado por propostas curtas de creación escénica
presentadas ao público co
atractivo de ser procesos de
investigación sen a cobertura da montaxe cerrada,

■ ACTOS

CASA DO LIBRO
Nesta libraría presentará
Antón Bouzas o seu libro
Xosé Teixeiro. Obra plictórica de un psiquiatra músico, o luns 7. O xoves 10
Susana Veiga, acompañada
polo editor Gonzalo López
Torres, presentará o seu libro Diario de un manipulador. Ambos actos terán
lugar ás 20 h.

■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO GARCÍA
SEADUR
A Agrupación Fotográfica
Galega abre a súa sala de
exposicións (Uruguay 17,
entrechán) para a mostra
deste fotógrafo baixo o título de Dez anos de cor e movemento. Até o 15 de febreiro de 19 a 21 h. de luns
a venres.

CODERCH 1940-1964
A exposición deste arquitecto catalán é a que alberga a sala de mostra do Colexio de Arquitectos, até o 6
de marzo.

GALA FERNÁNDEZ

D.O.G.
CONSELLARÍA DA PRESIDENCIA,
RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Vense de establecer un procedemento para
solicitar axudas destinadas a paliar a incidencia no sobrecusto do gasóleo agrícola
nos resultados económicos das explotacións e cooperativas agrarias. Poderán acollerse a estas axudas os titulares de explotacións agrarias inscritos no réxime especial agrario da Seguridade Social, como
traballadores por conta propia ou no réxime especial de traballadores autónomos,
na actividade de agricultura, gandería, caza e silvicultura. Tamén se poderán acoller

as sociedades agrarias de transformación e
as cooperativas de explotación comunitaria
da terra. A axuda consistirá nunha subvención directa de 0,06 euros por litro de gasóleo B agrícola. As solicitudes poderán
presentarse até o 28 de febreiro do 2005,
no rexistro xeral da consellería de Política
Agroalimentaria.

CONSELLARÍA DE INNOVACIÓN,
INDUSTRIA E COMERCIO
CORRECCIÓN DE ERROS. Advertido un erro na
Orde do 15 de novembro do 2004 pola que
se convoca o III Premio Galicia Innovación
Junior, publicado no DOG 228, do 23 de

novembro do 2004, procédese á oportuna
corrección: na páx. 16.055, no artigo 4º, no
último parágrafo onde di: “A segunda fase
iniciarase o 29 de febreiro coa publicación
na páxina web www.dxid.org e www.galiciainnovacion.com dos 16 traballos preseleccionados polo xurado, entre os que
posteriormente se repartirán os dous primeiros pemios e os 12 accésits”, debe dicir: “A
segunda fase iniciarase o 29 de febreiro coa
publicación na páxina web www.dxid.org e
www.galiciainnovacion.com dos 16 traballos preseleccionados polo xurado, entre os
que posteriormente se repartirán os dous
primeiros premios, os dous segundos e os
12 accésits”.♦

Entre o martes 8 e o venres
18 de febreiro é posíbel ver
os debuxos e pinturas desta
artista na sala de exposicións
da Casa da Xuventude.

PENSO, LOGO ACTÚO
As ONGs Amarante e Implicadas no Desenvolvemento organizan no seu local (Avda. Camelias 14, baixo) esta mostra de 10 paneis
que tratan a fame, os medicamentos, solucións para a
pobreza, a auga, a era da comunicación, o café, etc. Até
o luns 14 de febreiro.

ELENA GÓMEZ
Até o 13 de febreiro na sala
VGO.

COLECCIÓN
CAIXANOVA
A planta primeira do Centro Social da entidade acolle unha escolma de máis de
120 obras da súa colección
particular, entre as que destacan as adquisicións máis
recentes, onde a fotografía
ten un lugar relevante.

CAROLINA MARTÍNEZ
Agalería Dua2 acolle até o 25
de febreiro a mostra Un anaquiño de ceo, de luns a venres
de 11 a 14 h. e de 18 a 21 h.,
e os sábados de 12 a 14 h.

ARQUITECTOS
GALEGOS
O Consello da Cultura Galega e a CRTVG organizan
esta mostra de cartaces no
Colexio de Arquitectos, que
está acompañada do documental A idea construída.

Mª CARMEN IGLESIAS
A Sala II do CS Caixanova
acolle unha mostra da obra
desta artista até o domingo
6 de febreiro.

