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Caixa Galicia
propón
a Méndez
para presidir
Fenosa

FUNDADO EN 1907

(Páx. 17)

1,75 euros

A maioría dos peregrinos
serán tratados como turistas

Zapatero bendí
o pacto de goberno galego
(Páx. 10)

O Estatuto catalán
non prexudicará
economicamente
a Galiza
(Páx. 12, 18 e 19)

Pepe Carreiro

A nova
cara
do
Xacobeo

Entrevista
coa secretaria
xeral de Política
Lingüística
(Páx. 9)

O NOVO ESTATUTO CATALÁN ESTÁ A SERVIR DE ÓPTIMA DESCULPA
para reavivar a tensión política de tempos do aznarismo, nunca
apagada de todo, e para manter pretas as filas do actual partido da
oposición. Ao mesmo tempo, a situación dos presidentes socialistas en Santiago e Madrid comeza a ser confusa. Asustados pola
escalada mediática conservadora, sempre en pe de guerra, e polas
súas posíbeis repercusións electorais, parecen ter decidido aliarse
coas posturas que en Cataluña so representan ao 12% do parlament, é dicir co Partido Popular. Deste modo, o mapa de partidos
de Cataluña e do resto do Estado veñen de exhibir, de forma
patente, as súas diferencias. Diferencias que, como calquera politólogo sabe, distinguen máis a dúas sociedades que calquera carta magna ou estatuto teóricos. Dado que o PSOE carece de maioría en Madrid para correxir por si só o proxecto de estatuto catalán, parece abocado, hoxe por hoxe, a secundar a liña do PP, mesmo enfrontándose a Maragall, ou a seguir, mentres poida, na corda frouxa, deseñada por Zapatero. Pola súa parte, Touriño atópase ante a tesitura de primar o seu cargo de presidente da Xunta ou
o de secretario xeral do PSdeG. Até agora, a aceptación sen matices dos orzamentos anunciados por Madrid e a crítica ao estatuto
aprobado en Cataluña apuntan á segunda opción, aínda que anteriores apoios a Maragall fixesen agardar o contrario.♦

MILLOR QUE DICILA FORA PINTALA...

O Consello de Europa
esixe máis apoio ao galego
(Páx. 15)

PACO VILABARROS

50 ANOS CON MERLÍN E
FAMILIA. Galaxia está a
celebrar o 50 aniversario
da primeira edición do Merlín
de Cunqueiro cunha macro exposición situada no Museo do Pobo Galego.
Con tal motivo publica Millor que dicila fora pintala, un libro deseñado e
ilustrado por Fausto Isorna que recrea o mundo de Merlín cos ollos do novo
tempo, unha nova estética, unha nova mirada.

O cine ten máis fronteiras
que a emigración
(Páx. 29)
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Os albergues serán de pago, coma no resto do Estado

O Camiño de Santiago deixará de ser
unha bicoca
H. VIXANDE

A Dirección Xeral de Turismo da Consellaría de Innovación vai cambiar a xestión do albergues
do Camiño para racionalizar esta ruta. De primeiras, está previsto cobrar unha cantidade que
permita sufragar o servizo. Supón un cambio na forma de entender a peregrinaxe do Xacobeo.
Este que escribe visitou máis
dunha vez os cinco continentes e
nunca atopou unha ganga como
a Galiza. Facer o Camiño de
Santiago ao seu paso por Galiza
era até agora unha bicoca: non se
pagaba polos albergues. Iso si,
había que a ir a pé, en bicicleta
ou dacabalo. Agora, van mudar
as tornas; o descontrol das hospedarías vai rematar cando a Dirección Xeral de Turismo impoña unha taxa que permita pagar o
servizo que se dá.
A Xunta dá grande importancia ao Camiño “como gran referencia do turismo cultural,
mesmo no ámbito estatal e internacional”, por iso quere mimalo
e actualizar os servizos que se
prestan, escasos e en malas condicións.
Moi pronto, os maiores de
idade que fagan o Camiño Xacobeo, terán que pagar entre catro e
cinco euros por durmir nun albergue oficial. A cambio, mellorarán os equipamentos e, sobre
todo, poderá reservarse por anticipado, para evitar quedar sen lugar no que pasar a noite.
Até agora, os peregrinos, aínda que non pagaban un can, durmían e esixían calidade como se
estivesen nun hotel, segundo confirman moitas das hospitaleiras
do Camiño. Ademais, chamados
polo reclamo do “gratis total”,
acudían todo tipo de persoas que
pouco tiñan de “piadosos peregrinos”. Todo o contrario, nos albergues quedan numerosas pegadas
de vándalos que estragaban o material e non deixaban durmir aos
que de verdade querían completar
esta histórica ruta cultural.
Facer o Camiño era unha auténtica odisea: soportar noites sen
durmir, deitarse moi cedo e madrugar moito para chegar axiña
ao seguinte albergue e topar cama
na que descansar. Acontecía así
nos case corenta albergues públi-

