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(Páx. 7)

1,75 euros

Comeza a conta atrás do alcalde coruñés

ADIANTO DO FORO PARA O NOVO ESTATUTO

Francisco Constenla: ‘Galiza non vive
da solidariedade dos demais, pensar iso
é un dos maiores problemas que temos’

A casa
de Vázquez

Daniel Pino: ‘A nova distribución
urbano-rural non está contemplada
no actual Estatuto’
(Páx. 8 e 9)

A CHEGADA DE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO HAI UN ANO
á presidencia do goberno español supuxo un cambio para mellor.
Non só instalou un “bo talante”, un troco de modais, senón que recuperou o espírito democrático, por máis que a dereita se emperrenche
en non pasar páxina, nun vitimismo de oposición guerracivilista. O
seu xacer molexas marca un xeito de facer política totalmente diferente do de José María Aznar. Aí é todo. Zapatero e o PSOE levan un
ano perdido, sen gobernar. Con contradicións e rectificacións sonoras
en política exterior, na vivenda, na educación, sanidade... Pero o
“cambio de talante” era o primeiro que pedían os cidadáns. Así, preséntase mesmo na Galiza como o “presidente que cumpre”, por máis
que o Plano Galicia siga a ser unha entelequia propagandística argallada polo PP e que o PSOE é incapaz de concretar tanto en orzamentos como en datas ou trazados definitivos. Afirma que o problema dos estaleiros está solucionado e, ao día seguinte, trónchase totalmente a produción civil e póñense na rúa 1.400 traballadores, condenando á desertización industrial toda unha comarca como Ferrolterra.
Por se fose pouco, cede á chantaxe do alcalde coruñés, Francisco
Vázquez, que ameaza con marchar do partido, e asume un porto exterior inviábel, detraendo investimentos doutros lugares de Galiza...
Isto non é gobernar. O PSdeG-PSOE está a programar o mesmo modelo para Galiza (cun pretendido clon, Emilio Pérez Touriño) que nos
levará a un importante cambio se gaña, pero que, finalmente, será incapaz de liderar unha transformación profunda das estruturas económico-sociais de Galiza e xa non digamos da súa relación co Estado.♦

AS TRES MORTES DE LORENZO VARELA
Antón Lopo

Que é ser de esquerdas,
segundo os universitarios
(Páx.17)

Chega de Ourense
VÍCTOR ECHAVE

LETRAS GALEGAS 2005.
Un libro mosaico de toda unha
época e un tempo que Lorenzo
Varela viviu nas trincheiras do
campo de batalla, nas barricadas
da literatura, no seu combate
interior entre razón e emoción.

LAMATUMBÁ
(Páx.31)

O alcalde coruñés alporizouse
durante o pleno dedicado a
debater as irregularidades da
súa casa. Vázquez
descalificou e ameazou a
oposición.
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Pedra e heráldica destacan na fachada da casa. O edificio dá á rúa Tabernas e tamén ten vistas ao mar pola outra cara.

P. CONDE

A oposición lembra as múltiplas irregularidades urbanísticas
do mandato do alcalde coruñés

Vázquez contra as cordas polas supostas
irregularidades da súa casa de Tabernas
PERFECTO CONDE

As denuncias xornalísticas sobre a legalidade na compra e rehabilitación dunha casa do alcalde da Coruña, Francisco Vázquez, no centro histórico da cidade, chegaron ao pleno do Concello. Os partidos da oposición consideran que chegou a hora
de que o rexedor socialista dea contas tras moitos anos de irregularidades urbanísticas.
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rancisco Vázquez es- punto de que Fernando Rodrítrea casa na rúa Taber- guez Corcoba, voceiro municinas, que agora tamén pal do PP, pediu a demisión de
ten entrada polo núme- Vázquez, e Henrique Tello, porro 15 do paseo da Dár- tavoz do BNG, parafraseando a
sena. En 1997, a muller do alcal- José Martí, díxolle que se retire
de, María do Carme de la Iglesia, antes de que a longa posesión do
e os seus fillos Helena e Francis- poder lle faga perder completaco Vázquez de la Iglesia comprá- mente o sentido.
Unha das consecuencias de
ronlle á Organización Nacional
dos Cegos (ONCE), por 130 mi- que Vázquez comprase esta casa
foi que a SGAE
llóns de pesetas,
non se estabeleceun edificio que tise finalmente na
operación
ña case 1.200 meCoruña.
Está
tros cadrados soconstruíndo a súa
bre o que xa tiña da casa nova
sede galega en
unha opción de do alcalde pódelle
Santiago. E outra,
compra a Sociedade Xeral de estar representando a grande operación inmobiliaria
Autores de Espaunhas plusvalías
do alcalde coruña (SGAE).
ñés, que pagou
Precisamente
nesa época, a superiores dez veces pola casa 130 miONCE
logrou ao prezo de compra. llóns de pesetas e
outros 42 pola reque o Concello
habilitación. En
lle autorizase a
total, 172 millóns.
súa nova sede
Se lle sumamos
fronte ao Obelisco, sobre a que pesaba unha sen- os 2.198 euros que lle custou a litenza en contra ditada polo Tri- cenza municipal, que por certo lle
bunal Superior de Xustiza de foi concedida en só trinta días, e
Galiza e ratificada logo polo Tri- temos en conta que o prezo medio
bunal Supremo. Esta coinciden- na zona do Parrote –a milla de oucia resulta sospeitosa tanto para ro da Coruña– é de máis de 6.000
os concelleiros do BNG como euros por metro cadrado, a operapara os do PP, que non conside- ción da casa nova do alcalde póran satisfactorias a explicacións delle estar representando unhas
de Vázquez no pleno do mérco- plusvalías superiores dez veces
res, 16 de marzo pasado. Até o ao prezo de compra. Vázquez, su-

F

A

Henrique Tello (BNG) e Fernando R. Corcoba (PP). Á dereita, páxina de ANT de maio de 2003 informando deste mesmo tema.

postamente, tamén acometeu unha beneficiosa redución municipal do nivel de protección urbanística do edificio.
Pleno acelerado
Vázquez non só negou todo o
que se ten dito sobre a súa nova
casa do casco antigo coruñés senón que intentou tomar el a ofensiva dicindo que “todo se trata de
pamplinas, calumnias e mentiras”. O político usou unha dialéctica agresiva coa que intentou
responder ao cuestionamento público ao que se viu sometido ul-

timamente polas informacións
publicadas polo xornal coruñés
La Opinión, que xa foran avanzadas en parte por A Nosa Terra
no seu número 1.080 do 1 de
maio do 2003, e polos grupos
municipais do BNG e do PP.
Lonxe de responder unha a
unha ás preguntas que lle fixeron
Tello e Corcoba, Vázquez arremeteu contra os seus adversarios
políticos, cualificando a súa argumentación de “mentiras” e “sarta
de majaderías” ou manifestando
categoricamente que “nin o alcalde nin a Administración municipal nin outras administracións co-

meteron ningunha acción impropia, nin trato de favor, nin permitido obras que non lle foran consentidas a outros cidadáns”.
Dentro desa dialéctica de que
se defende mellor o que máis ataca, o alcalde coruñés produciu unha curiosa “perla” política cando,
para responderlle a Tello sobre
unha posíbel ilegalidade cometida
coa implantación do garaxe e do
vao da súa flamante casa, dixo
que “non se ten feito nada que non
se lles deixara facer a outras casas”, deixando no aire a dúbida de
se o Concello permitiu irregularidades noutros inmóbeis.♦

Un Carmel no barrio do Papagaio
Francisco Vázquez, despois de 22
anos como alcalde, ten que facerlles fronte a varias protestas veciñais contra unha política urbanística que xa empeza a ter que ver
demasiado cos tribunais de xustiza. No vello barrio do Papagaio,
onde antes medraban as “colipoterras” que tanto lle gustaban a
Camilo José Cela, o Concello da
Coruña autorizou a construción
dun aparcadoiro soterrado e non
se sabe ben se un centro comercial tamén, para o que se están facendo unhas excavacións dende
hai mais de dous anos que molestan os veciños e poñen en perigo
os edificios do contorno.
Por riba disto, a empresa encargada das obras derrubou a chamada “Casa do Cura” que formaba parte do convento das Capuchinas, que ten protección en grao
monumental. No Concello din
que non foi derrubada senón desmontada para volvela colocar no
seu sitio cando rematen as obras,
pero os veciños que viron como se
fixo a deconstrución teñen serias
dúbidas acerca de que poidan volver a ver a casa onde estaba antes.
O goberno municipal de Vázquez, a pesar de que tivo sempre
maioría absoluta, tardou 16 anos
en aprobar un Plano Especial de
Protección do Conxunto Histórico,
que era obrigatorio dende 1984, e
aínda hoxe non dispón dunha oficina municipal de rehabilitación,
“que sería necesaria para poder traballar e conservar axeitadamente o
patrimonio axudando aos propietarios, vixiando e asesorando, etc.”,
como din no grupo municipal do
BNG. Até o 2004, A Coruña non
foi quen de dispor de axudas procedentes doutras administracións
públicas para rehabilitar a Cidade
Vella e a Pescadaría. A lista de edificios desaparecidos na cidade,

As excavacións do Papagaio duran xa dous anos e molestan os veciños. O lugar ía destinado a aparcadoiro subterráneo e, segundo algúns, tamén a centro comercial.
P. CONDE

transformados inadecuadamente
ou substituídos por outros é enorme, segundo o concelleiro nacionalista Mario López Rico, arquitecto de profesión, que cita o
asilo de Adelaida Muro, numerosos edificios en Santo André, O Parrote, Santa Catarina, practicamente todo o Cantón Grande, Panadeiras, Orzán e agora a Casa do Cura.
No caso do Papagaio, ademais,
o goberno local vendeulle á empresa promotora do aparcadoiro
unha parte de subsolo de dominio
público no que se poden construír
5.800 metros cadrados de garaxe.
Esta venda levouse a cabo a pesar
de que había informes de legalidade negativos nos que se cualificaba de “inalienábel, imprescritíbel e
inembargábel” o ben público vendido. Tendo en conta tamén que o
aparcadoiro que se está construíndo vai ter sete andares, o subsolo
público que foi enaxenado por
360.000 euros pode dar lugar a
perto de 300 prazas de garaxe que

mo de Vázquez, Salvador Fernández Moreda, hoxe presidente da
Deputación Provincial, e o citado
avogado coruñés xa foron sinalaUnha longa lista
dos para daren explicacións.
En realidade, podíase facer unOs problemas para o alcalde da
Coruña ocupan unha longa lista. ha longuísima lista sobre determinadas actuacións
Algún deles, coadministrativas do
mo o do polígono
lista de edificios alcalde da Corudo Mesoiro, xa
ña. Manuel Monforman parte da lige, autor do libro
teratura xudicial. desaparecidos
A Coruña de Paco
Oitenta e dous na cidade,
Vázquez
(Edipropietarios de tecións A Nosa Terreos que se senten transformados
rra) e actualmente
enganados polo
concelleiro
do
Concello e polo inadecuadamente
BNG na cidade
avogado Liaño
ou substituídos
herculina, só de
Flores, ex alcalde
coruñés, reclaman por outros é enorme. 1997 para acó,
confeccionou una
unha diferenza de
estensa relación
9.000 pesetas da
de titulares tirados
época por metro
da prensa: “O
cadrado vendido
que lles foi, segundo eles, escati- Concello adxudica a Construcción
mada de mala maneira. O entón Angel Jove as obras do aparcadoiconcelleiro delegado de Urbanis- ro do Mato Grande, despois de
terían un valor actual que podería
chegar a 6 millóns de euros.

A

que comenzasen os traballos sen
licenza”, “O Tribunal Supremo
anula o Plano Especial de Reforma Interior delimitiado polo Cantón Grande, Cantón Pequeno, Alameda, Durán Loriga e rúa Nova”,
“A Asociación de Veciños de Atocha-Monte Alto denuncia a construción de vivendas nunha zona
verde dos Pelamios”, O Tribunal
Supremo considera que o edificio
Viúva de Alfredín é ilegal”, “O
Tribunal Supremo anula o Plano
de Expropiación dos terreos onde
se construíu a Domus”, “O Pleno
do 18 de decembro de 2000 aproba o pagamento de catro obras sen
que houbese antes unha contratación”, “O Concello pagou máis de
dous millóns de pesetas á empresa
catalá Iman Corporation pola vixilancia do Centro Social do Grupo
de Pescadores en Peruleiro, que
non contratou”, “O Tribunal Supremo declara ilegais tres das catro gasolineiras do polígono da
Grela”, “O interventor xeral do
Concello cuestiona a elaboración
dos presupostos das obras municipais”, “O Concello expropiou terreos ilegalmente”, “O Consello
de Contas detecta irregularidades
nas contas municipais entre 1997 e
1999”, “O Tribunal Supremo ordena derrubar o edificio Conde de
Fenosa na rúa Fernando Macías”,
“A intervención xeral do Concello
considera que un convenio de permuta urbanística sofre irregularidades”, “O Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza anula a licenza
de paso do oleoduto pola cidade”,
“O Tribunal Superior de Xustiza
de Galiza anula a licenza da estación de servizo da Cubela”, “O
Tribunal Supremo ordena demoler
parte do edificio municipal de Facenda na rúa da Franxa”, etc. Son
titulares recolidos das páxinas de
La Voz de Galicia e La Opinión.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Empezouse hai
anos co
descafeinado, ben
logo a sacarina.
Agora a xente pide o
leite desnatado. Do
café con leite xa non
queda nada.
Acabarán por dicir
que as tazas de
porcelana producen
cancro.

Homenaxe ás
vítimas do
Holocausto.
Morreron vinte
millóns de cidadáns
soviéticos (con
perdón).

A maioría dos
servizos telefónicos
están agora máis
centralizados aínda
que antes. Chamas e
preguntan: “Vigo
cidade ou
provincia?”. “R? Non
existe nada que se
chame así. Está
vostede confundido.
Non quererá dicir
Tele Red?”.

Di o goberno central
que fará todo o
posíbel para
ilegalizar a lista
vasca chamada
“Todas as opcións”.
As listas electorais
son culpábeis
mentras non se
demostre o contrario.

C

on altos e baixos, nun proceso non liñal, o moviemento nacional galego viviu momentos tan difíciles como plenos de relevancia. Nunha historia de máis de
século e medio, a conciencia política e cultural avanzou coa afirmación de Galiza como
nación nos anos corenta do século XIX con
Antolín Faraldo, participando os patriotas
galegos nun movemento progresista no tempo europeo da primavera das nacións; co soño dun mundo máis xusto na obra de Rosalía
Castro, usando como lingua nacional e universal a lingua do povo; coa recuperación da
conciencia histórica por Murguía e a reivindicación de Galiza como Estado durante a I
República. No século XX, mediante a acción
das Irmandades da Fala no momento das nacionalidades; gozando da intelixencia política de Bóveda co Partido Galeguista e o seu
exemplo inesquecíbel cando foi asasinado
por defender a Galiza e a República no 1936
e do firme labor político e teórico de Castelao na guerra e durante a segunda Guerra
Mundial como líder do nacionalismo galego
republicano e coa resistencia antifranquista e
as loitas da transición democrática construíndo as novas organizacións do nacionalismo.
Nos últimos dous séculos tivo unha mellor
posibilidade de expresar as súas posicións políticas nos raros momentos democráticos do
Estado español e nas circunstancias europeas
que conduciron á emerxencia das nacións.
Recuperando a firmeza nacionalista perdida nos anos posteriores á desaparición de
Castelao e reunindo as diferentes posicións
da esquerda nacidas nos anos sesenta e setenta, o movemento nacional galego conseguiu situarse nos noventa na posición xusta
para encabezar unha alternativa de goberno
no cadro propicio aínda que limitado do Estatuto de Autonomía, no camiño dunha progresiva autoderminación.
Mais o proceso ascendente que culminara en 1997 entrou en crise a partir de 2001. A
leve baixada sufrida nas eleccións dese ano
non impedira a reválida da condición de segunda forza no Parlamento de Galiza. Porén,
sen mediar unha reflexión seria sobre as causas desta, unha parte da organización nacionalista descualificou como futuro candidato á presidencia do goberno galego a quen
asumira esa funcións nas lexislaturas do crecemento do nacionalismo, introducindo
irresponsabelmente no principio da lexislatura o problema da sucesión e abrindo unha
crise que ocultaba os reais problemas internos e externos que condicionan a acción e a
expansión do movemento nacional galego.
A partir de aí, o nacionalismo galego foi
perdendo a posición privilexiada que conquistara para encabezar a alternativa de goberno.
Estragouse a lexislatura 2001-2005 e condicionáronse negativamente os resultados dos decisivos procesos electorais posteriores. Sen refle-

Unha mudanza radical
CAMILO NOGUEIRA

O autor considera que a actual liña política da dirección do BNG está a separar o potencial electorado nacionalista da militancia activa ao non
ser valente nas súas reivindicacións nacionais.
Tampouco pode enganarse sobre a estratexionar sobre o que está a pasar en Galiza e no
contorno político estatal e europeo, adoptouse xia política precisa. No goberno ou de novo na
unha liña política que contribuíu ao desánimo oposición, o impulso político que necesita o
dos votantes e de moitos militantes nacionalis- nacionalismo galego non pasa pola reclamatas. Baixo a idea central de que se asistía a un- ción subordinada dun manoseado respecto e
un mellor trato para Galiza, nin
ha non explicada mudanza de cipolo vitimismo ou por unha fanclo político abandonouse de facto
estrutura tasiosa unidade reivindicativa do
o obxectivo de conseguir a presigoberno e da oposición fronte a
dencia do goberno galego no ano
interna da
Madrid, nin pola adopción de
2005, argallando a idea de que era
formas políticas e lingüísticas
preciso emprender unha renovaorganización
madrileñas. De acordo cos seus
ción destinada a gañar as eleccións do 2009. A suposta mudanza
nacionalista, principios constitutivos, o futuro
do nacionalismo galego non poque resolvería todo non se centrou
agora mesmo de ser o de construír un refuxio
na elección dos máis capaces, sesupostamente transitorio no canón que se escenificou como un
relevo xeracional, adquirindo así unha caricatura dro autonómico, senón o de facer
un carácter mistificador, senón re- do pretendido, posíbel un proxecto de nación
para todos. Non leva a ningures
accionario. Agora o nacionalismo
contribuíu
permanecer na contradición de
está moito peor que no 2001 e moi
ignorar ou ocultar posicións felonxe do conseguido en 1997.
á unidade,
chadas á realidade ou non transSendo a segunda forza política no
Parlamento de Galiza é tratada pu- mais nas actuais formadoras –ocultándoas a través da asunción de posicións poblicamente como a terceira.
Nesta situación faise inevitá- circunstancias líticas ou tácticas acomodaticias
integrábeis de facto en posicións
bel unha reflexión sobre as cauconstitúe un rexionalistas e centristas– que
sas últimas internas do retroceso
marxinan o BNG dos debates e
e do que facer no futuro.
O nacionalismo non acaba de grave obstáculo perspectivas programáticas do
recoñecer que a sociedade galega para o proxecto noso tempo. O nacionalismo necesita esclarecer a tempo as súas
mudou profundamente. Equivócanacional”
opcións, dándolle confianza á sose de sociedade cando Galiza conta
ciedade galega da que forma parcunha estrutura social potencialte e depende. Desde logo, non
mente máis favorábel para o proxecto de emancipación nacional. Non integrou pode ampararse nunha suposta diferenza da
na súa teoría nin fica aínda convencido practica- sociedade galega a respecto das outras namente de que a sociedade galega cambiou, pa- cións sen Estado, sen antes interrogarse sobre
sando de dominancia rural a urbana, de agraria a a posibilidade de que gran parte da diferenza
industrial e de servizos, con todas as consecuen- estea no proprio carácter da organización nacias que isto comporta na composición social e cionalista galega.
Necesita unha mudanza radical. Propostas
na estrutura de clases, na formación individual,
na capacidade profesional, nas aspiracións indi- democráticas e nacionais avanzadas capaces
viduais e colectivas. A permanencia de aspectos de callaren nas maiorías progresistas e da esda dependencia e a marxinación que conducira á querda identificadas con Galiza como unha
grave perda demográfica e a necesidade de con- nación aberta, co obxectivo estratéxico da sosiderar isto como un inescusábel problema na- beranía nacional e dunha sociedade xusta e
cional, non poden agochar que na sociedade ga- igualitaria. Asumíndoa como unha nación
Continúa na páxina seguinte
lega se produciu unha mudanza histórica.
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Cartas

Hai que roubar
os montes veciñais
O día 2 de marzo, nun medio de
comunicación de Galicia, e a toda
páxina, un tal Juan Martínez Domínguez, presidente de Uniport e
director xeral da consignataria Vasco-Gallega, propuxo, na defensa
dos seus intereses económicos e
especulativos, que se proceda de
inmediato a roubarlles os montes
veciñais en man común aos seus
propietarios, é dicir, os veciños comuneiros. Ese tal señor Martínez
propón que se cometa un delito.
Parece incríbel que persoas
que a bo seguro defenden a propiedade privada, cando esta propiedade non é a súa, alonxan a
súa ideoloxía e reclaman a confiscación duns bens privados. Saiba,
señor Martínez, que os montes
veciñais en man común son unha
propiedade privada, como as que

vostede ten. Só que en vez de pertencerlle a unha persoa, perténcelle a un grupo veciñal. Os montes
veciñais en man común son uns
bens que herdamos dos nosos devanceiros (como vostede herdou
as súas propiedades), e temos a
obriga de deixárllelas nas mellores condicións aos nosos descendentes. Isto é sustentabilidade, se
é que entende vostede este concepto. Se fose por persoas como
vostede, hoxe en día, non quedaría nin unha hectárea de monte
veciñal en man común.
Martínez, ante a falta de chan
industrial, propón que os montes
veciñais en man común se poñan
á venda. É dicir, propón que os
montes veciñais en man común
deixen de ser o que son, unha
propiedade veciñal. Aínda que
na súa ignorancia fala de cambear a lei do solo en man común,
cando tiña que dicir lei de montes veciñais en man común.

Señor Martínez, a súa proposta é tan absurda e delitiva como a que lle vou a facer eu agora. Dado que vostede ten moitas
propiedades e bens, e dado que
hai moitas persoas que non teñen
nada, propoño que se faga unha
lei, mediante a cal se confisque
parte das súas propiedades e
bens, e se lle entregen a aquelas
persoas que non teñen nada.
Tanto a súa proposta como a
miña son absurdas. Agora ben,
seguramente a miña tería maior
repercusión, xa que non se pode
negar que ten certo contido de
xustiza social. Mais non se preocupe, señor Martínez, saiba que
os veciños comuneiros non imos
permitir que xente como vostede
nos roube o que é noso.♦
XOSÉ ALFREDO PEREIRA
PRESIDENTE DA ORGANIZACIÓN
GALEGA DE MONTES E MAN
COMÚN (ORGACCMM)

Na memoria
de Benito Soto
Xaneiro, nunha maña enreixada
de choiva que lle recorda á súa
Galiza, o home vai tranquilo, coa
cabeza ergueita asume súa sorte
camiño de ser aforcado polos ingleses en Xibraltar, só unha sombra de morriña e soidade ao lembrarse de Pontevedra e do barrio
da Moureira.
Pecha os ollos, e no fardel da
memoria vese no barrio da Moureira sentado no peirao despois
de axudarlle ao seu pai na pesca
da sardiña, ollando cara ao mar
soña arelas de liberdade e aventura. Non quere ser como unha
estrela de mar pegada ás rochas,
el quere saír da pobreza e acadar
fama e sona como os seus ilustres veciños, os irmáns Nodales,
Sarmiento de Gamboa ou Gómez Charino.
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Vén da páxina anterior

economicamente capaz de autogobernarse e necesitada de liberdade para facelo,
na conciencia de que aquí hai e pode haber máis xentes que son quen de levar
adiante empresas económicas, sociais e
culturais como ocorre nos países máis
avanzados. Chamando os que están dispostos a comprender que Galiza ten no
galego unha lingua nacional e universal;
aos que anceian un proxecto de nación de
cidadáns iguais, nun marco peninsular sen
fronteiras, aberto a Europa e ao mundo.
Non ten sentido, nesta liña, a negación
gratuíta e apresurada do carácter independentista da organización ou dos seus candidatos, con formulacións que unen reveladoramente os que manteñen posicións
pretendidamente radicais e os que se sitúan nun morno autonomismo. Esta rendición política e ideolóxica ten aínda menos
sentido cando se pretende un Estado plurinacional e cando a pertenza á Unión Europea posibilita unha perspectiva estratéxica sobre o autogoberno galego que supere os límites do Estado, facendo máis
posíbel unha forma estatal para Galiza como independencia sen fronteiras na Península e na Unión. Unha emancipación
nacional entendida como unha nova forma de integración e non como separación,
superando a centralización e a uniformización do poder estatal tradicional.
A renovación para a construción nacional ten precisión de multiplicar varias
veces o relativamente cativo número de
militantes e afiliados organizados politicamente no nacionalismo, na conciencia
de que neste momento está moi afastado
do nivel de voto que se conseguiu. Hoxe,
posibelmente máis que nunca no noso
tempo, son moitas as persoas con actividade cívica, social e cultural recoñecida e
firmes conviccións nacionalistas que non
militan na organización política e manifestan o seu desánimo por non ver reflectidas nela as aspiracións que senten como
propias. A multiplicación pode ser mesmo a condición última da renovación.
En todo o caso é absurdo insistir en chamarlle renovación ao empobrecemento das
propostas e das potencialidades políticas do
nacionalismo sufrida nos últimos anos.
En fin, o último mais non o menos
importante, algo que está totalmente nas
nosas mans: non se pode seguir ignorando a necesidade dunha reflexión colectiva sobre o significado da singular estrutura interna da organización nacionalista,
que agora é mesmo unha caricatura ou
deformación do pretendido: antes contribuíu á unidade, mais nas actuais circunstancias constitúe un grave obstáculo para
o proxecto nacional galego.♦

AVELINO LAXE

O desencontro de PSOE e BNG na cidade enténdese como un ruín exemplo para un futuro de Galiza con distintos dirixentes políticos dos de agora.
A nós que nos ensinaron a soñar, tan só,
ai galeguistas, “de aquí e de acolá “,
algúns, poucos, que vivimos inque- cando durmimos, “esperamos... Entendemos ter falado, e non merecer
dos dende a ilusión e o
desalentos. E... “Cachamuifracaso vigués, por entendermos
o seu concello referencia obrigarecísanse ñas” hainos, non sabemos se
ourensáns, máis si, de abondo,
da que roza, nos tempos que coexemplos
diversos, galeguistas, de esrren, “fraude” na democracia requerdas como se quixo e, até
presentativa.
xenerosos,
do “Canón”. Pouco importa
Hoxe, dende o noso poleiro
soñamos de novo dispostos a que os houbo, quen, precísanse exemplos xenerosos, que os houbo, que
mirar para ningures xa que se
ten mudado unha das fichas im- que non paren” non paren, que as anduriñas no
outoño xa se teñen ido
posíbeis. A pelota está agora
Derradeiramente confírmase
noutro tellado, coidamos que
que se viu en Vigo, moi fugazben retellado hai pouco, e cómmente, a “alta velocidade”, un
pre movela xa que velaí chega a
tal Paco da Coruña, do Concello
friaxe do outono que vai sendo
ou da Deputación, non o temos
tempo de atallar. Despois..., sol
claro, máis por se acaso, meigas
que pasou pola porta... Dubidamos da capacidade e folgos do país sen o fora!!!, que como a “xustiza” de Castelao pesa moito e fede de abondo.♦
escaparate olívico.

H
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Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Que emoción tan grande cando voltou a Pontevedra, alí, na
proa, como un almirante entrando na ría. Unhas bágoas caen polas meixelas do sanguinario pirata, o mar de néboa ao esluírse pasesiñamente baixo o tépedo sol
de inverno, tanxido todo de luz,
e o seu barco, o temíbel Burla
Negra, vencedor do Morning
Star, do Topacio, do Jumbery, do
Ermelinda ou do New Prospect,
reflectía na auga maxestoso namentres no Peirao da Moureira
os veciños arremuiñados o reciben como un heroe.
Na nosa memoria houbo un
tempo no que navegar era cruzar a
ría na barca de Pla, ou os domingos, nunha lancha máis grande, irnos a bañar na desaparecida Praia
dos Praceres en Lourizán, e no traxecto meu pai sempre nos contaba
a historia do pirata da Moureira.
Medramos e facémonos maiores, e co tempo imos tendo máis

coñecementos da historia e dos
persoeiros que na nosa xuventude
tiñamos mitificados, se cadra non
foron tal na realidade, caso de
Pardo de Cela, pero si de piratas
sanguinarios falamos, como Drake, Hawkins, Morgan ou Barbanegra, eu prefiro o noso veciño
Benito Soto, que lle deu nome ao
primeiro libro de poesía que eu lin
e que me atrapou. O 22 de marzo
tiraremos unha flor ao mar na memoria do pirata da Moureira e da
súa multirracial tripulación
Un engadido: Segundo recentes investigacións o tesouro
de Benito Soto atópase debaixo
da contaminante cheminea central do complexo industrial emprazado na enseada de Lourizán,
unha máis das moitas razóns para o peche ou traslado de ENCECelulosas.♦
ANTÓN ROEL
(PONTEVEDRA)

A mafia dos pisos
Danme a risa as propostas da Xunta ou do goberno central sobre vivenda. Pensan que cunha pequena
axencia de alugueiro, a xente vai
deixar de comprar piso. O piso é
un valor que nunca baixa e que,
malia acabe a burbulla inmobiliaria, non deixa de servir de patrimonio no futuro. O que podería
acabar co negocio do tixolo é unha
suba dos xuros ou que a economía
española non dependense tanto
dos ingresos da construción (outra
andrómena coñecendo como as
gastan as empresas do ramo). Así
que moitos decidimos: queremos
entrar na mafia dos donos dos pisos, aínda que iso supoña telo a
medias co banco durante 35 anos.
Que os meus fillos desfruten da vivenda, en calquera caso!♦
MAITE RODRÍGUEZ
(OURENSE)

AVISO AOS LECTORES

A vindeira
semana
non se editará
A Nosa Terra.
O próximo número
estará á venda
o xoves
31 de marzo.

O goberno non se
preocupa, en
cambio, de que o
60% da xente se
absteña nas
eleccións
europeas.

Cando a China
esperte o mundo vai
tremer. É o título dun
vello libro. Xa
espertou. Os medios
de comunicación
reaccionaron con
outro vello lema, non
explícito, mais si de
fondo: o perigo
amarelo. Nas
pequenas tendas, a
xente do común, nas
fábricas, os obreiros,
comentan: imos
aviados, veñen os
chinos, claro, como
alí os salarios son
moi baixos.
Invadiriamos China,
agora que o Irak xa
está devastado, pero
son tantos!

Na cociña dos
votantes populares:
“Como Fraga non
hai outro, pero xa
vai vello. Nin que
non tivésemos
ninguén no partido
que sirva para
candidato”.

Subiu a
temperatura, pero
continúa a seca. A
herba está coma en
agosto, amarela,
queimada.
Esmorecen as fontes.
Será unha
metáfora?♦
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apexando nas ondas hertzianas, agarreime a unha
táboa flutuante, restroballo do naufraxio daquela
axitada década dos setenta. Antonio Negri, outrora
tachado pola reacción italiana de cattivo –ruín–
maestro, emerxe do cárcere e do exilio como teórico
do altermundismo, como cabaleiro andante defrontado
a muíños de vento, a un xigante chamado Impero. Acusárono de corromper a mocidade, de encirrala pra que

se sumase á autonomía operaria –tomada de fábricas,
asalto a superficies comerciais, acción directa
libertaria–; chegaron a condenalo por autor intelectual
dos crimes das Brigadas Vermellas e cargáronlle o
morto (Aldo Moro). Tal que se condenasen a San Paulo por indutor da Inquisición. A primeira noticia dos
métodos da autonomía tívena hai vinte e tantos anos na
santiaguesa rúa de Montero Ríos, cando unhos
estudantes se propuxeron espoliar pola brava os
mostradores dun supermercado. Fiquei pampo, non só
por ser eu militante estalinista e, polo cuio, hostil ás algueiradas ácratas, senón por ter convivido con labregos
neolíticos (os meus nonni), fanáticos da pequena

O príncipe Juan Carlos, detrás de Franco, nun acto na Praza de Oriente.

TVE censura as
imaxes do rei
con Franco
Xoán Soto escribe, na súa columna de contraportada de El
Progreso (10 de marzo), sobre
un programa da TVE dedicado
a ditadura. “Baixo o enardecido
vitor de Franco! Franco! Franco!, a primeira cadea da televisión pública repasou anteanoite
a corentena ditatorial, con salteado percorrido por algúns dos
episodios máis relevantes e, en
todo caso, con inflexíbel sometimento as leis da correción política. A ese exemplar esforzo
interventor cabe adxudicarlle a
coidadosa omisión das imaxes

e sons alusivos ao padriñádego
político do Caudillo sobre o seu
sucesor na Xefatura do Estado
a título de rei. Convén non pasarse na adulación cortesana.
Ou, en todo caso, evitar a caída
no falseamento da historia, aínda que seña por omisión (...)
Felicitémonos por estar onde
estamos, mais sen enmascaramentos nin complexos”.♦

Cercanías si,
pero en Madrid
A revista Lineas del tren (nº
319, marzo) destaca a importancia do transporte ferroviario
de “Cercanías”, aínda que esquece nomear Galiza, onde radica un dos traxectos, o Coruña-

Vigo, máis solicitados do Estado. “Cercanías, di a revista, é
un modo de transporte indispensábel para a mobilidade das
grandes cidades, especialmente
no caso de Madrid e Barcelona,
que son os núcleos que contribúen con máis viaxeiros ao conxunto do sistema. Cecilio Gómez-Comino, director xerente
da UN, sinalou na presentación
dos resultados, que un tren de
Cercanías evita tres quilómetros
de atasco nunha autovía de tres
carrís: ‘Particularmente as áreas
metropolitanas de Madrid e
Barcelona non se poderían concebir, nunha época que se basea
na mobilidade e na sostenibilidade económica, sen un transporte como o que presta na actualidade Cercanías’”. A liña
Coruña-Vigo, en cambio, mantén material reutilizado doutras
zonas (vagóns) e a velocidade
media no traxecto non supera os
90 quilómetros/hora.♦

propiedade, que me inculcaran a idea de que o ladronicio era o pior dos pecados. Así e todo simpatizo un
chisco co Toni, porque di continuamente ecco
(velaquí), igual que a miña tía Maruja –políglota
emigrante– e porque non é un pentito (repesos e confidentes volvéronse varios sicarios brigadistas). Acaba
de inventar un novo suxeito revolucionario onde antes
figuraba a clase proletaria (antes de antes, no XIX, a
nación): noméase moltitudine. Case prefería a clase ou
a nación, en tanto philadelphias –fraternidades– concretas, por alusivas ao meu pai ebanista e ás avoas monolingües en galego. A multitude –como a noite de
Chesterton– é un monstro feito de ollos.♦

René Vázquez Díaz.

A UE, Cuba e
un asunto
de avións
O escritor cubano, René Vázquez Díaz, radicado en Suecia,

visitou Galiza esta semana para
presentar a súa novela máis recente O sabor de Cuba. Vázquez Díaz publicou, en febreiro
do 2004, un artigo sobre as relacións da UE coa illa no mensual
Le Monde Diplomatique. A revista galega Terra sen amos reproduciu, no seu número 15, un
estracto deste artigo, no que Rene Vázquez Díaz di, entre outras cousas o seguinte: “A chamada posición común da UE
para Cuba é unha política de
imposición de condicións que a
UE non esixe a países que desprezan a lei internacional coma
os EE UU, Marrocos ou Israel.
Esta actitude é hipócrita e contraproducente. O 20 de maio de
2003, un avión Hércules C-130

da forza aérea norteamericana
transmitiu os programas da
emisora imperial Radio Martí
(que ten un orzamento de
26.900.000 dólares) usurpando,
contra as regulacións da Unión
Internacional de Comunicacións, o canal 13 da televisión
da illa, pese a que cada semana
as emisoras operadas por cubanos cómplices dos Estados Unidos transmiten 2.300 horas por
24 frecuencias. Valente imaxe: a
liberdade de información chegando a Cuba a bordo dun bombardeiro dun exército que, demasiadas veces na nosa historia,
foi un exército de ocupación. Os
EE UU meteron a Cuba na lista
de países patrocinadores do terrorismo, non porque poidan
presentar unha soia evidencia
que o probe, senón simplemente
porque Cuba pertence a esa lista, conforma a inaudita explicación de Cofer Black, coordenador do Departamento de Estado
para o Contraterrorismo. Washington locuta, causa finita. Os
avións cubanos secuestrados a
pasada primavera por medios terroristas, un DC-3 e un Antonov
24, no canto de seren devoltos a
Cuba, foran subhastados na Florida. Ula a preocupación da UE
por eses actos violatorios das
leis e a racionalidade?”.♦

O tempo vital
de Manuel María

A política económica
da Xunta de Galicia

CAMILO GÓMEZ TORRES

MANUEL CAO

A súa poesía
axudounos a agrandar
os nosos universos
íntimos; a descubrir as
arelas, ensoñacións,
paixóns, conflitos,
ilusións... dos que nos
precederon. Estas
páxinas abren un
diálogo entre o home e
o poeta, arredor da súa
traxectoria.

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.