20 DESARRANXOS
O MARCO acolle unha mostra sobre o Panorama da arte brasileira, conformada
por 57 obras en todo tipo de
soportes, como instalacións,
intervencións, obxectos, pinturas, gravados, esculturas,
videos, etc... concebidas a
partir da idea do desarranxo
artístico de estruturas, materiais, da dimensión formal

Edificios
Trade
(Barcelona,
1968),
de Jose
Antonio
Coderch,
a quen
o Colexio de
Arquitectos
de VIGO
adica unha
exposición
na súa sede.

■ Alugo cuarto a moza en Santiago.
Zona Avda. de Lugo - Fontiñas. Piso
novo con dereito a cociña e televisión.
Tel. 652 885 048.

■ Véndese Subaru traído dos Estados Unidos, con catro cilindros e motor de 1.8 por 3000 euros. Preguntar
por Alfonso no 986 584 911.

■ EN-Mocidade vén de editar un calendario de peto bautizado como
Calendario Europeísta 05, co obxectivo de reafirmar o carácter plenamente
europeísta do nacionalismo cívico galego ante o referendo do Tratado da
Constitución. Solicítao en mocidade@esquerdanacionalista.com e poderás recibilo de balde no teu domicilio.

■ Merco Diccionario de usos Castellano-Gallego de Xosé Mª Freixedo
e Fe Álvarez Carracedo. Ofertas ao
telf. 986 204 774.

■ Véndense escudos da Galiza de
Castelao feitos en madeira de cedro
e cocobolo.Económicos.Tlfs:699 103
510-687 315 234
■ Ofrécese rapaza responsábel para coidar crianzas en horas soltas
en Vigo. Tlf: 687 315 234.
■ Psicólogo galego-arxentino atende consultas de emigrantes. Crise
na reintegración, na familia, na escola. Primeira consulta de balde. Psicoterapia breve. Organización de grupos de reflexión en cidades galegas.
Pedir cita no tel. 981 134 144.

Gala
Fernández
colga os
seus cadros
na Casa da
Xuventude
de VIGO.

ou do contido das mesmas.
Os participantes foron ecollidos por seren protagonistas importantes destas
orientacións, o que permitiu
incluir a catro artistas que
non naceron nen viviron no
Brasil, como o galego Jorge
Barbi, o belga Wim Delvoye, a chinesa Kan Xuan e o
arxentino Jorge Macchi,
dándolle á mostra un carácter máis temático e aberto.

NACHO MENÉNDEZ
Ten unha mostra da súa arte na galería Chroma onde
permanecerá até o 9 de febreiro.

A Rede

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.
■ MÚSICA

JAZZÊTE
Cuarteto orientado ao jazz
máis próximo ao groove
aínda que o seu repertorio
inclúe pezas de sempre,
desde os clásicos como Miles Davis até os máis actuais como Charlie Hunter.
No Universitas Café este
xoves 3 ás 19:30 h., entrada
de balde.

■ Coidanse nenos e anciáns e faise
limpeza de fogar en Vigo a calquer
hora. Chamar ao 655 976 180 ou ao
986 403 492.
■ Busco unha muller solteira e sen
compromiso, preferibelmente entre
25 e 35 anos, que sexa honesta, sensíbel e teña uns ideais progresista e
galeguistas, para amizade e compatir
momentos, aficións e o que xurda. O
meu correo electrónico é galizanacion1965@yahoo.es
■ Alúgase cuarto en Vigo, na Travesía
de Vigo. Telf. 670 528 678 / 986 250 144.
■ Mudanzas e traslados con eficacia e seriedade en Vigo. J.J. Herbón,
telf. 647 047 790.

■ Cóidanse nenos e anciáns en Vigo, persoal especializado en educación e con experiencia na atención de
persoas maiores. Preguntar por Rosana Pérez no telf. 667 545 033.
■ Realizo animación de festas infantís con xogos, deportes e bailes, e
adestramentos persoais para distintas idades para manterse en forma
física en Vigo. Interesados contactar
con Emiliano no telf. 667 545 033.
■ En Meira, Lugo, alúgase casa rural,
perto do nacemento do río Miño. Tres
cuartos dobres con baño, cociña, calefacción e 10.000 m2 de finca. Fins de semana ou temporada. Telf. 982 331 700,
686 753 105 ou www distridido.com
■ Envía a túa protesta contra a cadea de tendas CUSTO por deturpar a
nosa toponimia a www custo-barcelona.com
■ Merco violoncello 1/8, de madeira
maciza. Chamar ao 629 955 152.
■ Véndese lote de móbeis antigos e
variados. Preguntar por Fátima no
665 386 661.
■ Merco montes na provincia de
Lugo, preferentemente occidental.
Contactar no 630 522 101 ou en moncho_com@yahoo.es.
■ Véndese Renault Super 5 coa ITV
pasada, en excelente estado, por 800
euros. Tel. 981 890 723.
■ Alúgase cuarto exterior en San-