Os peregrinos van andando, en bicicleta ou dacabalo, pero nunca saben se pasarán a noite a cuberto.

cos que hai no noso país. Deste
xeito, os servizos moitas veces
eran espartanos e non cabía a posibilidade de facer reservas.
Poucos cartos e
moitos problemas
O resultado era que a maioría
dos que facían o Camiño eran
persoas novas con poucos recursos que optaban por unha forma
económica de facer turismo que
non deixaba moitos cartos e que
provocaba moitos disturbios.
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Vén da páxina anterior

rístico, os propios peregrinos,
etc.)”.
O propietario dun albergue turístico –que se distingue dos de
peregrinos en que é privado e cobra polo servizo– alertou da imprudencia de impor de súpeto prezos moi elevados por pasar a noite nos albergues oficiais. “Cómpre
ter coidado, non vaia ser que rematar cunha mala práctica implique acabar con todo o turismo Xacobeo”, alertou. Este empresario
prefire falar de gradualismo, “é
dicir, cobrar dous euros o primeiro ano, tres o segundo e catro ou
cinco o seguinte”.
Outro aspecto que sinala este
empresario é a diferenza que hai
entre o turista e o verdadeiro peregrino. “Sería o sector público
quen debería sufragar os albergues dos verdadeiros peregrinos
cando estes non teñen recursos?”, pregunta o empresario;
“ou sería a Igrexa, a través dos
seus conventos a encargada de
facelo?”, engade.
En todo caso, no que parece
que hai bastante acordo é na necesidade de impor unha taxa que
cubra o custe do servizo nos albergues propiedade da Xunta e
dos concellos.
Noutras zonas do Estado, o

pagamento por
gratuítos. Cómfacer noite nun
pre lembrar que
peregrino
albergue
está
Galiza tiña máis
bastante estendi- non valora o servizo peregrinos pordo, o prezo oscique o albergues
la entre os dous que recibe porque
galegos eran grae os tres euros. non paga por el,
tis mentres que os
Son poucos os
casteláns eran de
casos que che- aínda que é
pago. En Castela
gan a catro euesta opción supufrecuente
que
esixa
ros. Grazas a iso
xo certo descenso
tamén naceron como nun hotel.
no número de tuservizos compleristas. Na Galiza
mentarios.
esta é unha conGaliza soporsecuencia inevita moito máis que calquera ou- tábel, pero tamén implica que se
tra zona do Estado o mantemen- aumenten os ingresos por turisto do Xacobeo. O número de pe- mo e que se promova maior caregrinos aquí é moi superior por lidade nesta actividade.
varias razóns. Sarria é un exem“Moitos concellos xa están faplo, está situada a cento dez qui- cendo contas cos cartos que van
lómetros de Santiago, co que recibir grazas á taxa que se aplicacomezar o Camiño aí xa dá de- rá nos albergues, mais deben ter
reito á Compostelá, o certifica- en conta que haberá unha diminudo de ter feito esta ruta. Con es- ción no número de peregrinos e a
ta premisa, moitos peregrinos marcha dalgúns a outros establecomezan o Camiño nesta vila. cementos privados que ofrecen
Por outra banda, a Xunta conse- servizos máis completos”, advirte
guiu unhas cifras moi altas de un empresario propietario dun alperegrinos grazas a unha conta- bergue turístico no Camiño.
bilidade creativa e á difusión de
varios Camiños complementa- Abrir mercados
rios tanto desde o norte como
desde o sur. A estes Camiños A calidade é un obxectivo da Diacudiron moitos peregrinos rección Xeral de Turismo. Agora
atraídos tamén polos albergues só queda acudir aos mercados á

O

procura de visitantes de máis alto poder adquisitivo. “Imos promover a actualización e modernización da imaxe turística de
Galiza, para mellorar a nosa posición nos mercados emisores
máis próximos (ámbito da Península Ibérica e países europeos
próximos, caso de Reino Unido,
Francia, Alemaña e Italia)”, sinalou a Consellaría de Innovación
e Industria.
En xeral, os obxectivos que
marca a Consellaría de Innovación, ademais de mellorar a calidade, van orientados a que o turismo non teña tanto carácter estacional, a diversificación de
ofertas e que sexa sustentábel. Se
se cumpren estas metas, haberá
continuidade ao longo de ano na
chegada de visitantes e ampliarase a tipoloxía dos mesmos.
A información é outra das bazas coas que conta xogar a Consellaría de Innovación. A mellora
virá pola coordinación das oficinas de información dependentes
tanto da Xunta como da Administración municipal. Unha das consecuencias visíbeis máis inmediatas será a unificación da información turística como das bases de
datos ou a apertura conxunta entre a Xunta e os Consello de centros de atención aos visitantes.♦