CAMPUS / A NOSA TERRA
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A linguaxe
do cinismo
X.L. FRANCO GRANDE

A

linguaxe vai camiño
de se converter noutra
cousa, isto é, que, de
ser un medio de
comunicación e de
entendemento, chegue a ser
unha maneira esvaradía de
xustificar o que é inxustificable (en política xa é tan
evidente o feito que non é
novidade manifestalo) ou de
deixar, porque así convén,
que algunhas realidades esvaren por nós e se esquezan.
Ou sexa, que non convén que
certas situacións queden verdadeiramente aclaradas.
Por exemplo, coa
intención de que casos de torturas a sospeitosos de terrorismo se desdebuxen (contando
con que a xente tende a ser
acrítica) négase a súa realidade –aquí non se tortura, din os
americanos–, pero os
sospeitosos son entregados a
países onde a tortura é
habitual, por orde e conta, pero baixo a responsabilidade,
do goberno dos EE UU.
O concepto mesmo de tortura ten sido obxecto de
remendos, de revisións e de
perfeccionamento, pero
sempre coa finalidade de manter a tortura, non de erradicala.
O que desa maneira se perfecciona é xusto a tortura. Mr.
Gonzales e outros entenden
que non hai tortura se coa dolor non concorre a lesión física, como a perda dun órgano,
a merma da función corporal,
ou aínda a morte. Os manuais
máis coñecidos, empregados
pola Inquisición de hai xa
algúns séculos, nunca retorceron a linguaxe con tanta inhumanidade e cinismo.
A linguaxe emprégase
con finalidade contraria á de
comunicación, de relación e
de entendemento cando se
nos “informa” de que certas
prácticas (omítese calquera
referencia á súa ilegalidade
manifesta) teñen sido de
grande utilidade na loita contra o terrorismo, calando
tamén en que os logros
consistiron. Unha vez máis,
nas democracias de hoxe,
xorde a pantasma da
seguridade –o medo xa foi
previamente sementado na
sociedade– que debe primar
sobre a liberdade. Como en
tempos de guerra, ou como
quixeron, queren e quererán
sempre os ditadores.
Por iso, tanto nos
sorprende o silencio dos
homes de pensamento, de todos aqueles que aínda teñen
audiencia na sociedade e, polo tanto, certo poder ético para influír nela. Poucas veces,
en calquera tempo, terán sido
máis traidores á causa da
liberdade e da dignidade
humanas. Porque é dar por
perdidas unha loita e unha
causa ao desentenderse delas.
Ou sexa, unha maneira máis
de caer na complicidade.♦

Os nacionalistas acentúan a oposición
mentres os socialistas semellan cómodos co PP

Vigo, as razóns
doutro desencontro entre BNG e PSOE
A. EIRÉ
O BNG pretende chegar a un
“pacto de oposición” co PSOE
en Vigo para presentar despois unha moción de censura
antes das eleccións autonómicas, argumentando que non
hai futuro para a cidade cun
goberno do PP. Os socialistas
adían calquera contacto até pasado o mes de outubro. Cales
son as razóns de uns e outros?
En Vigo armouse unha revoldeira que levantou unha celpa na
política galega cando o voceiro
nacional do BNG, Anxo Quintana, e o novo portavoz nacionalista no concello de Vigo, Santiago
Domínguez Olveira, anunciaron
estaren dispostos a presentar unha moción de censura para derrubar a alcaldesa Corina Porro.
Poñíanlle unha condición aos
seus necesarios socios, os socialistas: que o aspirante a alcalde
non fose Ventura Pérez Mariño.
No BNG xa viñan alancazando nesa dirección desde hai semanas, coa dimisión do ex alcalde Lois Pérez Castrillo como
concelleiro. O BNG suxeríalle ao
PSOE que movese fichas no seu
taboleiro político. Algo que os
socialistas non puideron realizar.
Nos últimos meses déronse
unha serie de actuacións no concello vigués que levaron ao BNG
a insistir na necesidade dun entendemento co PSOE. As máis
relevantes foron a paralización
do auditorio (un proxecto levado
adiante principalmente polo socialista Carlos González Príncipe), a paralización do porto seco
e a falta de chan industrial que
leva á marcha de numerosas empresas, mesmo para Portugal.
Olveira considera que estas
tres grandes actuacións mostran
a “paralización e ineficacia” do
goberno de Corina Porro, pero
tamén que o goberno central está
penalizando a Vigo. Unha das
causas sería o estar a alcaldía en
mans do PP, porque foi o mesmo
grupo municipal socialista o que
se opuxo á cesión gratuíta de todos os terreos de Casa Mar para
construír o auditorio.
Así as cousas, os nacionalistas pensan que é imprescindíbel
un “pacto de oposición” cos socialistas para tratar de solventar
canto antes estes temas estratéxicos para a cidade, así como facer
unha fronte común na reclamación das infraestruturas pendentes aínda de definir.
Este acordo, que xa Olveira
llo ofrecera a Mariño na súa primeira entrevista logo de tomar
posesión da portavocía municipal nacionalista, sentaría as bases dun acordo para artellar unha
moción de censura que situase
un socialista na alcaldía viguesa
antes das eleccións autonómicas.
Ademais das razóns anteditas,
os nacionalistas pretenden que se
visualice axeitadamente, e non só

Santiago Domínguez Olveira presenta, xunto a Anxo Quintana, a proposta do BNG para Vigo.

pola poboación viguesa, que a auténtica oposición ao PP en Vigo, a
“autentica alternativa é o BNG”.
O PSOE seguramente vai seguir
utilizando na próxima campaña
electoral que “foi o BNG quen lle
deu a alcaldía ao PP en Vigo”.
Ademais, os nacionalistas
consideran que os últimos movementos existentes no PSOE tanto
a nivel de Vigo como da comarca
poderían propiciar un entendemento. O multitudinario acto de
apoio a Miguel Barros (novo responsábel comarcal) con motivo
da presentación dun seu libro no
que reclama un “socialismo galego” converteuse nunha proclama
a prol do entendemento entre socialistas e nacionalistas. Ao día
seguinte, Pérez Mariño declarou
que deixaría o cargo se alguén do
PSOE llo pedise.
As razóns dos socialistas
Pero o PSOE non está en condicións de propiciar aínda un achegamento aos nacionalistas en Vigo. A cada aceno do BNG nese
senso, as contestacións son máis
desaboridas. A última de Emilio
Pérez Touriño, precedida doutra
de Ricardo Varela, o responsábel
de organización, son todo un
exemplo. “De broma”, foron as
verbas utilizadas polo candidato
socialista á Xunta para descualificar a proposta do BNG. Para
Touriño e o seu grupo de dirección, a censura a Porro “é totalmente inviábel e sen motivo”.
Explican a oferta do BNG unicamente en termos electorais á vista “do seu descenso electoral”.
Consideran os socialistas que
a aprobación definitiva do
PXOM os separa totalmente dos
nacionalistas, pois eles rexeitan

rotundamente o plano e os nacionalistas apóiano. O propio
Mariño explicou finalmente que
ese foi o principal motivo que o
levou a rachar o pacto de goberno co BNG, segundo viñamos
explicando desde estas mesmas
páxinas desde o comezo.
Pero as verdadeiras cousas da
dirección socialista para negarse á
censura semellan ser moi outras.
En Vigo existen tres liñas perfectamente diferenciadas e maioritarias
en cada un dos centros de decisión
partidarios. Así que unha postura
do PSOE como tal non existe.
Por unha banda, está o grupo
municipal, onde catro concelleiros independentes, co ex alcalde
Mariño á cabeza, teñen hipotecado un ben político socialista que
o partido non pode recuperar ao
considerar os concelleiros que é
un ben propio. Néganse a calquera acordo co BNG. Agardan
compensación cara ás próximas
eleccións autonómicas?
Por outra banda, está a executiva local, controlada polo ex alcalde Príncipe. Debería apostar
por un entendemento cos nacionalistas, pois Príncipe non só formou
parte do goberno de Castrillo, senón que foi a cabeza visíbel de
proxectos como do auditorio, paralizado polo seu partido. O grupo
municipal socialista, liderado por
Príncipe, tamén participou activamente na redacción do PXOM,
dándolle a súa aprobación, que
contou co apoio do partido. Agora
o grupo de concelleiros independentes rexeita ese mesmo plano.
Se Príncipe e os seus non forzan agora un entendemento cos
nacionalistas é porque consideran que “canto peor mellor”.
Príncipe quere voltar á alcaldía
viguesa e estaría interesado nun-
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ha debacle electoral. Pero non só
en Vigo. No horizonte de Príncipe está o substituír a Touriño, logo de que este fracase nas próximas eleccións, como líder dos
socialistas galegos.
A outra parte da trepia é o comité comarcal, liderado agora
por Barros. Defenden un entendemento cos nacionalistas. Pensan que un acordo en Vigo lograría que se visualizase en toda
Galiza que é “posíbel e necesario
un goberno de coalición PSOEBNG na Xunta”. Pero Barros ten
as mans atadas porque podería
aparecer como un interese persoal en ocupar a alcaldía, por ser el
o número dous da lista e agora,
ademais, cun importante peso no
partido, como para procurar outra alternativa a Mariño.
En Compostela, un dubitativo
Touriño, cualificado por un destacado dirixente socialista como “resorte”, que cada día mostra máis
ás claras a súa indecisión. Un Touriño que se sigue apoiando en
independentes e que levou a nomear a Ana Míguez, integrante do
grupo de Mariño, como redactora
do seu programa. En Vigo falan de
que pensa nela como conselleira
de Asuntos Sociais e noutro independente radicado en Vigo, o director xeral de Rodman, Luís Carrera Pásaro (ex director xeral de
Caixa Ourense), para conselleiro
de Economía. O presidente de
Rodman, Xosé Rodríguez é un
dos valedores de Mariño xuntamente con Afonso Paz Andrade.
Pero as eleccións autonómicas poderían variar a postura dos
socialistas e desbloquear moitos
dos atrancos que agora teñen para chegar a un acordo co BNG en
Vigo. Sería daquelas cando impulsarían a moción de censura.♦
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Diversas
inmoralidades
XOSÉ MANUEL SARILLE

F

álase do tres por cento a
esgalla. Pois eu teño a
teoría de que Maragall
dixo o do tres por cento no
Parlamento porque se lle foi
a lingua, pero tamén porque
estaba indignado coas comisións de CiU. Explícome. Todo o mundo recoñece en voz
baixa que os partidos gobernantes cobran un fondo de
réptiles que vai para a organización correspondente. É
unha inmoralidade, mais está asumida no Estado Español e como iso non supón
unha desfeita en ningunha
obra importante pois tolérase, asúmese e uns tápanlles o
nariz aos outros. Outra
cuestión é cobrar o 20 por
cento, que ademais de ser
unha inmoralidade
cuantitativamente e cualitativamente distinta, convértese nunha temeridade
gravísima, por non dicir nun
crime, porque periga a vida
dos cidadáns. Unha cousa é
que o lucido do metro vaia
cunha pintura pésima e
outra que non haxa
formigón para as columnas.
A indignación dos dous
partidos imberbes do
tripartito debeu ser grande
cando leron as
semiauditorías que o PSC
encarregou e non quixo encarregar, nin ler e menos
publicar ao comezo da
lexislatura. Calaron porque
sabían que CiU nunca caería soa ao abismo. Sempre
arrastrarían o PSC coa súa
porcentaxe cobrada nos
municipios. En Barcelona
con Maragall e Clos, en Girona con Nadal, en
Cornellá e na Deputación
con Montilla. O estado
maior do PSC.
De Montilla ninguén
fala, cando talvez sexa o elo
máis débil. Gobernou un
concello do cinto barcelonés
en plena expansión urbanística. Xogou un papel sutil e
moderado en toda a crise,
porque sabía que todos naufragarían se continuaba o
enfrontamento. Ademais como ministro sería el quen
transladaría a crise ás
demais comunidades.
O máis curioso é a
situación social que se dá:
todos sabemos que se
rouba, todos sabemos que
Piqué roubou 35.000
millóns e asistimos a este
espectáculo con moita agudeza. Somos listísimos, porque valoramos a política da
política. Sabemos como é
pero comprendemos que
non se faga explícito. Enganados si, pero cunha
intuición e unha tolerancia
que nos fai flexíbeis e moi
moi modernos nas
formas.♦

FORO PARA O NOVO ESTATUTO

Daniel Pino
‘O modelo de organización territorial español
non é válido para Galicia’
RUBÉN VALVERDE

Coordinou o apartado de ordenación do territorio no Foro para un Novo Estatuto. Este urbanista aposta por unha organización máis lóxica
e adaptada á realidade galega. Para iso, propón a desaparición das
provincias e a aglutinación dos concellos en comarcas e áreas urbanas.
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No relatorio sobre ordenación
do territorio asegura que o actual estatuto está obsoleto. Por
que motivo?
Cando falamos do territorio
hai que falar de dous conceptos:
organización e ordenación. No tocante á organización, o actual Estatuto foi feito nunha época moi
determinada e por iso mimetiza a
estrutura estatal de municipios e
provincias que non é válido para
Galicia. É certo que tamén recoñece os nosos entes tradicionais,
como son a parroquia e a comarca. Non obstante, non os dota de
personalidade xurídica. Tampouco fai alusión a un proceso que xa
se viña dando dende aquela que
consiste na concentración da poboación nas cidades e grandes vilas, dando lugar ao que hoxe chamamos rexións urbanas. Por outro lado está a ordenación territorial. Tanto a Lei de Ordenación
do Territorio, como as urbanísticas están a mudar ano tras ano.
Pero todas esas leis son inútiles
porque non se poden aplicar as
mesmas fórmulas para casos distintos. O que serve para Vilariño
de Conso non é aplicábel para Vigo. O fenómeno urbano require
de leis urbanas e no rural teñen
que ser doutro tipo. Co Estatuto
de hoxe é moi difícil converter en
Lei algo que é de pura lóxica.
Non é útil seguir falando
hoxe de concellos e provincias?
O problema é que unha división deste tipo non está adaptado

ás condicións do país. Non todos
os modelos son exportábeis ou
universais. O concello despois de
150 anos de implantación está
aceptado pola poboación. O gran
problema é que a división actual
non é útil de cara á dotación de
servizos por parte da poboación e
ao desenvolvemento económico.
O tamaño da maioría dos concellos é ridículo. As provincias, pola súa banda, son entes artificiais
que só serviron para a perpetuación do clientelismo político.
Non embargante, xurdiron nos últimos anos novas formas de ocupar o territorio, como son as rexións urbanas ou áreas metropolitanas que non teñen plasmación.
Afirma no relatorio que a
parroquia é unha entidade que
ten que desaparecer.
O modo de produción de economía agraria de subsistencia
entrou nunha crise irreversíbel.
O rural está despoboado e as parroquias urbanas non teñen sentido porque a estrutura económica
xa non é agraria. Paréceme ben
que se lle siga chamando aos lugares polo nome da parroquia
porque así está recoñecido nos
nosos dereitos históricos, pero
non é operativa para un modelo
secundario e terciario.
Afirma que é imprescindíbel recoller no Estatuto ás áreas metropolitanas, pero estas
xa están reguladas por Lei.
Cando falamos de áreas metropolitanas referímonos a outra

cousa. Agora pódense constituír
como un club de Concellos que
se reúnen cada certo tempo para
poñerse de acordo en asuntos
concretos como o abastecemento
de auga. Cando falamos de regular en fondura estes procesos de
ocupación de territorio facémolo
pensando en realidades moito
máis complexas que a simple
constitución dunha entidade para
a xestión dun servizo. Ten que ter
atribucións de carácter territorial,
infraestruturais, medioambientais e turísticas. Son necesarias
para non estragar recursos e para
levar a cabo obras que agora non
se poden acometer, como a creación de parques empresariais,
compartir centros comerciais,
etc. O territorio precisa desenvolverse. Senón se prevén os mecanismos precisos, seguirémonos
atopando con que os avances
chegan tarde, teñen un gran impacto ambiental e xa non son precisos. De aí a necesidade de procesos previos. Agás as grandes
infraestruturas de país, o resto
deben ser decididas en cada área
metropolitana e nas comarcas.
O tamaño das áreas metropolitanas coincide co que se está a barallar actualmente, que
inclúe unha cidade e os pequenos concellos limítrofes?
O esquema non pode ser ese.
Por exemplo, en Vigo reuníronse
varios concellos da mancomunidade para compartir unha serie de
servizos e agora queren constituír-

se en área metropolitana. O camiño
non é ese. A área metropolitana real de Vigo esténdese até Pontevedra, o Baixo Miño e parte do Salnés. Se esa zona económica non
funciona mellor é porque as infraestruturas aínda son incompletas.
No Estatuto de 1936 xa se
apostaba pola comarca como
entidade con responsabilidade
xurídica. De que tipo de comarcas deberiamos falar hoxe?
A comarca tivo a súa orixe no
feudalismo. Era a marca que delimitaba o territorio do nobre. Como tal foi o único momento en
que existiu. Non obstante, posteriormente a comarca pasou a ser o
espazo no que a xente se movía a
cotío. No Estatuto de 1936 recolleuse a Comarca porque era o lugar que a xente coñecía. Era unha
concepción moi xeográfica. A mellora das comunicacións leva a
que xa non teña sentido seguir falando das mesmas comarcas. Hai
que ir a espazos máis amplos relacionados economicamente.
O Estatuto actual recolle
esta entidade pero o plano de
comarcalización semella estar
baleiro de contidos.
O que semella é que as comarcas actuais son un invento artificial para nomear un xerente,
darlle un soldo e acollerse a subvencións europeas. Non se pode
pensar que un ente é algo se non
o dotas de personalidade xurídica. Unha comarcalización real sería beneficioso para as sinerxias
económicas porque hai que pensar na economía de escala. Agora
estanse delapidando recursos.
A ordenación territorial
pode axudar a uniformizar o
territorio?
É necesario un reequilibrio territorial. Pero esta enunciación
non pode quedar nunha declaración de intencións, como até agora. O primeiro que precisa este país é poñer en valor os seus recursos
e non agardar unha milagre. Só xerando recursos podemos reequilibrar o territorio. Con decretos non
podemos dicir que hai que repoboar a Ribeira Sacra. Hai que elaborar unhas medidas que fagan que a
poboación da Ribeira Sacra non
teña que marchar e facela atractiva
para que novas persoas se instalen
alí. De todos os xeitos, tamén ten
que quedar claro que non é beneficioso nin lóxico volver ao sistema
de dispersión territorial que se tiña
antes do ano cincuenta.
Tamén propoñen recoller
no Estatuto a participación en
espazos económicos e sociais
máis amplos como a eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.
O que está claro é que o norte de Portugal ten o duplo de poboación ca nós. Iso supón que temos pegado un mercado importantísimo co cal é necesario
compartir programas económicos e de infraestruturas. Ao
tratarse doutro Estado todos os
acordos teñen que facerse nunha
reunión de Ministros, cousa que
non é lóxica nin operativa. Por
iso pensamos que hai que recollelo no Estatuto, porque cando
se trata de cooperación con Asturias ou Castela e León, que tamén son necesarias, non hai problema. Pero con Portugal algúns
poñen atrancos porque antes había unha fronteira polo medio.♦
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FORO PARA O NOVO ESTATUTO
Como valora o traballo do Foro para un Novo Estatuto?
Foi moi estimulante dende un
punto de vista intelectual, xa que
fixo que repensásemos as cousas
dende Galicia. Había diferenzas
ideolóxicas entre os que traballamos no proxecto, pero as discusións foron sempre moi enriquecedoras e non resultou difícil chegar a un acordo. Por iso penso que
o froito do noso traballo é asumíbel por todos os partidos. Agora
tócalles a eles sentarse a debater.
No relatorio afirman que o
actual modelo de financiamento
ten numerosas eivas. Cales son?
O actual modelo estatal baseábase inicialmente no principio de
progresividade, que constituía un
compoñente da equidade fiscal.
Pero a evolución posterior cara
ámbitos de regresividade, unido á
propia evolución da sociedade nos
últimos anos, cun envellecemento
grande, fai que o criterio da poboación no poida ser o único aplicábel para as asignacións de financiamento tal e como se recolle actualmente. O sistema de corresponsabilidade parcial que está en
vigor non ten xerado os suficientes
recursos como para cubrir as necesidades de gasto público de Galicia. O problema é que se baseaba
sobre todo en repartir unha porcentaxe do Imposto Sobre a Renda
das Persoas Físicas (IRPF). Nun
país coma o noso, que conta cunhas condicións económicas diferentes en termos negativos, este
criterio é imposíbel que contribúa
ao desenvolvemento porque non
consegue acadar o principio básico de calquera modelo de financiamento: a autonomía fiscal (ter
para gastar o que se orzamenta).
Non hai máis que ver como o actual modelo de corresponsabilidade fiscal ampliado só serve para
cubrir algo máis do 35% do gasto
público galego no 2002.
Afirma tamén no relatorio
que o modelo actual deixa a
Galicia cun nivel de financiamento inferior ao de autonomías que non se definen como
nacionalidades.
No financiamento autonómico
actual non se teñen en conta os
criterios diferenciais á hora de
asignar recursos, como son as
cuestións lingüísticas e culturais,
o envellecemento da poboación
ou a dispersión do hábitat entre
outros. Este sistema ten provocado que non só non se prime positivamente o carácter de nacionalidade histórica de Galicia, senón
que provocou que comunidades
que inicialmente non aspiraban a
un nivel de autonomía coma o noso, agora teñan proporcionalmente máis recursos para gastar, e polo tanto poidan xestionar máis
competencias ca nós e ofrecer servizos públicos de maior calidade.
Pode poñer algún exemplo?
Todas as autonomías ricas, pero tamén son singulares os casos
de Estremadura e Castela e León.
Unha gran parte dos políticos
españois, tanto de dereitas coma
de esquerdas, aseguran que España é un dos Estados máis descentralizados do mundo. Non
embargante, o debate sobre o financiamento parece que evidencia que non existe a autonomía
política sen a económica.
O poder financeiro é a expre-

Francisco Constenla
‘É falso que Galicia teña que ser un país
subvencionado’
RUBÉN VALVERDE

É profesor en excedencia da Universidade de Santiago e vocal no Consello de Contas. Vén de coordinar o apartado de financiamento autonómico
do Foro para a Reforma do Estatuto encargada polo BNG, no que se aposta por un modelo de responsabilidade fiscal plena. É dicir, que o gasto da
Xunta sexa igual ao que se recada en materia de impostos en Galicia.
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sión máis importante do poder
político. As propostas que incorporamos ao Foro están dentro do
actual marco constitucional. Non
se establece ningunha discusión
ao respecto da soberanía fiscal.
O Estado segue sendo quen ten
capacidade para establecer o tipo
de impostos que se gravan. Pero
si reclamamos un modelo de financiamento propio porque estamos convencidos de que unha
autonomía plena precisa do exercicio do poder financeiro para
poder sufragar os recursos públicos e os servizos que os cidadáns
dun país deciden socializar.
Hai economistas e partidos
políticos que aseguran que Galicia non pode ser autosuficiente en termos financeiros.
Hai dúas formas de abordar
esta cuestión. Se partes da perspectiva de que existe un Estado
central que ten a soberanía fiscal e
un sistema de descentralización
que non está ben financiado entón
o resultado para Galicia é negativo. Pero se partes dunha visión
dende Galicia, hai que calcular a
cantidade de cartos que nos fan
falta para manter o noso sistema

público e buscar os instrumentos
para acadar eses recursos. O sistema actual provoca unha sensación
de dependencia dos recursos doutras partes do territorio, como se
este país fose unha especie de parente pobre que hai que soster.
Unha visión dende aquí, cos números na man, fai ver que cunha
modificación substancial do sistema actual poderiamos acadar recursos suficientes para sufragar os
máis de sete mil millóns de euros
que representou o gasto público
galego no ano 2002. Sumando as
cantidades de todos os impostos
que se recadan en Galicia, podemos ver que a súa contía é un
chisco superior ao orzamento
anual da comunidade autónoma.
Que impostos debería xestionar a Facenda Galega?
Partimos do cadro fiscal actual baseado sobre todo no IRPF
e no IVE. Pero o Goberno galego
non pode renunciar á xestión do
Imposto de Sociedades que non
foi incorporado ao sistema de responsabilidade fiscal. É importante non tanto pola súa capacidade
recadatoria, senón que é un instrumento esencial de coñecemen-

to para marcar as directrices da
política económica de Galicia.
Esta renuncia é froito dun acordo
do Consello Económico, Político
e Fiscal, que prexudica claramente a comunidades como a nosa.
Tamén o é que no modelo de corresponsabilidade actual se estableza un sistema de reparto dos
recursos baseado nunhas porcentaxes que son iguais para todas as
autonomías. Nós deberiamos reclamar un modelo de porcentaxes
diferenciado que garantan a cobertura do gasto público actual.
Falou do imposto de sociedades. Afecta a Galicia que existan empresas instaladas aquí
pero que tributan en Madrid?
Dunha maneira esencial. É
unha cuestión que cómpre resolver axiña. En Euskadi resolvérono técnicamente establecendo
uns puntos de conexión que provocan que as rendas tributen no
territorio no que se xeran, ben en
orixe, ou ben a través dun mecanismo de asignación de recadacións que fagan que se devolvan
ao ámbito de onde saíron.
Canto está previsto que recade Galicia co modelo de res-

ponsabilidade fiscal?
Segundo un estudo que fixemos tras analizar os tributos recadados en Galicia, o resultado sería ben distinto ao actual. Partindo dos últimos datos dispoñíbeis
da Axencia Estatal de Administración Tributaria, que son do
2002, atopámonos con que seríamos capaces de acadar algo máis
do cento por cen do financiamento preciso. En concepto de impostos recadaríanse 6.756 millóns de
euros. Destes, 1.863 serían en
concepto de IRPF, 812 por imposto de sociedades 2.425 por
IVE, 1033 por impostos especiais
e 623 polo resto de tributos cedidos e polas taxas e prezos públicos. Deste xeito, mantendo en
concepto de transferencias de capital (fondos de compensación,
sobre todo europeos) por importe
de 725 millóns de euros, constataríase que o volume total de recursos sería de 7.481 millóns de euros. Tendo en conta que o orzamento da comunidade no 2002
foi de 7.222 millóns de euros,
atopámonos cunha capacidade financeira de 259 millóns de euros.
Dentro destes recursos inclúe
fondos provenientes de mecanismos de redistribución estatal,
aínda que non todos os políticos
están de acordo con seguir manténdoos, por considerar que a solidariedade é algo voluntario.
Considero que hai que manter,
incrementar e mudar en boa medida a natureza destes fondos. A economía galega está inxerida no conxunto dun estado plurinacional.
Cando falamos de autonomía financeira falamos de manter un nivel de gasto público actual, pero
non hai que esquecer que o Estado
segue conservando moitas competencias en materia infraestrutural,
como son os portos, as estradas e
os ferrocarrís. Eses fondos teñen
que saír dalgunha parte. Por outro
lado, a equiparación económica
dos distintos territorios debe ser un
valor esencial. Polo tanto hai que
defender a redistribución. Hai políticos que non pensan o mesmo,
pero podemos comprobar facilmente onde se xeran a meirande
parte dos fluxos económicos das
súas comunidades autónomas.
A responsabilidade fiscal
axudaría a eliminar a conciencia de subsidiación que persiste en Galicia?
A proposta de responsabilidade
vai dirixida a eliminar esa conciencia de vivir da beneficencia. É falso que Galicia teña que ser un país
subvencionado. Este pensamento
ten unha compoñente moral negativa e ademais é totalmente erróneo. O problema de pensar que vivimos do que outros nos dan é moi
vello. Os primeiros galeguistas decatáronse de que este era un dos
maiores problemas que tiñamos no
país. Existen multitude de estudos
económicos ao longo da historia
que demostran que se as cousas se
fixesen pensando dende Galicia, as
nosas cotas de desenvolvemento
serían razoablemente maiores. O
que pasa é que ao longo da historia
fallou o aparato institucional do
Estado. O sistema fiscal tivo sempre un compoñente espoliador e
nunca se orientou ao desenvolvemento porque nunca recolleu as
necesidades da actividade económica e social deste país.♦
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Un ano de ZP
CARLOS AYMERICH
Hai un ano o PSOE gañou as eleccións xerais e mercé ao
apoio doutras forzas de esquerda e nacionalistas, entre elas
o BNG, José Luis Rodríguez Zapatero foi investido presidente do goberno español. Un ano de luces e de sombras.
No que, sen dúbida, debémonos congratular da derrota do
PP e, sobretodo, da desaparición de José María Aznar da vida política (mágoa que o aznarismo, esa mestura de rispidez, cinismo e españolismo desatado, non desaparecese con
el!). Tamén da retirada das tropas españolas do Iraq (lástima
que, como contrapartida, un número ainda maior de soldados fosen enviados ao Afganistán!) e de que o actual goberno desenvolva, no ámbito internacional, unha política algo
máis decente que a protagonizada polo PP (aínda que siga
sen apostar pola autodeterminación do pobo do Sáhara Occidental e, nestes últimos tempos, certos intentos de obter a
graza dun Bush re-electo rocen o patetismo). Constitúe un
avanzo claro que se lles recoñeza a todas as persoas, sexa cal
for a súa orientación sexual, o dereito a casaren e adoptaren
(aínda que estas medidas non se poidan cualificar como “reformas sociais”: esas –en materia laboral, de incremento da
proteción social, …– seguen pendentes e, a xulgar por algunhas declaracións de Pedro Solbes, non van diferir das
que podería propor o PP). E, en fin, contrasta moi positivamente coas lexislaturas anteriores, que o debate territorial se
abrise e, con el, as reformas da Constitución e dos Estatutos
de Autonomía (mesmo a pesar de que en demasiadas ocasións o goberno procure, nesta materia, pactar antes co PP
que coas forzas políticas que lle dan apoio parlamentar).
Porén, hai inercias que se manteñen. Galiza, confundida
cun expansivo “noroeste” que chega até Estremadura, segue
sen entrar na axenda gobernamental. Seguimos sen constituír
unha prioridade para un goberno que atende preferentemen-

José Luis Rodríguez Zapatero nunha visita ao castro de Baroña.

FERRÍN / AGN

te os seus celeiros electorais de Andalucía, Madrid, Cataluña goberno español poña en marcha políticas sociais ambiciosas
e Levante. E por iso houbo que lle chamar a atención: vetan- sen repetir as receitas de sempre: abaratar o despedimento
do no Senado uns orzamentos
para loitar contra a precariedadiscriminatorios para o noso
de). Porque, sen medo, o goberúnico xesto do goberno
país e paralizando no Congreso
no español dea pasos cara a un
uns planos de reconversión naEstado plurinacional no que
con Galiza será a celebración
val –finalmente aplicados– nos
Galiza poida desenvolver as súque os estaleiros da ría de Feas potencialidades. Porque, sen
do
Día
das
Forzas
Armadas.
rrol son, outravolta, os princimedo, se avance na democratipais prexudicados. Abandozación e na transparencia da viXesto que, abofé,
nados á súa sorte o porto exteda política. E, desde logo, no
podía ter aforrado”
rior da Coruña e o auditorio de
deseño dunha política internaVigo, adiada de novo a chegada
cional que, máis alá das palada alta velocidade e incrementada a peaxe na AP-9, o único bras, aposte pola paz e polo respecto do dereito internacional.
xesto do goberno con Galiza será a celebración do Día das Neste camiño, como hai un ano, o goberno encontrará o
Forzas Armadas. Xesto que, abofé, podía ter aforrado.
apoio do BNG. Basta con que deixe de relegar a Galiza e
Os nacionalistas galegos apostamos porque as sombras abandone a teima de asinar co PP novos “pactos de Estado”
se esvaian e as luces se intensifiquen. Porque, sen medo, o de costas ás forzas que permitiron a súa investidura.♦

‘O

Santiago
O concello da capital de Galicia
estaba algo atrasado en canto á
súa presenza na internet e acaba
de poñerse ao día cun portal que,
de pecar por algo, podería ser
por exceso de información, servizos ou posibilidades. Pecado
venial, se acaso.
O obxectivo é o de aforrarlles
molestias aos cidadáns informando, de xeito sinxelo e completo ao mesmo tempo, dos requisitos, pasos ou trámites precisos para acceder a determinada
prestación do concello, para solicitar un permiso ou licenza, ou
para proceder ao pagamento dun
determinado imposto, que ás veces até para pagar hai que dar
máis voltas das que un desexaría.
Tamén para avisar de rúas cortadas e asuntos semellantes.

Compostela en liña
XAVIER LÓPEZ

Unha nova páxina electrónica consegue achegar un tanto os cidadáns
á institución municipal. Agora é máis fácil tratar coa administración.
O
portal
municipal
(www.santiagodecompostela.org)
non é aínda un concello en liña,
non de xeito pleno, aínda que xa
sexa posíbel pagar algúns impostos por vía telemática. Pero
semella existir clara vontade de
achegarse ao cidadán aproveitando as posibilidades que ofrece a internet, e xa se deu un paso importante.

Ofrece un rueiro que non é o
definitivo, que terá carácter
máis dinámico. Achega instrucións para facilitarlles aos que
veñen de fóra o acceso a lugares
emblemáticos. Para os que están
na cidade, brinda para enviar
postais un servizo que non lles
fará moita graza aos vendedores
das tradicionais tarxetas, aínda
que os principais usuarios, os

turistas, seguirán probabelmente optando polas tarxetas de
sempre e polo servizo de correos no canto de buscar un cíber
para enredarse.
Os cidadáns serán sen dúbida
os primeiros beneficiarios da novidade, e agradecerana se lles
quita enredosos trámites ou evitábeis peregrinaxes de xanela en
xanela, se lles permite acceder á

xanela onde precisan acudir coa
instancia correspondente xa
chea, logo de descargar o formulario na propia casa.
Tamén poderán acceder ás
actas e acordos da xunta de goberno local e do pleno para coñecer de primeira man asuntos
que lles afecten, ou subscribirse
a un boletín informativo personalizado no seu correo electrónico. Xa mesmo, están podendo
expresar a súa opinión nunha
enquisa sobre a recente medida
do pago fraccionado nos aparcadoiros subterráneos: o 25%
ve boa e xusta a medida, mentres que o 75% restante bota en
falta máis facilidades. O problema de preguntar é que un case nunca obtén a resposta que
desexaría ouvir.♦

‘Explícalles aos da rúa o que viches aquí’. Mercedes Núñez toma nota da encomenda dunha
compañeira de prisión e, no exilio de París, escribe este Cárcere de Ventas. As memorias plurais dunha manchea de mulleres torturadas logo de 1939. Cando sae da cadea, fuxe a Francia e alí participa na resistencia contra a ocupación nazi. Ao pouco, un tren de morte vaina
conducir ao campo de exterminio de Ravensbrück, a estación máis próxima ao inferno imaxinábel. Será liberada o 14 de abril de 1945, aniversario da proclamación da II República..