tiago (zona de Conxo), con moita luz,
calefacción, con dereito a cociña en
piso a estrear. Telf. 687 581 137.
■ Interésate pola reivindicación galeguista do Bierzo. Visita www.falaceibe.tk e opin no noso foro. Apóianos!
■ 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.
■ Damas e cabaleiros, xuntémonos
para ler os nosos escritores galegos.
Ambiente familiar. Telf. 986 378 608.
■ Alugo cuarto a señora de entre
50 e 65 anos en Vigo, na zona do
Calvario. Bon comportamento. Margarida Agulló, telf. 986 378 608.
■ Ofrécese persoa para traballar como repoñedora, limpadora ou auxiliar
a domicilio na zona de Negreira. Telf.
981 191 096.♦

Por to
■ EXPOSICIÓNS

CALLAHANS

PORTOCARTOON

Tocarán na Iguana, o venres 11 ás 00:30 h, xunto con
High Sierras, con entrada
a 6 euros.

Os gañadores das seis edicións do PortoCartoon,
considerado un dos tres
principais concursos humorísticos do mundo, xunto
coas mencións de honra, no
Museu Nacional da Imprensa até o 31 de marzo.

■ TEATRO

ENSAIO

APESTAN
www.apestan.com
Esta páxina electrónica está en castelán e
vai destinada a todos os usuarios de compañías de telecomunicación, eléctricas e
bancarias do ámbito ibérico e latino americano, posto que padecen os abusos das
mesmas empresas. Publique o seu caso
en Apestan, invitan nesta páxina aos consumidores cansos da prepotencia das
multinacionais.♦

BIENAL CAIXANOVA
No Centro Cultural da entidade exhíbense, até o 13 de
febreiro, os gravados participantes no recoñecido certame internacional.

FOTOGRAFÍA E
PINTURA
Emilio López Bastos, Xela
Conde Fernández e Carlos R. Leyenda teñen unha
mostra de fotografía dixital
e pintura na Casa do Libro.

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

EU MUSEO,
CENTRO DE ARTE EGO
Esta mostra, que se encontra no Espazo Anexo do
MARCO, é o resultado
dunha obra en proceso,

Teatro do Noroeste representa esta peza, escrita por
Eduardo Alonso e protagonizada por Luma Gómez e Manuel Areoso, na
que se narra o proceso de
ensaios dunha obra de teatro, este venres 4 ás 22:30
h. no CC Caixanova.

COLECCIÓN DO
CONCELLO DE VIGO
Mostra fotográfica, criada a
partir das fotobienais, con
obras de profisionais galegos e internacionais (Willian Klein, W. Eggleston,
Álvarez Bravo, Flor Garduño, Pere Formiguera, Robert Frank, Les Krim...), no
Centro Portugués da Fotografía até o 13 de marzo.

O ENTROIDO
DOS ANIMAIS

A peza de Saint-Saëns represéntase este domingo 6
ás 18 h. no CC Caixanova
da man dos Monicrekes de
Kukas, nun espectáculo
musical de marionetas de
gran formato, interpretado
en directo polos músicos da
Camerata Quiodi, e cunha
introdución didáctica a cargo de Paula Carballeira.
Localidades á venda por un
prezo único de 2 euros.

CALDO
DE CONCIENCIA

Máscara Producións leva
esta montaxe até o Auditorio
Caixanova o xoves 10 ás
20:30 h, baixo a dirección
de Xerome Calero, que tamén forma parte do reparto,
xunto con Pablo Puba e
María Álvarez Lagarón. O
mundo é unha tráxica comedia, retransmitida en directo,
na que case todo está permitido e xustificado.

Valença
■ EXPOSICIÓNS

ARTE LUSO-ALEMÃ
Até mediados de febreiro
estará aberta esta mostra
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Anuncios de balde

do artista Manfred Rainer. Traballos en acrílico,
colaxes abstractos que cau-

tivan desde a primeira ollada. O berlinés, de familia
portuguesa, é un artista in-

tegral que cultiva a poesía,
afotografía e a pintura. Na
sala Domus Municipalis.

O ensaio é
a obra que
representa
o Teatro do
Noroeste,
interpretada
por Luma
Gómez e
Manuel
Areoso,
no CC
Caixanova
de VIGO.