A picaresca, norma da rota xacobea
Aínda que hai moitos casos
exemplares de albergues e de
peregrinos, no Camiño a picaresca vale para todos: peregrinos, concellos, hospitaleiros...
A gratuidade dos albergues implicaba unha falta de transparencia na xestión que aproveitaban uns e padecían outros.
Había todo tipo de casos,
desde peregrinos que levaban
coche de apoio para ocupar ben
cedo as prazas dos albergues até
hospitaleiros que non daban cama aos españois.
Ao seren gratuítos os albergues galegos, os concellos procuraban tirarlle algún proveito a
servizos que ofrecían pero que
non daban ou a servizos incompletos. Un caso relativamente
frecuente era instalar unha máquina de lavado e outra de secado, pero non poñer onde tender
a roupa, de forma que non quedaba máis remedio que usar a
secadora, pola que cobraban.
Os hospitaleiras –na maior
parte dos casos son mulleres–
tiñan unhas condicións laborais
moi precarias, estaban empregadas como limpadoras con
contratos de poucas horas pero
xornadas laborais extensas, pagas ínfimas e constantes cambios das empresas que as contrataban, o que lles impedía ter
antigüidade laboral. Esta situación facía que moitas estivesen
queimadas, enfrontándose a uns
peregrinos que ás veces non facilitaban o seu labor.
Unha práctica que ten acontecido foi a de impedir o acceso
de peregrinos españois aos albergues. De chegar esta información aos medios de comunicación madrileños, sen dúbida
terían axitado a pantasma dalgún Carod Robira. Mais non se

A hospitaleira
de Sarria, de
armas tomar
Mari Carme Arias López é a
hospitaleira máis célebre do
Camiño, aínda que non a
máis popular. Só hai que acudir a calquera foro de
internet para comprobar o
querida que é. Os insultos e
descualificacións contra ela
proceden de lugares tan
diversos e de tantas persoas
–que por outra banda non
dubidan en identificarse– que
non cabe a posibilidade de
que sexa vítima dunha
campaña de descrédito. Máis
ben dá a impresión de que é
unha opinión moi sentida entre os peregrinos que pasaron
polo albergue de Sarria.
Ademais do seu mal
carácter, destaca por unha
especie de cruzada contra as
persoas obesas. Son varios
os casos de peregrinos que
tiveron que escoitar que estaban “gordos” e que nesas
condicións non ían rematar
o Camiño.
Por outro lado, a cociña
deste albergue permanece
continuamente avariada, á
espera de que chegue un
técnico que non dá aparecido. Grazas a isto, un servizo
menos que limpar. Respecto
a auga quente, dura menos
que un suspiro, o que desalenta aos peregrinos que se
queren duchar –e que en
consecuencia manchan a
ducha.

A

súa teima
coas persoas
obesas fixo
que chamase
gordos
a un bo número
de peregrinos.

mentos dos concellos, dos peregrinos ou das hospitaleiras está
a inexistencia dunha taxa polo
servizo, o que dá lugar a equívocos e a falta de transparencia.
Cuns servizos homologados e
publicados oficialmente, a posibilidade de reclamación protexería os dereitos dos usuarios.♦

Hai moitos albergues exemplares. Un caso é o de Bruma, no concello de Mesía.

trataba de xenofobia, as hospitaleiras que recorrían a esta práctica incluían os galegos no colectivo de españois, e negaban o
acceso a este grupo porque son
menos dados a dar unhas propinas que precisaban para completar o seu escaso salario.

Moitos dos peregrinos recalaban na Galiza como forma de
facer turismo barato. Cando proviñan do Estado –incluída Galiza–, a miúdo eran moi novos.
Deste xeito, eran frecuentes os
casos de vandalismo e incivismo.
Na xénese destes comporta-

Algúns albergues
evitan os galegos e
españois
porque son pouco
dados a dar propina.

As queixas contra a hospitaleira de Sarria aparecen
mesmo nos foros da páxina
oficial do Xacobeo e ten habido reclamacións ante as
autoridades galegas, mais
até o momento non houbo
ningunha consecuencia. De
todos xeitos, os seus detractores admiten que é difícil
substituír a unha persoa
blindada polo PP.
Aínda que a hospitaleira
de Sarria ten mala fama,
non todo o mundo pode dicir que se portou mal con
el. Un peregrino de 68 anos
que fixo varias veces o
Camiño coñece a fórmula
para abrandar os corazóns
máis duros. “Sempre dou
cinco euros nos albergues
gratuítos, diante dos hospitaleiros, e non tiven xamais
problemas con eles. Neste
caso, a hospitaleira [de
Sarria] deume bastante parola e moita información”,
afirma este peregrino.♦
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A resistência de um presidente

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

CAMILO NOGUEIRA

Son emigrantes en
Bruxelas. Cada vez
que veñen, levan de
volta na maleta os
episodios gravados
de Shin Chan e dos
Tonechos. Por que
non os edita a TVG,
como fan algunhas
televisións con outras
series?