Mercedes Núñez
Cárcere de Ventas
MULLERES 6 - A NOSA TERRA
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Os temporais e o cambio climático serían os responsábeis da mingua na pesca

Os técnicos da Xunta desvinculan
a perda de recursos mariños da maré negra
A.N.T.
Nesta semana, á comisión do
Prestige acudían os científicos
que traballan nos centros de investigación da Xunta, técnicos
que eran xefes de áreas, postos
de libre designación e que en
contraposición aos técnicos e
científicos que trouxeron a voz
crítica da comunidade científica galega, agasallaban o PP con
afirmacións máis tallantes que
o propio Henrique López Veiga, conselleiro de Pesca.
A comisión do Prestige acolleu
os técnicos da Xunta. A súa
principal argumentación foi
que os seus estudos non indicaban que puidese haber relación
causa-efecto entre a mortaldade, as perdas no sector e demais prexuízos e o naufraxio
do Prestige.
De feito, estes investigadores
buscan outras explicacións, desde cambios ecolóxicos que incrementaron os depredadores do
pércebe, aumento da salinidade
ou mudanzas na temperatura nos
seus estudos, apresentados nesta
mesma comisión.
Xosé Molares, do Centro de
Investigacións Mariñas de Vigo, chegou a afirmar que visitou as zonas máis afectadas na
Costa da Morte e non viu “ningunha piña de pércebes manchada de fuel”, xa que o bo do
afastamento do buque foi que a
esta especie non lle afectou tanto pola “dispersión espacial e
temporal das marés negras, beneficiosos para os organismos

non que terían que ser anos anteriores os parámetros.
A voz dos pescadores de Cangas

Ricardo Arnaiz e Xavier Pereiro, técnicos da Xunta.

intermareais”. Se houbo algunha perda, era xustificada polos
temporais. Resulta curiosa esta

afirmación pois foi no 2001,
despois dos graves temporais
que castigaron o noso país, can-

Traslado do xuíz de Corcubión
O xuíz que levaba as querelas
interpostas no tribunal de Corcubión desde xaneiro do 2003
pediu o traslado, polo que até
o verán, cando haberá unha
nova persoa para ocupar esta
praza, o proceso xudicial de
Corcubión, no que se persoou
a Plataforma Nunca Máis, estará paralizado.
Para Nunca Máis “non é

unha boa noticia este traslado,
que de seguro vai provocar a
ralentización deste proceso,
que xa de por si non se caracterizaba pola súa axilidade e
eficacia.” Desde a plataforma
solicitan do Ministerio de Xustiza un reforzamento dos medios no tribunal de Corcubión
para finalizar o proceso de intrución e abrir o xuízo oral.♦

PEPE FERRÍN / AGN

do se tivo a mellor produción
de pércebes (441.000 toneladas.
Os outros comparecentes,
Xabier Pereiro, subdirector xeral de Investigación do Instituto
Español de Oceanografía, e Ricardo Arnaiz, xefe do servizo
de Asesoría Técnica da dirección Xeral de Recursos Mariños, na mesma liña, indicaron
que non observaban impactos
directos evidentes, especularon
sobre que era algo que desde o
2000 se viña producindo, cando
foi este ano o primeiro ano de
temporal e que desde logo non
pode ser o ano referencial da
produción pesqueira galega, se-

Sería pola tarde nesta comisión
cando interveu Paulo Villar, xerente da confraría de Cangas. O
representante dos pescadores
presentou un novo informe da
coordinadora de confrarías
afectadas polo Prestige, que collendo os datos de Pescagalicia.com, desglosa as partidas de
altura e baixura, por portos e
confrarías, e conclue que hai
unhas perdas superiores ao 30%
e se facturaron máis de 23 millóns menos de euros, o que supón un 15, 78% de perdas na
facturación.
Paulo Villar, na súa comparecencia, puña enriba da mesa
unha das cuestións fundamentais en todo esta problemática
das perdas: a manipulación estatística que se está a facer, segundo el, desde a Consellaría de
Pesca, utilizando os anos de
temporais como anos de referencia de produtividade e inflando a produtividade en determinados portos.
Outros dos comparecentes
foi o tenente alcalde de Camariñas, Antonio Xesús Alonso, que
volveu incidir na descoordinación e abandono que viviu este
concello da Costa da Morte durante a crise, e que foi o “pobo
quen demostrou que ten máis
capacidade que os que nos gobernan para saír dos problemas”, concluíu.♦

L O R E N Z O VA R E L A
LETRAS 2005
Lorenzo Varela
Marga Romero

Unha biografía armada
con paixón e un fondo
coñecemento da figura
dun poeta excepcional
que mantivo intacto
o idioma e o amor
pola terra.
Coleccion Esencias

Unha historia
que nos pertence
A poesía en galego
de Lorenzo Varela
Carlos M. Callón Torres

Un ensaio que restaura o
papel decisivo e pioneiro
da poesía en galego escrita
por Lorenzo Varela.
Colección Nós os Galegos

PRÓXIMA SAÍDA!!
A NOSA TERRA
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A Coruña
A urbanización do centro urbano
do Papagaio está a provocar, de
contino, noticias nas páxinas da
prensa local e, sobre todo, na
apreciación dos cidadáns por
mor das, digamos, singularidades que apresenta esta obra que
xa desatou, desde o seu comezo,
comentarios de toda caste, críticas e, mesmo, mobilizacións dos
veciños amolados pola carencia
de información e o escurantismo
do que se arrodea.
Situada no centro da cidade é
un enorme terreo que procede do
derrubamento do antigo “barrio
chinés”, xermanía de lenocinio e
bordeis que durante moito tempo
foi hábitat da ramería oficial e
símboloxia sincrética da marxinación coruñesa. Previamente á
planificación construtiva en marcha, houbo todo un proceso de
adquisición de casas que caen,
evidentemente a un relativo baixo custo, proceso no que se engrosa, arestora, a lista de futuros
beneficiarios do asunto, pois o
proxecto consiste en levantar ca-

A urbanización do Papagaio
MANUEL LUGRÍS

O Papagaio, barrio marxinal da cidade, pode ser pasto da especulación,
noutra operación que fai desconfiar os veciños da bondade do Concello.
tro blocos con pisos de luxo, locais comerciais, viais e un aparcadoiro de nove ou mais andares
baixo terra que é, precisamente, o
principal motivo da polémica desatada nos últimos días. O inmenso burato alerta os veciños
pola aparición de fendas e desperfectos nas súas vivendas e locais que reaviva a oposición a esta obra que xulgan desproporcionada. Controvertida concesión de
licenzas, aparente tolerancia cos
promotores, responsábeis técnicos cuestionados, presuntas irregularidades no alleamento de dominio público, etc. Todo isto forma un conxunto revolto no que

se mestura, de xeito irreverente,
o lexítimo traballo político co escurantismo e o xogo do despiste
ao que parecen dedicarse os responsábeis da actuación urbanística da rúa de Panadeiras. Engádese a isto o affaire, xa tratado nestas liñas, da Casa do Cura, entrando na escena o arcebispado
para completar esta coreografía e
teremos todos os ingredientes
dunha nova lenda urbana de despropósitos especulativos a que
semellan acostumarnos decotío
aos coruñeses. Porque o negocio
cífrase nun número próximo ás
mil prazas de aparcadoiro, das
que unhas cincocentas serán para

a disposición libre, cando en
principio eran menos de trescentas en total, que multiplicadas por
perto de trinta mil euros cada unha en que se valoran as céntricas
da Coruña, fagan a conta e sairán
os “motivos” reais deste conflito.
Os veciños, cansos de reclamar, atopan a cobertura da Asociación de Monte Alto, e constitúense en plataforma reivindicativa, nunha xuntanza que se celebrou o 22 de febreiro. Pola sua
banda, os promotores insiren
anuncios na prensa abrindo unha
oficina de atención para os residentes da zona e acusando a devandita asociación de estar ma-

nipulada polo BNG, quen mantivo asemade outra reunión informativa co colectivo de afectados
e ofrece a sua acción política, en
beneficio da causa veciñal.
Agora, a discusión céntrase
nas medidas que tomar. Os veciños queren avaliar os danos de
xeito claro e preciso. O Concello
interpreta a aplicación legal na
obriga de que os afectados se
responsabilicen desta avaliación
e, estes estouran asañados e
ameazan con acudiren á xustiza,
xa que din sentírense desprotexidos e a mercé da avidez dos
resultados de explotación dos
promotores. O debate público
está servido e acada niveis de
controversia como había tempo
que non se coñecían nesta cidade. A pesar das declaracións públicas de que todo está correcto,
de que non hai perigo ningún, de
que todas as licenzas están en
regra, etc. En todo o caso ben está que o pobo poida ser escoitado aínda que baixo presión da
sua voz insubstituíbel.♦

Vigo
Non pode evitalo. É algo innato,
connatural ao seu carácter, consecuencia dunha visión da paisaxe limitada por sebes que lle impiden comprender a amplitude
do horizonte e a cantidade de
elementos diversos que o forman. Ventura Pérez Mariño olla
o mundo despois de calar os seus
anteollos de xurista con lentes
tinguidos de ideoloxía e así vai
tropezando con cada obstáculo
que se interpón no seu camiño e
amolando a todo aquel que ten a
mala sorte de cruzarse con el.
Desta volta Don Quixote topou
co Pazo de Congresos e foise dar de
fuciños contra as dificultades que
os demáis levaban anos tentando
esquivar con maior ou menor habilidade. Nunha cidade na que os
proxectos precisan de accións case
divinas para prosperar, Mariño está
a demostrar unha sorprendente habilidade en poñer pexas en cada unha das iniciativas sobre as que se
acadaran milagrosos consensos.
Calquera vigués que siga con
mediana atención a vida pública da
cidade coñecerá os mil e un atrancos que tivo que superar até hoxe o
proxecto do Pazo de Congresos.
Primeiro foi a falta de consenso sobre a súa ubicación. Despois o escaso interese da Xunta por colaborar con sucesivos gobernos municipais que nunca contaron co seu
beneplácito. Máis adiante, as trabas postas polos operadores do
porto pesqueiro, secundados caladamente pola Autoridade Portuaria. Canto todo iso semellaba quedar atrás e grupos políticos, sindicatos, empresarios, veciños e incluso a Xunta concordan en apoiar
sen fisuras o proxecto sae a escena
Quixote-Ventura para proclamar
unha suposta infracción que impediría que o Concello obteña legalmente a titularidade gratuíta dos terreos para a construción desta dotación cultural. Se foi complicado
embarcar todos os vigueses na
mesma nave e facela saír de porto,
agora Mariño encárgase de provocar mar de fondo e alertar á Administración Central de que o barco
levou a áncora sen pasar o control
de calidade.

Mariño erra o tiro
XOSÉ MANUEL AÑEL

Ventura Pérez Mariño tentou debilitar o goberno local boicoteando a construción do Pazo de Congresos. En realidade, a sociedade percibiuno como un ataque ao desenvolvemento da cidade.
Ten razón Mariño ao afirmar
que todo o proceso seguido para a
creación do Pazo de Congresos
está salpicado de erros e decisións desacertadas, quizais a máis
notábel a auspiciada polo propio
Partido Socialista: o pago de case
seis millóns de euros aos ex traballadores do Grupo Mar por unha concesión que non valía eses
cartos. Pero iso non xustifica que,
chegados a este punto, sexa razoábel frear un proxecto demanda-

Guisa e Napo

do clamorosamente na cidade. Eu
prefiro pensar en que a única intención do voceiro municipal do
PSOE era desgastar a alcaldesa
poñendo de manifesto a súa pasividade na tramitación do proxecto. Pero fíxoo mal. Equivocouse
filtrándolle a un diario coruñés a
información que lle proporcionara o presidente de Portos do Estado sobre a situación administrativa da solicitude de concesión formulada polo Concello. PrecipiUXÍA E BRAIS

touse ao defender unha posíbel
negativa da administración a ceder gratuitamente os terreos ao
Concello antes de que en Madrid
se adoptase esa decisión. Contra a
súa vontade, situouse como o
maior inimigo do Pazo de Congresos e, asemade, deulles credibilidade ás demagóxicas declaracións de Corina Porro nas que
acusaba o Goberno Zapatero de
boicotear canto proxecto se lle
presenta dende Vigo. Mariño ele-

vou a certeza xurídica o aserto de
que o proxecto de construción do
Pazo de Congresos non ten interese social porque apoia a súa viabilidade nas aportacións de operadores privados. Mesturou a finalidade cos medios para xustificar unha sentenza de condena ao
proxecto e conseguiu que, o que
podía ser un serio pau á xestión
do goberno popular, se convertese nun clamor contra a intromisión do voceiro socialista.
Cada vez son menos os que
no PSOE defenden o seu voceiro
municipal e, de seguir por este
carreiro, faría ben Zapatero en
coidarse de saír fotografado con
el cando aparece fugazmente por
Vigo. Desta volta até Mariño semellou decatarse do seu erro e
por iso accedeu a deixarse entrevistar no xornal co que máis cómodo se sente co obxectivo de
lavar unha imaxe que o tempo
está estragando.♦

Subliñado

Columnas
esboroadas
LOIS DIÉGUEZ
Lemos este días, e lembramos, diversos datos e etapas biográficas de Manuel María, o noso poeta nacional. Nese mundo completísimo que el protagonizou, deixounos tamén unha interesante páxina como editor. Daquela, anos sesenta e mesmo setenta,
para publicar un libro, organizar un recital ou dar unha conferencia, había que pasar os textos pola censura. Ás veces, os textos ficaban tan mutilados que o acto xa non se podía realizar.
Durante estes días comprobamos nun xornal editado aquí, na
Galiza, que os poucos columnistas que habitualmente escribían
en galego pasaron a facelo en español. Despois soubemos que
fora unha decisión do propio periódico. Non unha prohibición,
claro está (agora non se prohibe nada, sabían?), senón unha recomendación de amigo. Dixéronlles que con ese cambio terían
máis sona e gañarían lectores. Os columnistas da nosa alma
aceptaron, supoño que sen problema, e nós ficamos defraudados. Non sabemos se coa súa renuncia gañarían os prometidos
lectores, mais si puidemos comprobar que perderon moitos dos
seus habituais. Mais o que hoxe nos preocupa non é a lembranza
en si dos anos sesenta, senón o revivir e apalpar a súa vixencia.♦

Nº 1.168 ● Do 17 ao 23 de marzo de 2005 ● Ano XXVIII

Temen que os queiran culpar de que non se faga

Os afectados do Porto Seco de Vigo acusan o PSOE e
o PP de aparcar o proxecto até despois das eleccións
H. VIXANDE
Segundo os afectados pola
construción da Plataforma Loxística de Salvaterra e As Neves, o PP e o PSOE pactaron
adiar o proxecto do Porto Seco
de Vigo para que sexa o novo
goberno autonómico quen resolva os erros cometidos por
Xestur no proceso, problemas
que elevarán o prezo do chan.
Segundo os veciños, a través da
Asociación de Afectados pola
PLISÁN (Plataforma Loxística de
Salvaterra e as Neves), Xestur
aceptou a taxación conxunta dos
terreos e a mesma cualificación
urbanística de solo industrial urbanizábel para os catro millóns
douscentos mil metros cadrados
do Porto Seco vigués. “Xestur foi
neglixente e agora hai un pacto
político entre o PSOE e o PP para
aparcar o proxecto até despois
das eleccións e que sexa quen gañe quen cargue con todo”, dixo
Alexandre Rodríguez, o presidente da Asociación de Afectados.
Xestur é un organismo público
dependente da Xunta que tivo como misión neste proceso organizar
a adquisición dos terreos, que será a
través de expropiacións. Segundo
Alexandre Rodríguez, ao aceptar a
taxación conxunta en base á cualificación de solo industrial urbanizábel, “cometeu un erro, porque neste caso o valor do solo é o resultado
de restarlle ao prezo polo que van
vender as parcelas, eles din sesenta
euros o metro cadrado, os gastos de
urbanización, o beneficio empresarial e o gasto do proxecto”. Esta
conta deitou un resultado de 5,82
euros. O que acontece é que como
é un proceso de expropiación, os
afectados teñen dereito a acudir a
un tribunal de xustiprezo. “De modo que saben que ao mellor dentro
duns anos o prezo que inicialmente
tiñan previsto dispárase e sube a
unha cantidade maior porque así o
falla o tribunal de xustiprezo”, indica Alexandre Rodríguez.
Unha estratexia máis intelixente, a xuízo de Alexandre Rodríguez, sería “ir comprando os
terreos a prezo de solo rústico non
urbanizábel, que era a cualificación anterior; con iso ao mellor
lograban o 80% do terreo, despois deberían ter mercado as casas e as cousas con maior valor”.
Os veciños afectados por esta
obra de infraestrutura están molestos coas autoridades polas numerosas declaracións realizadas nos
últimos tempos cargando sobre
eles os erros nos que incorreron.
Este colectivo emprega termos como demagoxia para cualificar o
comportamento de destacados dirixentes do PP e do PSOE.
A alcaldesa de Vigo, Corina
Porro (PP), ameazou a principios
de mes coa declaración de utilidade pública dos terreos para proceder á súa expropiación. “Pero si
xa foron declarados de utilidade
pública o 22 de maio de 2002”,
protestou Alexandre Rodríguez.
O ex alcalde vigués e portavoz municipal socialista Ventura

que “a nosa avaliación do prezo
dos terreos fíxose cando presentamos as alegacións, hai un ano,
¿porque falan agora dese tema?”.
O Porto Seco non se enfronta
unicamente ao problema da adquisición dos terreos. O Ministerio de
Fomento botouse atrás no seu
compromiso de conectar por vía
férrea esta plataforma e hai dúbidas sobre a unión por estrada coa
autovía. Todos estes problemas fan
temer que non haxa interese das
autoridades en concluír esta obra.
Algúns sectores chegaron a insinuar que detrás de todo estaría a
necesidade de desviar fondos ao
porto exterior da Coruña, ante a negativa do Estado a procurar recursos para construílo. Con todo, Alexandre Rodríguez considera que “a
PLISÁN rematará facéndose”.
Outra asociación

Alexandre Rodríguez preside a Asociación de Afectados pola Plataforma Loxística de Salvaterra e As Neves, composta por 563 propietarios. Abaixo, Avelino Vidal e Xosé María Álvarez dirixen un grupo de 75 afectados.
Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Pérez Mariño tamén a principios
de marzo dixo que se estaban a
comprar terreos a prezos desorbitados. “¿Que terreos?”, preguntou
Alexandre Rodríguez, “porque na
PLISÁN non se vendeu un só me-

tro, por non haber, non houbo nin
negociacións”, engadiu.
Tamén a principios de marzo
nunha declaración conxunta o director da Zona Franca, Francisco
López Peña, e o presidente da

Autoridade Portuaria, Xulio Pedrosa, insinuaron que os prezos
reclamados polos afectados, trinta euros por metro cadrado, son
moi elevados. Tarde piaron, segundo Alexandre Rodríguez, xa

Non entra tanto nas críticas ás
autoridades un colectivo máis reducido como é o da Asociación
de Afectados do Porto Seco,
composta por 75 persoas fronte
ás 563 da Asociación preside
Alexandre Rodríguez.
Estoutro colectivo sinalou,
por boca do seu vicepresidente,
Xosé María Álvarez, que “pensando mal, pode que nos queiran
cargar o morto de que non se faga
o Porto Seco porque tal vez non
queiran seguir adiante, pero teñen
uns argumentos ben pobres, non
negociaron nada e en 2005 tiñan
que ter comezado as obras”.
O presidente desta entidade,
Avelino Vidal, sinalou que o seu
principal obxectivo é que se solucionen os problemas de asignación
dos terreos, xa que moitos deles
están mal localizados no catastro.
“Nós queremos que as cousas cheguen a bo termo e a verdade é que
Xestur colaborou con nós en todo
momento”, sinalou Avelino Vidal.
Un dos principais atrancos
neste conflito é a asignación dos
terreos. Déronse casos como o dun
propietario ao que lle recoñecían a
propiedade dunha finca de 28.000
metros cadrados, cando en realidade tiña 400 metros. Nese espazo
había 32 parcelas sen recoñecer.♦

O PSOE impide a construción
do Pazo de Congresos vigués
Outra obra que está no aire é o
Pazo de Congresos de Vigo,
que comezou a fraguarse xunto
ao centro de ocio no porto coruñés, que xa está concluído. O
novo obstáculo é o Ministerio
de Fomento, que sacou un informe xurídico que sinala que
non poden cederse gratuitamente os terreos se vai haber
beneficio de entidades privadas, como o hotel que estará
adxunto. Este hotel e outras
instalacións permitirían financiar en parte a obra e as autoridades municipais consideran

que é imprescindíbel para seguir adiante.
O Ministerio de Fomento
non atopara inconvenientes xurídicos con anterioridade. Mentres gobernara o PP en Madrid,
a cesión dos terreos do que era
Casa Mar non era un obstáculo
pero agora si.
A alcaldesa de Vigo, Corina
Porro, manifestou a súa intención de seguir adiante co Auditorio, posto que Vigo é a única cidade na que non existe. Porro sinalou que se non se fai en Casa
Mar, farase noutra localización.

Porén, a alcaldesa popular non
foi quen de dar unha alternativa.
Antes de que a Dirección xeral de Patrimonio do Estado dese a coñecer o seu informe a través do Ministerio de Fomento, o
ex alcalde de Vigo, o socialista
Ventura Pérez Mariño, agoirara
“problemas para o Auditorio”.
O aviso do agora edil e portavoz
socialista local contrasta coa posición que mantivera mentres
era alcalde, cando admitiu os
usos mixtos para o edificio do
Auditorio en Casa Mar.
O anuncio de Pérez Mariño

sobre os problemas para o Auditorio foi o último pronunciamento que fixo sobre a cuestión. Posteriormente, evitou
aparecer en calquera tipo de
reunión que tocase ese tema.
Así, o candidato socialista á
Xunta, Emilio Pérez Touriño,
sumouse á polémica, cando lle
pediu á Xunta que se fixese cargo do custe da parte privada do
Auditorio para impedir máis
atrasos. Isto fíxoo Touriño despois dunha reunión cos cargos
socialistas locais pero ante a ausencia de Pérez Mariño.♦
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Memoria dun patriota
XOSÉ LUÍS FRANCO GRANDE
Gustavo Docampo foi dos primeiros integrantes da xeración que, na década dos
cincuenta, se propuxo anovar o galeguismo, que procurou darlle un sentido novo
ás súas reivindicacións e que, como tal
xeración, se dispuxo a manter a continuidade truncada en 1936 pola guerra civil.
Como xa teño sinalado máis dunha vez,
como case todos os rapaces daquela xeración, nacera arredor de 1936 e era fillo de
mestres –algo que non deixa de ser unha
boa ironía para o réxime entón vixente.
Teño escrito abondo dos seus –nososanos estudantís. Pero nunca o fixen da súa
traxectoria posterior, chea de iniciativas e
de actividades en que a nosa Terra foi sempre o seu afán primeiro. Chámame un día e
dáme conta da iniciativa, súa e doutros amigos –García Alén, Gómez Segade, Manolo
Germade e outros– de crear “Alén Nós”,
unha sorte de foro de pensamento nacionalista, un proxecto amplo, plural e aberto que
achegue a todos os cidadáns galegos á participación na vida cultural e política do país. Porque entendía que, xusto naquel momento da fundación –estamos en 1986–
cumpría clarificar ideas máis alá da retórica
dos partidos. E tiña toda a razón.
Sei que consagrou moitas horas do seu
tempo a esta actividade. Foi un dos seus
máis entusiastas propulsores e nunca deixou de estar a pé de obra, disposto a unha
entrega sen concesións e afastada de todo
protagonismo, como sempre fixo ao longo
da súa vida. Home rectilíneo en todas as sú-

as cousas, serio e honesto, entregouse, directa ou indirectamente, á política porque a
entendía como exercicio dun deber moral
para a defensa dos dereitos do pobo galego.
Pola súa formación e maneira de ser,

Gustavo encaixaba moi ben no Partido Galeguista, pois galeguista era o que sempre
foi e se sentiu. Pero, cando estimou que o
mellor para o país era sumarse a outra formación ideoloxicamente ben distante, pro-

Pranto por Gustavo Docampo Otero,
‘in memoriam’
A Redondela da túa inocencia é nenez…
ía sempre no teu corazón,
como símbolo dunha vida mellor!
Na Urbe tan pequena e universal
hoxe afloran os sons e chifros dos merlos
na honra da túa memoria!
Entretanto, anxos e arcanxos portan ramallos de mirto
encarando a Santo Andrés de Teixido
onda ti Gustavo! Vas ingrávido e ido!
Polo baixiño o murmurio do mar
achega un son finísimo e musical maior
é o noso Santo Andrés…chora de amor!!!
ANTÓN PATIÑO REGUEIRA

piciou a unión, integrouse nela e fixo causa común. Sei que el persoalmente non tivo o menor problema nesta nova situación.
Outra cousa son os demais. Non sei se estivo acertado ou non. O que si é claro é que
o xesto é moi do espírito conciliador de
Gustavo, máis patriota ca político.
Cónstame, porque mo dixo máis dunha vez, que a razón de se sentir a gusto
dentro do BNG era debida á súa devoción
e amizade persoal con Xosé Manuel Beiras, co que se sentía moi identificado. Para el, o BNG estaba personificado no seu
vello amigo dos anos estudantís. Por iso, a
aqueles que non entenderon a incorporación de Gustavo ao BNG, ou do PG a este, deberan ter presente este feito para entendelo cabalmente. Á vista do anterior, a
explicación é tan sinxela como doada.
Ao cabo, dende os seus anos de estudante ata o seu falecemento, a vida de
Gustavo Docampo tivo tres obxectivos
moi claros e permanentes: o seu galeguismo, a súa esposa Moneca –un pouco contrapunto ledo e rebuldeiro á súa seriedade
de home duro máis aparente ca real– e o
seu servizo ao país, calquera que fose a
plataforma que o permitise. E, sempre,
cunha entrega, realmente de “bo e xeneroso” –non lle poño reparos á vella fórmula
para expresar o que quero dicir–, que pon
de manifesto que era moita a fondura do
seu galeguismo. Por iso, sempre o vin como galego exemplar, ou, se se quere, verdadeiramente egrexio.♦

COUSAS DO PAÍS

R OI CAGIAO

MEMORIA DE FERRO
Antón Patiño Regueira

R

elatos dun home que quere salvar a memoria e non esquecer
a liberdade. Para devolvela con flores. E se puidera ser,
daquelas que había no xardín dos Boedo. Na casa leda do pai
e a nai de Pucho Boedo. Roseiras, xeranios vermellos, alhelís
brancos, begonias e margaridas sempre na conta dos que
defenderon a liberdade coa cultura e o ferro.

Prólogo de MANUEL RIVAS.

A NOSA TERRA
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O PP rexeita identificar os votantes da emigración
R.V.A.
“Non é normal que os residentes
ausentes non teñan os mesmos
dereitos e obrigas que os votantes que exercen o seu sugraxio
en Galicia”. Deste xeito define o
parlamentario do BNG, Alfredo
Suárez Canal, o problema do
Censo Electoral de Residentes
Ausentes (CERA). Os nacionalistas presentaron unha moción
na cámara galega para que se actualicen os censos dos dez países con maior número de emigrantes e para que os electores

que queiran exercer o seu dereito a votar teñan que presentar un
documento que acredite a súa
identidade. Só a primeira medida foi aprobada. A outra foi rexeitada cos votos do PP.
“Até agora estanse producindo situacións de completa ilegalidade. Non hai ningunha garantía
de que a persoa que figura no censo sexa a que exerza o seu dereito
a votar. Dende aquí se envían as
papeletas para ir votar, pero non
por correo certificado. Deste xeito non se sabe se lle chega a co-

rrespondencia á mesma persoa á
que lle foi enviada”, explica Suárez Canal. Segundo o deputado
do BNG, “calquera pode coller o
sobre de votación e ir a unha oficina de correos a exercer o sufraxio xa que non se lle pide ningún
tipo de acreditación. Temos
constatado casos dos que xa falamos no Parlamento nos que un
responsábel do PP chega á unha
oficina postal con quince votos
que logo son validados. Esta suplantación de votantes é ilegal”.
O BNG presentou unha mo-

O venres 18 de marzo en Pontevedra

GONZALO

Manifestación a prol da celulosa na ría
A.N.T.
Como un plebiscito a prol da permanencia do complexo de ENCE
na ría de Pontevedra. Así presentan a manifestación que vai ter lugar o 18 de marzo ás oito da tarde
na capital do Lérez. A protesta,
dirixida contra o goberno local,
está convocada por comisións
Obreiras e CIA-UGT. O sindicato
socialista local, nin a nivel galego
apoian esta manifestación.
Os apoios a esta marcha son
importantes. Sobre todo o da
Cámara de Comercio, Asociación de Empresarios de Pontevedra e Xoves Empresarios.
Tamén o PP e todo o asociacionismo ligado á dereita, como a
Asociación de Veciños Boa Vila,

moi minoritaria en Pontevedra.
Fronte a esta convocatoria
están, nacionalistas e socialistas,
que comparten o goberno municipal, pero tamén os ecoloxistas,
progresistas e asociaciónismo de
carácter social e reivindicativo,
comezando pola maioritaria
Asociación de Veciños Castelao.
A campaña de axitación a
prol desta manifestación nunca
foi vista antes en Pontevedra. As
páxinas de publicidade nos xornais, as cuñas nas radios e televisións, inzan os medios de comunicación. Cunhas características,
non están asinadas, ou o fan dun
modo xenérico. Por exemplo, “o
deporte pontevedrés...”
Fronte a esta campaña, que in-

ción na que pediu que nos dez
países con maior número de emigrantes se efectúe un control da
identidade dos votantes nas oficinas de correos. Tamén se pediu
que se vixíen as sacas onde se
gardan os votos. “Hai que ter en
conta que en moitos deses países
os servizos están privatizados. Se
non se controlan as saquetas
electorais é moi fácil subornar a
un traballador para que cambie as
papeletas”, explica Suárez Canal.
O grupo parlamentario do PP
votou favorabelmente a proposta

clúe municipios limítrofes, de onde
está previsto a saída de autobuses,
BNG e PSOE móstranse distantes,
como se non fose contra deles.
O concelleiro e voceiro nacionalista César Mosquera considera que “esta manifestación é totalmente irrelevante. Non é máis
que o canto do cisne”. Mosquera
afirma que o capital financeiro, en
referencia a Caixa Galicia, a principal accionista de ENCE, “non
debería convocar manifestacións”.
Nacionalistas e socialistas,
co apoio de ecoloxistas e progresistas de toda Galiza están a preparar unha gran campaña para
xuño contra o complexo de Lourizán, reclamando o seu traslado
a outro lugar fóra da ría.♦

de actualización dos censos, pero
negouse a aprobar a normativa
que obriga os residentes ausentes
a ensinar a súa documentación á
hora de exercer o dereito a votar.
“Non se pode entrar en ámbitos
da normativa estatal”, indicou o
deputado popular, Maximino
Rodríguez. Segundo o BNG a
aceptación por parte do PP do
control dos censos é “unha cortina de fume xa que constituíron
unha Comisión parlamentaria
que vai ser disolta dous meses
antes das eleccións”.♦
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Organizadas pola CIG-Ensino e a AS-PG

As XV Xornadas de Lingua e Literatura
o oito e nove de abril en Compostela
A.N.T.
O venres oito e sábado nove
de abril celébrase na Escola
de Maxisterio de Santiago a
décimo quinta edición das
Xornadas de Lingua e Literatura, que organizan a sección
de ensino da CIG e a Asociación Socio Pedagóxica Galega.
As Xornadas comezan ás cinco
da tarde do venres cun acto inaugural que consiste na conferencia “Manuel María: a luz máxica
dos días”, que imparten Marica
Campo, mestra e escritora, e
Lois Diéguez, escritor.
Posteriormente, terá lugar a
conferencia da profesora de ensino secundario e escritora Marga
Romero, baixo o título “Unha
festa de pombas e mazás para
Lorenzo Varela”. O día complétase coa actuación “Moitos xeitos de contar historias”, do mestre e músico Antón Castro.
O sábado nove de abril a actividade iníciase ás dez da mañá
con catro seminarios: “O autor
fala da súa obra”, por Román
Rama, escritor e profesor de ensino medio, “Joyce e Galiza”
por Antonio Raúl de Toro Santos, catedrático da Universidade
da Coruña, “Propostas de nor-

Lorenzo Varela e Manuel María son protagonistas das XV Xornadas de Lingua e Literatura.

malización e dinamización nas
aulas”, polo Colectivo Tagen
Ata e “Sobre o obxectivo do ensino da literatura”, por Elias Torres, profesor da Universidade
de Santiago.
Posteriormente Xosé Manuel
Rosales, profesor de ensino me-

dio e da Universidade da Coruña, e Antonio Díaz Otero, profesor de medias, presentan o “Proxecto Terra”.
A continuación teñen lugar
os seguintes seminarios: “A autora fala da súa obra”, por Rosa
Aneiros, “Sexismo e muller na

literatura galega contemporánea”, por Xulio Pardo de Neyra,
profesor da Universidade de Estremadura, “A literatura galega
na rede”, por Anxos Sumai, e
“Ánxel Casal: memoria necesaria na escola”, por Xulio Cuba,
profesor de ensino secundario.

Pola tarde do sábado ten lugar a presentación de tres experiencias educativas de inmersión lingüística de alumnado inmigrante. Trátase de “Socialización de inmigrantes na Mariña: experiencia do IES Perdouro (Burela)”, por Bernardo Penabade, “Plano de acollida de
alumnado inmigrante. Experiencia do IES Lagoa de Antela
(Xinzo de Limia)” e “Unha experiencia con alumnos inmigrantes en Vila de Cruces”, por
Sechu Sende, profesor de ensino secundario.
Posteriormente ten lugar a
conferencia “Sociolingüística ou
suciolingüística?” da profesora
da Universidade da Coruña, Pilar
García Negro. As xornadas conclúen coa actuación musical
“Unha noite no muíño non é nada sen Davide Salvado e Pepa
Yáñez”, por Cabaret de Aquí.
A matrícula formalízase nos
locais da AS-PG e a CIG do 29
de marzo ao sete de abril. O prezo é de trinta euros, aínda que os
parados que o acrediten deben
pagar quince e os socios e afiliados á AS-PG e a CIG dez euros.
As Xornadas contan cunha homologación da Consellaría de
Educación por doce horas.♦

A Mesa reclamáralle ás entidades de crédito este paso

Caixa Galicia anuncia que se galeguiza internamente
H.V.
¿Medo á perda de clientela?
¿Procura de novos impositores?
¿Afán galeguizador? ¿Resposta
á sensibilización da opinión pública? A razón que deu Caixa
Galicia para a súa galeguización
interna é que detectou unha demanda social neste sentido e que
responderá positivamente.
Recentemente a dirección de
Caixa Galicia anuncioulle á Mesa pola Normalización Lingüística o comezo dunha galeguiza-

ción interna que empezará por
unha serie de documentos e impresos de uso común nas sucursais. A resposta da Mesa consistiu en felicitar á entidade de aforro “por ser sensíbel á reiterada
solicitude dos seus clientes que,
ao longo de moito tempo, e especialmente nos últimos meses,
amosaron un grande interese para que o mundo da banca e do
aforro se galeguizase”.
A Mesa ten constancia ben
de perto das solicitudes de gale-

Moitas veces pásanos o que conta o dito:
“Estamos na aldea e non vemos as casas”. Tan habituados a empregarmos as
palabras, perdemos a percepción delas,
ou cando menos dalgunhas características súas, das semellanzas e das cousas
en común entre elas. Só de cando en cando, un detalle que estaba aí bate con forza nos nosos ollos e nos decatamos da
súa existencia.
É o caso de perfume. E logo: terá algo que ver con fume? Pois claro que si,
pero como a palabra perfume existe en
español a un xa non se lle ocorre pensar
en fume, que nesa lingua tería que ser humo. O noso inconsciente está moi afeito
a traballar de xeito subordinado culturalmente e máis ideoloxicamente. Precisamos independencia mental. Pensarmos
no mundo a partir da nosa realidade.
Pois ben, volvendo ao rego, perfume
procede do verbo perfumar e este do latín serodio perfumare ‘espallar fume’.
Naturalmente, non se trata de calquera

guización das entidades financeiras. É máis, na actualidade e
desde outubro de 2004 promove
unha campaña neste sentido e
reuniu unha carteira de clientes
que estarían dispostos a mudar
de entidade para acudir a aquela
que lle ofreza os servizos en galego. De momento, os depósitos
e créditos desta carteira de clientes son de quince millóns de euros: un suculento bocado co que
na Mesa pretenden negociar.
“Imos actuar como un lobby, un

grupo de consumidores, que reclama ante as entidades financeiras os produtos máis óptimos,
é dicir, o uso do galego”, declarou Xosé Manuel Sarille, integrante da Mesa.
A iniciativa da Mesa vai dirixida a todas as entidades de
aforro relacionadas co país; nomeadamente Caixanova, o Banco Gallego, Banco Pastor, Caixa
Galicia, Banco Simeón e La
Caixa. Esta última compañía,
aínda que é catalá, é a que até o

O Fío da lingua

Perfume
HENRIQUE HARGUINDEY
fume senón do fume resultante de queimar plantas e madeiras aromáticas. Esta
práctica fácíase en lugares pechados onde se reunía moita xente e se requiría eliminar malos olores. É perfectamente
comprensíbel que tras longas semanas de
camiñada, magoados, con chagas moitas
veces, e en condicións hixiénicas moi difíciles, se precisase absolutamente que,
en tempos pretéritos, o fume do botafumeiro espallase o seu recendo na catedral
de Compostela ao acoller os peregrinos.
Non precisamos tampouco queimar
substancias aromáticas –coma o incenso
dos incensarios– para perfumar alimen-

tos co doce cheiriño do fume de preparar
a comida. Na cociña tradicional pousábanse chourizos, touciños, queixos e outros alimentos perto do fumeiro para que
fosen adquirindo de vagar ese gustiño
gorentoso.
Por certo que o de cheirar e cheiro,
como é ben sabido, nalgunhas partes pódese empregar en sentido positivo ou negativo (cheirar ben / cheirar mal) en
canto que noutras sempre é negativo e
para un sentido neutro ou coas dúas posibilidades utilízase ulir. Son cousas do
falar. Nesas zonas, aconteceu con esa palabra o que noutras casos é xeral. Por

momento máis avanzou na galeguización, tanto interna como
externa.
Na Mesa consideran que,
destas, a banca vai reaxir positivamente á demanda social, mais
non esquece que hai doce anos
asinou un convenio no que participaron a Dirección Xeral de
Política Lingüística, a propia
Mesa e os principais bancos e
caixas que tamén pretendía a
galeguización, só que daquela
non se cumpriu.♦

exemplo, normalmente cando falamos de
ter sorte todo pensamos en boa sorte, polo que de ser a contraria teriamos que especificalo. Reparemos en que ese sobreentendido utilizámolo tamén en frases
como Aí falaches (é dicir Aí falaches
ben) ou Hoxe portácheste (ben / como
hai que facelo, etc.).
E volvendo ao de queimar, indicaremos que o verbo recender parece que ten
a mesma orixe que explicabamos para
perfumar pois procedería de re-acender ‘
volver prender lume’.
Queremos dar un chimpo rápido até
as herbas aromáticas, moitas delas utilizadas para a fabricación de perfumes e
outras na cociña. O ramallete delas –ou
tamén un de flores– coñécese en francés
como bouquet (o que ven sendo ‘bosquiño’). E de denominar o ramallete, a palabra pasou a significar o agradábel aroma
desas plantas e, finalmente, por unha
asociación, o aroma dun viño.
Diso saben os bos catadores.♦
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Lección de
dignidade
XOSÉ LUÍS MUÑOZ