Lisboa
■ EXPOSICIÓNS

GULBELKIAN
A galería de Exposições
Temporárias do edificio da
sede da Fundação C. Gulbelkian acolle a mostra Looking both ways. Das esquinas do olhar. Arte da
diáspora africana contemporánea, con obra de Fernando Alvim, Ghada
Amer, Oladéle A. Bamgboye, Allan de Souza,
Kendell Geers, Moshekwa Langa, Hassan Musa,
N’Dilo Mutima, Wangechi Mutu, Ingrid Mwangi,
Zineb Sedira e Yinka
Shonibare até o 3 de abril;
neste mesmo lugar podemos contemplar a obra fotográfica de Eduardo
Nery, titulada Metamorfoses, até o 20 de xuño. No
CJAMP están os deseños
de Ana Hatherly até o 20
de xuño; e as gravuras de
Mully Possoz até o 13 de
xuño. De 10 a 18 h, fecha
os luns.♦

A sede da
Fundação C.
Gulbelkian,
en LISBOA,
acolle
a mostra
Looking
both ways.
Das
esquinas
do olhar.
Arte da
diáspora
africana
contemporánea.
Na imaxe,
Un impulso
para África
(2000),
de Yinka
Shonibare.

O

un partido-tren, sempre chega con atraso. Hoxe son
constitucionalistas, pero a
metade dos deputados de AP
votaron en contra no 78; agora defenden o Estatuto de
Gernika, pero no 79 vaticina-

PSOE é un partidosupermercado, con
Zapatero na sección
de doces, Maragall na de delicatessen, Bono e Ibarra na
de carnizaría e Touriño na de
ofertas. O PP, en cambio, é

ran a apocalipse. Os nacionalistas son dispares. A Durán i
Lleida escóllelle o inimigo as
camisas, o radicalismo de
Puigcercós parece de deseño
e F. Rodríguez fala coma se
non tivese micrófono.♦
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Manuel Zabala, traballador do lixo
‘Toda a miña biblioteca topeina entre os residuos’
H. VIXANDE
Sindicalista da CIG e traballador do servizo de recollida do
lixo en Vigo, Manuel Zabala
aborda as dificultades dun traballo aínda minusvalorado e
explica como son os residuos
que produce a nosa sociedade.
¿É respectuosa a xente cos que
recollen o lixo?
Hai de todo, respectuosos e
xente que nos mira como unha
especie inferior, como se fose indigno recoller o lixo. Algúns aínda pensan nas castas, como na
India. Logo, hai quen non se
aparta cando tratas de coller un
contedor e quen anda a provocar,
pero hai moita xente honrada.
E os do botellón, ¿que tal se
portan?
Tivemos moitos problemas.
Hai rapaces que axudan e en moitos sitios cumpría que houbese
máis recipientes para depositar o
lixo, pero tamén houbo épocas nas
que non podíamos ir a algunhas
zonas porque chovía de todo, metíanse con nós, ameazábannos...
Tamén se ven os do lixo avisando os coches para que saian
da dobre fila e poder baleirar
os contedores, ¿non era mellor
chamar a grúa?
Pola noite hai dúas ou tres grúas e desde que a chamas até que
chega pasa moito tempo. Ademais,
tratamos de non agravar a situación. Os coches están por todos lados, en dobre fila, diante dos contedores, impedindo o paso do camión
en rúas estreitas... ás veces temos
que desprazar ao lombo os contedores moitos metros. Hai quen escoita o camión e sae de contado a
retirar o coche, mais outros agardan
sentados até que ven a grúa.
¿E o concello non axuda?
Desde os noventa reclamamos unha boa localización dos
contedores, que estean protexi-

A.N.T.

dos, que se sinalicen en condicións. A recollida lateral mellorou moito as cousas, pero noutras seguimos nas mesmas. Había unha rúa de acceso tan complicado que había que conducir
de oído, nunha esquina, despois
de tocar coa terceira maceta, sabías que tiñas que virar.
Vense camións máis estreitos, para acceder a rúas pequenas. Dentro de nada van ser de
dúas rodas.
Algúns parecen de xoguete
pero hai que adaptarse ás situacións complicadas.
¿Como é o lixo?
Variado. É unha fonte de recursos en canto o aproveitamento

que se lle podía dar. Aumentou a
recollida selectiva do cartón, papel, plásticos e latas, pero non se
potencia de abondo. Hai sitios nos
que o cartón aínda se recolle como lixo normal. No lixo atópase
de todo. A miña biblioteca vén toda do lixo e teño libros moi bos,
de todas as partes, un deles ten un
selo dunha biblioteca de Colombia. Tamén aparecen electrodomésticos en perfectas condicións.
Ou sexa, estamos moi ben.
O lixo é un indicador perfecto da economía. Hai máis lixo a
principios de mes e menos a finais. Cando nos dicían que España ía ben era cando menos lixo
había. Tamén se nota se hai po-