A Fundación Barrié
está a piques de
inaugurar, nas súas
novas instalacións de
Vigo, unha magna
exposición sobre “A
Galiza industrial”.
Cos rótulos
monolingües. En
castelán. Complexos
fóra. Nada de
galleguismos.

Conferencia de
Aznar en Nova York.
Pouca xente. Falaba
de política
internacional. Pero os
que se perderon unha
auténtica novidade
foron os lingüistas. O
ex presidente púxose
a falar inglés e soltou
polo medio a palabra
“formidéibol”. Foi un
auténtico “momento
Chema”.

Ao pirateo e crise
do disco, súmase
agora o do cine. O
65% dos DVD son
ilegais. O ano
pasado

O presidente do Brasil
vive momentos
difíceis. O acosso dos
meios de comunicação
não conseguiu, no
entanto, debilitar a sua
popularidade. Em
2006, ele poderia
ganhar novamente as
eleições.

ROI FERNÁNDEZ

P

assaram já muitos meses desde que começou no Brasil o acosso conservador
contra o Partido dos Trabalhadores e
contra o Presidente Lula, tentando evitar a
consolidação do partido como força política
hegemónica no país e a consecução de um
segundo mandato na Presidência.
Mas nunca choveu que não escampara. A
situação pode mudar radicalmente com a
eleição como Presidente da Cámara de Deputados de Aldo Rebello, o dirigente do Partido
Comunista do Brasil. Até hai poucos meses
ministro com Lula, Rebello assumiu essa responsabilidade após a dimissão forçada do anterior Presidente Severino Cavalcanti, que fora eleito peolas forças da oposição lideradas
polo Partido Socialdemocrata do Brasil frente
a dous candidatos de um PT nisto dividido.
Influirá igualmente na situação o conhecimento de sondagens que demonstram que,
de celebrarem-se hoje as eleições, Luiz Inácio Lula da Silva poderia ser de novo Presidente. Venceria candidatos como José Serra,
prefeito de São Paulo e o seu opositor nas úl-

timas eleições presidenciais, ou Geraldo
Alckmin, Governador do mesmo Estado,
ambos pertencentes ao PSDB do anterior
Presidente Fernando Henrique Cardoso.
O PT e o Lula podem tomar agora novas
forças. E não apenas para manterem a resistência democrática frente à contínua intoxicação dos conservadores e dos grandes interesses políticos, económicos e mediáticos,
senão também para corrigirem os erros cometidos e fortalecerem a ilusão e o acerto na
revolução humanitária e democrática que
lhes corresponde realizar.
A ofensiva conservadora foi brutal. Obscureceram a campanha eleitoral de Lula em
2002; anunciaram catástrofes económicas
quando logrou a Presidência; criticaram-no
depois duramente por optar por uma estratégia
de governo que assegurase os equilíbrios macroeconómicos como condição de um programa de progresso e, contraditoriamente, não reconheceram os méritos do Governo nos programas educativos, na criação de emprego, no
reparto da propriedade da terra, nas medidas

contra a marginação e a pobreza, no avance
das infraestruturas de comunicação, na cooperação com os outros paises latinamericanos ou,
em geral, na presença internacional do Brasil.
Agiram assim as mesmas forças que nos
passados meses fizeram todo o possível por
criarem um estado de opinião destinado a provocar a dimissão do Presidente ou a apresentação de uma solicitude de impeachment no
Parlamento –o Presidente “não podia não saber”, disse Cardoso– querendo desacreditar o
Lula e o PT. Tentam que o Presidente Lula perda a sua reputação para impedir a repetição do
seu mandato e não só querem derrotar o PT,
senão destrui-lo como uma alternativa de esquerda construida durante 25 anos de esforço
em favor dos marginados e da nação inteira.
A ofensiva contra eles não se limitou ao
Brasil. As informações dos média dominantes
na imprensa estrangeira, e particularmente na
do Estado espanhol, foram em geral contrárias
ao Lula e favoráveis à oposição, principalmente ao PSDB, dando por certa a desaparição
Continúa na páxina seguinte

Cartas

Sementando cultura
Nunha vella taberna, enchendo o
ar de poesía, invitado pola Asociación “Máis libros” síntome feliz e agradecido sobre todo porque
o acto se converteu nunha sinxela
e emotiva homenaxe a Luís Bará.
Ninguén dúbida do bo traballo do que até agora foi concelleiro de Cultura en Pontevedra e
agora é director xeral de Difusión Cultural, pero eu quixera
destacar entre os seus méritos un
importante logro: o ilusionar e
facer unha cidade máis culta,
non só para os intelectuais, senón para todo o pobo, dándolles
participación a todos os colectivos, asociacións e persoas de toda condición que tivesen algo
que achegar, escoitando sempre
novas ideas e iniciativas.
Bará foi quen de ilusionar
nun tempo de apagón cultural, liderando o rexurdimento dun novo alborexar da cultura popular,
cunha aposta moi forte polo idio-