E

nvoltos como estamos,
tal que papáns, nun
mundo no que a boa
imaxe prima sobre case
que todas as cousas; nun
mundo no que o bonito, o
socialmente correcto, o
xuvenil, o repeiteado, son
obxecto de idolatría, non
habería por que se
estrañar da que se
montou con ocasión das
recentes hospitalizacións
do Papa, sobre se o ancián
e enfermo Pontífice
debería ou non renunciar
ao seu cargo,
precisamente por vello e
por enfermo.
Digo que non habería
por que se estrañar; pero
eu quero deixar patente
aquí a miña estrañeza, ao
tempo que fuxir do
papanatismo ese de que
só o xuvenil, o guapo, e
canto máis repeiteadiño
mellor, ten presente e
futuro. Que teña futuro
está por ver. Canto ao
presente, hai casos nos
que si, e outros nos que
daquela maneira.
Pero non me vou
entreter en se a xuventude
é o mellor dos estados ou só
un estadio de paso. O que
quero dicir é que a vellez é
tan digna, ou talvez máis
digna ca outras etapas da
vida que a propia vellez
tivo necesariamente que
superar para chegar a ser
tal.
Todo é cuestión de a
levar con dignidade, que
non en todos os casos é
así; como tampouco o é
en idades máis serodias.
Que o Papa debería
renunciar?. Alá el e a súa
conciencia. Isto, en todo o
caso, a quen debería
preocupar é aos fieis
católicos. Porén, nestes
días tododiós, católicos e
non católicos, crentes e
descridos, tomou partido.
Para min que o que o
ancián Pontífice fixo
nesta para el penosa
Coresma foi darnos unha
lección “urbi et orbe”, o
que é moi propio do seu
cargo, de como se pode
dignificar vellez e
enfermidade a un tempo.
E de como non hai por
que as agochar nin varrer
para debaixo da
alfombra.
E canto ao da súa
capacidade para levar o
goberno da Igrexa... Non
quedamos en que o
Espírito Santo anda
detrás de todo iso? Aos
crentes esta certeza
abóndalles. E aos non
crentes... que lles vai
nisto?; que lles
importa?♦

PACO VILABARROS

A maioría do estudantado identifícao
coa tolerancia sexual, a crítica á Igrexa e a preocupación social

Que é ser de esquerdas?
MARIA ÁLVARES
Hai unhas semanas, un estudo
da Fundación BBVA publicaba os resultados dunha enquisa, feita a unha mostra de
3.000 xóvenes universitarios
do Estado español entre os meses de dezembro de 2004 e Xaneiro do 2005, na que salientaban dados coma que o 40,7%
dos estudantes entrevistados é
ideolóxicamente de esquerdas.
Unha ampla maioría, segundo
esta sondaxe, estaba a favor de
cuestións coma vivir en parella
sen casar, do matrimonio entre
persoas do mesmo sexo, do
aborto, da eutanasia e do consumo de drogas. Ademais, consideraban que a emigración supuña un enriquecemento tanto cultural coma económico para o
país que a recibe.
Un 40,7 % considérase non
relixioso e cre anticuado o posicionamento da igrexa a respeito
das liberdades sexuais, frente a
un 45,3% que dicía ser católico.
As enquisas destacaban tamén que un 43% deles estaba en
contra da globalización, por
considerar que conleva consecuencias negativas, principalmente para o Terceiro Mundo.
O estudo concluía dicindo
que, a maioría dos mozos universitarios españois eran de esquerdas, críticos coa igrexa e favorábeis a emigración.
Mais, qué entenden a mocidade por ser de esquerdas? Lonxe do maio do 68 no que os estudantes de medio mundo irrumpían con forza no panorama político, a realidade actual reflexa
que a maioría dos universitarios

de agora non lles resulta doado ao empresario e ter unha ideolofalar de política e nen muito me- xía máis liberal que conservadonos é un dos temas habituais nas ra é ser de esquerdas.
Para Patricia, de Traballo Sosuas conversas.
“Significa todo o contrario cial “é ter valores sociais, ecoloque ser do PP, tamén non ser re- xistas, preocuparse polo planelixioso ou estar en contra da reli- ta...” Engade tamén que as muxión”, contesta Ana, unha estu- lleres de esquerdas son feminisdante de quinto de Químicas da tas e están a favor do aborto e
USC, ao que significa para ela que, na Galiza, tamén son de esser de esquerdas. Namentres Pa- querdas os nacionalistas.
Iria (tamén de Traballo Soblo, estudante de Bioloxía apúntalle que ademáis “é ser máis to- cial) dinos que “é estar ao lado
lerante, non ser un reprimido se- dos que se atopan nunha posixual ou ter tamén valores ecolo- ción desfavorecida: traballadores, emigrantes, homosexuais... é
xistas, feministas...”
Sen embargo para Sara (His- un modo de vida porque a túa
toria) “é un concepto moi ambi- ideoloxía inflúe nos valores que
güo que vai dende o socialismo tes e que vas trasmitir”.
Iria e Patricia comentan que
ao anarquismo pasando polos
na súa facultade non se ven
comunistas”.
Para Xavier, de Económicas moitos carteis de temática polísignifica “ser máis aberto, non tica e tampouco é un tema recucoma o PP, ademais de ser anti- rrente, excepto na LOU cando
clerical. Un partido de esquerdas “a xente se mobilizou máis porque estaba en xopreocúpase polos
go o futuro da
temas sociais: da
universidade púmáis bolsas, merespecto do PSOE blica”. Patricia
llora a sanidade
explica que “nepública...”, Xasa época víanse
vier di tamén que a maioría resposta
carteis nos taboagora os xóvenes que é un partido
leiros de todas as
non se preocupan
facultades, estamoito da política de centro.
bamos todos os
“a xente de agora
días en asemblemira máis polo
as, fixéronse peseu, pero os meus
ches en faculdaavós, pola época
des coma Histoque viviron, estaban moito máis definidos politi- ria ou Filoloxía , e había manicamente, meu avó era republica- festacións día si, día tamén...
no e meu pai sempre foi de es- Así durante tres meses polo menos. Ese ano preocupóunos a toquerdas e galeguista”.
Todos eles coinciden en que dos moito máis a política”.
preocuparse polos valores soPara Natalia, de Enfermaría,
ciais antes que dos económicos, o partido que máis identifica
ter en conta o obreiro antes que coa esquerda é o BNG e para

A

ela o PSOE está máis no centro,
aínda que “tira para a esquerda”.
Coincide con Xavier en que
antes a política vivíase de xeito
diferente, con maior intensidade, “a mocidade de antes entendía máis de política e tamén lles
preocupaba máis porque vivían
nunha ditadura e tiñan gañas de
que iso cambiara”. Dí que na actualidade a esquerda está moi difuminada, que ten moitos matices, xa que para ela non podería
existir un partido que non se
preocupe pola desigualdade da
muller ou pola situación dos inmigrantes, porque a sociedade
non llo permitiría. Conta que na
súa faculdade hai pouco ambiente político, non embergante
“noutras, coma Historia e Políticas, escoitas falar máis de temas
políticos e vése presenza de organizacións estudantís coma os
CAF ou AGIR”.
Luís, de Empresariais, pensa
que ser de esquerdas “é defender
causas perdidas, como os que
van as manifestacións que nunca
arranxan nada, a política para o
Parlamento”.
A maioría dos estudantes preguntados por A Nosa Terra a respecto do que entenden eles por
seren de esquerdas coinciden en
que é ter en conta factores sociais tais coma a educación ou a
sanidade públicas por riba dos
factores económicos que ocuparían un segundo plano. Para eles
non ser relixioso vai intrínseco
ao ser de esquerdas. Ademais
identifican con esta a partidos
coma EU ou ao BNG, a respecto
do PSOE a maioría resposta que
é un partido de centro.♦
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Arredor do 3%

España atribuíuse o mérito
de aumentar as súas competencias

MANUEL CAO

As funcións da Axencia de
Pesca xa estaban definidas
H.V.
A Axencia Europea da Pesca
non duplicou as súas competencias porque non tiña ningunha.
A propia Comisión Europea
bosquexara as súas funcións,
ao igual que o Parlamento realizara un hipotético relatorio
das mesmas. Porén, España
atribuíuse o mérito de aumentar as súas responsabilidades.
PSOE e PP rivalizan por atribuírse
méritos en relación coa Axencia
Europea de Pesca. O PP, por boca
do conselleiro López Veiga, recalca que conseguila foi un éxito de
Aznar; o PSOE sinala que logrou
que duplicara as súas funcións.
Ademais, tanto unha forza como a outra agoiran un inmediato
establecemento da Axencia en Vigo e sinalan a data de abril de
2006 para que se produza a súa
apertura na cidade galega. De todos xeitos, até o momento incumpríronse todos os prazos dados
polas dúas forzas políticas no proceso de creación desta Axencia.
Deica agora, a Axencia de
Pesca non tiña ningún poder. O
Consello de Ministros de Pesca
dos Estados membros da Unión
Europea vén de decidir outorgarlle unha serie de atribucións que
xa bosquexara a Comisión e que
varias voces solicitaran no Parlamento europeo. Porén, o Goberno
central dixo que a decisión duplica as competencias da Axencia
que inicialmente estaban previs-

tas no seu Regulamento.
En cuestións europeas, unha
práctica común tanto do PP como
do PSOE é atribuírse todas as decisións e consideralas como válidas.
Acontece así co número de membros do Consello de Dirección da
Axencia de Pesca, que serán 31, un
por cada un dos vinte e cinco Estados membros da UE máis seis representantes da Comisión Europea. Esta composición permite a
países sen litoral como Hungría,
Chequia, Austria, Luxemburgo,
Eslovenia ou Eslovaquia tomar decisións nun asunto no que carecen
de interese e de coñecemento.
O proceso de creación da
Axencia de Pesca aínda ten que
completarse. Tras os pasos dados
até o momento, é necesaria a
constitución do Consello de Dirección, algo que tardará cando
menos dous ou tres meses.
Posteriormente, haberá que
nomear un director executivo, que
deberán pactar todos os membros.
Este director é imprescindíbel para
que a Axencia abra o proceso de
selección de persoal, que tamén leva o seu tempo e que previsibelmente non dará comezo até despois do verán. Con esta marcha,
até o mes de abril de 2006 non comezará a funcionar. Ademais, non
ten por qué botar a andar en Vigo
–compre ter en conta que a Axencia de Seguridade Marítima de
Lisboa, que vai inaugurar a súa sede agora en Lisboa, funciona desde hai dous anos en Bruxelas aín-

da que Lisboa se elixiu como sede
cando se decidiu a súa creación.
De todos xeitos, tampouco ten que
suceder así, pode que no caso de
Vigo se dea unha excepción.
De momento, a alcaldesa de
Vigo, Corina Porro (PP), levou
de tournée pola cidade de Vigo
aos comisarios de Pesca, tanto o
actual Joe Borg como o anterior
Franz Fischler. A súa intención
era amosarlle todos os edificios
susceptíbeis de albergar a Axencia. Precipitouse, antes é necesario que se constitúa un grupo de
traballo dentro da Comisión para
avaliar as necesidades de persoal, de material e de espazo.
A pesar de todo, o proceso de
creación da Axencia de Pesca vai
rápido. A razón é que quedou apartada a decisión máis polémica: a
publicación o Regulamento de
Inspectores Comunitarios, que ten
que definir cómo actúa un inspector dun país membro noutro país
distinto. Este colectivo de inspectores estatais conformará grupos
multinacionais rexidos por un Plan
Conxunto de Despregamento que
é moi complexo porque require revisar conceptos relativos á soberanía dos Estados membros. Así, haberá que definir se un inspector
dun país poderá revisar os barcos
do seu Estado ou terá que inspeccionar buques alleos e se os inspectores de cada país poderán realizar inspeccións en embarcacións
da súa bandeira dentro das augas
territoriais propias.♦

A controversia político institucional xurdida do mero enunciado
dun hipotético asunto turbio á hora de asignar e realizar determinados contratos de obra pública en Catalunya podería irse diluíndo en pouco tempo. E, porén, todo o mundo parece saber que
“cando o río soa, auga leva” pero tamén valora que “o que estea
libre de culpa, que tire a primeira pedra”. Aqueles que teñen pedras e poderían tiralas parecen gardalas para mellor ocasión polo que o grao de conflito pode ir amainando en Catalunya e no
resto pois todos albiscan ter tanto ou máis que perder que gañar.
Existe un ranking de corrupción a nivel mundial elaborado pola ONG Transparencia Internacional (TI) segundo o cal
España, no Barómetro Global para 2004, está situada no posto 22, sendo os países máis transparentes Finlandia, Dinamarca, Nova Celandia, Islandia, Singapur, Suecia, o Canadá,
etc. Esta ONG valora nun índice anual para 102 países os niveis de corrupción no sector público segundo é percibido por
empresarios, analistas e cidadáns. Outros datos de TI revelan
que os partidos políticos son considerados as institucións
máis corruptas en seis de cada dez países consultados.
En España a percepción da cidadanía sobre o pago de comisións por obras pódese ilustrar cos datos da sondaxe do Instituto
Noxa para La Vanguardia, do 13 de marzo de 2005, segundo o
cal máis do 60% dos consultados cre que tanto o govern actual
como o anterior cobran comisións e, o máis grave, o 76% cre que
o pago de comisións por obras públicas é unha práctica xeneralizada en todas as administracións, o 19% cre que se dá raramente e só o 2% a descarta. Se este inquérito fose un fiel reflexo
da realidade, este problema tería difícil solución pois comprometería tantos axentes individuais e colectivos que non sería factíbel artellar mecanismos de erradicación ou modificación de
comportamentos por falta de incentivos e dunha masa de axentes rexeneradores. O conformismo social maniféstase na mesma
sondaxe cando o 53% propón como solución unha comisión de
investigación e o 21% lisa e directamente deixar as cousas como
están. A situación de Catalunya podería estenderse ao conxunto
do Estado con vantaxe para este e de aí a sucesión de chistes fáciles arredor da miseria dese 3% cando se ten constancia ou sospeita de máis abondosas e suculentas contías noutros lugares.
A operación en curso contra certos grupos afincados en
España adicados ao branqueo de diñeiro confirma como a
presión da ganancia fácil e inmediata é capaz de corromper
conciencias e pode poñerlles prezo a decisións públicas sobre
concesións inmobiliarias, recualificacións, contratos de obras
e servizos, funcións de control e inspección en materia laboral, fiscal ou patrimonial. Probabelmente, o efecto riqueza
producido polo aumento dos prezos dos bens inmóbeis xeneralizado a empresas e particulares fixo máis aceptábel socialmente esta situación mediante a democratización das corruptelas. As institucións informais ben presentes na actuación
dos axentes tramita os termos do intercambio coa facilidade
que dá a experiencia acumulada en séculos de historia.
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‘Probabelmente, o efecto riqueza

J. CERVERA

Pontevedra centrou os actos do Día da Clase Obreira Galega
Tres mil persoas asistiron en Pontevedra e Ferrol ás dúas manifestacións que organizou a CIG con motivo do día da Clase Obreira Galega, o dez de marzo. CCOO e UGT mobilizáronse en Ferrol nun acto menos numeroso. Pontevedra centrou os actos da CIG en solidariedade cos catro sindicalistas desta central
que foron xulgados o día anterior por accións relacionadas coa folga de Transportes A Unión do Grupo
Monbús. Tradicionalmente non hai unidade de convocatoria no día da Clase Obreira Galega. A CIG convoca en solitario as súas mobilizacións e dálle especial significación á data por ser un sindicato nacionalista. CCOO celebrou tamén a entrega dos Premios Dez de Marzo na Coruña o día 11. Este sindicato outórgalle importancia a esta data porque conmemora os sucesos dese día en 1972, cando no marco dunha
folga contra o franquismo os seus militantes Amador Rei e Daniel Niebla morreron a mans da policía. A
UGT celebra esta data cunha manifestación e unha ofrenda floral, pero faino a nivel local ferrolán, xa que,
como explicou o seu líder Xesús Mosquera, “para UGT o Día da Clase Obreira Galega é o 1 de maio”.♦

producido polo aumento dos prezos
dos bens inmóbeis xeneralizado a
empresas e particulares fixo máis
aceptábel socialmente esta situación
mediante a democratización
das corruptelas”
Coa implantación do euro afloraron grandes cantidades de
diñeiro negro materializado en billetes de 10.000 pesetas utilizados para atesouramento e opacidade fiscal. Pois ben, a dous anos
do cambio, o aumento de efectivo en billetes de 500 euros
(83.333,33 pesetas) dispárase de novo por idénticas razóns para
alimentar as bocas que demandan e utilizan fondos para transaccións legais ou ilegais e á marxe dos mecanismos de control fiscal e monetario. A masa de diñeiro negro circulante aumenta pois
ás bocas autóctonas hai que sumar as procedentes do exterior e,
así, en xaneiro de 2005, os billetes de 500 euros en circulación
aumentaron un 47,1% respecto do mesmo mes de 2004.♦

O 11-M ollado á luz dos datos un ano despois
B. LAXE
Mohamed Husein Fadlallah,
máxima autoridade xiíta do
Líbano afirma nunha entrevista en El Mundo que “aínda non
tiña pasado unha hora do atentado (do 11-M) cando emitín
un edito relixioso (fatua) condenándoo”. O PP aínda di que
non o ten claro. A súa estratexia é coherente coa política de
oito anos de Goberno Aznar.
Poucas veces un feito contemporáneo como o 11-M tivo tanta
atención todo un ano. Seguramente, os historiadores, dentro
de décadas, poderán analizar
ponderadamente o que supuxo
para a sociedade española e para
as relacións entre os cidadáns.
Agora, tal faramalla de datos e
de análises interesadas e querenciosos impide ollar tanto a traxedia humana de centos de familias
como os cambios políticos que
esta acción terrorista supuxo.
Polo tanto, habería que apuntar algúns datos aínda que puidesen aparecer obvios, seguindo o
principio de que nun amplo conxunto de información o máis evidente pasa desapercibido.
En primeiro lugar, hai que
constatar que en oito anos o goberno de José María Aznar centrou toda a súa política na loita
contra o terrorismo. Esta escolla,
nada casual, que abranguía tamén
os nacionalismos, levou a descoidar totalmente outras ameazas,
como o terrorismo islámico, pero
tamén as mafias internacionais
que operan no Estado. Permitidas, segundo recentes versións
oficiais, porque funcionaban como confidentes para loitar contra
a ETA. O cambio de situación impuxo a diversificación das prioridades policiais. Unha consecuencia foi a recente redada en Andalucía contra o crime internacional, sempre negado oficial-

Manifestación do 12 de marzo do 2004 en Vigo.

mente mentres Galiza aparecía
como a “Sicilia peninsular”, vinculada ás “mafias da droga”.
Esta prioridade da loita contra o “terrorismo nacionalista”,
que tan bos resultados electorais
lle repercutía ao PP, ao tempo
que se recortaban as liberdades
públicas e nacionais, impedindo
calquera debate a base de anatemas, tiña a súa correlación na
política internacional.
As alianzas exteriores
O Estado español aliouse incondicionalmente co neoconservadorismo mundial, cuxa cabeza visíbel
foi George Busch. Perdeu así o
papel central na construción europea e toda capacidade de interlocución, antes previlixiada, cos países árabes, e tamén en América
Latina. Entrou na invasión do Iraq
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concitando a animadversión de toda a resistencia árabe e do terrorismo antiimperialista
Baixo estas coordenadas
operou o goberno de Aznar o 11M. e os días posteriores. Nun
primeiro momento, esquecidos
de calquera outra ameaza que
non fose a ETA (ignoraron todos
os informes anteriores), deron
por válida esta posibilidade.
Segundo transcorrían as horas e os datos, analizando que o
atentado lles viña a regalar a
maioría electoral perdida, utilizaron o suceso na súa estratexia
de campaña. A realidade non lles
podía estragar a súa comenencia.
Os despropósitos sucedéronse hora tras hora. Cando quixeron darse conta a presunción, a
querencia e a necesidade, instaladas fronte á cadea de mandos
do PP, olláronse fronte á realida-

de. Ninguén foi capaz de mudar
o discurso e a estratexia, ollando
como todo o que estaba ao seu
favor se voltaba en contra.
Optaron por recorrer á manipulación mediatica, como tantas
outras veces, pensando que podían engaiolar durante tres días os
electores. Todos os atentados lle
deron sempre o apoio dos cidadáns ao goberno de torno en calquera país.
Pero a sacudida social foi tan
forte que os cidadáns reaccionaron
contra a mentira. A filtración tanto
no Estado como internacionalmente de datos que ían evidenciando que a ETA non era a responsábel do atentado desbaratáballe a estratexia ao comité de crise
gobernamental, pero non era quen
de reaccionar porque, para eles
“todos os terrorismos son iguais”.
A verdade é que a policía

nunca tan aguda e dilixente estivo. O goberno sempre foi moito
por detrás dos datos reais, mesmo das reivindicacións de AlQaeda e das negativas da ETA.
No PP cavilaban que até de alí a
cinco ou seis días non se esclarecerían os feitos.
Estes fallos de estratexia, en
consoancia coa súa ideoloxía e
coa política dos oito anos anteriores, fíxolle perder as eleccións
porque mobilizou unha cidadanía
que non lle perdoou ao PP as mentiras, porque esta cidadanía xa estaba cansa doutras imposicións,
pero, sobre todo, dun gobernar
prepotente. Gañou o “talante” de
José Luis Rodríguez Zapatero.
Pero analistas internos do PP
deron por boa a estratexia seguida neses días de marzo. Consideran que o partido foi quen de fidelizar todo o seu electorado.
Afirman que, na práctica, non
existiu un trasvase de votos desde as súas fileiras ao PSOE.
Outra estratexia sería pór de
cu de riba para baixo o propio partido, rachando cos oito anos anteriores. Era algo que Aznar e o seu
grupo viñan tratando de impedir
co relevo en Mariano Raxoi.
Para este grupo, capitaneado
agora por Ángel Acebes e Eduardo Zaplana, o PP conserva intacto todo o seu potencial electoral e
militante. Por iso persisten na súa
estratexia de tratar de vincular os
atentados á ETA dun ou doutro
xeito, porque a loita contra o nacionalismo foi o seu principal eixo político e rédito electoral.
Con esta luz hai que entender
que sigan a reclamar que “se siga investigando” e a denunciar
que se trata de “ocultar a verdade”. Con esta idea hai que enxergar a utilización da vítimas antiterroristas da ETA, enfrontándoas ás de Madrid. Con esta teima
é preciso analizar toda a política
actual do PP.♦

Barcelona
Pechada. Os dous grandes partidos políticos de Catalunya, PSC
e CiU, dan por pechada a penosa
crise do 3 por cento. Penosa polo espectáculo que deron os seus
protagonistas. O president Maragall, acusando sen probas –hai
indicios racionais, dise, mais non
hai confirmacións– e CiU, con
Artur Mas á cabeza, chantaxeando con boicotear o novo Estatut.
Non foi máis ca unha nova escena da traxicomedia catalá. Despois de dúas semanas nas que a
tensión foi máxima, nas que CiU
se querelou contra o presidente e
o PP presentou unha moción de
censura, o “suflé” desinchouse
de golpe perante a ollada incrédula dos cataláns.
O 3 por cento volveu entrar
no parlamento grazas a esa moción. Porén, polo desenvolvemento dos feitos ninguén diría
que o que se viviu na cámara catalá tiña algo a ver cunha censura ao president e ao govern. Nada de nada. Nin Josep Piqué se
presentou como candidato nin

Mal resolta a polémica do 3%
A. MARQUÈS

A crise política do “tres por cento” pechouse cunha frustrada moción de censura por parte do PP e a retirada da querela de CiU
contra Pasqual Maragall. O cerne da polémica non se aclarou.
expuxo un programa de goberno
alternativo ao do actual tripartito. Tampouco CiU estivo polo
labor. En troques de lle replicar a
Piqué, como se prevé nunha moción de censura, Artur Mas, con
desculpas avanzadas, dedicouse
a criticar a Maragall. Nin caso ao
exposto polo PP.
Maragall cantou un mea culpa moi sui generis. Pediulle desculpas á sociedade catalá polo
espectáculo do 3 por cento, polos
“excesos verbais” e por toda a
polémica posterior da que, por
certo, se fixo responsábel abso-

luto. Non era exactamente a desculpa que –cansina por repetida–
reclamaba CiU. Os de Artur Mas
querían case un presidente en xenuflexión, látego na man, fustrigándose. Iso era evidente que
non ía ser así, do contrario, despois do flaxelo, Maragall debería
abandonar a súa condición de
presidente. Porén, perante o receo e as críticas que levantara a
querela presentada por CiU, os
da federación nacionalista tiñan
moitísimas ganas de retiraren esa
denuncia… por aquilo de que
aos nenos bos de CiU non os po-

den seguir a acusar de “xudicializar a política catalá”. Así que
os sacrificados secuaces de Jordi
Pujol fixeron da impresión virtude e aceptaron como boas as desculpas indirectas e retiraron a
querela (Maragall pedíralle escusas á sociedade catalá e os de
CiU quixéronas entender como
estensivas ao ámbito político).
Fantástico! Nun abrir e pechar
de ollos aquí non pasou nada!
Mentres, ao líder popular
subíanlle as cores da ira. Primeiro, por sentirse rotundamente ignorado como impulsor da

moción de censura, aínda que
nin el a creu nunca, e segundo,
por considerar que a política catalá ten os mellores tics da mafia siciliana. Ese desenlace de
drama romántico de telefilme de
serie C conclúe –di Piqué– nunha omertà. O silencio que nas
novelas de Mario Puzo, na triloxía de O padriño, en Sicilia, e
quen sabe se en Marbella, permite a continuidade da acción
delitiva a cambio de non delatarse uns aos outros. Coa aceptación de case toda a opinión
pública catalá na man, Piqué desaprovechou a oportunidade de
ser o único en salvarse do naufraxio da política catalá. Tan só
dez minutos antes de votar a
moción de censura, perdida de
antemán por falta de apoio parlamentario, retíraa co pretexto
de que aquí se garda a oportunidade de presentar outra na vixente lexislatura… pouco serio.
A crise do tres por cento empezou mal, moi mal, pero o final
foi desastroso e patético.♦
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A estratexia do PP é coherente coa súa política anterior
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Quen era Hariri e quen pode
estar por tras dese asasinato?
Hariri era un home de negocios que procedía dunha familia
pobre do Líbano. Nos anos sesenta emigrou a Arabia Saudí onde se
converteu nun home rico. Regresou ao Líbano onde chegou a ser
ministro en dúas ocasións. Sempre
mantivo boas relacións con Siria e
con todas as forzas nacionalistas
do Líbano. Pero, ao utilizar o aparato de Estado para enriquecerse
personalmente aínda máis, tamén
tiña inimigos. Hariri converteuse
en primeiro ministro despois dos
acordos de Taif (cidade de Arabia
Saudí) en 1989, que puxeron fin á
guerra civil no Líbano (19751990). Naquel momento, a presenza de tropas sirias foi aceptada como un factor de estabilización. Todas as forzas nacionalistas desexaban a presenza de tropas sirias.
Non hai que esquecer que Israel
seguía a ocupar o sur do Líbano.
Mesmo os Estados Unidos, Francia e Arabia Saudí aceptaron daquela a presenza siria. Naquel intre era impensábel falar de “ocupación siria” como fan algúns agora.
Supoñíase que as tropas sirias ian
partir despois da estabilización,
mais os acordos de Taif non establecían unha data para iso.
Se Israel se retirou do sur do
Líbano en 2000, por qué permaneceron as tropas sirias?
Coa saída de Israel produciuse
unha nova situación. O movemento islámico Hezbollah controla o
sur do Líbano. Os falanxistas cristiáns ou ben marcharan a Israel ou
se marxinaron. Nesta situación,
Siria exercía un papel de reconciliación. De non ser pola presenza
Siria poderían terse producido actos de vinganza contra os falanxistas. Ademais, os nacionalistas
desexaban que as tropas sirias
permanecesen para protexer os
campos de refuxiados palestinos.
Hai que lembrar que en 1982 os
falanxistas perpetraron masacres
neles co beneplácito de Sharon.
Está Siria detrás do asasinato de Hariri?
[Está] Estados Unidos. Mais
para comprender o que quero dicir
cómpre ter unha visión do conxunto de Oriente Medio. Os Estados Unidos teñen un problema
moi grave no Irak, país que non
logran estabilizar. Organizaron

Mohamed Hassan
‘Detrás do asasinato de Hariri non está Siria,
senón os Estados Unidos’
DAVID PESTIEAU - LUC VAN CAUWENBERGHE

O pasado 14 de febreiro era asasinado Hariri, ex primeiro ministro do Líbano (entre
1992 e 1998, e entre 2000 e 2004) nun atentado en Beirut. A oposición libanesa apoiada por Estados Unidos e Francia sinala a Siria como culpábel e esixe a retirada dos seus
14 mil soldados do Líbano. Estaba Siria interesada en asasinar a Hariri? Ocúltansenos
outros obxectivos? Mohamed Hassan, especialista en Oriente Medio, danos as respostas.

unhas eleccións aí, mais para a
poboación civil non supuxeron
nada en concreto. Agora ben, o
goberno [iraquí] só conta co apoio
do exército estadounidense. Para
nada logrou crear un exército iraquí. A resistencia a cada está mellor organizada. Perto de trinta cidades están practicamente liberadas. O exército norteamericano
non pode facer nada, non ten ningún apoio local. Ante a súa impotencia para controlar a situación,
acusan a Siria e Irán. Así, o ministro iraquí de Defensa do goberno
pro-estadounidense acusou expli-

citamente a ambos países. O pasado 24 de febreiro a célebre cadea
de televisión Al Jazeera emitiu un
vídeo procedente da televisión
iraquí que debía mostrar que os
servizos secretos sirios adestran
moitos resistentes iraquís. Non
embargante, hai só uns meses, a
CIA afirmaba que a maioría dos
terroristas [iraquís] procedían de
Arabia Saudí. Noutras palabras,
os norteamericanos axeitan o pé
ao zapato e non ao revés!
Por qué os EE UU a toman
agora con Siria?
Siria chegou a unha alianza

con Irán. Non se trata só dunha
alianza táctica senón tamén estratéxica. Irán é un país rico, que se
dispón a entrar no grupo de Shangai, que comprende a China, Rusia... Irán asinou un importante
contrato de 170.000 millóns de dólares coa China para fornecemento
de petróleo. Tamén asinou importantes contratos coa India e o Xapón. Os Estados Unidos queren
botar a todo o mundo de Oriente
Medio, pero outros entran nel. Ao
atacar a Siria, os Estados Unidos
están ordenando a este país que
rompa a súa alianza con Irán e que

deixe de apoiar a Hezbollah e a resistencia palestina. Mais, o goberno sirio non sucumbiu ao pánico e
mantivo a súa política. Mesmo
vén de asinar un pacto común co
Irán. Ambos países apoian no sur
do Líbano a Hezbollah, que en
2000 expulsou de aí a Israel e que
continúa presionando a Israel para
que saia do derradeiro anaco de terra que segue a ocupar [granxas de
Chaaba]. Debilitar Siria, o último
país árabe que mantén unha política nacionalista de independencia,
supón reforzar os gobernos árabes
aliados dos EE UU, coma os de
Exipto e Arabia Saudí.
Que forzas no Líbano
apoian a retirada de Siria?
Están os falanxistas, as milicias cristiás, que sempre estiveron
apoiadas por Israel. E as familias
feudais con Chamael, Wallid
Jumblatt e outros que soñan con
recuperar os seus antigos privilexios. Por outra banda, o 50% da
poboación libanesa é agora xiíta
por mor do cambio demográfico.
Ora ben, as organizacións políticas que representan a comunidade xiíta, Hezbollah e Amal, son
pro-sirias. Outros grupos, como a
burguesía de orixe cristiá, decátanse de que poderían chegar a
non ter influencia ningunha. Para
rematar, no eido rexional, os reximes compradores [que invisten a
súa fortuna en Occidente] en Arabia Saudí, Xordania e Exipto
apoian a retirada e as forzas que
lle son aliadas no Líbano.
É de temer unha intervención militar contra Siria?
Unha intervención só chega
como derradeiro recurso, precedida de todo un período de presións
e de intervencións de toda caste.
Pero as sancións e as presións actuais constitúen xa unha forma de
guerra. Ante o seu impasse en
Irak, os Estados Unidos andan na
procura de inimigos exteriores.
Como fixeron durante a guerra
contra Vietnam, bombardeando
Camboia e Laos, poderían agora
bombardear Siria e Irán. Porque a
resistencia no Irak gaña apoios
entre os nacionalistas en Siria e
Irán, e impide que se desenvolva
a burguesía “compradora”. Mais,
se deciden bombardear Siria ou
Irán, isto non fará senón reforzar,
nos pobos árabes, a corrente nacionalista anti-norteamericana.♦

Unha historia de nacionalistas
MOHAMED HASSAN
En 1952 o nacionalista árabe Nasser toma o
poder en Exipto. En 1956 Francia, Gran
Bretaña e Israel atacan Exipto. Trátase da
guerra de Suez que remata catastróficamente para os agresores. Os Estados Unidos
aproveitan para debilitar a influencia de
Francia e Gran Bretaña na zona. Os gobernos nacionalistas de Exipto e Siria chegan a
unha alianza e en 1958 crean a República
Árabe Unida (RAU). O imperialismo estadounidense pon en pe o pacto de Bagdad
contra a RAU. Trátase dunha alianza reaccionaria que se basea nas burguesías “compradoras” de Irak, Xordania, Irán e Líbano.
Mais, a revolución iraquí de 1958 supón o
golpe de graza para o Pacto de Bagdad. Ese
mesmo ano os Estados Unidos envían por
primeira vez tropas a Oriente Medio, ao Líbano. Gran Bretaña fai o mesmo en Xordania. Trátase de evitar a toda costa que a revolución iraquí se extenda como unha mancha de aceite. Mais, non logran conter o
movemento nacional árabe que aspira a unha verdadeira independencia. O nacionalis-

mo continúa desenvolvéndose en Iemen, en
Alxeria, en Palestina.
Naquel intre o Líbano, que é tres veces
máis pequeno que Bélxica, caracterizase
polo confesionalismo (o poder divídese
segundo unha base relixiosa: cristiáns,
maronitas, sunitas, xiítas, drusos...). Existe un fráxil equilibrio entre as diferentes
minorías relixiosas dirixidas por dirixentes
feudais. Pero nos anos cincuenta desenrólase o Movemento de Liberación Nacional
árabe e establece unha alianza cos palestinos. En efecto, moitos refuxiados palestinos que foran expulsados por Israel residían no Líbano. Todo isto levou a un debilitamento das forzas feudais e a unha postura neutral do Líbano entre os países nacionalistas e “compradores” na zona. A situación corría perigo de bascular e de aí a
intervención dos Estados Unidos en 1958.
Hoxe atopámonos coa situación inversa. O Irak nacionalista foi destruido, mais
hai unha resistencia antiimperialista.
Exipto converteuse nun réxime “compra-

dor” que colabora profundamente cos Estados Unidos e Israel. As burguesías
“compradoras” gañaron vantaxe en todos
os países árabes, quitado Siria. Se se debilita o réxime sirio, se capitula ou é derrocado, iso suporá un fracaso para o movemento nacional árabe. Hezbollah debilitarase ou desaparecerá e iso favorecerá a
emerxencia dunha burguesía “compradora” palestina, disposta a colaborar con Israel facendo todas as concesións posíbeis.
Entón os Estados Unidos poderán impoñerse máis facilmente en toda a zona e Israel poderá integrarse na área impoñéndolle a súa solución aos palestinos, privados
de apoio exterior.
Mais, para os Estados Unidos este escenario ideal é máis que incerto. A resistencia iraquí segue a medrar. Siria mantense e aliase con Irán. E nos paises árabes é
meirande que nunca a conciencia popular
e antinorteamericana. Aínda cando o nivel
de organización popular en organizacións
revolucionarias seña moi feble.♦

Hariri, ex presidente do Líbano, nunha reunión con
Donald Runsfeld.
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A memoria
histórica
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

A

memoria colectiva é
fundamental se queremos camiñar cara
a un futuro que transforme.
Nesta sociedade que
pronuncia eu máis ca nós,
desprézanse os tempos
pasados, que tanto ensino
poden ofrecer. Pero danse
situacións que van
contracorrente.
No Uruguai vén de
tomar posesión o novo
goberno do Frente amplio,
que xunta todas as tendencias progresistas e de
esquerda. A esperanza, que
Galeano di que é de vidro e
non de aceiro, campea na
República Oriental.
Presidiu o acto Pepe
Mujica, antigo dirixente tupamaro, clandestino,
detido, torturado, encadeado no pasado.
En Chile morreu Gladys
Marín, presidenta do Partido Comunista chileno, que
viviu a ditadura na loita
persoal, exiliada, clandestina, con coherencia. Esa
mestra militante dende a
adolescencia, foi despedida
por unha multitude, que
lembraba tamén a Salvador
Allende e a Unidade Popular.
Nese país andino foi
procesado quen mandou
matar a Víctor Jara, unha
autoridade militar, por
suposto. De Jara, home de
teatro, canción, universidade, campo e fábrica, vai
ficar a súa memoria para
sempre entre nós.
Proliferan xa as
comisións que recollen a
memoria da represión franquista, foxas comúns na terra e nos cerebros.
Verdades que saen á luz,
corpos que se recuperan.
Mágoa que non se fixese o
mesmo hai trinta anos, cando vivían miles de testemuñas, silenciadas no período
de remate do franquismo.
Pasado, presente,
futuro, eis a combinación
vital. Aprender, vivir, camiñar. Mentres, no noso país
segue a gobernar Manuel
Fraga, que vai en coche oficial dende sempre, e que
vén de negar a súa implicación nos crimes franquistas.
A historia mostra que ten a
súa sinatura en tres: Delgado, Granados e Grimau,
cando era ministro de
Información. Non ten
amnesia. Tamén alcumara
de simpático o alzamento
fascista do 1936. A
memoria consciente destes
compañeiros asasinados vai
parella á vergoña que sentimos por padecer este
gobernante. Que sexa por
pouco tempo.♦

A mobilización sindical
obriga o goberno francés
a subir os salarios
A.N.T.
Segundo a policía foron 600
mil os manifestantes que houbo en Francia o pasado 10 de
marzo en demanda dunha
mellora salarial. Para os organizadores o número de participantes nos actos reivindicativos superou o millón. En
todo caso, o primeiro ministro, Jean-Pierre Raffarin sentiuse obrigado a asumir a principal petición dos sindicatos.
Os beneficios das empresas privadas e dos bancos bateron
marcas este último ano en Francia, pero o goberno non o tivo
en conta á hora de modificar os
salarios dos funcionarios, nin á
de orientar a política salarial
das empresas. Pola contra tratou de arrombar no faiado a
xornada de 35 horas co lema
Traballar máis, para gañar
máis. Todo isto comezou a virse abaixo desde o inicio do ano.
O 20 de xaneiro o país vía como saían á rúa 250 mil manifestantes, o 5 de febreiro foron
medio millón e este 10 de marzo a cifra volveu duplicarse, entre a satisfacción sindical.
Na vangarda están os traballadores do sector público, cuxo
salario subiu só un 0,5%. Os
funcionarios reclaman outro
medio punto ou incluso un punto máis. Os asalariados do sector privado tamén está molestos
por que non ven repercutir neles

Aspecto da manifestación de París.

os altos beneficios logrados polas empresas.
Por outra parte, o paro afecta
na actualidade ao 10% da poboación, pese ao aumento do PIB
nun 2,5% no 2004, e o déficit público atópase bastante por riba
do 3% ditado polo Pacto de Estabilidade a nivel europeo.
A situación económica francesa pode calificarse de algo
máis boiante que a alemá. Pero a
cidadanía de ambos países comparte a crítica de que as grandes
empresas incrementan beneficios, en parte grazas as deslocalizacións, pero non reparten coa
poboación.