boación flotante e as diferenzas
de clase. En verán descende no
centro pero nos barrios continúa
a ser a mesma cantidade.
¿E o reciclado que?
A xente comeza a reciclar agora. Déuselle impulso. Estendeuse a
conterización ás illas de reciclaxe.
As pillas xa non se depositan en lugares contados. Hai máis conciencia, antes era unha catástrofe. Houbo empresas denunciadas por depositar lixo en vertedoiros e momentos nos que o material para reciclar marchaba para Cerceda como lixo normal. Iso xa non acontece, pero son precisas máis campañas educativas e nós ofrecémonos
a colaborar, a ir polas escolas.
¿Atopan cousas de valor,
diñeiro talvez?
Hai anécdotas, nunca topamos cartos, pero algunha cafetería tirou ao lixo a recadación.
Hai uns meses os donos dun bar
foron á planta de transferencia a
buscar os cartos do día porque
do camión, unha vez dentro, non
se poden coller.
¿Recuperáronos?
Non.
Conte máis casos.
Cando había vertedoiro municipal en Vigo había xente que
ía a remexer entre o lixo e unha
vez uns atoparon cinco millóns
das antigas pesetas.
¿Apareceu algún cadáver?
Cando foi o do asasinato da
rúa Chile, apareceron unha moza
e o seu fillo. En principio, son difíciles de detectar, pero temos
sospeitas de que hai cadáveres.
O mellor para desfacerse dun
corpo é botalo nun contedor de
recollida lateral porque o camión
opérao só o condutor e, aínda
que hai unha cámara que enfoca
o interior, é imposíbel velos. O
que si apareceu algunha vez foi
alguén durmindo no contedor, en
estado lamentábel, iso si.♦

Breve Historia da Música Galega
Mª Pilar Alén
Colección: ESENCIAS

Desde o esplendor medieval e a música do camiño aos mestres de capela das catedrais.
As figuras do noso nacionalismo musical no século XIX e o rexurdir dos coros galegos.
Veiga, Montes, De Adalid, Perfecto Feijoo e Santalices e outros compositores da música
clásica no noso país ao par dos grandes nomes do folclore.
Un percorrido pola nosa música da man de Pilar Alén no que tamén ocupan lugar as
últimas aportacións, tendencias e movementos da música popular galega contemporanea.

A NOSA TERRA

Cheuá
XOSÉ A. GACIÑO

N

on sei moi ben o
que significa a
palabra –seica do
hebreo clásico– cheuá.
Creo que só é a designación dun signo ortográfico, pero, para min, e para
moitos que compartiron a
súa amizade, evoca a figura dun home fisicamente fráxil pero intelectualmente poderoso e valente: o teólogo andaluz
José María González
Ruiz, ao que os seus
alumnos lle puxeron o alcume de Cheuá, que se
extendeu despois entre
todos os seus amigos como un apelativo cariñoso
cara a un home que necesitaba ser arroupado con
respecto e solidariedade
fronte á soidade na que o
deixara unha xerarquía
católica autoritaria e
arrogante.
O desquite chegoulle
co Concilio Vaticano II,
no que compartiu esforzos cun importante grupo de teólogos progresistas que tentaban abrir
portas nunha Igrexa pechada ao devir da historia. Naqueles anos sesenta do pasado século,
nos que tantas esperanzas parecían abrirse
–afogadas máis tarde, algunhas brutalmente–, o
Cheuá foi dos que participou activamente no
diálogo entre cristiáns e
marxistas. O seu curruncho da rúa Galileo, en
Madrid, era un auténtico
refuxio aberto a todos os
loitadores pola liberdade, sen distinción de credos ou certezas.
Agora, que vén de
morrer aos 88 anos en
Málaga –onde volveu no
73, despois da desaparición dun dos seus represores, o cardenal Herrera
Oria–, penso na diferenza
entre católicos como el e
esta Igrexa inquisitorial,
controlada agora –como
en boa parte da súa historia como institución de
poder– por novos integristas dispostos a impoñeren salvacións represoras e dogmáticas (e non
só aos seus correlixionarios). Todo o contrario do
Cheuá, que confesaba
con humildade que un
verdadeiro crente é tamén agnóstico (é dicir,
alguén que non sabe).
“Eu creo –dicía–, pero
non coa inxenuidade de
que tras esta vida virá un
ceo... Eu non sei: eu
creo”. Algúns, que nin siquera cremos, temos, en
cambio, a seguridade de
que homes como estes,
de espírito libre mesmo
por enriba das súas crenzas persoais, contribúen a
unha sorte de causa común da humanidade
consciente e creadora.♦