ma e o traballo colectivo. Axiña
se decatou de que a cultura ten
como índice de expresión o idioma. Que un pobo pode ter os mellores dramaturgos e artistas, poetas ou escritores, pero se rexeita
a súa língua, tende a ser colonizado, e que nas tradicións e na
memoria está a verdadeira riqueza, de aí a súa aposta na recuperación e potenciación de festas
coma a das Cabazas, dos Maios,
do Antroido, do Demo, a Noite
dos Calacús e a recreación da
Feira Franca.
Bebeu das fontes máis populares, escoitando a cidade, as
parrroquias, os rueiros... etc, e
devolvéndolle ao centro de Pontevedra unhas participativas e
masivas Festas da Peregrina.
Foron tempos dos Domingos
do Principal, Salón do libro, Teatro, música e humor polas rúas e
prazas. Anos dedicados a persoeiros que deixaron forte pegada
entre nós, recoñecemento de poetas locais esquecidos, como Luís

Amado Carballo ou Vidal Fraga,
do Memorial Ricardo Portela, de
Cantos na Maré, Ano da Música.
Tempos de dotar de vida vellos
edificios rehabilitados. Tamén
foron tempos de solidariedade no
ano negro do Prestige.
En fin, foron anos ilusionantes, de traballo arreo para plantar
semente de cultura que xa está a
dar os seus froitos.
Luís Bará, bo e xeneroso,
deixa esta cidade despois de acadar que sexa un referente cultural na Galiza de progreso e benestar que todos desexamos.♦
ANTÓN ROEL
(PONTEVEDRA)

‘La Voz’
contra Torrente
A última película de Santiago
Segura, Torrente 3, deu lugar a
unha información do periódico
La Voz de Galicia que se sentiu

molesto por unhas opinións do
protagonista sobre Galicia, os
galegos e, máis en concreto,
sobre Viana do Bolo. Penso que
a interpretación dese xornal é
errónea, porque Torrente non é
un modelo. O que el asume, racismo, xenofobia, vicio, chulería, etc, non son exemplos a seguir. O obxectivo de Santiago
Segura é precisamente ridiculizar eses comportamentos e así
o interpretan os milleiros de espectadores que van ver a película.
Criticar a Segura por esas escenas é como se criticásemos a
Reixa pola letra da súa canción:
“Viaxeiros ao tren, galegos tamén”.
En ambos casos, o que fan
Reixa e Segura, é xustamente
xogar coa retranca, por certo
tan galega, para criticar o contrario.♦
ELISEO GONZÁLEZ
(OURENSE)
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Vén da páxina anterior

próxima do actual Presidente e a redução do
poder e mesmo a disolução do Partido dos Trabalhadores. Foram-lhe atribuidos inclusive
problemas dos demais partidos ou personalidades da oposição. Como exemplo de esta atitude, a aparição de possíveis falcatruas económicas internas praticadas polo dimitido Presidente da Cámara de Deputados apresentaram-se
como parte da crise do Governo do Brasil.
O PT tem, decerto, responsabilidades na crise. Levado polo que se demonstrou como um
perigoso pragmatismo, sendo a primeira força
política no dividido sistema político brasileiro
mas estando mui afastada da maioria absoluta,
procurou o apoio necessário adaptando-se a práticas habituais no Parlamento, sendo acusado de
premiar economicamente o apoio de deputados
de outros partidos. Para compreender o contexto político(1) no que manifestam este tipo de práticas –cuja eliminação precisa de uma reforma
profunda do sistema eleitoral e de representação
política– há que pôr em evidencia que são centos os deputados que trocam de partido: o 30%
como média em cada legislatura; já 149 de 513
deputados na presente e um número maior na
legislatura anterior. Uma parte dos deputados
trocam de partido mais de uma vez na mesma
legislatura. Alguns deles fizeram-no quatro vezes. A “casa das cadeiras voadoras”, denominou
por este motivo a Cámara de Deputados o professor Carlos R. Melo.
Porém, frente à realidade da crise o PT e
o Presidente não ficaram mão sobre mão, indiferentes ou paralisados: assumiram a sua
obrigação dando lugar à dimissão dos principais dirigentes do partido e de ministros destacados do Governo, abrindo un processo
congressual destinado a preparar um futuro
mais firmemente separado das práticas negativas do sistema institucional do Brasil e decidido a impedi-las, ao mesmo tempo que
adequam os ritmos da aplicaçâo do programa
de Governo, incidindo em transformações
sociais que não devem ser adiadas.
Mas a responsabilidade que o PT já assumiu não pode esconder que os ataques das
forças conservadoras e reaccionárias ao Presidente Lula e o seu partido se teriam produzido igualmente sem a existência dos erros cometidos. Essas forças procurariam outras formas de combate, algumas delas já praticadas
contra eles na longa marcha que percorreram
o PT e o Lula desde hai tantos anos. Não se
pode, por outra parte, desligar o acosso a Lula com outros que se produziram e seguem a
produzir-se no mundo desde a direita partidária do capitalismo neoliberal contra as forças
governantes democráticas e da esquerda, dan-