Medra o non ao Tratado europeo
Por se fose pouco, o goberno ten
outros dous problemas a maiores:
a forte mobilización estudantil
contra as reformas que pretende
levar a cabo no ensino e o referendo europeo anunciado para o 29 de
maio. As estimacións anunciaban
un voto favorábel arredor do 60%,
mais as últimas sondaxes anuncian
unha redución ao 56%. O principal sindicato, a CGT, xa anunciou
a petición do voto negativo e unha
parte dos socialistas comparten este criterio. O goberno considera
que a protesta laboral acabará por
engordar a cesta dos críticos.♦

Italia
retírase
do Irak
A.N.T.
Pese a ter sido até agora
un dos líderes europeos
máis declaradamente
pro norteamericanos, o
primeiro ministro italiano Silvio Berlusconi vén
de anunciar que en setembro retirara as tropas do seu país en Irak.
“A opinión pública
dos nosos países agarda
esta decisión”. Foron as
palabras de Berlusconi
ofrecidas en televisión
o pasado día 15. Nos
mesmos termos dirixiase, o mesmo día, ao seu
homólogo (no cargo e
en ideario ao respecto
do país árabe) Toni
Blair.
Berlusconi superara
a oposición maioritaria
da opinión pública, o
atentado de Nasiriia —
onde estaban acuartelados os italianos— que
causou 19 mortes de
soldados en novembro
de 2003 e mesmo os secuestros de reféns. Non
embargante, o asasinato por tropas norteamericanas dun axente
italiano que colaboraba
na liberación dunha
xornalista de Il Manifesto pareceu colmar a
paciencia da opinión
pública que esta vez si
que tivo que ser ouvida
polo seu primeiro ministro.♦

Aquí fóra

Recordando a Tobío
XULIO RÍOS
Xa se cumpriron dous anos dende que Lois
Tobío nos deixou, dous anos de baleiro da
súa presenza distante. Eu quixen pensar daquela que moitos serían os chamados para
reivindicar a súa figura e o seu compromiso
co país, tan fóra de toda dúbida, tan rico en
orixinalidade e en orientación. Pero é triste
comprobar que a pesar dalgúns esforzos,
moi individuais, aínda non fomos capaces
de concitar a mínima asunción de persoas e
colectivos, de poderes públicos, para que a
figura de Tobío pase a formar parte da reducida listaxe de persoeiros que Galicia debe
recordar. A idea dunha homenaxe nacional,
dun Congreso, dun premio, están aí para ser
debidamente xestionadas e servir a ese obxectivo de construción da boa memoria.
Probabelmente, a Tobío pouco lle importará. Nunca lle importou, penso, en exceso, mais ben nada, aínda que os recoñecementos sempre se agradecen no máis íntimo. Pero el destacou sempre pola súa humildade e silencio, a pesar do moito que sabía e do moito que podiamos aprender del.
Pero sempre fomos sabidos de mais con el.
Isaac Díaz Pardo lembra a miúdo esa falta
de consideración cando se iniciaron os traballos de redacción do Estatuto de Galicia
nos primeiros anos da transición. Quen perde con esta ignorancia é a propia sociedade
galega, que deixa de reivindicar e apreciar
unha persoa que tiña unha visión do país,

aberta ao mundo, como precisamos nos tado se coxea no esencial. O exemplo de Totempos actuais. Tobío era, como moitos ga- bío non é o dun poeta, dun grande escritor (si
leguistas de entón, adiantado ao seu tempo. dun excelente tradutor), que tanto recoñeceHoxe, por desgraza, imos a remolque e fál- mento merecen tamén, sen dúbida, senón dun
tannos os criterios para aventurar con credi- ser cívico ante todo, coherente, comprometibilidade os horizontes
do, honesto, creativo,
do futuro. E a min dáintelectualmente sólido,
nha sociedade,
me vergoña que pasen
áxil na comprensión do
estas cousas, que se orespírito humano. Virtuun proxecto, un país,
ganicen tantas xornades, ao meu ver, todas
das, tantas conferenelas, recomendábeis
non
pode
avanzar
cias, tantos seminarios,
nun momento atribulaprobabelmente todos
do da nosa historia corealmente se renuncia
moi útiles e necesarios,
mo o presente.
non direi que non, pero á memoria das súas figuras
Non son tantos os
que tan pouco ánimo
homes
como Tobío que
mais sobranceiras”
se concite arredor dun
Galicia pode presentar
persoeiro como Tobío.
a xeito de grandes figuEstán ben tantos esforras. E hai esquecemenzos por divulgar as notos deliberados porque
vas sabedorías, responder aos retos de cada hai facetas da súa traxectoria que o escoran
día, programar ofertas de todo tipo para que inevitabelmente. Eu podo comprendelos,
a cidadanía vexa en un un bo xestor, com- aínda que non comparta a esencia desa repetente e honesto; pero non deberiamos es- flexión. Pero os peores son os esquecemenquecer que tanto pragmatismo non deixa de tos que non poden ser explicados. Será difíser ignorancia moderna.
cil que algo fecundo poida levarnos lonxe se
Unha sociedade, un proxecto, un país, borramos ou non recoñecemos os pasos do
non pode avanzar realmente se renuncia á camiño que outros andaron na mesma direcmemoria das súas figuras mais sobranceiras. ción e buscando o mesmo sentido dignificaPoderemos medrar en PIB, facer mais festas dor da nosa colectividade.♦
gastronómicas ca ninguén no mundo e non
XULIO RÍOS é director do IGADI.
sei que cousas mais, pero será un saber afec-

‘U
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Equipo e afección celestes únense, grazas aos resultados

O ascensor do Celta non parou en Ferrol
CÉSAR LORENZO GIL
O Celta demostrou en Ferrol
que está nun óptimo momento
de forma, nun intre máxico onde
a moral pode máis que as pernas
e os bos resultados chegan como
ditados por unha divindade.
Máis de mil célticos fixeron a
festa na Malata. A primeira gran
viaxe dos celestes nesta tempada
foi gorentosa e rachou a imaxe
tradicional das visitas “policiais”
á Coruña. En Ferrol non é que os
recibisen coma iguais pero si que
houbo respecto. Nas rúas, igual
que sucedera en Vigo, verdes e
vigueses puideron mesturarse,
parolar e camiñar xuntos. “É como se non nos vísemos como rivais. Cada un ten obxectivos moi
distintos”, dicía Helena, unha
moza ferrolá que facía de cicerone para varios seus amigos chegados para asistiren ao partido.
E esta diverxencia deportiva
tivo unha dura ratificación no
céspede. Como xa se prevía, os
locais puxeron o sufrimento e os
visitantes, o acerto.
Para o Celta, cada partido pasou de ter a tensión dunha final a
se converteren en esbozos, en
adestramentos cualificados onde
o seu sistema vai perfeccionándose, nos que a súa técnica futbolística gaña en matices e opcións. Se en anteriores encontros, os homes de Fernando Vázquez puideron experimentar a
“guerra na neve” (Vitoria) ou a
salvación dun superheroe –Canobbio ou Jandro–, diante do Rácing tomou forza a estratexia e o
xogo combinativo.

campo propio cando hai un córner a favor. Mais o canario, igual
que todos os vigueses, vive tempos de relación directa coa barakha e sentiu a chamada da área
para colocar unha cabezada perfecta, de Santillana, lonxe das
mans de Queco Piña.
A derrota deixa o Rácing preocupado. As rendas do pasado
estanse esgotando e equipos de
abaixo, caso do Murcia e do Ciudad de Murcia espertan e ameazan con contaminar a “zona morna” da táboa.
A euforia do ascenso

Capucho escapa de Tena nun intre do partido.

Os ferroláns fixeron todo o
contrario, un partido agónico, de
carreira en carreira do peor xeito
posíbel, sen balón e sen cabeza.
Mentres os vigueses tocaban e
tocaban o balón, na maioría das
veces sen ánimos ofensivos, os
locais andaban dun lado para o
outro coa lingua fóra, sen apenas
capacidade combinativa nin picardía para atacar.
O que de cando en vez saía da
rutina das trincheiras e facía algún
ataque, o Celta, obtivo o premio

do gol de Fabián Canobbio e puido deitarse a durmir, á espera dalgún erro defensivo. Co resultado
en contra, os ferroláns non melloraron, seguiron nerviosos e incapaces, atrapados nesa arañeira de
desconfianza e desilusión que os
somete desde hai varias semanas.
O penalti absurdo que o árbitro lle pitou a Ángel por parar un
balonazo co pescozo deulles ilusións aos ferroláns. O marcador
enganounos e lograron tomar folgos nunha segunda parte máis

GABRIEL TIZÓN / AGN

igualada. Ese equilibrio no xogo
non impediu denotar que o Rácing
sofre unha preocupante falta de liderado e un baixo nivel técnico
que non se corrixe, como outrora,
cunha útil engranaxe táctica.
E nese eido foi onde os locais
pagaron. Sen talvez merecelo
tanto como no primeiro tempo,
os célticos venceron grazas á superioridade mental do seu equipo. Un lateral dereito como
Ángel está condenado en todos
os manuais tácticos a gardar o

EXERCICIO E SAÚDE

O triunfo supón a confirmación
de que o Celta é o grande inimigo que bater. Esta imaxe, que tiña cando comezou o campionato, fórase esvaecendo a medida
que os seus resultados se facían
mediocres. Agora, outravolta os
rivais saben que o Celta está por
riba de todos eles. Sete partidos
gañados e un nivel de eficacia altísimo preocupan nos cadros técnicos dos seus vindeiros adversarios, especialmente daqueles
que tamén aspiran a ascender. O
Cádiz pode limitar a euforia, esgazar a unidade que parece nacer
entre a afección (tan oportunista
sempre en Vigo) e un equipo que
xa soña con volver á moqueta da
primeira división.
O aspecto de Balaídos o 20 de
marzo non será suficiente para saber se entre a bancada e o terreo
de xogo volve haber sintonía. Unha derrota contra os gaditanos podería apagar a feble chama dese
encontro, aínda non culminado.♦

XURXO LEDO

O exercicio físico para o cerebro
Se afirmamos que o exercicio físico é bo para a saúde, todos interpretamos que estamos a referirnos aos sistemas cardiorrespiratorio, osteoarticular e muscular.
Flexibilidade, forza ou resistencia son conceptos que máis
ou menos nos resultan familiares e que pouco e pouco imos
integrando no noso ideario corporal. Pero cando temos que relacionar o exercicio co cerebro
e coas funcións cognitivas, empezamos a dubidar que haxa relación ou que poidan influírse
mutuamente. Cando aos pais se
lles pregunte pola materia de
Educación Física, respostarannos que é secundaria con relación ás matemáticas ou á lingua.
Para mostrar o grande erro
mostrareilles a relación do exercicio co cerebro. O neurólogo
Robert Dow, de Portland (EE
UU), comprobou que pacientes
con lesións no cerebelo, (unha
estrutura coñecida pola súa función na postura, no equilibrio,
na coordinación e no movemento) tiñan unha función cognitiva
debilitada.

O sistema vestibular (ouvido interno) está modulado polo
cerebelo e os núcleos vestibulares, xunto coas canles semicirculares, son unha fonte de
recompilación e retroinformación para os movementos. Estes núcleos activan o sistema
activador reticular (SAR), que
é unha zona fundamental para
o sistema de atención porque
regula os datos sensoriais de
entrada. Esta interacción axuda a manter o equilibrio, transformar o pensamento en accións e coordinar os movementos. Por iso teñen un gran
valor os exercicios de vaivén,
balanceo e salto.
Peter Strick comprobou que
a zona do cerebro que procesa o
movemento é a mesma que procesa a aprendizaxe. Na Conferencia Anual da Sociedade de
Neurociencia de 1995, W. T.
Thatch Jr, sinalou que existían
case oitenta estudos que suxiren a existencia de forte vínculos entre o cerebelo e a memoria, a percepción espacial, a linguaxe, a atención, a emoción, as

claves non verbais e incluso a
toma de decisións.
Os movementos simples,
como os secuenciais, están controlados polos niveis subcorticais, pero os novos movementos cambian o centro de atención do cerebro porque este
non ten lembranzas nas que
basearse para a execución. Calvin (1996) sinala que se activan
os dous terzos traseiros dos lóbulos frontais, particularmente
os dorsolaterais e o córtex prefrontal. Esta é unha zona utilizada acotío para a resolución de
problemas, a planificación e a
secuenciación de cousas novas
que aprender e facer.
E. Jansen, (1998), sinala que
o exercicio, ao igual que modela os músculos, fortalece o corazón, os pulmóns e os ósos, tamén fortalece os ganglios basais, o cerebelo, o corpo caloso,
todas zonas clave do cerebro.
Sábese que ademais de osíxeno o exercicio tamén lle engade neurotropinas ao cerebro,
que mellora o crecemento e estabelece máis conexións entre

as neuronas, e así o exercicio
aeróbico axuda á memoria.
Os investigadores Pollatschek e Hagen (1996) declaran
que os rapaces que fan educación
física diariamente, amosan una
mellora motriz, un mellor rendemento académico e unha actitude
máis favorábel na escola.
Nun estudo realizado no Canadá con máis de 500 escolares,
os que tiñan unha hora adicional
diaria de educación física tiñan
mellores notas nos exames que
os que non facían exercicio
(Hannaford, 1995)).
Segundo Martens (1982), os
proxectos Vanves e Blanshard,
no Canadá, revelaron que cando
se aumentou un terzo o tempo
adicado á educación física na
xornada escolar, as puntuacións
académicas melloraron.
Existen evidencias de que
determinados tipos de movementos estimulan o ouvido interno, fomentan o estado de
alerta, a atención e a relaxación, entre outras facultades.
As experiencias sensoriomotrices alimentan directamente os

centros de pracer do cerebro.
Jensen afirma que a idea de
utilizar só o pensamento lóxico
nunha clase de matemáticas desaparece ante a actual investigación
sobre o cerebro. A ensinanza que
ten en conta a actividade do cerebro suxire que a educación debería entrelazar as matemáticas, o
movemento, a xeografía, as habilidades sociais, os xogos de rol, a
ciencia e a educación física.
Como podemos ver, existen
estudos que amosan a importancia da educación física para o
desenvolvemento e asimesmo a
influencia na saúde mental dos
adultos, reducindo niveis de estrés e facilitando atención ou a
memoria. Máis adiante sinalaremos como intervén o exercicio
e as formas de aplicalo.
As autoridades farían ben en
considerar as investigacións que
indican cales son as mellores
medidas para solucionar o fracaso escolar e deixarse de hipocrisías sobre o beneficioso da
actividade física para despois
non facer nada ao respecto e incluso poñer trabas.♦

Poema de Luísa Villalta

Xavier Veiga.

Sara Louraço Vidal.

Enma Pedreira vista por Calros Silvar.

Emma Pedreira
premio Fiz Vergara

Seivane e Luar
na Lubre no Porto

Vigo acolle os
Alfombra Voadora
Mestre Mateo 2004 en Pontevedra

O pasado 12 de marzo a poeta Emma Pedreira foi a gañadora da quinta edición do
Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño que
organiza a Agrupación Cultural Ergueitos
en colaboración co Concello de Sarria.
O xurado, que estivo composto por Yolanda Castaño, Miguel Anxo FernánVello e Estevo Creus, así como po Xosé Antonio García, alcalde do concello,
e por María Casar, presidenta da asociación, acordou por unanimidade outorgarlle o galardón a obra de Emma Pedreira presentada baixo o lema Casa d’orfas.♦

A décimo quinta edición do Festival Intercéltico do Porto, un dos encontros
máis destacados dentro do folk, contará
con dupla presenza galega. Tanto a gaiteira Susana Seivane como o grupo Luar
na Lubre, co debut en Portugal da cantante Sara Vidal, compartirán escenario
con formacións destacadas da altura dos
irlandeses North Cregg ou a Cuadrilha
entre o 1 e o 9 de abril. Como xa ven
sendo habitual o festival desenvolverase
no Porto, Lisboa, Arcos de Valdevez,
Montemor-o-Novo e Praia da Vitória.♦

O 20 de marzo celébrase en Vigo a gala
dos premios Mestre Mateo 2004 nunha
edición na que O ano da carracha e A
promesa parten como favoritas, ambas
con catorce candidaturas, competindo
ademais nas categorías máis destacadas.
Este ano Luís Tosar, Farruco, Juan Diego,
Alfonso Agra e Xavier Veiga son os candidatos seleccionados pola Academia Galega do audiovisual na categoría de mellor actor, mentres que Carmen Maura,
María Vázquez, Marta Etura e Verónica
Sánchez compiten no apartado feminino.♦

O Pazo da Cultura de Pontevedra acolle,
até o 10 de abril, o proxecto literario artístico Flying Carpet (Alfombra voadora), no que participan máis de 160 mulleres de 25 países de todo o mundo. A iniciativa, de carácter multidisciplinar, xorde en Suíza en 2002. Yolanda Hernaz,
Virxinia Barros, Raquel Blanco, Berta
Cáccamo e Dolores Gálvez, entre outras,
son algunhas das galegas que conforma
o apartado plástico, mentres que en poesía atópanse textos de Luisa Villalta, Olga Patiño, Luz Pozo e Ánxeles Pena.♦
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‘Boto de
menos os
consellos de

LORENZO
VARELA’

Fernando Scornick-Gerstein.
XAN CARBALLA

S

otelo Blanco vén de tirar do prelo dúas novas
obras na súa colección ‘As letras das mulleres’. De Jane Austen é Orgullo e prexuízo, do
1813, unha novela romántica que denuncia a situación das mulleres na Inglaterra aínda padecente da
guerra contra Francia. Un cuarto de seu, de Virginia

Woolf, é unha historia da literatura feita polas féminas,
gardada baixo esa metáfora brillante do cuarto propio,
o primeiro paso para poder ter independencia e, polo
tanto, poder poñerse a escribir. E das letras á música. O presidente da Xunta, Manuel Fraga, anunciou
que a Cidade da Cultura conterá un Museo da Gaita.♦
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Pillado, o xornalista
que desmontaba as pedras da longa noite
Publícase Atando Cabos, un libro de homenaxe ao que foi
director de La Voz de Galicia na súa etapa de maior expansión
XAN CARBALLA
Desde o ano 1968 ao 1977, La Voz de Galicia tivo como director a Francisco Pillado Rivadulla, posto á fronte do
xornal contra o criterio de Fraga, e cesado fulminantemente por decisión dun sector dos propietarios vencellado
a Alianza Popular. O libro recupera a memoria dun xornalista fundamental na prensa galega do tardofranquismo.
Tardou uns anos en saír, pero lese con delectación porque nos
descubre unha parte fundamental
do xornalismo galego. Atando
Cabos é un traballo colectivo
editado pola Universidade de
Compostela, coordenado por Xosé Ramón Pousa, e que conta con
dous ensaios longos, obra de
Gustavo Luca de Tena e Xosé
Antonio Durán, e máis de unha
ducia de semblanzas, con poesía,
anécdotas e análises obra de Cesáreo Sánchez Iglesias, Francisco
Umbral, Marcelino Liste, Santiago Rey Fernández-Latorre, Pilar
Pallarés, Margarita Ledo, Baldomero Cores, Arantxa Aróstegui,
Francisco Docampo, Borobó,
Xosé Chao Rego, Manuel Espiña, Xosé López e Ana Pillado. O
volume complétase cunha escolma fotográfica e un apéndice de
artigos do homenaxeado.
Gustavo Luca de Tena contextualiza o traballo de Francisco
Pillado Rivadulla (1918-1989) e
a propia historia de La Voz de Galicia (LVG), na que el mesmo traballou durante varios anos, e explica os profundos condicionantes nos que se desenvolvía baixo
a ditadura o traballo nun periódico. En particular desvela o redobrado sistema censor coas leis de
1938 e 1966, que primeiro fisicamente e despois por medio da directa prohibición, conseguiu librar as redaccións de calquera
posbilidade de que permanecese
unha memoria democrática. Desde a incautación manu militari de
El Pueblo Gallego á desaparición
de calquera firma identificada
con posicións democráticas ou
galeguistas no resto das cabeceiras, polo demais con empresarios
cómodos na situación, “as empresas de comunicación pactaran coa
Ditadura non meterse en política
a cambio do goberno protexelas
da competencia a conta de negar
novos permisos de edición; superada a metade da década dos sesenta, os editores abren portas á
oposición antifranquista para procuraren lexitimidade e adiantarse
aos cambios”.
‘Unha cabeceira
a dinamitar’ (Fraga)
Xunto a esta análise, conta Gustavo Luca de Tena a verdadeira
inimiga de Fraga co antigo presidente do Consello de LVG, Emilio Rey, ao que non lle perdonou
que, toreando a lei, nomeara director a Francisco Pillado, “Fra-

ga reclamou sumariamente a
presenza de Emilio Rey no seu
despacho de Madrid [era daquela Ministro de Información e Turismo] e insultouno. A torpeza
do ministro non fixo senón confirmar o nomeamento ao tempo
que apuntaba a LVG entre a nómina de cabeceiras a dinamitar”.
Ao pouco tempo xa convoca
Fraga a Pillado en Madrid, “Fraga repasa amonestacións anteriores nunha tensa conversa no
seu despacho de Madrid, ¿Sabe
usted que ya conocen su diario
como La Hoz de Galicia? En referencia á nómina de colaboradores que xa definía o diario como unha plataforma resoltamente antifranquista. Era xa a quinta
entrevista entre Francisco Pillado e Fraga”. Máis adiante volveu advertilo, “tenga muchísimo
cuidado porque hay todavía tres
espadas levantadas contra usted. ¡Le sigo muy de cerca!”.
Nese período de nove anos
de dirección de Pillado La Voz
multiplica a súa tirada, a base de
abrir luz no escuro informativo.
Primeiro artellando unha redacción que abrise camiño á información –algo especialmente mal
visto nun réxime que quería todo
baixo control–, como se pode observar nun seguimento da hemeroteca en períodos que foron especialmente conflitivos, en Galiza, en España e no mundo. Tamén dando cancha a novas firmas de opinión, que aínda tendo
que escribir entre liñas, calmaban
a fame duns lectores que debecían por saber, e tamén por dar cabida ao galego, con menos prexuízos e cortapisas das que despois acabaría por ter na vida democrática. Todo iso influíu no
salto adiante do xornal, e ese mérito non llo quita o propio editor
actual, Santiago Rey, “con Paco
non só se multiplicaron as edicións e chegou a duplicarse a difusión. Con Paco á frente da, daquela, breve equipa de redactores, La Voz dotouse dun aire
moderno tanto gráfica como editorialmente (...) foi unha época
dura. Nos tempos de Paco fumos
multados con frecuencia. Unhas
veces por informacións sobre revoltas estudantís na universidade
de Santiago –que hoxe parecerían unha broma– outras por noticias laborais en Vulcano, outras...
pero Paco Pillado foi un director
valente, que soubo sempre forzar
a fronteira do permitido nos derradeiros anos do franquismo”.

Na toma de posesión como membro da Real Academia Galega, acompañado de Francisco Vales Villamarín e o entón presidente
Sebastián Martínez Risco, quen lle coloca a medalla. Abaixo, coa súa dona Consuelo Mayor.

O final da etapa de Pillado foi
abrupto e produto de manobras
que conseguiran modificar a correlación de forzas nun consello
de administración dividido. O
momento final recólleo o traballo
de Luca de Tena, na voz doutro
xornalista que o viviu de perto,
Antonio Ojea, “O poderoso Felipe Fernández Armesto (Augusto
Assía) adicáralle [a Carrillo] un

dos seus moi lidos artigos, publicado en LVG e La Vanguardia,
no que o chamaba de ladrón e
asasino. Nun mitin en Vigo, Carrillo dixo que Assía fora comunista cando pensou que fora boa
idea e franquista cando medrara
o poder de Franco para deseguida ser anti-comunista. Pillado recolleu a resposta de Carrillo no
xornal do día seguinte e negouse

a publicar o novo artigo de Assía.
Despois preferiu dimitir antes
que rebaixar as súas competencias como director. Pouco antes
obrigara á dona de Fernández Armesto, María Victoria Fernández-España, Totora, a insertar un
dos seus artigos habituais como
publicidade política pagada por
Alianza Popular [Totora era primeira de lista por AP na Coruña,
e foi vicepresidenta do Congreso
dos Deputados].
Pillado culminaba así a súa
brillante traxectoria no xornal,
no que desempeñara practicamente todos os oficios. Desde
aquela adicouse á súa vocación
intelectual e tamén de pianista.
Anos despois o “xornalista eminentemente culto, lector empedernido, entendido en teatro e
agudo crítico literario, que chegou a acumular no seu domicilio
máis de 15.000 libros de enorme
interese”, como retrata o rector
Senén Barro, cumpriu post-mortem un novo servizo ao xornalismo, ao donar a súa familia esa
biblioteca á Facultade de Ciencias de Comunicación da Universidade de Santiago.♦

Manuel Espiña

Arantxa Aróstegui

X. Antonio Durán

“Paco Pillado fixo sempre os
maiores esforzos por solidarizarse cos vencidos e con todos
os perseguidos, facendo sempre
o posíbel por axudalos e por cooperar, dentro das tan escasas
posibilidades que permitía a ditadura, con todos os que loitaban pola recuperación das liberdades democráticas. Ser coherente con esta postura foi a
causa de que fose fulminantemente cesado na dirección do
xornal, a pesar de que estabamos estreando a democracia”.♦

“Con Paco Pillado aprendín o
oficio de xornalista. Era rigoroso coa noticia, que debía estar contrastada até a extenuación. Non admitía medias tintas nin plumas imprecisas. Era
un namorado da profesión, á
que se adicou con total entrega, sen horarios, nin distraccións. No traballo era moi esixente consigo mesmo e cos
que o rodeabamos. E, posibelmente, máis esixente aínda
canto maior era a estima que
che tiña”.♦

Ao ler a noticia da morte na
prensa de Madrid (e o cálido comento necrolóxico de Carlos
Gurméndez, por exemplo, en El
País), o parco tratamento que lle
dou LVG púxose en evidencia.
Ademais da melancolía que produce a perda dun amigo, a súa
morte fíxome aprender outra dura lección de periodismo. Axuda
a entender porqué os directores
informativos, con extraordinaria
información da vida cotiá, son
tan pouco dados a escribir memorias... inconfesábeis”.♦

Nº 1.168
Do 17 ao 23 de marzo de 2005
Ano XXVIII

O ilimitado
humor
da RENFE

Unha rosa
para Manuel
María

VÍTOR VAQUEIRO

H

ai anos, na delongada
xeira glacial da ditadura,
existía unha canción, coherente coa liña ideolóxica e estética daquel tempo, que
afirmaba que as viaxes da Renfe só tiñan un defeito. Era éste
que se coñecía o momento da
saída do comboio mais se ignoraba o da chegada ao ponto de
destino. O rapsoda, que embrullaba no humor a situación daquel inesquecíbel tema, é
probábel que nunca imaxinara
que décadas máis tarde a Renfe
persistiría –por seguir a empregar a terminoloxía do tempo do
que falo– na súa actitude.
E, non obstante, é así. Cun
sentido do humor equidistante
–pola súa radicalidade– dos
Marx, e de Keaton –pola súa
contención– acompañados dunha afouteza que invexaría Tom
Mix, a Rede ferrocarrileira
segue a nos deleitar coas súas
ocorrencias. Unha mostra do
seu amplo catálogo foi a
introdución de pagamentos
suplementarios que, se son sincero, ignoro que é o que
suplementan. Ocórreseme que
unha hipótese podería ser a que
atinxise á comodidade dos
vagóns. Non acho, porén, que
este sexa a causa suplementar
xa que, en verdade, todos os
servizos ferroviarios gozan –se
se me permite o termo– do mesmo grau de benestar. Négome,
por outra parte, a pensar que dito suplemento poda obedecer á
criación dun fundo que teña por
obxectivo a satisfacción de posíbeis sancións debidas ao exceso
de velocidade. Ás veces, cando
o comboio avanza –é un dicer–
paralelo a unha estrada ollamos
con pracer como nos adiantan
carros de pequena cilindrada o
cal sementa en todos os viaxeiros a lóxica ledicia ao sabermos
que, en caso de accidente, a moderación cinética das unidades
motoras, non deitará resultado
lutuoso nengún, como o proba o
feito de ser, no traxecto de Vigo
a Santiago, absolutamente
normal un retraso de 15 a 20
minutos. Desde acá pido a Renfe que xamais suprima dito
suplemento. Sen el é inimaxinábel a situación que o destino podería deparar.
Os máis inxenuos
chegamos a pensar que isto
sería dificilmente superábel
mais erramos de novo. Un novo gag foi a supresión dos teléfones de información local,
centralizados nun único
número para todo o territorio
estatal. Alí rimos coas pérolas
de sabermos –é un exemplo
real– que Padrón fica entre
Santiago e A Coruña ou Vigo
na provincia coruñesa.
Fico absolutamente
convencido de que a apertura,
a finais do século XXII, da liña de AVE (rapaz) entre A Coruña e Vigo deparará aos seus
utentes dias de gloria e rexouba que xamais ninguén poderá
imaxinar porque se achan alén
do raciocinio humano.♦

Un aspecto da Semana de Filosofía do pasado ano.

PACO VILABARROS

Desde o 28 de marzo
a Semana de Filosofía debaterá
sobre desenrolo sostíbel
A.N.T.
A vixésimo segunda Semana de Filosofía, debate un tema que a
propia actualidade da cidade pon en valor, en pleno debate sobre o
traslado da empresa de Celulosas de Pontevedra. Son tres os grandes paneis nos que se dividen as quince conferencias que se impartirán entre os días 28 de marzo a 1 de Abril, sendo clausurada a Semana coa intervención do arquitecto e urbanista César Portela.
No panel matutino, titulado Tecnonaturezas, intervirán Yann
Moulier Boutan, co tema Desenvolvemento sustentábel e capitalismo cognitivo: algunhas
aportacións filosóficas; Alicia
H. Puleo, Os dualismosopresivos e a educación medioambiental; Jorge Álvarez Yagüez,
Políticasda natureza: análise

do biopoder; Felix Ovejero,
Natureza humana, institucións
e sustentabilidade e Francisco
Fernández Buey, Filosofías da
sustentabilidade.
A primeira hora da tarde o
debate será sobre Galiza ante o
reto da sustentabilidade. Intervirán Augusto P. Alberti, Sustentabilidade e territorio; Sa-

lustiano Mato, Investigación e
I+D en Galicia; Francisco Díaz-Fierro Viqueira, Montes e ríos; Manuel Varela, Mar e pesca; e Xan Neira e Lidia Senra,
Agro e soberanía alimentaria.
O panel da noite leva por título Espazos para a sustentabilidade, e contará coas ponencias
de Alberto de Coo, Un futuro
sustentábel para a Ría de Pontevedra; Lucila Izquierdo, O conflito enerxía versus desenvolvemento sustentábel; Santiago Alba Rico, Cultura e nihilismo: a
insustentablidade do home e
Isabel Loza García, Biotecnoloxía e novos medicamentos.♦

A.N.T.
Nun ano que vai estar cheo de
actos de homenaxe e lembranza a Manuel María, o vindeiro
2 de abril terá lugar quizais un
dos máis fermosos, co lema de
“Leva unha rosa a Outeiro.
Viaxando con Manuel María”.
Os actos comezarán ás catro da
tarde cun percorrido a pé, desde a carballeira de Santa isabel
(Outeiro de Rei), con lectura de
poemas de Manuel María, música e proclamas, para culminar
ás 20,30 no Auditorio de Vilalaba, onde haberá música (A
Quenlla, Brath, Caldaloba, Pilocha, Xarín); proxección do
video Peregrinaxes, sobre viaxes do Manuel, entrega da rosa
e despedida. Entre os amigos,
críticos e escritores que participarán están Alberte Ansede,
Marica Campo, Lois Diéguez,
Fernán Vello, Luis Fernández
Guitián, Antom Fortes, Mª Pilar García Negro, Camilo Gómez Torres, María Xosé lamas,
Paco Martín, Isidro Novo, Pancho Pillado, Manuel Raxo,
Francisco Rodríguez, Felipe
Senén ou Xulio Xiz.
Os actos están coordenados polos Círculos Líticos e
convocado por mútiples asociacións culturais: Amigos do
Patrimonio de Lemos de Monforte; A Pomba do Arco, de
Foz; Brigadas do Patrimonio
Chairego; Francisco Lanza, de
Ribadeo; Fundación Manuel
María; O Mundo da Galea, de
Alfoz; Sementeira, de Viveiro;
Valle-Inclán, de Lugo e Xermolos de Guitiriz.♦
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Saber escribir

Heroes, aventura e mito
Xesús M. Marcos presenta o primeiro volume da serie
O brindo de ouro
Título: O brindo de ouro.
Autor: Xesús Manuel Marcos.
Edita: Xerais.

Con esta aventura na que se
mesturan maxia e lenda, Xesús
Manuel Marcos fíxose co Premio Merlín de literatura infantil, na súa décimonovena edición.
Unha
aventura que O valor
consiste
na máis
procura
do
Brindo de Ou- salientábel
ro, o talismán nesta
das aldeas ar- plástica
xinas, un arte- novela,
facto máxico o seu trazo
sen o cal os di- distintivo,
tos
arxinas radica,
vólvense seres
covardes, to- sen dúbida,
talmente pusi- no manexo
lámimes, de da língua.
xeito que fican
desamparados
e a mercede dos seus inimigos.
É dicir, a desaparición do Brindo de Ouro provoca un caos e a
finalidade da aventura consiste
na restauración da orde, o cometido propio dos heroes. Como soe acontecer nestes casos,
o tempo no que se desenvolve
a aventura pertence a unha
época remota e indifínibel, perdida entre as tebras da lenda,
un “tempo das aldeas” nun
mundo onde os arxinas viven
en harmonía coa natureza e en
contacto/dependencia con/de
poderes máxicos.
En discursos que se insiren
tan claramente nun xénero, tal o
presente caso, o lector agarda a
presenza de determinadas constantes, a partir das cales se define ese xénero e sen as cales
sentiría defraudadas as súas expectativas. A novela de Xesús
Manuel Marcos é fiel a elas, aí
está a espada Xeva (lembrando
a espada invencíbel), velaí as
covas misteriosas, as profecías,
a predestinación, os magos e
feiticeiros, a pregrinaxe, a metereoloxía inclemente e a natureza ríspeta, as personaxes misteriosas con pasado traumático,
as probas que terá que defrontar
o heroe, os perigosos intres de
desfalecemento, o lobo (que,
coa serpe, confírenlle ao discurso veciñanza á cultura galega)
ou o Desexado (outra figura
que se identifica moito coa cultura galega, e que aquí encarna
Selmo, e tamén Toimil).
O protagonista central é,
nun principio, Selmo, fillo do
gardián do Brindo, rapaz dunha
inconcreta idade próxima á adolescencia que co seu lobo (albino) Lombán, de boas a primeiras atopan a súa aldea desfeita e
sen xente. Este é punto de inicio
da trama, cunha acción central
na que a miúdo se abren incógnitas a medida que se vai desenvolvendo, xa non é só o sucedi-

Xesús Manuel Marcos.

do nas aldeas ademais o paradeiro do pai e avoa de Selmo, os
adxuvantes que o destino lle depara a Selmo (Tomil, un bravo
guerreiro ao que acompaña un
furón, e Oulego, un feiticeiro, o
home salgueiro) achegan outras
que se sumarán. Os tres, mais os
dous animais, que resultarán
imprescindíbeis, no seu épico
deambular terán tempo de entrar en contacto coa Abellonenia
(locus amoenus, retirado e inaccesíbel lugar de gran beleza e
vizosa natureza), a encantada e
engaiolante Lucenza da lagoa, e

a noxenta serpe Rodela. Esta
peregrinaxe serve habitualmente como preparación para acadar un estado desde o que sexa
factíbel a vitoria final dos heroes, máis aquí tamén para botar
luz sobre algunha desas novas
incógnitas mentadas.
O valor máis salientábel nesta plástica novela, o seu trazo
distintivo, radica, sen dúbida, no
manexo da língua e a encomiábel vontade de estilo. Lingua
moi rica que resoa no padal cos
ecos propios da gravidade épica,
que crea unha atmosfera que en-
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volve o lector na inhóspita natureza en que se moven Selmo e
os seus compañeiros. Língua de
poeta na que se percibe o auxilio
da topinimia e microtoponimia
que farán máis próximo o discurso, como se todo estivese pasando nalgunha devesa, nalgún
agro polo que de cativos corriamos. Un tratamento lingüístico
que, de inicio, semella anunciar
unha grande novela; con todo o
desenvolvemento posterior empeñarase en lembrarnos que non
pasa dunha novela de aventuras
que procura entreter ao gusto
dos tempos, na que se perderon
moitas oportunidades. E ao carón da lingua, a creación dun
universo que pode dar moito xogo, non só pola súa idiosincrasia
senón polas relacións conflitivas
xeradas entre arxinas, valecos e
alobri (as tribos habitantes deste
peculiar mundo) e que son susceptíbeis de seren aproveitadas
no futuro, non se esquenza que
O brindo de Ouro presentáse como discurso (subtítulo: A chamada do brindo) do que se proxecta continuación, tal como
lembra o remate.
Fóra diso, recórrese a unhas
pesonaxes excesivamente planas, excesivamente monolíticas
malia a sombra tráxica do cal
agroman e na cal se moven, pexadas, se cadra, pola querencia
de crear misterio sobre elas; unha pena porque non son poucas
as que merecían mellor sorte;
terá algo que ver coa proxectada
continuación?, mellorarán entón?, ou esa proxectada continuación non é máis que un subterfuxio exculpatorio polas interrogantes que quedan sen fechar? Unhas desaproveitadas
personaxes que, alén diso, amosan unha acusada teima na declamación constante (ás veces
longuísimos parlamentos, algo
que, por outra parte, é típico do
xénero) que chega a ser cansina,
fai o seu por alongar o discurso
bastante e arrímalle certa monotonía. Personaxes que, aínda coas debidas reservas a que obriga
o xénero, chegan a resultar pouco críbeis, tal é o caso dun Selmo que máis parece adulto que
adolescente a xulgar polos seus
comportamentos verbais e actitudinais. Fóra diso, creouse un
simbolismo que tampouco está
debidamente aproveitado e resulta un elemento decorativo
máis. E, finalmente, o propio
desenvolvemento da trama, un
desenvolvemento en liña, salferido con algunhas analpeses,
unha trama que, unha vez creada ten certo ar de fuxida cara
adiante sen proxecto claro, malía estar ben claro desde o comezo cal vai ser o remate. Remediará algo a continuación?♦
XOSÉ M. EYRÉ

Gramática práctica (Morfosintaxe), de Carme Hermida Gulías, é un manual de consulta e
estudo para coñecer dunha maneira práctica o mellor xeito de
escribir e falar na nosa lingua.
A través
dunha explicación sintética de todos
os supostos e
un
compendio
de exercicios
prácticos cun
solucionario
engadido, a
profesora
expón todo o que se debe saber
para mellorar o noso galego.
Edita Sotelo Blanco.♦

Periodismo
galegoportugués
As diferenzas e coincidencias
dos periodistas
galegos e
portugueses
centraron o I
Congreso
Luso-Galego
de Estudos
Xornalísticos
do que agora
o Consello da
Cultura publica as actas
baixo o título
A investigación e o ensino do
xornalismo no espazo luso-galego, so a coordinación de Xosé López e Jorge Pedro
Sousa.♦

Plantar vides
Baía publica Vides e viños de
Galicia, de Xoán Camacho.
Ao xeito de manual
preséntanse
os principais
tipos de vides
que existen
no noso país,
as denominacións de orixe
existentes, a
historia do cultivo do viño en
Galiza e a presenza deste cultivo na nosa
tradición artística. Inclúe un
glosario de termos vitícolas.♦

Saborear o viño
A Asociación de Sumilleres
‘Gallaecia’ vén de publicar
Guía de viños. Augardentes e
Bodegas de Galicia 20042005. Presentado como manual,
analízanse
moitos aspectos do viño
como produto
de calidade.
Explícase como se fai unha
cata (inclúese
unha ficha para
esta tarefa), inclúese a lista de
mellores viños do país, a clasificación das adegas e as denominacións de orixe. Edita
Xerais.♦
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Eco
Nº 165. Febreiro do 2005, 3,50 euros.
Dirixe: Gonzalo Vázquez Pozo.
Edita: Equinoccio.

Gonzalo Vázquez entrevista a
Xosé Antonio Orejón,
presidente de Emalcsa,
empresa de subministración
de augas na Coruña; a Félix
Rodríguez, director de
Galiciampleo.net, a
Tomás
Cavanna, director da
Fundación
Camilo José
Cela e a
Antonio Roncero, xerente
do Consorcio
‘As Mariñas’.
Inclúese un especial sobreo o Tratado Constitucional Europeo e un resumo das principais novas económicas.♦

Compostelán
Nº 144. Febreiro do 2005.
Dirixe: Pilar Comesaña.
Edita: Finisterre.

Pilar Comesaña fai unha
semblanza de Tamar Novás,
o novo talento do cinema galego e de Juan Pablo
Etcheverry, un uruguaio galego de adopción finalista nos
goya por un
traballo de
animación
sobre
Picasso.
Teresa Pereira entrevista a poeta María do
Cebreiro e
achégase ao traballo cotián
do equipo de intervención
social Xeneme e á pintora
Renata Otero. Rubén
Ventureira presenta a Nonito
Pereira Jr, empresario e
xornalista musical. Pacho
Rodríguez dá conta dos pasos
de Adriana Domínguez no cinema.♦

Deportegalego
Nº 1. Xaneiro-febreiro do 2005.
Dirixe: Donato Rei.
Edita: Fundación Deporte Galego.

O primeiro número desta
revista promovida desde a
Xunta ten dous eixos
principais: a proximidade da
saída desde Galiza da Volvo
Ocean Race e a celebración
en Vigo
da Copa
do Mundo
de saltos
de hípica.
Inclúese
unha
reportaxe
sobre a
presenza
galega en
Atenas 2004. Manuel García
achégase á Federación Galega de Deportes para Xordos.
Luís Cabanas dá conta do
momento no que se encontra
o Liceo de hóquei da Coruña.
Tamén se analiza a campaña
de inverno do ciclismo
galego.♦

Sampedro descóbrenos a Althusser
O galego dá as claves do pensamento do marxista francés
Título: Louis Althusser.
Autor: Francisco Sampedro.
Edita: Baía.

O filósofo galego Francisco
Sampedro vén de rematar un
ensaio sobre a figura Louis Althusser para
Baía, dentro
da súa colec- Propón
ción
Pensa- Althusser
mento, que in- unha lectura
clúe monogra- científica de
fías adicadas a Karl Marx
Martín
Sarao tempo
miento, Ortega
y Gasset, Pris- estensíbel a
ciliano, Caste- outros autolao, Copérnico, res coma os
A r i s t ó t e l e s , ilustrados
P r o t á g o r a s , do século
Feuerbach, Ha- XVIII.
bermas. Esta
colección naceu co anceio
de ser referente para o ensaio
cun nesgo marcadamente filosófico para os que se queiran iniciar, ou que os precisen como
material para o ensino. A monografía é do autor de Ideoloxía e
distorsión (1997), tese de doutoramento que o bon criterio de
Xerais fixo que se publicase,
acadando o premio da Crítica
de ensaio no devandito ano.

Francisco Sampedro.

Ensaio onde o tradutor de Zizek
xa perfilaba o que nos imos atopar nesta monografía, que destaca por non ser unha biografía do
pensador francés.
Louis Althusser é un libro
para todos aqueles que senten
curiosidade por comprender as
ideas do autor de Pour Marx e

Lir le Capitel. O labor de Sampedro consiste en facer comprensíbeis as teses de Althusser,
verdadeiro cerne do libro, como fica explicado por Balibar
no introito do terceiro capítulo:
“Ser ao mesmo tempo totalmente filósofo e totalmente comunista, sen sacrificar ningún

dos dous termos ao outro, tal é
a singularidade intelectual de
Althusser, tal foi a aposta e o
risco tomado por el”.
A revolución, a tese do marxismo para a acción, a ruptura
epistemolóxica ou a súa teoría
sobre a lectura que busca nos
silencios o agochado. Propón
Althusser unha lectura non liñal, científica, de Karl Marx ao
tempo estensíbel a outros autores coma os ilustrados do século XVIII. Na lectura que fai
Althusser sobre as obras de
Marx atopa unha serie de problemas sen resolver e que a ideoloxía non soluciona, o que
conduce de xeito irremediábel á
fenda incluso cos seus discipulos, todo iso cos “ecos da psicanálise” como paisaxe de fondo.
A teoría filosófica, cientifica
e ideoloxica de Louis Altusser é
debullada por Francisco Sampedro en pouco máis dun cento de
páxinas no que se inclúen textos
e un glosario para facilitar o seu
entendemento. Neste volume
explicase tamén o devalar da
ideoloxía da esquerda en Francia e con extensión a Europa que
o filosofo francés viviu de senso
crítico e dende dentro.♦
XESÚS FREIRE

Parcos e emotivos versos de Rafa Villar
Título: No ventre da balea.
Autor: Rafa Villar.
Edita: El Correo Gallego/Concello de Santiago.

Na colección Poeta en Compostela, editada pola Concellaría de
Cultura do Concello de Compostela e mais El Correo Gallego, co apoio da Asociación de
Escritores en Lingua Galega, da
que até o de agora se levan publicados seis
números, apa- Trátase
receu (número
5) no ventre da –en case
balea, de Rafa todos os
Villar: unha es- poemas–
colma de todos dunha
os libros do po- fonda e
eta, agás do dolorosa
primeiro, Li- intimidade
ques da memoria (1993). In- expresada
clúense, tamén, case
uns
poemas que á forza.
inéditos e outros publicados
en volumes colectivos. Os poemas veñen precedidos por dous
prólogos, un de Eduardo Estévez e outro de Teresa Seara.
O non escolmar poemas do
seu primeiro libro, de certo ton
épico ou social, permite que a
antoloxía goce dunha coherencia
tal, que dá a impresión que no
canto de estarmos perante unha

Rafa Villar.

antoloxía esteamos perante un
único libro, a non ser pola inclusión dalgúns dos poemas dispersos e do que fecha o libro, “Sombras da cidade. (Poema-canción
a Compostela)”, poema escrito
en alexandrinos. Coherencia
–que non nega a variedade do
poeta– que vén dada, sobretodo,
pola presenza-ausencia do mítico mar, ou do mar-mito. Coherencia reafirmada por esa loita
subterránea –oculta– nos poe-

mas entre narratividade e lirismo, dotando de lirismo a tendencia narrativa da súa poesía e de
narratividade a tendencia lírica.
Como moi ben di Eduardo
Estévez, a partir de casa ou sombra (1997) consólidase a voz de
Rafa Villar, unha voz que se decanta “definitivamente polo verso breve, predominantemente
nominal, pero sen perder de vista o lirismo”: os baúis/ gardan/ a
memoria/ da casa/ anos/ ente-

rrados/ no fondo/ ruínas que me
rozan/ os meus dedos/ abren os
baúis/ cara adentro. Unha poesía sen despregues verbais, nin
proxeccións máxicas, nin hedonismo lírico. Versos cheos de
musicalidade, de “pobreza verbal”, de severa economía de recursos retóricos e expresivos,
elementos que se deben a que o
poeta non quere sublimar a realidade, asediar a imaxe para que
ambas sexan incorruptíbeis, senón que tenta mostrar a realidade nas súas formas abertas.
Trátase –en case todos os
poemas– dunha fonda e dolorosa intimidade expresada case
que á forza, por necesidade de
comunicación. Unha poesía de
escrita parca e directa, de profunda emoción interior, que rexeita o artificio verbal, por
amor á precisión e plenitude da
palabra, ao despoxamento, á
seriedade: dedos/ de sherezade/ látegos/ que me devastan/ e
me volven/ á vida/ tantas noites/ que case non sei/ amar.
Unha das voces máis fondas e seguras dos “poetas dos
noventas”, Rafa Villar hai cinco anos que non entrega un novo libro. Esperamos que non se
faga de rogar.♦
X.G.G.
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Diario gastronómico literario de Baixeras
A variedade das comidas como signo de civilización
Título: Diario de comidas.
Autor: Xavier Rodríguez Baixeras.
Edita: Galaxia.

Xavier Rodríguez Baixeras pasea
nunha tarde de friaxe por Estambul, lacazaneando curioso mentres deixa pasar o tempo que a súa
compañeira goza nos baños turcos. Nun intre
determinado, a
súa mirada que- O lector
da presa nas non pode
mans das mu- menos que
lleres da Anato- ver na
lia que amasan
fariña sentadas decadencia
no chan das dos
ruelas do barrio sabores,
de Çemberlitas. un síntoma
Engaiolado por desa
esta hipnótica concepción
visión,
nun da
alustro, a súa
mente viaxa até modernidaa Liguria –de de que
onde proceden arromba
os ravioli que os máis
se confecciona- refinados
rán con esa ma- froitos
sa
teimuda- dunha
mente traballada–, até as páxi- cultura.
nas do Decamerón, onde xa
se cita este prato. Prato que ha cear esa noite xunto a súa compañeira, que agora mesmo, deitada
sobre unha pedra quente, deixa
que as mans dunhas mulleres
amasen nas súas costas…
Este lene pero intensísimo
movemento, case cinematográfico, imperceptíbel para quen
non posúa a certeira mirada de
Baixeras, revela moi axeitadamente o xenio que anima Diario
de comidas, un libro que, como
el mesmo anuncia no limiar, fala da comida como cultura e como arte. Ou mellor: da comida
como reflexo desa amálgama
indisolúbel que forman a vida, a
cultura e a arte e que constitúe a

Xavier Rodríguez Baixeras.

cerna onde pousa, agochada, a
cartografía da nosa identidade.
Non é, daquela, Diario de
comidas, un libro de cociña ao
uso, nin sequera o libro dun gastrónomo ou dun gourmand, senón unha obra que converte a
comida –a experiencia culinaria
e o mundo que a arrodea– na súa
materia literaria. E non é casual,
xa que logo, que o seu relato elixa a forma de diario, xa que este lle permite subxectivizar a realidade para atopar os elos que a
unen ao pasado cultural, reconstruír a memoria dende as emocións e sentimentos particulares
amosándonos como o coñecemento está indisociabelmente
unido ao destino persoal.
Harry Schraemli, na súa Historia da gastronomía, xa nos advertía de que “para coñecer o bo
viño non só se precisa a lingua,
que non é órgano exclusivo do
Homo sapiens, senón tamén a in-

PACO VILABARROS

telixencia, incluso bastante intelixencia”. E Cunqueiro –grande
autoridade nesta materia, coma
en tantas outras– ensinábanos
que son as xentes de imaxinación
as que case sempre comen mellor. Así que con intelixencia e
imaxinación, mais tamén con suma sensibilidade e grande erudición, inicia Baixeras a súa viaxe
por humildes rituais da nutrición
cotiá e por extraordinarias cerimonias gastronómicas para agasallarnos coa sensual descrición
dos fermosos e diáfanos misterios ocultos na arte da boa mesa.
Así, Baixeiras rememora
paisaxes, xentes, vivencias e as
reflexións que estas lle suxiren.
Percorre os recunchos da xeografía galega para buscar as
múltiples formas que adopta a
requintada alquimia das nosas
cociñeiras e cociñeiros. Aponlles as experiencias culinarias
vividas en Portugal, en Catalu-

ña, en Turquía ou na Toscana
para descubrir acordos e discrepancias. Retrocede ao pasado
para evocar a dieta dos nosos
antepasados castrexos ou para
–nunha brincadeira de lector
avisado– elaborar un menú inspirado nos versos de Rosalía.
Proxéctase cara ao futuro para
se interrogar sobre o porvir
dunha alimentación ameazada
pola manipulación xenética e
pola uniformidade que axexa
na monótona asepsia das minutas que, pouco e pouco, nos van
impoñendo as grandes multinacionais dos produtos alimentares (que, como é sabido, son
cousa ben distinta da comida).
Porque se algunha palabra
pode definir a infinita constelación que debuxa a arte culinaria
esta é sen ningunha dúbida variedade. Variedade extraordinaria das viandas que nos ofrece a
natureza e variedade tamén na

próximos á raíz, sen que isto
signifique perder a pegada
persoal.♦

trumentos tradicionais e
mesturalos coas ferramentas
sonoras máis insospeitadas.
En total ofrecen doce temas
nos que queda patente a súa
inquietude por darlle unha
volta ás tornas do folk máis
purista.♦

Folc-rock con gaita
Título: Mondopétriz.

conxunción entre o natural e o
artificio. E neste sentido, este libro actúa coma un entusiasta
apoloxeta do dereito á diversidade no que atinxe á comida como
signo da civilización. Nalgún
momento, o autor láiase das desfeitas que están a sufrir a paisaxe
e o patrimonio artístico e, daquela, o lector non pode menos que
ver na decadencia dos sabores,
na mutación empobrecedora dos
gustos, un síntoma máis desa
triste e nesgada concepción da
modernidade que arromba os
máis refinados froitos dunha cultura. Xa hai ben anos que Pierre
Vilar cualificaba o papel destacado da cociña nas modas culturais como a reacción da sociedade ante a invasión dos alimentos
estandarizados, ante a desaparición dos seus fundamentos. E
velaí a posición de Baixeras: defender a tradición gastronómica
coma quen defende unha carballeira ou unha capela románica.
Pero sobre todo, Diario de
comidas é un canto ao pracer de
vivir, á inmensidade do íntimo.
Co poder evocador que só pode
ter o libro dun poeta, amósanos
o sinxelo acto de comer como
compañeiro inseparábel do cultivo da amizade, da viaxe, da
contemplación da obra de arte.
En suma, como territorio liberado entre o desexo e a memoria.
Igual que un pintor de naturezas
mortas, o autor vai construíndo
diante dos nosos ollos o seu propio almacén de afervoamentos,
o seu canto á sensualidade e á
intensidade encerradas tras as
cores, as texturas, os recendos e
sabores que emanan da lamprea
marzal, da garnela vermellona
da robaliza, da mazá camoesa,
do roscón... Carambola dos sentidos manifestada na inmensa
panoplia, na celmosa variedade
que agroma dos seus pinceis.♦
MANUEL XESTOSO

Grupo: Mondopétriz.
Edita: Falcatruada.

Da lareira ao CD
Título: Bricania.
Grupo: Fiandola.
Edita: Falcatruada.

Dedicado exclusivamente á
música galega con raíces tradicionais, o grupo Fiandola
vén de presentar o seu novo
traballo Bricania composto
por un total de dez temas re-

collidos grazas ao labor de
campo realizado polos seus
membros durante anos. Ademais dos temas populares
Fiandola inclúe neste disco
algunha peza de nova
creación. Nun momento no
que é cada vez máis habitual
que os grupos compoñan a
partir da tradición, estes músicos optaron polo camiño
contrario, manterse

A proposta que presentan os
ferroláns Mondopétriz no seu
primeiro disco homónimo é,
cando menos, arriscada, de aí
que os dean en definir de xeitos ben diferentes como “folk
progresivo”, “rock con gaita”,
“psicofolk”, “folkfusión”...
Mais se por algo se
caracterizan estes músicos
procedentes dos estilos máis
diversos é por adaptar composicións totalmente libres a ins-

Estereofónicos
Título: Language. Sex. Violence. Other?
Grupo: Stereophonics.
Edita: V2Music.

Dakota é o primeiro single do
novo traballo de
Stereophonics. A banda
británica máis destacada dos
últimos anos abre unha nova
etapa musical co seu disco
Language. Sex. Violence.

Other?, mirando cara ao futuro cunha actitude moito máis
positiva que nos seus
anteriores traballos e cun novo
membro entre as súas filas, o
batería arxentino Javier
Weyler. Dakota é unha
historia de amor sen finais tráxicos, coa que Kelly e Richard
Jones xunto co estreado
batería invitan a percorrer as
pistas deste novo disco.♦
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Fernando Scornick-Gerstein
‘Ao regresar do exilio, Lorenzo Varela dicía que
a xente perdera o hábito de pensar’
XAN CARBALLA

Nos anos cincuenta Lorenzo Varela coñece a Marika Gerstein, unha arxentina de ascendentes ucraínos, nai de tres fillos, Fernando, Hugo e Ariel, coa que casa no ano 1960.
Fernando, hoxe prestixioso avogado con despachos en varios paises, coñece a Varela con catorce anos e nesta conversa debulla aquela relación forxada na idade adulta.

XAN CARBALLA

Cando regresou do exilio que
reacción tivo Lorenzo Varela?
Tivemos moitas conversas e
estaba moi impresionado pola
España que encontraba. El dicía
que a xente perdera a capacidade e o hábito de pensar. Deixara
en 1936 un país en ebulición,
con escritores e poetas na vida
pública e atopou un país chato,
apagado. Despois dinme conta
de algo que non percibín no momento, e era que certos problemas pequenos lle resultaban
enormes e pensei se non era mellor que se viñeran el e mamá
comigo a Canarias, onde eu tiña
despacho daquela, pero era difícil. Botei un ano vivindo en
África, e cando volvín velo noteino moi deteriorado, regresara
á bebida, que tiña estritamente
prohibida, e pasara vinte anos
sen probar unha pinga de alcol.
Eu non pensei que fose morrer
pero el si que o pensaba.
Contounos Inés Canosa
que a víspera da noite da súa
morte estivo con Lala e a súa
muller, nun café que había
embaixo da súa casa, e estiveron cantando cancións galegas. Víano contento.
El tomara previsións para a
súa morte, déralle instruccións á

miña nai para que se el morría
antes fose vivir comigo a Canarias. Lorenzo era un home difícil. Debatín con el moito de
economía e política, pero en
cousas doutra índole tiña uns
criterios moi decididos, por outro lado moi correctos. Deuse
conta enseguida da gravidade
da enfermidade da miña nai,
cando os fillos non o percibiamos. Acordaron vender todas as
propiedades e con iso facerse un
importante fondo de reserva para manterse sen problemas económicos. En Galicia Isaac Díaz
Pardo, Seoane, Dieste, Paz Andrade,... eran os seus principais
contactos. Instalarse en Galiza
era unha opción posíbel das que
el estudaba, pero non sei se chegaron a pensala en serio. A mamá despois que el morreu xa
non lle preguntei. Veuse a vivir
perto de nós, cunha muller que a
coidaba. Ela era moi culta, profesora de literatura inglesa, estudara como bolseira en Cambridge en 1933, cando moi poucas mulleres viaxaban. Era unha
intelectual aínda que non era
unha creadora literaria.
Como coñeceu Lorenzo
Varela á súa nai?
Coñecéronse polo ano 50,

pero non sei como. Quizais
porque mamá se movía nos
ambientes artísticos e literarios
de Buenos Aires e pode que
nalgúns daqueles sábados con
ceas abertas que se facían en
casa caiu por alí Lorenzo. Mamá non era nada convencional,
tiña un espírito moderno pero
que eles vivisen moitos anos
xuntos sen estar casados na Arxentina era común. Aínda que
algo impensábel e perseguido
no franquismo en España.
Vostede coñéceuno nos
anos 50, con catorce anos
cumpridos.
Cando o coñecín tiña catorce anos e cando casa con miña
nai tiña xa vinte. Para min foi
unha persoa moi importante.
Boto de menos sempre os seus
consellos, e en decisións importantes na vida, nas que me equivoquei, penso que se estivera
Lorenzo non me deixaría tomalas. Foi moi cariñoso con todos
nós, comigo que era o maior
dos irmáns especialmente, pero
vin cartas entre meu irmán Hugo e Lorenzo preciosas e tamén
con Ariel. Morreu con sesenta e
dous anos na plenitude intelectual. Tiña unha visión, unha cultura e un talento sorprendentes.

Lembro con el conversas moi
longas. Quedoume gravada unha cando se lanzara o primeiro
satélite, que foi o Sputnik ruso.
Reunímonos en casa de mamá e
el a esa altura xa me dicía que ía
ser unha revolución nas comunicacións e no prognóstico do
tempo e foino. A xente do común non tiña idea de que podía
ser iso e el intuiuno. Era un home dunha grande cultura e de
opinións moi medidas.
Cando marcha de Arxentina era moi coñecido.
Tiña unha audición radial
moi seguida. O xornalismo foi
sempre a súa actividade profesional. Estivo en varias revistas
e onde máis traballou foi no diario bonaerense La Razón. Nos
últimos anos abandonou a escrita literaria. Mantíñase facendo
crítica de arte, cousas de prensa,... Ensinoume a escribir poesía, tiña un dominio total da métrica e como lle dixen era un home elaborado intelectualmente,
e aínda que as circunstancias da
guerra o obrigaron a formarse a
si mesmo, foi un gran lector e
un gran estudoso. Con sesenta
anos deixou un país no que era
moi coñecido, cunha infinidade
de relacións, algunhas que eu

non coñecía porque tiña unha
forma de ser moi miliciana, con
compartimentos estancos. De
Baltar, de Seoane, de Dieste ou
de Alberti, sabía deles porque
viñan a casa, pero tiña outros
mundos dos que nunca souben.
Era un home moi respectado, e
as súas opinións eran moi escoitadas. Luís Seoane era como un
irmán, e de feito só sobreviviu a
Lorenzo seis meses.
A actividade política era
un do aspectos reservados?
As actividades políticas del
eran moi opacas para todos nós.
Fíxese que el tivera unha ferida
notábel nun ombreiro e nunca
logrei que me contara como a fixo. Pouco contaba da guerra.
Unha vez fixen un paseo en coche con Carlos Gurméndez e
con Lorenzo polas zonas achegadas a Madrid onde combatira
e daquela contou algo pero nunca máis. El falaba de economía,
de política, de ideas... Nunca se
apartou do Partido Comunista.
Era un comunista moi intelixente. Acórdome que volvera moi
desilusionado dunha viaxe a Romanía en 1973, dicía que as cousas non funcionaban nin para
atrás nin para diante, facía unha
crítica lapidaria. Atopámonos en
París, e el que era de moi poucas
palabras dixo: “isto non serve”.
Tiña moita simpatía polo PC de
Polonia, porque dicía que fixera
unha boa conxunción coa igrexa. Da Unión Soviética tiña unha valoración xeopolítica, pensaba que era unha das grandes
potencias do mundo e que ter o
seu apoio significaba moitísimo
en termos de poder e diñeiro.
Ensinoume moitas cousas para
manexarme en política, sobretodo porque el vía as cousas grandes. Eu non era comunista, tiña
ideas sobre a propiedade da terra
máis na liña de Stuart Mill e outros autores posteriores. Resumindo, un pouco na liña do que
fan os chinos agora: desenvolvemento dun sistema capitalista
pero mantendo para o Estado a
propiedade da terra, os bancos e
os seguros. Unha lectura diferente da total nacionalización
dos medios de produción que tiñan os comunistas nesa altura.
Lorenzo sempre se quedaba
moi impresionado con esas ideas miñas, pero nunca mas rebateu, sempre se quedaba elaborándoas. As circunstancias da
vida fóronnos separando, pero
sempre seguín os seus consellos.
Non tivo posibilidades de
traballar en Madrid?
Non lle deu tempo a situarse. Traballaba en colaboracións con Díaz Pardo e seica
tivo ofrecementos –daquela
estaba fundándose o xornal El
País. Non callaron e non creo
que fose por orgullo, senón pola súa cautela. Tiña un ollo político como lle vin a poucos.
Apenas se falaba de Suárez e
el xa me dixo “este é o home
que vai facer a transición. Pero
nunca se adaptou, ademais estaba a enfermedade da miña
nai, o choque emocional do regreso, a súa propia enfermedade física... daquela empezou a
beber e nun ano a bebida liquidouno. Foi unha especie de
suicidio dilatado.♦
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Casting, de Goran Radovanovic,
gaña o primeiro premio do Play-Doc
Éxito de público no I Festival Internacional de Documentais de Tui
MARGA ROMERO
Máis de cinco mil persoas se
achegaron a Tui para o I
Play-Doc, un festival de documentais cuxa organización
e traballos escollidos deixaron a crítica e o público moi
satisfeitos. A serbia Casting
gañou o primeiro premio.
Do 10 ao 13 de marzo do 2005
tivo lugar no Teatro Municipal
de Tui o I Festival Internacional
de Documentais, catro días que
significaron o evento cultural
máis importante celebrado na
vila desde hai moitos anos.
Mais atrás da ilusión por
chegar co tempo xusto para coller unha entrada que nos trasladase a Lituania, Serbia, Rio
de Janeiro, á Tierra Caliente, a
Bagdad, á Patagonia, a El Vacie en Sevilla, ao inferno interior dunha mina no norte da
cunca do Ruhr, a Cuba e desde
alí ao Xapón ou á China, agachábase algo. Atrás das emocións que os ollos de Fátima
espertaban, das contradicións
do mundo do Califa, da impotencia perante unha xuíza ascendida no Brasil, da contundencia das bombas caídas en
Gernika ou Bagdad, da ruindade cotiá do traballo da muller
no enlatado do peixe, movíase
algo, para chegarmos a aquel
silencio que se sumaba á denuncia de Casting e que poboou a sala. Había algo que se
respiraba no ambiente e que se
mesturaba entre os e as protagonistas que prestaron anacos
dos seus días para que a sensibilidade dunha boa dirección,
do guión e do labor artístico
nos devolvese, por exemplo, a
Pucho Boedo e a tráxica histo-

Fotogramas de Freestyle; Casting (gañadora do primeiro premio) e Days under.

ria do seu pai, ou a crónica
dunha verdade que navegou o
océano para reclamar a Santa
Liberdade. Atrás movíase a xenerosidade dunha boa organización, un equipo humano de
25 persoas que abría as portas,
servía cervexa, vendía camisolas, ofrecía cadeiras, organizaba coloquios, roldas de prensa,
todo e moito máis do que se
poida imaxinar. Sen cobraren
un peso. E había un traballo
previo, un proxecto que foi a
realidade da que gozaron máis
de catro mil persoas.
Oito meses de traballo de
Sara García e de Ángel Sánchez coa inseguridade de ter
apoios reais, coa incerteza mais
coa súa profesionalidade e capacidade. Seleccionar entre
137 documentais que chegaron
de 50 países, só 18, dunha calidade que deixou abraiado o tamén xeneroso xurado, do que
formaban parte Xurxo Coira,
Luís Tosar, Margarita Ledo
Andión, Miguel Anxo Fernán-

DON

dez e Daniel Domínguez, que
actuou como presidente.
Play-Doc contou cunha sección oficial competitiva e coa
súa correspondente gala de premios presentada polo actor Tamar Novás e pola poeta e creadora multimedia Yolanda Castaño. Os premios foron na categoría de longametraxe para
Casting do serbio Goran Radovanovic, que ofrece o tecido social dun país como Serbia que
soña cunha Europa representada pola metáfora dunhas medias, que nin sequera sabemos
se son de seda, mentres se loita
pola supervivencia as persoas
convértense en mercadoría.
Untertage/ Days Under da
directora Jiska Rickels obtivo
dous premios, o de mellor curtametraxe e o Especial Documania. Levados por unha luminosidade que os afastaba do
día os mineiros descendían ao
inferno de 1.200 metros, horas
de trade e carbón, sempre o
compañeirismo que se levaba

QUIXOTE

E

ás duchas do remate da xeira
de traballo que se penduraba
nuns ganchos do teito coa roupa. Na realidade, así era a vida
real na cunca do Ruhr até que
deixou de ser rendíbel tanto
esforzo para obter carbón,
agora só fican abertas 10 minas, a do documental é unha
delas, das outras fixéronse impresionantes parques e museos. No filme a ollada indiscutíbel dunha muller e dos mineiros que se prestan para ela,
mestúranse cun ritmo poético
que nos conmove.
O premio da categoría
Atlántico, creado para premiar
documentais en lingua galega e
portuguesa, foi para o brasileiro Justiza, de Maria Ramos, o
silencio ábrenos as portas da
burocracia da xustiza e denuncia esa cruel realidade dos cárceres, dos tribunais e amosa a
impotencia que nos envolve.
Os membros do xurado decidiron conceder dúas mencións especiais para Tierra Ca-

liente do mexicano Francisco
Vargas, polo uso do documental na súa vertente etnográfica
como medio de conservar a
memoria dunha música que pode desaparecer. A outra para
Café con Leche do cubano Manuel Zayas, que tiraba á luz a
obra do cineasta cubano, represaliado e esquecido, Nicolás
Guillén Landrián.
O xurado valorou a gran calidade da proxección, a acollida do público e felicitou a organización á que animan para
que o festival teña continuidade e se consolide. Daniel Domínguez demandou das autoridades un apoio máis decidido e
unha xenerosa contribución
económica como xusta correspondencia a todas as persoas
que dun xeito ou doutro colaboraron co éxito deste festival.
Na vila agárdase que as autoridades políticas responsábeis fagan todo o posíbel para
que o próximo ano se poida desenvolver o II Play-Doc.♦

BREOGÁN

NA AVENTURA
DOS MUÍÑOS

O EXÉRCITO
DE OVELLAS

Breogán descubriu un libro
marabilloso na biblioteca.
Alí coñeceu a Don Quixote
e con el e Sancho Panza
marchará de aventuras.
Mais uns muíños
sairanlles ao paso.

Indo de aventuras con
Don Quixote e Sancho
Panza, Breogán
participou nunha batalla
moi rara. Nela
combateron un exército
de carneiros contra
outro de ovellas.

NOVIDADES!!
A NOSA TERRA

Lume, lume ourensán!
MAR BARROS

A mestura de rumba, reggae e charanga saben os ourensáns de Lamatumbá, un grupo dacabalo entre a verbena e o circo. Agora presentan Lume (para que saia o sol), un segundo disco que queima no peito e nos pés.
“Malabares con fanfarria, salsas,
himnos da noite. Animais salvaxes
da vida cotiá. Depredadores das
guerras que matan. Ebanistas do
amor. Animadores da deserción ao
asasinato legal. Costumistas do negro espertador. Lume purificador
do negro café. Lume que non queima árbores inocentes de avaricia.
Lume que non petrolea o mar. Lume, lume ourensán.”. Así, coa voz
do actor Fernando Dacosta e como
se dun presentador de circo se tratase, dá comezo o segundo disco
do grupo ourensá Lamatumbá, unha formación difícil de definir pero
que conta no seu haber co denominador común da orixinalidade e a
diversión. Por algo, a estas alturas
dicir Lamatumbá é case como falar
de festa rachada alá onde arriben a
súa particular embarcación, un
proxecto no que teñen cabida todas
as tendencias musicais e os diferentes sons do mundo.
Lamatumbá naceu no ano
1998 con cinco músicos, batería,
guitarra, baixo, acordeón e clarinete, como unha diversión, coa
intención de botar fóra algunhas
teimas dun xeito particular. Debutaron no Moucho, en Ourense,
mais ese mesmo verán Manu
Chao quixo contar con eles en
Compostela para a súa Feira das
Mentiras, un espectáculo onde o
circo inundábao todo. Nunca
conseguirían desprenderse deste
espírito circense e este novo disco é o exemplo máis claro.
A súa primeira incursión dis-

cográfica prodúcese no ano 2001
cun nome ben particular, Pachangüilanuí, un disco que pisaría máis concertos que tendas especializadas. Con estes temas e
coa mestura xusta de diversión e
denuncia percorreron escenarios
de todo Estado, compartindo as
táboas con algúns dos grandes
como Manu Chao, Hechos contra el Decoro ou Nilo M.C.
Agora, sete anos despois, reaparecen nas tendas esta primavera
cunha nova proposta cargada de
enerxía e sons de ambas beiras do
Atlántico, un traballo sincero que
se presenta como o mellor reflexo
do que é Lamatumbá. E enlátano
co berro que máis aturuxaron nos
escenarios durante todo este tempo, aquilo de Lume!. “Para nós o
lume é o que prende, o que che fai
intentar cambiar as cousas, o que
posibilita que te levantes, que loites, berres, recordes a xente que
xa non está e o que che demostrar
o teu amor. Ese é o lume para nós.
Ese berro é representativo, engloba todo o que levamos dentro para que por fin sala o sol”.