do lugar a uma autêntica luta de
agresividade militarista. O PT, e
entam que o os partidos da esquerda e democlases contra os trabalhadores, a
uma luta aberta dos ricos contra
cráticos aliados, concretam prinos pobres. Com argumentos dife- Presidente Lula cipalmente as aspirações transrentes mas com uma mesma deformadoras do Brasil, dandoperda a sua
terminação, com o apoio de
lhes corpo e fortaleza às de toda
meios de comunicação de in- reputação para Latinoamérica e impondo-lhes
fluência decisiva, tentam sisterespeito aos EE UU. Deve seguir
impedir a
maticamente derrubar governos
sendo assim depois de 2006 conou presidentes eligidos democraseguindo mais uma vez a Prerepetição
do
seu
ticamente e respeitosos das libersidência do Brasil. Resulta certo
dades nas condições às vezes dra- mandato e não que querem superar as dificuldamáticas de cada Estado.
des existentes para estender o
só querem
Não falta gente da esquerda,
seu programa em favor dos marou que se pretende assím, que
ginados, para estes integraren
derrotar
o
PT,
não tem o vigor crítico necessátoda a súa força popular e a sua
rio para diferenciar os erros que senão destrui-lo imensa criatividade cultural no
possam cometer os democratas e
conjunto da sociedade brasileira.
os partidos da esquerda da intoMuitos sabemos da grande
como uma
xicação propagada polos podeforça intelectual e da honradez
alternativa de pessoal dos militantes do PT e
res conservadores, expertos na
difussão de profecias autoanundos seus aliados progresistas,
esquerda
ciadas em contra das forças de
encabeçados por Luiz Inácio Luprogreso quando estas se encala da Silva, e estamos certos de
construida
rregam do poder.
que o conseguirão. Para nós, os
O PT e Lula merecem o durante 25 anos galegos e galegas, orgulhosos de
apoio da esquerda mundial. Foi
partillhar com eles as mesmas
em Porto Alegre governando ali de esforço em palabras, está confiança tem um
o PT onde tomou corpo a ideia
senso especial.♦
favor dos
de que outro mundo é possível,
quando uma boa parte da esCAMILO NOGUEIRA é engenheiro
marginados”
querda dava por certo que resulindustrial e licenciado en Ciências
tava impossível apresentar alterEconómicas. Foi deputado no Parlanativas frente à globalizaçao neoliberal e a
mento da Galiza e no Parlamento Europeu.

‘T

Xosé Lois

(1) O número de partidos é no Brasil singularmente abundante: na esquerda: PT, PDT, PSB, PPS, PCdoB e PV; no
centro: PMDB e PSDB; na direita: PP, PFL, PTB, PL.

descargáronse, só no
Estado español, 13
millóns de películas,
vendéronse 17 millóns
no top manta e
realizáronse 32
millóns de copias
privadas. O único
invento cultural que
resiste ás novas
tecnoloxías é o máis
antigo: o libro.

Segundo os últimos
coñecementos
xenéticos, o mar non
é “unha gran sopa
sen barreiras”, como
se pensaba. O 85%
das secuencias
xenéticas son
diferentes cada 350
quilómetros e moitas
das especies son
únicas. A maior
parte da bioloxía é
local (Craig Venter,
xenetista. El País, 4
de outubro).
Espérase que Raxoi
convoque unha rolda
de prensa de
contado para
botarlles a culpa ao
goberno e aos
nacionalistas.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Non é cuestión
de alturas no valado
Dá moita mágoa ollar todos os
días as manciñas mancadas e os
pés esfolados dos africanos que
pulan o valado que separa o Marrocos miserento da rica España.
Non pode ser cousa de culturas
nin de xeografía cando é só un
aramio de espiño o que separa as
tres comidas ao día da fame.
Porque en definitiva o problema é ese. Construíron un
mundo (os que mandan, non
nós que somos monicreques
nas súas mans) onde a partir
dunha determinada raia, o que
é para uns é humano e necesario, para outros é un luxo inalcanzábel. Os inmigrantes que
abarrotan os campos de refuxiados de Melilla ou Almería
non queren conducir un Mercedes ou seren estrelas de rock
(haberá quen o queira, ocorre
igual aquí), só queren ter unha

oportunidade para poderen vivir sen afogos, sen fames día si
e día tamén, sen temeren que
unha guerra calquera lles arrebate a familia.
Calquera que olle un mapamundi físico ha ver o que supón
a mancha de area do Sáhara.
Ese deserto non é cousa de
chanza. Debe custar un mundo
atravesalo a pé; non debe ser

cousa do vicio ir pasar penurias
botado polo mundo adiante sen
saber que vas encontrar. Se esa
xentiña marcha da súa casa é
porque non ten máis remedio,
porque ou ben foxe ou ben morre. E antes de morrer, unha
persoa fai o que sexa. Así que
de nada valen os valados nin os
policías, igual que de nada vale
botar o lixo debaixo das alfom-