Buscando a complicidade de
quen o escoita, a historia deste
novo disco arranca en Andoain
en outubro de 2004, nos estudios
de gravación de Kaki Arkarazo,
da man dalgúns dos profesionais
máis destacados do Estado. Falcatruada é o selo co que sae este

Lamatumbá en ruta
O Grove, xoves 24 de mar-

zo (Náutico)
San Sadurniño, venres 25

de marzo (DZine)
Muíños, sábado 26 de marzo (Galaecia)
Compostela, xoves 31 de
marzo (Capitol)
Lugo, venres 1 (Clavicémbalo)
Pontevedra, sábado 2 de
abril (Starlux)
Vigo, venres 8 de abril
(Iguana)
A Coruña, sábado 9 de
abril (Mardigrás).♦

novo traballo. “Foi difícil atopar
discográfica porque as empresas
non queren arriscar e todo o que
se arreda das modas non ten cabida nos seus plans”, comentan.
Á hora de definir a súa música gústalles falar dunha verbena,
“porque Lamatumbá é festa, é
baile, é reunións dos amigos”.
Como indica Ico, o cantante do
grupo “o ambiente que queremos
crear nos concertos é precisamente ese, unha verbena que non reproduza os éxitos do verán senón
que teña un carácter máis actual,
que faga mover os pés e a cabeza.
Cunhas mensaxes sociais coas
que intentar cambiar o mundo
que falen de amor, de política”.
Do mesmo xeito que a festa
das vilas, este novo disco non ten
límite de idade. A tripulación que
deixaría porto por primeira vez en
1998, chega con mudanzas para
este novo embarque. Ico, nas voces, Samuel Agite e Ángelo Gafas, nos instrumentos de vento,
Cris Asenjo no acordeón, Carlos
Puntxa e Adrián Txitxas na percusión, Toño Moucho e Abraham El
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Niño nas guitarras e Pedro danlle
forma a este proxecto que fuxe de
etiquetas, “sóbrannos”, porque iso
limita o espírito aberto e diverso
que caracteriza a Lamatumbá.
Ademais para esta ocasión
contan coa colaboración de Guadi Galego, de Berrogüetto, Manolo Maseda e Lola de Ribeira,
dos Diplomáticos, Iván Varela e
Bea Hervella, todos músicos que
acompañaron a Lamatumbá dende os inicios.
O himno do licor café
Orixinais como poucos, o grupo
compuxo un tema dedicado a un
dos produtos da terra por excelencia, o licor café, unha canción
que, despois dalgún tempo, se
converteu nunha sorte de himno.
Agora vólveno rescatar para este
novo disco. “Estábamos convencidos de que este era o disco que
queriamos facer –comenta Ico, o
cantante do grupo–, por iso ademais de novas composicións en
Lume non podiamos desfacernos
de temas que son case como un
signo de identidade do grupo”.
Aínda que agora estean a
presentar o seu disco, onde Lamatumbá toma o seu verdadeiro
sentido é no directo. Por iso, para moitos, estes músicos son unha sorte de funambulistas dos
escenarios, saltadores sen rede
que amosan sen prexuízos o caderno de bitácora dunha viaxe
polo océano da música.♦
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A verdade
está nos
titulares
MARICA CAMPO

N

inguén que lea
xornais diversos me
negará o título desta
columna. Ou si, xa haberá
máis dunha persoa a facelo.
Pero, por favor, siga coa lectura. A verdade está nos titulares. Non a verdade do que
se conta despois, senón a
verdade das verdadeiras,
valla a redundancia, filias e
fobias de quen escribe.
É ben sabido que, polas
présas en que vivimos, con
frecuencia non lemos máis
que a letra grande e, se esta
nos reclama, pasamos á miúda. Mais, desde logo, aquela
é a primeira mensaxe e, en
moitos casos, a única. Isto
sábeno ben os profesionais
da comunicación e, cando
non prevalece o amor a outra
verdade que non sexa a
propia, o emprego dos titulares é escandalosamente
perverso.
Exemplo do que estou a
dicir son os das informacións
sobre o conflito de ENCE.
Interesa transmitir que o
goberno municipal de Pontevedra, caprichosamente, quere expulsar a fábrica da ría.
Non falan de que se trata do
cumprimento dun prazo
legal.
Tamén hai algúns días
podiamos ler na prensa:
“Francisco Rodríguez aspira
a ser o Arzalluz galego”. A
continuación informábase de
que, preguntado sobre o feito
de que Quintana revelase que
non volvería ser candidato, el
respondera que as súas
razóns tería. Vaia, unha
afirmación que tiña pouco a
ver cos titulares e moito coa
boca mesturadora de quen escribira o texto.
Non son xornalista, mais
iso non me impide saber que
a información ten que ser obxectiva e que, no caso dos artigos de opinión, por
definición subxectivos, canto se afirme debe ser, cando
menos, coherente.
Eu aprendín a ler en El
Progreso. O diario de Lugo
serviume para adquirir unha
soltura que El Camarada (repárese na marca de época do
título do silabario) non me
dera. Facíao en voz alta a petición do meu avó que estaba
cego. Mandábame comezar
sempre polas necrolóxicas.
Tamén esas algunha vez
mentían porque, oh crueldade
infantil, lle gastaba a brincadeira de lle ler a súa. Mais el,
con moito humor,
preguntábame cómo era de
grande. E ficaba moi satisfeito cando lle dicía que de media páxina.♦

O CORPO ETERNO

A.N.T.
Fran Herbello volta cun novo traballo co corpo humano como centro. Mal de corpo titulase a exposición e o libro que a acompaña. O
corpo na moda e o corpo na relixión son os dous eixos desta serie
gráfica, na que máis unha vez todo está realizado sen recurrir á
técnica dixital. O corpiño, o corpo
sacrificado, o corpo dos santos, o
corpo de cristo, os pecados da carne, a man de santo e tamén o corpo obxectualizado dos valados
publicitarios, dos maniquís, os
corpos danone, atléticos, inertes,
vendendo unha eternidade terreal.
Segundo o propio Herbello,
“o sacrificio polos corpos per-

fectos herda a concepción relixiosa na que o corpo é castigado
para acadar a eternidade que lle é
propia a alma”.
Fran Herbello que naceu en
Menziken (Suiza) en 1977 tornou moi pronto ao Aldán do

que era orixinaria a súa familia. Participou xa en numerosas
exposicións e varias das súas
imaxes foron incluídas no
BLINK, obra que recollía as
100 fotografías máis innovadoras, segundo a escolma de dez

“Disque a esperanza de eternidade é un dos medios para tratar o
desacougo que produce ser conscientes de que morremos, de enfrontar o medo á morte, e aínda que no medio urbano semella
non existir, o certo é que se agocha censurado detrás do actual
culto ao corpo. Eu tamén a temo, pero ao igual que os meus
avós, tomo da cultura popular a súa estratexia para combater a
ansiedade que produce o descoñecido, perdéndolle o respecto ao
facela cotiá, convivindo con ela e, ás veces, ridiculizándoa”.
FRAN HERBELLO

críticos (Nova York, 2002).
Até o 3 de abril esta nova serie Mal de corpo permanecerá
exposta na Fundación Torrente
Ballester de Santiago, unha mostra que conta coa colaboración
da Concellaría de Cultura do
Concello. A organización correspóndelle ao Centro de Estudos
Fotográficos (CEF) que é tamén
a encarregada da edición do libro, dentro da colección Do trinque, a mesma na que xa participara o propio Herbello no ano
2000 con outro traballo: A imaxe
e semellanza.
Os promotores agardan que
outras cidades, como Vigo, acollan a obra.♦
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1985-2005,
vinte anos de arte ourensá
MAR BARROS
P. VILABARROS

Xosé Manuel
Sarille
‘Todo
alfabetizado
en galego sabe ler
en portugués’
A.N.T
A editora que vostede dirixe vén de publicar en portugués Vozes do deserto, de
Nélida Piñón, dirixido ao
mercado galego. Non é en
certo sentido unha excentricidade?
En Galiza excéntrico é
todo o que se sae dun sentidiño mal entendido. O audaz
e o arriscado non é o común
aquí, onde a tendencia é seguir unha actitude moi conservadora. Dentro das nosas
posibilidades queremos pisar forte e espertar conciencias. Queremos facer entender que quen vai a unha librería a comprar obras de
Saramago en castelán está a
perder moito. Hai un problema previo a calquera debate
que é se as fronteiras lingüísticas con Portugal romperon ou aínda teñen que rachar. Nós pensamos que teñen que romper por unha
cuestión de modernidade.
Que acollida está a ter?
Habémolo ver, aínda non
temos datos. Pero a xente
ten que buscar calidade dentro do seu consumo cultural.
Cun panorama editorial bastante complicado,
non semella moi prometedor crear unha editorial.
Cando formamos Candeia Editora queríamos abrir
novas vías que aínda estaban
por explorar. Queremos ampliar o noso eido de traballo
cara Brasil e Portugal e que
exista un fluxo de comunicación fluída entre Galiza e
os países lusófonos, porque
que non exista esta relación,
cando todos temos unha realidade tan próxima, é unha
situación anómala. Pensamos que unha persoa alfabetizada en galego non ten problemas á hora de ler en portugués, o que sucede é que
non o sabe. Agora necesitamos rodaxe, e como dicía
aquel editor estamos a tocar
todas as teclas. Pero esta é
máis ben unha actividade de
compromiso e de militancia.
Seguirán editando libro
galego?
Seguiremos, en calquera
norma ademais. Pero consideramos que o fluxo de cultura portuguesa e brasileira é
fundamental para Galiza.♦

As principais salas da cidade de Ourense acollen durante todo o
mes de marzo a mostra Presenzas, unha exposición estruturada en
tres apartados na que se dá conta de dúas décadas de arte ourensá.
En 1985 un grupo de once pintores ourensáns tomaron a iniciativa para que o resto do país
virase os ollos cara as súas
creacións. O seu xeito de reclamar a atención do público tomou forma de mostra cun claro
nesgo reivindicativo. Coa colaboración da Casa da Xuventude, Gonzalo Dacosta, Manolo
Figueiras, TitoLeites, Tomás
Novelle, Xosé Lino Monxardín,
Xurxo Oro, Xavier Riomao, Xulio Rivera e Anxo Rodríguez,
entre outros, organizaron a
mostra Outras presenzas. Non
era un colectivo organizado pero coincidían na vangarda pictórica ourensá.
Esta mesma idea foi recollida
nunha nova exposición colectiva
dez anos máis tarde, baixo o titulo Novas Presenzas, na que os
risco definitorios foron o coincidencia xeracional e o desexo de
reivindicar un recoñecemento no
panorama artístico galego.
Agora, vinte anos despois
do primeiro esforzo, preséntase
durante todo este mes unha nova mostra colectiva que vai
máis alá dunha xeración concreta e dun eido artístico específico. Estruturada en tres apartados, en total son máis de sesenta os artistas que conforman
esta panorámica pola arte feita
dende Ourense nas últimas dúas décadas, un proxecto no que
colaboran tanto a Casa da Xuventude de Ourense, como o
Museo Municipal da Cidade e o
Centro Cultural Deputación de
Ourense. Precisamente son as
salas destas entidades as que
lle dan cabida aos diferentes
autores. E todo coa intención
de ofrecer a oportunidade ao
público de coñecer as creacións dos novos e dos máis veteranos artistas ourensáns así
como servir de punto de encontro dos autores.

Coche de Severinni atravesando a escola, 2004, de Xavier Riomao.

Á dereita, O equilibrio, 1997,
de Roberto Arauxo.
Abaixo, Sen título, 2004,
de Cosme Fernández.

Tres décadas, tres institucións
A mostra está distribuída en
tres salas diferentes, unha por
cada xeración. Deste xeito, a
Casa da Xuventude acolle as
creacións dos máis novos baixo
o título Outras novas presenzas. Nela artistas dos estilos e
dos eidos máis diversos convivirán até finais de marzo, dende
David Rubín e Cosme Fernández, até Iván Prieto, Serxio Torres, María Pinal, Rebeca González ou Sara Prieto.
Parellamente, os artistas de
1985 exporán no Centro Cultural Deputación e os da iniciativa
de 1995 faranno no Museo Municipal.
Pintura, escultura, fotografía,
cómic, instalacións e vídeo com-

poñen a mostra que estes días
se pode visitar, unha exposición

que ademais de ilustrar a evolución da arte local dá conta do

máis representativo de Ourense
no que a arte se refire.♦
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O Bardo na Brêtema

Rudesindo Soutelo

Frivolidade eunúquea
A imitação é uma forma de adulação mas também de aprendizagem. Bach aprendia transcrevendo a Vivaldi. Mozart estudava
imitando a Bach. Imitar modelos
é de grande ajuda para melhorar
as habilidades próprias mas uma
vez dominada a técnica nenhum
criador copia o passado porque
copiar não é criar. A cópia carece
do estímulo físico, dos arrepios
que nos ascendem pela espinha
dorsal e nos abrem a experiência
oceânica. A criação é um acto de
transcendência ou não é criativa.
Dar à luz uma nova obra musical
precisa dum período gestante no
qual é habitual o desassossego, a
agitação, a decepção, raiva, frustração e até a fúria, mas quando
finalmente a música começa a se
materializar então vai surgindo
“per se” através das habilidades
técnicas do autor como se fosse
um ente autónomo. E aí é onde o
compositor pode alcançar a sensação de êxtase, imensidão e
arroubo, como transportado para
fora de si. Isso é o “sentimento
oceânico” cunhado por Romain
Rolland –prémio Nobel de Literatura em 1915 e biógrafo de
Beethoven e Händel com uma
tese de doutorado na Sorbona sobre as origens da Ópera e um romance, Jean-Christophe, sobre a
vida de Telemann– numa carta a
Sigmund Freud e que este definiu em O Mal Estar na Civilização como “a sensação de estabelecer um vínculo indissolúvel,
de ser um com o mundo exterior,
de formar parte dum tudo”. Um
sossego perfeito muito superior
ao que segue a uma satisfação
sexual plena ou à sublimação
amorosa entre duas pessoas. Mas

W.A. Mozart e J.S. Bach.

uma vez que a obra está terminada, ela adquire vida própria.
Nem todos os compositores
experimentam essa sensação,
nem é uma experiência elitista
pois qualquer intérprete ou mesmo os ouvintes podem desenvolver habilidades criativas que os
capacitem para estabelecer processos reflexivos pouco conven-

cionais e assim atingir, através
da música, a supressão de toda
ansiedade. Determinadas obras
como o famoso Cânone de Pachelbel, quando se respeita o ritmo biológico, produz com frequência essa sensação oceânica
no auditório.
Uma empresa catalã desenhou um programa informático

para avaliar estatisticamente
uma canção e predizer as suas
possibilidades de êxito. As discográficas têm cada dia menos
margem económica para se
equivocarem e procuram apostar
sobre seguro, mas também há
músicos que solicitam o exame
da máquina para saber se devem
continuar. O programa não tem

inteligência nem capacidade
emotiva, portanto só pode comparar as propostas com o passado que tem arquivado. Todo o
que não existira já antes não pode ser avaliado por falta de dados de maneira que a originalidade não é candidata ao êxito.
Quer dizer que se Martim Codax, Afonso IX o sábio, ou mesmo Bach, Mozart, Beethoven e
tantos outros grandes criadores
da história original da música,
nunca obteriam o aprovado da
máquina se ela tivesse existido
no seu tempo. Pensam que se
Mozart é um êxito pois todo o
que imite, clone ou plagie ao
génio salzburguês tem de se
converter num êxito similar mas
ignoram que sem Mozart nunca
haveria uma imitação possível
da sua música, e a criação artística deve ser sempre razoavelmente imprevisível. Essa falta
de imprevisivilidade é o que
torna falsa toda imitação, e para
que o público e mais os intérpretes cheguem a sentir os sublimes arrepios oceânicos é preciso que o compositor os tenha
também experimentado no momento da criação. Isto vale para
qualquer tipo de música mas é
na música ligeira onde se dá
uma maior retro-alimentação de
esquemas, estruturas, arranjos,
melodias e temas dum modo obsessivamente consumista que
representam um claro empobrecimento expressivo. Aí é que
uma máquina, incapaz de sentir,
pode prognosticar o grau de êxito que uma banalidade, simpleza, recorrência ou vulgaridade
pode atingir numa massa de ouvintes primários.
“Um artista é essencialmente
um introvertido próximo à neurose” afirma Sigmund Freud na
Introdução à psicanálise, mas as
pessoas que se sentem ameaçadas pela desordem são as mais
motivadas pelo descobrimento
da ordem, e a música, que ordena o movimento muscular, facilita a ordem mental. Músicos e
neuróticos têm imaginação fecunda, mas enquanto os músicos
oferecem à sociedade os resultados da sua imaginação criadora,
os neuróticos a guardam para si
numa inibição destrutiva.
Só um génio pode compreender plenamente a outro génio,
por isso a actividade artística está-se tornando em actividade
científica e as máquinas adquirindo tanta relevância no processo empobrecedor das ideias. E
ainda assim seria preferível uma
estúpida máquina sem inteligência emocional avaliando candidatos duma oposição ou concurso antes que um júri incongruente, porque esse poder nas mãos
dum incompetente ou medíocre
sempre activa baixas paixões e
secretas intenções. Que pinta um
musicólogo no júri dum concurso de composição? Uma frivolidade eunúquea que impede a
sensação oceânica de eternidade
e banaliza o acto transcendente
da criação.♦
ant@soutelo.com
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Horizontes
FRANCISCO CARBALLO

A

trepidante
actividade política
da semana pasada
ofrece un perfil choído.
Non tanto dos “políticos”
como dos tertulianos da
Corte e dos seus
satélites. Teño a
impresión de que
estamos sen horizonte,
nunha brétema
alongada.
Dicía C. Castoriadis,
1922-1997, que a
verdade é a condición
dunha democracia
participativa, activa e
consciente. Case diría eu
que a mentira é a
condición de
interminábeis debates
sobre o curso de
incidentes pasados. Os
políticos de verdade non
poden estar pendentes
de tertulianos ociosos
que só repiten día a dia
as mesmas desventuras
ou de columnistas
satisfeitos do seu
embigo. A política é
autónoma, ten validez
por si mesma, é acción
globalizadora, é a busca
activa e consciente da
verdade que se atopa
nas democracias reais.
Non coñezo a
influencia de columnistas
que se adoran nos seus
líderes e que desafogan
coas depredacións de
creados inimigos, mais, en
todo caso, son o símbolo
da mentira porque
confunden o diván
psiquiátrico co labor
informativo e de
colaboración na busca do
ben común.
Raymond Aron, 19051983, que era sociólogo,
defendeu a urxencia
dunha política como
actividade superior para
resolver a tensión entre a
dinámica igualitaria e as
estruturas sociais
xerarquizantes. Nesa
liña temos de
atrevérmonos á defensa
da política con
maiúscula que saca da
participación popular a
súa iluminación e de
horizontes ben marcados
a dirección dos seus
decretos.
O político ausculta,
debate, estuda, decide. A
súa fonte de coñecemento
non está nas
“camarillas” de
frustrados plumíferos
senón na presenza
constante na sociedade
real. Fronte ao
espectáculo da Corte que
prosegue co entroido,
paga a pena a política de
solucións, de verdades.
Esa que se observa máis
na periferia que no
centro, nos entes
políticos novos que nos
vellos pertidos de rodas
lambidas.♦

A Ucha das Horas

Felipe Senén

A Semana Santa, tempo para conciliarse
coa paisaxe e a paisanaxe
Os ritos son necesarios para ensinar a través dos símbolos e conciliar o grupo, a tribo, a parroquia.
E velaí, nese “orientarnos” Xerusalén, cidade de tribos, prepárase
neste días e como cada ano, para
a celebración do Domingo de Ramos e para o seu Viacrucis, Vía
Sacra arriba. Pola banda do occidente, estes nosos confíns do
mundo, cavilamos que iso dos
mitos e os ritos da Semana Santa
son máis ben cousa de outros, do
sur e das cidades da meseta.
As vilas galegas rivalizan entre si: se noutrora se divertían nas
rías co Entroido, agora ofrecen
unha ampla oferta de tipismo, de
templos sinxelos e barrocos que
xa tiveron máis retabos e santiños dos que hoxe teñen, pero aínda cos seus rituais, confrarías e
procesións de Semana Santa, nas
que aflora a necesidade de busca,
entre os enigmas da vida e da
morte, os que fan posíbel a relixión, a filosofía, o misticismo.
Legado que abre todos os camiños cara a esa parte da divindidade que é a arte. Tempo pois para
abrir as portas dun mesmo, saír
da casa e buscar o positivo do
“Nós”, a arte e Galiza.
As institucións responsábeis
da xestión turística deben darlles
pulo a estes valores e xerar recursos –os que posibilitan traballo e incentivan o maxín– mais
seguen xordas, mudas e cegadas
pola luz estival. Nula difusión
turística dos recursos culturais
que atopamos nesta Galiza primaveral, sempre agasalleira e
máis acougada que as acugulacións masivas. Non se apresuran
a entrar nesa campaña turística e
rivalizar con outras ofertas para
unhas curtas e intensas vacacións, as que moven a xente que
vai e vén, para escollermos entre
tanta oferta e deixar entre nós os
seus aforros e ilusións.
Fisterra, extremo occidental,
confín do vello mundo, celebra
neste tempo as súas festas maiores. No mítico espazo das Aras
Solis, venerado lugar da morte
do sol, celébrase aqui a morte
dun Cristo da barba dourada e a
apoteose da súa Resurrección.
Pervivencia de medievais autos
sacramentais, presididos pola

F. SENÉN

enigmática imaxe dese Cristo
que se di –como o de Ourense–
que se atopou flotando nas augas
do océano en tempos do século
XVI. O sábado que abre a Pascua Frorida, na campa inmediata ao adro da igrexa de Santa
María da Area, representáse o
misterio da Resurrección: as Tres
Marías, como as tres venusinas
Grazas, comproban no Santo
Sartego este milagro... O pobo
mariñeiro, experimentado nas
aventuras e desventuras do mar
asiste conmovido a un resquicio
cristianizado do pagán culto solar. Sobre o templo e mirando o
vésperus, está o monte e a ermida de San Guillerme, co pétreo
sartego dun ermidán que dín Cama do Santo onde aínda acoden
as mulleres infecundas coa súa

parella... O simbólico paradoxo
dunha tumba para fecundar. Vida-morte-resurrección ten particular significación en Fisterra.
Non podía ser doutro xeito, a
Costa da Morte vive con todos
os símbolos a Paixón. Aquece
confundirse entre as xentes do
mar de Laxe, no rosario cantado
da Boa Morte. As vilas mariñeiras, de tantas viúvas de vivos saben facer da Virxe das Dores ou
dos crucificados, confidentes das
súas mágoas de soedade. Cangas
de Morrazo ten unha singular
Semana Santa, onde tamen a primavera ofrece, como complemento, un senso especial nas
Costa da Vela, no Facho de Donón, na parroquia de Hio, igrexario no que se ofrece ese catecismo en pedra que é o seu cruceiro

no que se representa o Descendemento... No Ribeiro de Avia,
Beade, con ese altar-calvario entre vides que comenzan a verdecer en esperanzas que serán
acios, viño e brindes... E xa non
digamos, no norte, Viveiro, sempre leal as tradicións franciscanas, vila que vive fondamente,
hora a hora, as xornadas da Semana Santa: as imaxes articuladas do Santo Encontro, os Sermóns, a procesión dos caladiños...o baile dos pesados pasos
nas encrucilladas, erguidos polos
costaleiros... entre os mourados e
enloitados capirotes, arrecendendo o ambiente a incienso e cinamomo.
Entre as celebracións urbanas, é Ferrol quen protagoniza
unha atractiva e variada Semana
Santa. A tradición racionalista da
Armada, a disciplina, a orde, o
silencio móvese en procesións
de cirios polas rúas da cidade.
Urbe nacida para un océano de
buscas. Vellas e novas confrarías, novos e vellos pasos... E despois da maxia dos rituais, sempre
a natureza ofrece a súa maior autenticidade: as paraxes entre Cobas e Valdoviño, das que gustou
o cineasta Roman Polanski... as
illas Gabeiras, a lagoa de Doniños, o paseo pola ría, a visita ao
solemne Castelo de San Felipe, a
Palma e o peirao de Mugardos,
ao que abren porta casas de comidas que saben atender coas
mellores caldeiradas mariñeiras.
Tempo apropiado o deste
mes con “r”, gonzo entre a invernía e o verán, para compartir
convite, misa e mesa, na que
campen os mellores produtos
da terra e do mar; para despedir
as angulas e as lampreas, cando
os viños están na súa apoteose.
Galiza convídanos a visitala,
sen aglomeracións nin torturas,
facéndonos partícipes de vellas
tradicións. Primeiro turismo interior, a xeito de ascese para coñecernos mellor: Ourense, Allariz, Ribadavia, Celanova, Pontevedra, Tui, Camabdos, A Coruña, Noia, Betanzos, Lugo,
Mondoñedo, Monforte, son alternativa para desfrutar da terra,
da xente, da historia, das tradicións...♦

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
avalacion dos seus riscos certos.

A NOSA TERRA
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O Trinque
Blogmillo
O galego cobrou moita forza
na internet nos últimos tempos grazas aos blogs (bitácoras), diarios adaptados ao
mundo da web que cada autor
enfoca desde o punto de vista

que máis lle interesa. A meirande parte dos que se fan en
Galiza ou por galegos agrúpanse no blogmillo (www.blogaliza.org), directorio de temas e autores.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

A sala A Fábrica amosa até
o domingo 27 esta mostra
de fotografía.

Ames

PEDRO BUENO

E

E S P E C T Á C U L O S

O Casino Atlántico amosa
os seus cadros até o mércores 30.

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.

Os Quinquilláns chegan
co seu teatro de rúa este
venres 18.

LI ZHENSHENG

GOBISSAUROS

Podemos ollar as súas fotografías no Quiosque Alfonso.

Betanzos

JORGE LLORCA

Pormenores da fauna e flora de hai máis de 65 millóns
de anos no Parrote até o 5
de xuño.

■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR

■ TEATRO

MOBY DICK

Este pintor amosa a súa obra,
xunto coas esculturas de
María Loureiro, até final de
marzo na galería Atlántica.

■ EXPOSICIÓNS

OS SEGREDOS
DAS ÁRBORES

A Caniza

Fotos de S. Domínguez e E.
Martínez até o xoves 31 no
antigo edificio Arquivo Liceo.

■ EXPOSICIÓNS

Boir o

ARTISTAS

■ TEATRO

FAUSTO
Poderemos ollar esta representación do Teatro de
Ningures este venres 18.

Bueu
■ FESTAS

VII ENCONTRO
DEGUSTACIÓN
DE MILLO CORVO

Comeza este venres 18 no
Muíño da Presa (Meiro)
cunha muiñada todo o día e
coa actuación dos Chichisos. O domingo 20 continúa
a festa con diversos actos: ás
12 h. presentación da revista
A lingua do Corvo e da páxina electrónica da asociación
(www.meirocorvo.org); ás
13:30, Valentín Areas dará
lectura ao pregón e actuará o
grupo Anacos de Buxo. Ás
17 h. haberá unha charla sobre o proceso de tecido tradicional do liño e ás 18 e 19:30
actuará Meiramar Axóuxeres. Ademais, degustación
de pan de millo corvo, exposición etnográfica, obradoiros de oficios artesanais, demostración dunha tecedeira
e fiandeira de liño e la, visitas guiadas ao muíño, proxeción do audiovisual A recuperación do millo corvo e o
roteiro “A pegada do boi”.

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

C U L T U R A

fío condutor, a sedución que
mostran os creadores contemporáneos por acontecementos accidentais ou catastróficos. Os accidentes móstranse matizados pola intencionalidade dos artistas que,
ás veces, supón unha vía de
escape fronte ás traxedias.

Allariz

Continúa
a mostra
Arquitecturas
ausentes do
s. XX na
Fundación
Barrié da
CORUÑA.
Na imaxe,
Frontón de
Recoletos,
Madrid
(1935), de
Secundino
Zuazo e
Eduardo
Torroja.

D E

Pinturas de Dolores Fernández España, até finais
de marzo, no Centro Comarcal do Paradanta.

O Carballiño
O local da A. de VV de Partovía acolle, durante os domingos de marzo, de 16 a
18 h., unha escolma de 200
imaxes recollidas nesta parroquia, composta por retratos de estudo, da emigración, de familias, vodas, enterros, bandas e grupos de
músicos, equipos de fútbol,
festas da mocidade e da feira do Carballiño, e crianzas,
desde finais do s. XIX até
1975. Pódese apalabrar unha visita fóra do horario estabelecido no enderezo vecinpartovia@terra.es.

BRIGADAS
INTERNACIONAIS.
IMAXES RECUPERADAS

■ TEATRO

SEDUCIDOS

O PRINCIPIÑO
Teatro de Ningures representan esta peza o sábado 26.

Cea
■ EXPOSICIÓNS

MOSTEIRO DE OSEIRA
O Antigo Comedor do ilustre
edificio acolle, até o verán,
unha mostra de fotografías.

■ ACTOS

■ ACTOS

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

A CARÓN DO MAR
Os traballos de Manolo Figueiras poden ollarse na
galería de Arte Contemporánea (pza. do Progreso 2,
1º) de mércores a sábado de
19 h. a 21 h.

A Facultade de Informática,
no campus de Elviña, acolle a proxección de La última ola, de Peter Weir
(1977), este xoves 17 ás 19
h. con entrada de balde.
■ EXPOSICIÓNS

FOTOS ANTIGAS

A Coruña

Desde o mércores 23 ao
domingo 27, con exposicións permanentes, demostracións en vivo, mostras
de oleiros, ámbar, vidro, liño, coiro... pasarela de moda, actuacións folclóricas,
deportes e actividades e
xogos para crianzas.

AULA DE CINEMA

■ EXPOSICIÓNS

Camariñas
XV MOSTRA
DE ENCAIXE

20:30 h. dentro do ciclo Cine francés 1945-1960, Un
condenado a muerte se ha
escapado, dirixida por
Bresson no 1956.

ROSA REGÁS
A editora, novelista e directora da Biblioteca Nacional vai
estar no Paraninfo da Maestranza este venres 18 ás 20 h.
para unha lectura comentada
e posterior coloquio.
■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes
da Imaxe proxecta, dentro
do ciclo Hammer Films, este xoves 17 (20:30 h.) e
venres 18 (18 h.) Drácula,
de Terence Fisher (1958);
do mesmo director, o luns
21 e martes 22 ás 20:30, A
momia. O ciclo Fóra de serie programa, para este venres 18 ás 20:30, Full Frontal, de Steven Soderbergh
(2002). O mércores 23 ás

Até 28 de abril, a Fundación
Caixagalicia acolle a reconstrución, a través de
imaxes de reporteiros gráficos da altura de Robert Capa, David Seymour e
Agustí Centelles, da grande
aventura 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.
POLO ACCIDENTE

A Fundación Luís Seoane
acolle, até o 19 de xuño, esta mostra na que unha trintena de pezas teñen un mesmo

ESENCIAS
DE ANIMACIÓN

Mostra didáctica que podemos visitar, até o 13 de
abril, no Centro On de Caixa Galicia.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As imaxes do máis coñecido
concurso internacional de
fotografía sobre a natureza,
na súa edición correspondente ao ano 2005, poderanse contemplar no Aquarium
Finisterrae até o 17 de xullo.
■ MÚSICA

ARQUITECTURAS
AUSENTES DO S. XX
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.

COOPER
Presentan o seu novo traballo, Retrovisor, este sábado
19 ás 00 h. no Playa Club,
con unha entrada por 10 euros que leva consigo o CDsinxelo de regalo. Os teloneiros deste grupo pop son
vellos coñecidos da escena
local coa súa nova formación MEU.

Lamatumbá
Novo disco, Lume (para que saia o sol), e
nova rolda de concertos. Tocarán no GROBE o xoves 24, na sala Náutico; en SAN
SADURNIÑO na sala D Zine o venres 25.♦

■ TEATRO

UNA NOCHE
CON GABINO
Gabino Diego estará este
venres 18 ás 20:30 h. no teatro Rosalía de Castro.

A Estrada
■ EXPOSICIÓNS

O MAR,
O BARCO E MÁIS NÓS

Até o 30 de marzo, pode
ollarse esta mostra no Centro Comarcal Tabeirós- Terra de Montes.

VIII BIENAL CAIXANOVA
Na Sala de Exposicións da
entidade exhíbense, até o domingo 27 de marzo, os gravados participantes no recoñecido certame internacional.

Fene
■ EXPOSICIÓNS

CÓNTANOS!
Esta mostra fotográfica, organizada pola SC O Camiñante

O Club
de Campo
de FERROL
acolle unha
mostra
sobre
Urbano
Lugrís

GALICIA EN
ARQUITECTURA XXI
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

Car teleira

☞

KINSEY. Historia de
Alfred Kinsey, o biólogo
que revolucionou a sociedade
norteamericana ao estudar os
seus usos sexuais á marxe dos
convencionalismos sociais e
que loitou contra numerosos tabús. Película que dá todo o que
pode dar de si unha biografía.

☞

☞

O AFUNDIMENTO.
Berlín, abril de 1945.
Nun búnker os delirios de Hitler ante un fin inminente atopan a adhesión fanática dalgúns
dirixentes nazis e a oposición
máis racional dalgúns xenerais,
que procuran unha rendición
que evite sufrimentos á poboación civil. Un tanto agónica.

A MEMORIA DOS
MORTOS. Un home
dedícase a montar películas sobre a vida dos mortos despois
de retirarlle un implante que
grava todas as súas experiencias desde a nenez. Mais hai un
movemento que trata de rematar con estas prácticas.

OS PAIS DEL. Non é
preciso contar o argumento
desta película chea de famosos
(De Niro, Hofman, Sarandon,
Streissand, Stiller). Ningún deles
se cre o papel que interpreta. Diversión a base de sal gorda. Xa saben: protese mamaria, peidos, etc.

☞

☞

LONGO DOMINGO
DE NOIVADO. Unha parella sepárase porque o noivo ten
que ir combater na I Guerra Mundial nas filas francesas. Intenta
desertar e é condenado a morte. A
súa moza nunca cre a versión oficial e comeza unha investigación
para saber se continúa vivo.
Grande interpretación de Audrey
Tautou (Amelié). Recomendábel.

☞

A RAPAZA DO MILLÓN DE DÓLARES.
O último Clint Eastwood presenta unha nova versión dos
Karate Kid, en liña feminista,
ateigada dos tópicos do xénero. Por baixo das súas demais
producións como director.

☞

ALEXANDRE MAGNO. Fita histórica que

narra a biografía do gran heroe
macedonio visto polo seu xeneral Ptolomeo. O director, Oliver
Stone, opta por unha narración
por etapas da vida do rei heleno
entre as que hai moitas lagoas.
Céntrase demasiado na condición sexual do protagonista.

☞

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 difi-

cultan a relación entre os dous
rapaces. Comedia romántica.

☞

A VIDA É UN MILAGRE. O iugoslavo Emir
Kusturika (Papá está en viaxe de
negocios) dirixe unha das mellores películas da temporada. Ambientada na Servo-Bosnia, reune
humor, música, paisaxes, política, boas interpretacións, excelente guión e a marca persoal, felizmente excesiva, do 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 noiva, a compañeira de
piso desta e un vixilante do
museo do cinema forman dous
triángulos amorosos cunha intriga policial polo medio. Comedia romántica.♦
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de Bellas Artes de Sevilla.

Teatro

■ MÚSICA

Camiño longo

T itirinautas

Este venres 18 en VILAGARCÍA gozaremos con esta interpretación da
compañía Teatro de Aquí; o domingo 20 repiten en RIBADEO.♦

Esta compañía chega a MONFORTE DE L EMOS este xoves 17
coa peza Ensalada de Mosquito; o venres 18 verémola en SILLEDA ; pasarán por S ADA o sábado 26.♦

O Encor o
Teatro do Atlántico representa esta
peza, de Connor McPherson, baixo a dirección de Xulio Lago e con
música de Rodrigo Romaní, este
venres 18 en MUROS; o domingo 20
en CARIÑO; e o domingo 27 achéganse até SAN SADURNIÑO.♦

Hotel Run
A compañía Sapristi chega a REDONDELA con esta montaxe o sábado 26. En COMPOSTELA estarán o vindeiro mércores 30 e o
xoves 31.♦

SAMUEL LEVI
O cantautor galego estará
no Clavicémbalo este xoves 17; o venres 18 tocará o
grupo de hip-hop lucense
Kaos; e o sábado 19 teremos unha nova ración de
hip-hop chegada desde Alcorcón con Sensey Zafir.

Monfor te
■ EXPOSICIÓNS

MAXIMILIANO LÓPEZ
As súas obras exhíbense na
galería Sargadelos até o sábado 26 de marzo.

O Café
Moderno de
PONTEVEDRA
alberga
unha mostra
sobre a
obra
pictórica de
Isaac Díaz
Pardo.

Oleir os
■ EXPOSICIÓNS

CUSPINDO
A BARLOVENTO
Mostra fotográfica de Manuel Sendón, organizada
polo Centro de Extensión
Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
(CEIDA), no Castelo de
Santa Cruz.

O cantautor
galego
Samuel Levi
estará no
CLavicémbalo
de LUGO
este
xoves 17

■ TEATRO

CIRCO DO ENMEIGADO
Este venres 18 poderemos
ollar aos Teatro do Morcego
na representación desta obra.
e o Concello, fai un percorrido pola historia, a vida cotiá,
os costumes e as xentes da localidade desde principios de
século até a década dos oitenta. Na Casa da Cultura.

abril na Casa da Cultura.
■ MÚSICA

MAGNÍFICAT

Ferr ol

O concerto deste grupo de
música sacra está previsto
para o xoves 24.

■ EXPOSICIÓNS

URBANO LUGRÍS
Até o xoves 31 haberá unha
mostra do seu traballo no
Club de Campo.