Os textos enviados a esta sección non deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome, enderezo,
documento de identidade e asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de publicación e resume.
Non se mantén correspondencia
sobre orixinais non solicitados.

bras. Ao final aquilo que non
queremos ver diante acaba por
aparecer de novo diante dos
ollos.
Os habitantes deste próspero occidente debemos ter en
conta que se queremos seguir
comendo tres veces ao día, se
queremos impedir que as nosas
cidades se convertan en remedos das megalópoles latinoamericanas ou asiáticas, que están
arrodeadas de murallas de miseria, temos que poñer a venda
denantes da ferida, temos que
concienciarnos de que hai que
compartir a nosa riqueza e crear oportunidades de desenvolvemento sostíbel en África e
demais zonas pobres. Está claro
que ninguén emigra por gusto
nin por vir delinquir ás nosas
rúas. Non sexamos inxenuos.♦
PILAR VÁZQUEZ
(A CORUÑA)

Na vendima, nun
lugar da provincia
de Ourense. Un
vendimador solta:
“Vou ir ao traballo
que seica hai un
incendio. O
compañeiro ouviuno
na radio pero non
estaba atendendo”.
El e o compañeiro ao
que se refería son
vixilantes forestais,
adscritos a un posto
de garda, e así de
seria levan a cousa.
A vendima é a
vendima.♦
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A Coruña

Os ‘donos’ do porto
MANUEL LUGRÍS

A substitución de Guillermo Grandío á
fronte da Autoridade Portuaria adíase máis
do esperado. Hai presións para que non se
mude nada sen a connivencia do alcalde?
Cando estas liñas saian á luz, aínda non estará nomeado o novo
presidente da Autoridade Portuaria da Coruña. Este feito non debería ter máis trascendencia ca
que se deriva dos naturais e lóxicos aconteceres políticos a que
está sometida a administración
pública en todo sistema democrático. Desde os tempos das poles
gregas hai cargos que, pola súa
mesma natureza, posúen esencialidade afiuzada de abondo para
encher enteiramente o ámbito da
sua praxe e da súa dependencia,
sendo o espazo temporal a presenza pública igual ao da autoridade que o eslea. Isto é algo que
non inventou a Xunta bipartita e
nin sequera é privativo dun xeito
determinado de gobernar, senón
un modus operandi universalmente estabelecido e aceptado.
Vén isto a conto porque hai
días publicouse a noticia de que o
actual presidente, Guillermo
Grandío, sería substituído por outra persoa en breve. E este natural
e esperado acontecemento, levantou un verdadeiro dioivo de comentarios, polémicas e, mesmo,
opinións interesadas dos poderes
locais máis conspicuos no sentido
de que unha decisión tomada “fóra” incidira de xeito que eles analizan como negativo nos sacrosantos intereses da “súa” cidade, por outra banda coincidentes,
en exclusiva, coas propias utilidades de negocio que substentan no
seu amor de “patria chica”.
Efectivamente, Grandío insírese, ao menos na súa actuación
pública, dentro do segmento da
dereita coruñesista clásica, que
participa, xunto cun fato de destacados persoeiros, do complexo
económico e financeiro que goberna a cidade desde hai moitos
anos e que ten como pantalla política o goberno municipal e a difusa montaxe da conceptualización de cidade-estado que se dei-

xa caer subliminalmente en cada
ocasión que se precie. A súa disciplina acción de pragmatismo
populista no asunto da Dársena
de Punta Langosteira, semella
ser o seu mais recoñecido mérito
pero, en xeral, a problemática da
súa xestión está inzada de episodios difusos, moitos deles non
explicitados aínda: dársena deportiva, pantaláns, Oza, palacio
do carbón e o cumio especulativo dos peiraos compensatorios
das carencias de financiamento
do porto exterior xerador dun
conflito cos traballadores do mar
afectados polas obras e que segue vixente na actualidade ao
non conseguiren solución satisfactoria aos seus problemas. E a
todo isto engádense a controvertida aposta urbanística do complexo “Alas de Gaviota”, pazo
de congresos e zona de ocio, levantado acarón do aceno connivente do Concello coruñés e
inaugurado a fume de carozo sen
as medidas de seguridade esixidas e que agora comezan a agromar de xeito reiterado en paralelo ao descenso paulatino dos visitantes pasado o efecto novidade. A súa xestión é positivamente considerada nunha análise política pola virtual dereita vazquista e a oficiosa popular, así
como é calificada de cómo nefasta polo BNG pero, en calquera caso a consecuencia mais importante é de que por primeira
vez o lobby coruñesista non pode
botar unha man a un dos seus
membros máis evidentes, nin sequera unha man de mampara nas
páxinas da prensa “amiga”. En
calquera caso, a singularidade
non está no relevo do cargo en si
mesmo senón no significado do
que a súa simple noticia causa na
endogámica clase dos poderes
fácticos coruñeses, reveladora de
moitas outras cousas que co tempo se irán pondo de manifesto.♦

Historia de Cangas
(1900-1936)
Iago Santos Castroviejo e Antonio Nores Soliño

As axitacións
contemporáneas
da ribeira
de pescadores.