ALFONSO CRESPO
Mostra dos seus gravados
no C.C. Carvalho Calero.

SGHN

Podemos ollar a súa pintura
no Casino Mercantil e Industrial.

AMIGO E MESTRE

RAUL HUCHA

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

EDMUNDO PAZ

EVA DOMÍNGUEZ

O pintor amósanos o seu
traballo no Casino da Toxa
até o luns 28 de marzo.

Estámosvos vixiando. Día
da muller é o título da mostra que pode ollarse, até este venres, 18 na asociación
xuvenil Amencer.

Lalín

BICOS CON LINGUA

■ EXPOSICIÓNS

PASO DE CEBRA
A compañía Áncora Producións representa esta peza este venres 18.

FOTO DIGITAL:
GRÁFICA DIGITAL

■ EXPOSICIÓNS

Mostra individual do fotógrafo vigués Álex Mene,
que podemos admirar na
sala Alterarte do Campus
Universitario até este venres 18.

19 o grupo Ubú Teatro, da Universidad de Castilla la Mancha,
representa Los monólogos de la
vagina, de Eve Ensler. En LUGO,
o Departamento de Artes Cênicas, da Universidade de Saõ Paulo, representa Psicose, de Sara
Kane, este xoves 17 ás 19:30 h. e
21:30 h. no auditorio Gustavo
Freire. Entrada de balde para todos os espectáculos.♦

E INNOVACIÓN

OS AROMAS
DE AL-ANDALUS

FLORES E PEDRAS

A Fundación Caixa Galicia
presenta até o 8 de abril esta
mostra de debuxos do Museo

A PEDRA, PATRIMONIO

MANS SALGADAS

Até o 4 de abril podemos
visitar esta mostra no Museo Municipal.

SOBRE PAPEL

■ EXPOSICIÓNS

Mostra colectiva no C.C.
da Deputación, pero o percorrido continúa con Novas
Presenzas 1995, no Museo
Municipal, e remata con
Outras Novas Presenzas
2005, na Casa da Xuventude. Até o domingo 27.

LIFE NATUREZA

Pódense ver as súas creacións na galería Clérigos
até o luns 21.

Pontear eas

Até o 20 de marzo no Museo Municipal.

Podemos visitar esta mostra
até este domingo 20, na carpa do Parque do Barbaña, e
no Mirador da Alameda.

GARCÍA GESTO

A Fundación C.J. Cela acolle esta mostra sobre Pío
Baroja até o 30 de abril.

OUTRAS PRESENZAS
1985

Traballo de Roberto González que, até o 5 de abril, pode
verse na galería Clérigos.

XI Festival Universitario
O teatro Principal de SANTIAGO
COMPOSTELA continúa coa súa
programación: este xoves 17 poderemos ollar a representación do
Departamento de Drama, da
Universidad de Puerto Rico, con
El retablo de Maese Sancho, de
J.L.Ramos Escobar; o venres 18
á Aula de Teatro, da Universidad
de Murcia, con Volvió una noche,
de Eduardo Rovner; e o sábado

Padrón

IGNACIO BURGOS
Tela y metal titula a mostra
que podemos contemplar
na galería Marisa Marimón até o mércores 23 de
marzo.

Fotografía de Javier Teniente sobre o mundo do
mar no Auditorio Municipal
R. Soutullo até o 3 de abril.

Pontevedra

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

LOS CAPRICHOS
DE GOYA E DALÍ
Podemos admirar esta mostra no Museo do Gravado
en Artes.

Sada
■ EXPOSICIÓNS

ANDRÉS G. SANTEIRO

O Gr obe

■ EXPOSICIÓNS

DE

O grupo folc dá un concerto no café Plaza este venres
18 ás 23:30, que servirá para a edición do seu novo álbum, conmemorativo do
10º aniversario da banda.

O edificio Sarmiento do
Museo de Pontevedra acolle, até o 27 de marzo, esta
mostra da colección Rodríguez-Moñino-Brey.

■ MÚSICA

Lugo

Mostra colectiva que podemos visitar até o 15 de

MUTENROHI

ESTAMPAS DA REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA

■ EXPOSICIÓNS

■ TEATRO

ARTISTAS FOCENSES

VIANA E A SÚA TERRA:

Este xoves 17 ás 20:30 h. vai
interpretar o Concerto para
violonchelo, de Robert
Schumann, no Principal.

Charla de Miguel Ángel
González García este xoves 17 ás 20:15 h. no Liceo.

A Sociedade Galega de Historia Natural mostra no seu
museo esqueletos de diferentes animais e unha colección
de pegadas e de minerais, entre outros elementos.

Foz

■ ACTOS

ORQUESTRA
SINFONIETA DE VIGO

as pinturas deste importante intelectual, artista e empresario, fundador de Sargadelos, pertencentes a colección da entidade.

ARTE E CULTURA

■ TEATRO

Peza escrita por Suso de
Toro, Cándido Pazó, Avelino González e Xabier
Lama, entre outros, coa que
a compañía Talía Teatro
destaca a situación que atravesa o emprego do galego
nas diferentes facetas da vida, sempre cun gratificante
sorriso e amor e respecto
pola lingua. Poderemos vela o vindeiro xoves 31 no
C.C. Carvalho Calero.

Our ense

■ MÚSICA

LEÓN, ASTURIAS
E A CORUÑA
Fotografías de Miguel
Ángel Rodríguez na casa
da cultura Pintor Lloréns.
Tamén aquí poden verse os
óleos de Hortensia Ramos, até o xoves 31.

Este violinista estará, xunto
con Paula Gago (piano) e
Iván Boullosa (clarinete),
no teatro Principal este xoves 17 ás 20:30 h.

Santiago

■ TEATRO

ALMA27

DOMINGOS
NO PRINCIPAL
O Concello promove a V
edición deste ciclo de teatro para público familiar,
coordenada por Teatro
Akatro. Este domingo 20
ás 18:30 e por unha entrada de 2 euros, a compañía
madrileña La Tartana presenta a peza Una ópera de
Maurice Ravel.

O Porriño

■ DANZA

Desde este xoves 17 ao sábado 19 estréase esta peza, creada e interpretada polo coruñés Javier Fernández Martín, e que é a primeira produción-encarga do teatro Galán, no marco do programa A
Lebre de Marzo, que pretende impulsar o traballo de artistas galegos emerxentes.
■ EXPOSICIÓNS

OOOPS...!
I DID IT AGAIN!

11 VIAXES FEMININAS

■ MÚSICA

Vídeo-instalación de Christian Jankowski desde
este xoves 17 no CGAC.

A asociación A Revira, na
sala de exposicións Reimundo Patinho (Arzebispo Malvar 31), acolle esta mostra
cos traballos de 11 mulleres
no campo da pintura, escultura e audiovisual. Até o 31
de 19 a 20 h. todos os días.

ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA

DE-CONSTRUCCIÓN

Os seus alumnos dan un
concerto no Centro Cultural Municipal este xoves
17 ás 18 h. Tamén aquí, a
banda cubana Los D’Orlando tocará o sábado 19
ás 20:30 h.

CON VALLE INCLÁN
AO FONDO...

FLYING CARPET
Alfombra máxica, colectiva
internacional de gravado e
poesía, até o 10 de abril, no
Pazo da Cultura.

Redondela

ISAAC DÍAZ PARDO

TARTUFO

O Café Moderno da Fundación Caixa Galicia exhibe

Teatro de Ningures representa esta peza o sábado 19.

■ TEATRO

Obras de Carlos Meaño na
galería C5 Colección.

...A pegada dos Muruais
chámase a mostra que poderemos contemplar no
Museo do Pobo Galego.

VER E TOCAR
Mostra para persoas cegas
que se pode visitar até o domingo 27 na Fundación
Caixa Galicia.

MAL DE CORPO
A Fundación Torrente Ballester acolle esta mostra de Fran
Herbello, composta de 40 fotografías, que se pode visitar
diariamente até o 3 de abril,
de 12 a 14 h. e de 18 a 21 h.

JOANNA DOMANSKA
A artista surrealista polaca
amosa o seu traballo na
Fundación Granell até o 1
de abril.

JOSÉ CERDEIRA
Podemos ollar o traballo
deste pintor na galería Es-

Mutenrohi
toca este
venres 18
no café
Plaza de
OURENSE.
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pacio 48 até este domingo
20 de marzo.

GRANELL E
OS SURREALISTAS
A segunda planta da Fundación Granell acolle esta
mostra até novembro.

ANTÓN PATIÑO
O pintor monfortino enche
coas súas últimas teas as paredes da galería SCQ (Xeral
Pardiñas 10-12) até o 23 de
marzo. Nesta ocasión presenta unha serie entroncada
coa súa obra Espacio Líquido, onde a pintura aflora de
novo como materia, como
obxeto, sobrepasando a superfice da tea.

EVA MORANT ARTAZKOZ
Até o 23 de marzo poderemos contemplar a súa videoinstalación Nana se pregunta si es que es feliz na galería
DF (Rúa de S. Pedro 11).

FREAK SHOW
Esculturas de Iván Prieto,
no Espazo de Arte do Correo Galego.

MISCELÁNEA
Colectiva que podemos
ollar até o luns 28 de marzo
na Asociación de Artistas
Plásticos.

Convocatorias
CERTAME LITERARIO
CONDE DE GONDOMAR
Premio dirixido á mocidade, de entre 10
e 20 anos (3º ciclo de educación primaria, ESO e Bacharelato), do Val Miñor,
nos xéneros de poesía e relato curto, de
temática libre, podendo presentar unha
obra por cada unha das categorías, en
galego. Cada traballo irá a duplo espazo,
tipoloxía courier ou semellante con letra
tamaño 12. As poesías terán un máximo
de 50 versos e os relatos un mínimo de
3 follas e un máximo de 20. Presentaranse en formato papel ou informático,
en sobre fecho co título da obra e pseudónimo; dentro do sobre incluirase outro con estas mesmas lendas debendo figurar no interior os datos persoais que
indiquen a autoría, a idade e o centro de
estudos. Establécense diversas categorías: nivel 1 (3º ciclo de primaria); nivel 2
(1º, 2º e 3º da ESO); e nivel 3 (4º ESO e
Bacharelato) sendo os premios: trofeos,
libros e unha actividade deportiva, de
ocio e cultural respectivamente. Ademais, os 3 primeiros de cada modalidade serán publicados polo Concello de
Gondomar. Os orixinais deberán remitirse a: Concellaría de Educación, r/ Manuel Alonso s/n, 36380 GONDOMAR. A
data límite é o 31 de marzo.

ALFREDO SUÁREZ FERRÍN DE
VALORES CÍVICOS E SOCIAIS
O Instituto de Estudos Políticos e Sociais

convoca a VI edición deste premio no
que o tema a desenvolver é “Tolerancia e
Solidariedade”. A dotación é de 1.000
euros, ademais dun diploma do Concello
de Culleredo. Para participar hai que ser
menor de 30 anos e presentar un traballo
dunha extensión mínima de 8 folios e
máxima de 15, mecanografados a dous
espazos por unha soa cara, en galego ou
castelán. Enviaranse 5 copias dos orixinais sen asinar e baixo lema, que tamén
ha figurar nun sobre aparte, pecho, no
que se incluirán os datos da persoa e fotocopia do DNI. Antes do 31 de marzo os
traballos deben enviarse ao Instituto de
Estudos Políticos e Sociais (Juan Flórez
109-113, local 7 –entrada por r/ José
Cornide– 15670 O Burgo, CULLEREDO).
O premio entregarase o 13 de abril no acto de celebración da proclamación da II
República no salón de actos de Caixagalicia. A non asistencia enténdese como
renuncia ao premio.

PREMIO DE ARQUITECTURA
JUANA DE VEGA
Esta fundación, xunto co COAG, organizan este certame para premiar a mellor vivenda unifamiliar, tanto de nova
planta como rehabilitada, rematada no
ano 2004 na Galiza. A data límite de
presentación de traballos é o 31 de
maio e o premio ascende a 6 mil euros.
O xurado poderá entregar dous accésits de 1.500 euros. Para máis informa-

ción sobre as bases e presentación de
traballos pódese visitar www.coag.es
ou www.juanadevega.org. Tamén se
pode telefonar ao 981 654 637.

XVII PREMIO DE NOVELA
MANUEL GARCÍA BARROS
O Concello da Estrada institucionaliza
este premio para render homenaxe ao
mestre, académico e galeguista Manuel García Barros, Ken Keirades, para contribuir ao coñecemento da súa
persoa e da súa achega ás letras galegas. Galaxia publícará o premio na
colección “Literaria”. Poderán concorrer todas as persoas, de calquera nacionalidade, que presenten os textos,
inéditos e orixinais en galego, na normativa vixente, estando dotado de
9.015 euros. Os textos serán presentados por sextuplicado en papel tamaño
folio ou en holandesa, mecanografados
a dobre espazo antes do 21 de marzo
de 2005 na Casa do Concello, Praza da
Constitución 1, 36680 A ESTRADA
(Pontevedra). Con cada orixinal, presentado baixo lema, xuntarase, en sobre pecho, o nome completo, enderezo
e teléfono do autor, así como o título
da novela. O premio poderá ser declarado deserto. O Concello resérvase,
durante un ano, os dereitos de publicar
a obra premiada, en todas as linguas do
Estado. Caso de solicitalo por escrito,

enviaránse aos autores e ao seu cargo,
nun prazo de tres meses, os orixinais
non premiados, transcorrido este prazo
serán destruídos. A participación conleva a aceptación das bases, así como a
decisión do Xurado designado.

II CERTAME LITERARIO
CONCELLO DE ARES
Para participar chega con presentar un
escrito, en lingua galega, inédito e de
temática libre. Entregaranse por cuadriplicado, mecanografados a dobre
espazo, cunha extensión mínima de 2
páxinas e unha máxima de 6; para a
modalidade de poesía o mínimo son 20
versos e o máximo 50. Só se admite un
traballo por persoa en cada modalidade
e deberán entregarse, antes do 22 de
abril, nun sobre fecho, en cuxo remite
apareza a modalidade na que participa
(narrativa ou poesía) así como o pseudónimo do autor e a categoría na que
participa. Os datos que indiquen a autoría deben ir noutro sobre fecho. Para
cada modalidade establécense 3 categorías e tres premios: a 1ª, até os 14
anos, ten como premios 90, 60 e 30 euros; a 2ª, dos 14 aos 18 anos, con premios de 120, 90 e 60 euros; e a 3ª, os
maiores de 18 anos esta dotada de 180,
120 e 90 euros. Os premios van entregarse nun acto público o 17 de maio.
Máis información en normalizacion@concellodeames.org.♦

NON-STOP
As pinturas, tapices e esculturas de Jo Redpath permanecerán no teatro Galán
até finais de marzo, podéndose admirar os días de
función, desde as 21 h.

■ TEATRO

ULTRANOITE
POP(ULAR) GALEGA
Cabaret colectivo na sala
Nasa nas noites desde o xoves 17 (22 h.), ao sábado 19
(ás 23 h.).

DESEÑO E
ENCADERNACIÓN...

Christian
Jankowski
ten a vídeo
instalación
Ooops...!
I did it again!
no CGAC de
SANTIAGO.

...para o libro dun peregrino é o título desta mostra,
na que se poden contemplar
case medio cento de encadernacións deseñadas adrede pensando no peregrino
do Camiño de Santiago. No
Museo das Peregrinacións
até o 20 de marzo.

ROTTWEILER
Na sala Yago desde este xoves
17 ao domingo 20 a obra será
representada pola compañía
Teatro del Astillero (consulta de horarios en entradas en
www.salayago.com).

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.
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 de Fonseca.

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

A GALICIA MODERNA
O CGAC acolle unha magnífica retrospectiva que
aborda o traballo creativo
nos diversos ámbitos artís-

ticos (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. Até o 27 de marzo.
■ MÚSICA

CASA DAS CRECHAS
Continúa a celebrar o seu
XVII aniversario cunha
potente programación musical. Este xoves, día de San
Patricio actúa Donagh Craven con O pico da Rá, banda de música tradicional irlandesa; e o venres 18 e sábado 19 haberá unha sesión
especial ao cargo de Jimi.

SONS DA DIVERSIDADE
O ciclo de concertos impulsado polo Concello, que se
desenvolve no Auditorio da
Galicia até xuño, afronta a II
edición, este venres 18 con

Malkith Singh, considerado
o rei do bhangra, música
que, dos campos indios de
Punjab, saltou ás discotecas
londinenses, e que popularizou grazas ás bandas sonoras de Quero ser como Beckam, de Gurinder Chadha,
ou A voda do Monzón, de
Mira Nair. As entradas pódense comprar no propio
Auditorio de 12 a 14 h. e de
17 a 20 por 12 euros (6 para
estudantes e xubilados), nos
telf. 981 571 026 e 981 573
979, ou o mesmo día até a
hora de comezo do espectáculo. Máis información en
http://sons.santiagodecompostela.org.

REAL PHILARMONÍA
DE GALICIA
Este xoves 17 ás 21 h. poderemos escoitala, por unha entrada de 9 euros, baixo a batuta de Antoni Ros
Marbá, con Mijail Rudy
ao piano, interpretando
obras de C.M.v.Weber, F.
Shubert, F Lizst e R. Shumann.

Vigo

■ EXPOSICIÓNS

■ ACTOS

MURAIS
Mostra de Miguel Carballo
na galería Trisquel e Medulio, desde o venres 18 até o
23 de abril (mañás de 10 a 13
h. e tardes de 17:30 a 21 h.,
domingos e festivos fecha).
Con motivo da inauguración
da mostra dará un pequeno
concerto de música tradicional Luís Correa, ás 20:30.

NUNCA MÁIS,
EN MADRID
Fotografías de Manuel Jesús Araújo que se poden
ollar no local Garufas até o
mércores 23.

JUAN SEGOVIA
Até o domingo 27 a Área
Panorámica amosa as súas
acuarelas.

Vedra

Veñen de establecerse as bases reguladoras do programa de axudas a empresarios
sen asalariados pola contratación do seu
primeiro traballador fixo, cofinanciado
polo Fondo Social Europeo, e procédese
á súa convocatoria para o ano 2005. A información completa sobre os requirimen-

tos laborais e legais están recollidos no
DOG do 10 de marzo. As axudas solicitaranse nos dous meses seguintes á data en
que se inicie a relación laboral. O prazo
de presentación finalizará o 30 de setembro de 2005.
Esta mesma consellaría tamén establece as
bases reguladoras do programa de fomento
do emprego en cooperativas e sociedades
laborais e procede a súa convocatoria. Po-

GALA MESTRE MATEO
Celébrase este domingo 20
ás 22 h. no C. C. Caixanova, con motivo da entrega
de premios da Academia
Galega do Audiovisual.

AS CONVERSAS
DO AXEXO
O ciclo de conferencias e
mesas redondas sobre temática mariña que se celebra no
Museo do Mar, conta este
xoves 17 cos Encargados de
Sinais Marítimos dos portos
de Vigo e Marín, Luís Martínez González e Enrique
Abati Gómez, que explicaran A evolución tecnolóxica
dos faros. O vindeiro xoves
23, Emilio Fdez. Suárez,
profesor titular da Universidade de Vigo, falará sobre
Condicións meteorolóxicas,
circulación e produtividade
do mar de Galicia.

■ MÚSICA

SUSANA SEIVANE
Tocará o sábado 19 con
motivo da Festa do Augardente do Ulla.

derán ser beneficiarios as cooperativas e
sociedades laborais que teñan os seu domicilio ou centros de traballo na Galiza e estean debidamente inscritas no correspondente rexistro, e/ou os seus socios traballadores ou de traballo, sempre que se cumpran as condición establecidas nesta orde
(DOG nº 48, xoves 10 de marzo). Toda a
información necesaria para a presentación
das solicitudes está recollida na páxina institucional da Xunta de Galicia.♦

Yolanda
Castaño
falará sobre
a súa obra
O libro da
egoísta o
mércores
30 na Casa
do Libro
de VIGO.

■ EXPOSICIÓNS

Tui

D.O.G.
CONSELLARÍA DE ASUNTOS
SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS
LABORAIS

Leteo, con intervencións do
autor, o escritor e xornalista
Manuel Veiga, e o escritor
e editor de Espiral Maior
Miguel Anxo Fernán-Vello. O luns 21 terá lugar a
Asemblea Xeral dos Amigos e Antigos Alumnos da
Universidade de Vigo, ás
20 h. O mércores 30 ás 20
h. o Club de Lectura Alecrín organiza un encontro
coa escritora Yolanda Castaño, que falará sobre a súa
obra O libro da egoísta.

CASA DO LIBRO
Ten previsto, para este xoves 17 ás 20 h, a presentación do novo libro de Francisco Castro, titulado Río

CARLOS
RODRÍGUEZ-MÉNDEZ
Desde este venres 18 e até o
19 de xuño poderemos contemplar as creacións deste
artista no Espazo Anexo do
MARCO. Esculturas de turba, fotos de obras, espazos
abandonados... nos que aparece a súa figura ou de si
mesmo co corpo deformado.

ESPAZO INTERROMPIDO
Mostra colectiva na galería
Chroma (Florida 34 baixo)
até o 13 de abril, de martes
a sábados de 18 a 21:30 h.

POMPA MAGNA
Obras de Santiago Chia na
Casa das Artes até o 31 de
marzo.

XOSÉ CARLOS BARROS
As súas esculturas pódense
contemplar na galería VGO.

CABEZAS
Mostra as súas obras recentes na galería Dua 2.

CAMIÑOS DE ÁFRICA
Traballos de Luís López
Gabú na galería Sargadelos até o 21 de marzo.
Este venres
18, o
Auditorio de
Galicia, en
SANTIAGO,
acolle o
concerto de
Malkith
Singh,
considerado
o rei do
bhangra.

■ En Lira-Carnota alúgase apartamento ao carón da praia, con terraza e vistas ao mar, completamente equipado para 4 persoas. Semana Santa 300 euros,
1ª quincena de xullo 420 e a 2ª, 500. Dispoñíbel todo o verán. Interesados chamar
ao 981 761 114 ou ao 666 843 997.

equipada e con garaxe. Telf. 986 376
022 ou 661 642 070.

■ Véndense traballos de artesanía
en pedra do país: fontes, pías, pináculos, cruceiros, etc... Chamar ao telf.
686 482 967.

■ Véndense escudos da Galiza de
Castelao feitos en madeira de cedro
e cocobolo.Económicos.Tlfs:699 103
510-687 315 234

■ Clases de Ikebana (arte floral xaponés) en Santiago ou na Coruña,
para descubrir unha forma distinta de
valorar as flores e a natureza. Telf.
654 834 280.

■ Ofrécese rapaza responsábel para coidar crianzas por horas en Vigo. Tlf: 687 315 234.

■ Mozo de 34 anos ofrécese para
traballar en Vigo como conserxe,
peón para a construción ou para
empresas de limpeza. Preguntar por
Alberto no telf. 616 870 908.

Miguel
Carballo
inaugura
unha mostra
da súa
pintura este
venres 18
na galería
Trisquel &
Medulio de
TUI.

■ Alugo piso na Coruña de 100 m2,
todos os cuartos con vistas ao mar,
totalmente equipado e reformado, por
500 euros ao mes. Perguntar por Xulia no 660 278 534 ou, ás noites, no
981 606 273.

EDGAR PLANS
Até este domingo 20 amosa
o seu traballo na sala Bomob.

XAVIER COSTA
Expón no Club Financeiro
até o mércores 30.

GRUPO PINCELADAS
Amosan o seu traballo no
Círculo Mercantil até este
domingo 20.

VIVIR NO ESPAZO
Até o 17 de abril, na sala I do
Centro Social Caixanova.

READ ME
Daniel Vila Seoane expón
no Universitas Café, na Cidade Universitaria.

JULI MOLARES
Até este venres 18 podemos
ollar as súas pinturas na
Casa da Xuventude.

ANTONIO HEREDERO
A Casa do Libro amosa a súa
pintura até final de marzo.

A Rede

sa, na Fundación Laxeiro
até o 15 de maio, o seu proxecto Coexistencias pacíficas, no que valéndose de
soportes fotográficos, debuxos dixitalizados e a proxección dun vídeo, nos fala
da súa preocupación pola
relación do individuo contemporáneo cos medios de
comunicación de masas.

LATITUDES II
Mostra conxunta de Almudena Fernández e Álvaro
Negro que podemos visitar
na Fundación Caixa Galicia até o 20 de marzo.

Páxina electrónica desta asociación para a
promoción da cultura. Engloba varios sitios
electrónicos como a revista galega Nordesía, unha bitácora e foro de discusión, un
magazine e, proximamente, unha plataforma de servizos e información cultural.♦

FOTOS DIXITAIS
O Colectivo Violeta presenta, até o martes 29, na Casa
das Mulleres (Romil 20) esta mostra de imaxes da Marcha Mundial das Mulleres
celebrada na cidade olívica.

AS VISIÓNS
DESDE OS FAROS
Mostra que podemos coñecer
de visitar o Museo do Mar,
onde estará até 17 de abril.

DANIEL VILA SEOANE
Este artista amosa o seu traballo no Universitas Café
até final de marzo.

ANTÓN CABALEIRO
O artista compostelán amo-

■ Alúgase casa para fins de semana
ou vacacións en Nogueira de Ramuín, na Ribeira Sacra. Totalmente

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

■ 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
■ Merco violoncello 1/8, de madeira
maciza. Chamar ao 629 955 152.
■ Véndese lote de móbeis antigos e
variados. Preguntar por Fátima no
665 386 661.
■ Merco montes na provincia de
Lugo, preferentemente occidental.
Contactar no 630 522 101 ou en moncho_com@yahoo.es.
■ Véndese Renault Super 5 coa ITV
pasada, en excelente estado, por 800
euros. Tel. 981 890 723.
■ Alúgase cuarto exterior en Santiago (zona de Conxo), con moita luz,
calefacción, con dereito a cociña en
piso a estrear. Telf. 687 581 137.
■ 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.♦

Esta mostra de Manuel Lemos vai estar na sala de exposicións II do Centro Social
Caixanova até o 28 de marzo.

ROSTROS
O retrato no umbral do século XXI é o fío condutor desta mostra que, até o 27 de
marzo, estará na sala de exposicións do Centro Cultural
Caixanova, na se presentan
fotografías, esculturas, pinturas ou vídeos de 35 artistas
contemporáneos da talla de
Cindy Sherman, Thomas
Ruff, Vik Múniz ou Thomas Shütte, entre outros.

As mellores imaxes pertencentes á Colección de Telefónica exhíbense até o 5 de
xuño na planta baixa do
MARCO.

www.ciclo.org

■ Música clásica para vodas. Chamar
ao 650 829 491 ou ao 981 507 925.

■ 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.

■ 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.

ECOS DE LA CREACIÓN

FOTOGRAFÍA
CONTEMPORÁNEA

CICLO

■ Ofrécese, gratuitamente, Instalación ou Montaxe para sá de arte, colexio, museo, etc. Elementos estruturados en forma de ángulo recto. Materia-soporte de madeira tratada con
xeso. Aplicación de cores titanlux polo
procedimento de action painting. Técnica mixta con aglutinación de pó de
mármore. A instalación conforma un
recinto con pequeno corredor de aceso. Para os nenos: as táboas permiten ver desde dentro o que hai fora.
Telf. 986 482 540 (Xesús).

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

tellano-Gallego de Xosé Mª Freixedo
e Fe Álvarez Carracedo. Ofertas ao
telf. 986 204 774.
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Anuncios de balde

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.

20 DESARRANXOS
O MARCO acolle unha
mostra sobre o Panorama
da arte brasileira, formada
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 ou do contido das mesmas.

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

■ MÚSICA

L-KAN
Esta banda presenta o seu
traballo Discazo, no que as
melodías e bases electrónicas se conxugan con letras
cargadas de intelixencia,
humor, macarrismo e unha
sinceridade aplastante, este
venres 18 ás 00:30 h. na
Iguana Club. Entrada anticipada por 8 euros en Elepé, Tipo, Gong e La Columna, ou por 10 na billeteira.
O sábado 19 tocan no mesmo lugar Bummer e máis
Hollywoos Sinners.

OMAR ACOSTA

ISMAEL SERRANO

Este sábado 19 ás 22:30 h.
e o domingo 20 ás 21:30
no teatro Ensalle celébrase
este concerto no que se fusionan os ritmos do folclore venezolano con composicións jazzísticas e flamencas.

A Asemblea Republicana de
Vigo (Amigos/as da República) organiza, para conmemorar o 14 de abril, un
concerto do cantautor madrileño, que se vai celebrar
no C.C. Caixanova o sábado
16 de abril, e no que se presentará o seu último traballo
discográfico Naves Ardiendo más allá de Orión. As
entradas xa están á venda
por 15, 17 e 19 euros, na billeteira telefónica de Caixanova (986 110 500 e 986
504 500), e na súa páxina
web www.servinova.com.

JOSEPHINE FOSTER
Actuará no MARCO o mércores 23 ás 20:30 h.

O CLASICISMO VIENÉS
Dentro do ciclo Audicións
comentadas, o martes 22 ás
10:30 h. no C.C. Caixanova.

Vilagar cía
■ EXPOSICIÓNS

FRANCISCO PAZOS
As súas esculturas poden admirarse na Casa da Cultura.

GUILLERMO PEDROSA
Mostra da obra recente do
artista, que co título Superficies Tensionadas se expón
na galería Arcana até este
venres 18.
■ MÚSICA

MORIATO
Trío de violín, violonchelo
e piano que tocará o mércores 23 no Auditorio.

Xinzo
de Limia
■ EXPOSICIÓNS

XOSÉ MANSO
Mostra de esculturas en raí-

ces de árbores na Casa da
Cultura.

Por to
■ EXPOSICIÓNS

PORTOCARTOON

Antón
Cabaleiro
amosa a
súa obra
Coexistencias
pacíficas
na Fundación
Laxeiro
de VIGO.

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.

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 as segundas feiras.♦

Carlos
RodríguezMéndez
inaugura
este venres
18 unha
mostra no
Espazo
Anexo
do MARCO,
en VIGO.

A

mas e Fumanchú ian trasladarse á política. Hai agora
quen protesta por ese retrato
cinematográfico de Hitler como un ser humano, coma se
poidese ser outra cousa. Queren converter a política nunha

ntes falar de bos e
maos era un xogo infantil. Cando chegou
Reagan ao poder e amoedou
a expresión “o imperio do
mal” abriuse a sospeita de
que as caricaturas de Fanto-

Ano XXVIII.
IV Xeira.

linguaxe binaria, acendidoapagado, positive-negative
que din os norteamericanos.
Linguaxe simplificada que
tende ao irracional, que non
serve para comprender o
mundo: Deus ou o Diaño.♦
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Miguel Allo
‘En Bélxica teñen asumida a muiñeira’
MAR BARROS
Alma mater do grupo galegobelga Camaxe, Miguel Allo está
a presentar estes días en Galiza o
seu primeiro traballo discográfico Imaxes, xunto con Verónica
Codesal, a galega que representou a Bélxica en Eurovisión. Fillo
de emigrantes en Bruxelas, Miguel define o traballo como “un
álbum dun galego na emigración
namorado da tradición galega
que amosa as instantáneas da
súa vida a través da música”.
Agora volve a Galiza con Imaxe debaixo do brazo e con certo sabor de morriña na boca.
Cal é a historia que hai detrás
de Camaxe?
Nacín en Bélxica de pais galegos, da Illa de Arousa. Comecei a tocar a gaita aos nove anos
no Centro Galego de Bruxelas,
onde tamén coñecín a Verónica
Codesal. Dende alí estiven tocando en grupos tradicionais e
creando outros novos. Hai catro
anos nace o proxecto de Camaxe
co propósito de ofrecer algo novo. Para darlle forma púxenme
en contacto con músicos de alá e
asocieime con Marc De Matelaer, quen faría boa parte dos
arranxos. Todos os compoñentes
son belgas, agás un que é bretón
e Verónica, que é galega. Aos
músicos gustoulles o proxecto e
comezamos a traballar no disco.
É arriscado facer muiñeiras en Bélxica?
Non. Dende pequeno toco a
gaita alá e temos ido a moitas festas do norte do país. Alí teñen un
folclore parecido ao noso. Así que
nós, de sempre, mesturabámonos
con eles sen problemas. Bruxelas
é unha cidade multicultural onde
é doado escoitar de todo.
No proxecto tamén partici-
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pa Verónica Codesal, a cantareira que se coñeceu en Galiza
a través de Eurovisión. Que
pensa que supuxo este feito?
Sobre todo unha boa ocasión
para dar a coñecer a nosa musica
un pouco máis. Estamos encantados de que fose ela a cantar e
que o rapaz do grupo Urban Trad
tocase a gaita. Moi contentos,
como todos vós aquí.
Si, chamou moito a atención.

Mais eles empregaban unha lingua inventada. Supoño que non
se complicaría tanto a vida.
Nós empregamos o galego. O
traballo fíxeno partindo da tradición. Non son moi partidario de
escribir letras, pero as dúas que
se inclúen no disco están en galego. Será porque estou namorado
da miña terra e non vexo por que
teño que cantar noutra lingua.
E non xorden problemas

polo idioma?
Todos escoitamos música en
inglés. Se che gusta o que fas
non existen dificultades porque a
música é universal.
Como o seu están a xurdir
diferentes grupos galego-belgas. Cómpre empezar a falar
dun novo boom do folk galego
máis alá do Padornelo?
Xa hai anos que empezou esta explosión alá. Cando saíu o primeiro traballo de Ialma tivo unha
acollida moi boa. Aquí empezaron a ser coñecidas a partir de Eurovisión, pero en Bélxica son un
grupo consagrado, non hai máis
que ver as listas de concertos.
A estas altura, entón, os
belgas xa deberon de aprender
a aturuxar.
(Risas) Hai moitos que están
a aprender a tocar a gaita, o tambor, a pandeireta. Hai gaiteiros
que valen de verdade a pena, como o gaiteiro de Ialma, co que
gravaron os dous primeiros discos. Non é galego pero é un músico excepcional.
Onde pensa que vai ser mellor a acollido o disco, en Galiza ou nas listas europeas?
Son galego así que non poder
tocar aquí sería algo moi doloroso. É importante tocar fóra e difundir a cultura, pero se en Galiza non te recoñecen é como non
facer música galega.
Que pensan os seus pais do
disco?
Xa sabes como son as nais,
para a miña de pequeno eu era o
mellor gaiteiro. Pero o disco era
unha cousa diferente, máis inaccesíbel. Eles non podían concibir
que sacara un disco galego en
Bruxelas. Pero viñeron ao primeiro concerto que demos e emocionáronse moito. E para a miña nai
sigo a ser o mellor gaiteiro.♦

O sangue dos Cortiña
MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ
As terras do Ribeiro acolleron unha epopea, mais tamén unha guerra
tan cruel como descoñecida. A rápida e áxil invasión de Galiza polo
exército napoleónico transformouse, pouco a pouco, nunha irredenta
guerra de guerrillas contra o invasor da terra. O sangue dos Cortiña é un
relato privilexiado daqueles anos de ocupación francesa e tamén da mítica da solidariedade e da grandeza dunha loita de liberación.

A NOSA TERRA

Suflé e
merengue
MANUEL CIDRÁS

A

o president Maragall hai que lle recoñecer a capacidade
sintética de designar as
cousas máis complexas.
Dende a súa intervención
no parlament de Catalunya
o problema do financiamento irregular dos partidos chámase xa o “tres por
cento”; e a inflamación dialéctica do debate partidario
é o “suflé”. Tal e como vaticinou o honorable, ben
logo baixaron as claras en
punto de neve: unha breve
entoación de mea culpa e
nin se presentou a anunciada querela nin a moción de
censura chegou a ser votada. Por máis que o PP queira facer do naufraxio do
Carmel o petroleiro afundido do PSOE, o asunto das
comisións ilegais non vai
ser esclarecido en sede parlamentaria. Que investigue
o fiscal anticorrupción cando volva de Marbella.
A baixada do suflé era
doada de prognosticar,
porque o cobro de comisións ilegais é un tema
delicado para calquera
partido con responsabilidades de goberno. Quen
tire a primeira pedra pode
fender unha tella propia.
O asunto, dende logo,
trascende o caso concreto
e mesmo vai alén do espiñento problema do financiamento dos partidos.
Xa temos apuntado
aquí nalgunha ocasión que
a corrupción na vida pública deriva, máis que do afán
de lucro dos políticos (que
tamén conta, de certo, se
habemos de crerlle a algún
conselleiro), da mercantilización da política. Isto é,
dun sistema no que os partidos son marcas que concorren no mercado dos votos.
O mercado todo o invade
nos nosos días, mesmo os
espazos do fair play e da
competición deportiva, con
máis razón os da política.
Fainos recordatorio diso cada día Florentino Pérez, que
non é presidente do suflé
senón do merengue. Tamén
o merengue cotiza á baixa
nestes tempos nos que tanto
manda Catalunya porque
Zapatero é culé.
Está ben que se investiguen as comisións ilegais,
que se depuren responsabilidades, que se regule e vixíe o financiamento dos
partidos, pero poucos avances substanciais pode haber
na moralización da vida
pública mentres non se atalle a mercantilización da
política. E aí pouco pode
facer a fiscalía. A ese gato
tan rabudo só lle pode poñer o axóuxere a cidadanía,
facendo que non gañe sepre
a liga o que máis camisolas
vende. Claro que, a estas
alturas do partido, non ten
moito sentido falar da soberanía do consumidor.♦