A NOSA TERRA

A Manuel Fernández
(presidente de Pescanova)
G. LUCA
Leo a entrevista con Manuel Fernández-Sousa, puidese facer por nós, estaríamos coma os demais”.
presidente de Pescanova (El País, 26 de setem- Certo: a el déralle a Xunta once mil millóns de pebro). Por fin un empresario fai declaracións polí- setas para que non vendese a empresa a Unilever.
ticas sinceras e positivas. Pero, por que tanto ran- Xa estaba o acordo feito e como dixo Paz Andrade
cor coa “Galicia interior” e co “sector primario”? indignado: “estaba todo amañado e ben que nos
Non é Fernández neto dun home que fixo unha custara e tiveron que vir os de ANT a fodelo!”.
fortuna co gado en Sarria? Onde están SargadeEscoitando a Manuel Fernández teriamos
los, as grandes leiteiras, as cárnicas e o téxtil, se- que seguir o estilo de Pescanova para tratar co
nón nese interior que tanta decepción lle causa? planeta: “nós, se pecamos de algo foi de visión
Como recomendar a un dos tres países máis de futuro”. Por exemplo cando declararon que
emigrantes do continente (competimos con Gre- nunca terían unha palabra co ANC (Congreso
cia e Irlanda) que saia fóra: “saír fóra é arriscar” Nacional Africano) porque eles “non trataban
e “deixar de ver o mundo coma unha ameaza”? con terroristas”. Na altura desas declaracións,
Se ese é o consello para nós que tanto emigramos os bancos ingleses si que falaban con Mandela
que lle podería recomendar aos que non emigra- na cadea sobre o desmantelamento do apartron como Francia ou, dentro do Estado, a Madrid heid. Outro tanto lles pasou con Sam Nujomo
ou Cataluña?
en Namibia. No canto de perder o tempo en fa“Non van vir de fóra a regalarnos nada” e “se ti- cer política, Pescanova “fixo o que tiña que faveramos ido a remolque do que a Administración cer” e o ANC tomou nota.♦

‘Había que
reformar antes
a Constitución’
(J.L. Cebrián)
Juan Luis Cebrián opina en El
País (4 de outubro) sobre a reforma dos Estatutos. “É a
Constitución o que había que
reformar antes que os estatutos e non á inversa. O camiño
elixido agora paréceme máis
custoso que ningún outro, pero hai que recoñecer tamén
que as posturas cada vez máis
ultramontanas do Partido Popular facían inviábel un debate honesto e construtivo sobre
a reforma do Estado”.♦

ZP e o ‘lobby’
madrileño
Jordi Juan comenta en La
Vanguardia (3 de outubro) os
respectivos ambientes madrileño e barcelonés respecto do
Estatuto catalán. “Algunhas
das persoas da máxima confianza de Zapatero explican
que o presidente nunca se
sentiu cómodo nin identificado coa vida política que se fai
en Madrid. Que a pesar dos
moitos anos que leva na capital de España, non se soubo
adaptar a un estilo e a unhas
formas de un nucleo influinte
de empresarios, xornalistas e
políticos que cortan o bacallau desde tempo inmemorial.
Uns apelidos ilustres que viron nacer a transición, que
elevaron aos altares a González e Aznar para queimalos
despois, e que seguen desde
os seus púlpitos explicando
cómo se debe gobernar España”. Xa desde o punto de vista catalán, Jordi Juan comenta
que ao final “houbo Estatut e
non Estatutet, como podiamos temer. Parecía cantado

José Luis R. Zapatero.

Taysir Alony.

que CiU remataría dicindo
amén, pero non agardabamos
que resultase un texto cun nivel de autogoberno tan alto
para Cataluña. Logrouse o
acordo sen renunciar a moitas
das propostas que ultimamente trataran de laminarse para
facer un texto máis dixeríbel
no Congreso. O mérito debe
ser compartido por todos e,
como ben dixo Mas, cuxa talla política medrou moito estes días, non hai nin vencedores nin vencidos”.♦

Reporteiros Sen Fronteiras”.
O xornalista de Al Jezira está
acusado de entrevistar a Ben
Laden. Sobre este aspecto,
Montserrat Domínguez comenta: “Entrevistar a un terrorista, presunto ou descoñecido, non é unha práctica tan
estraña nesta profesión, se
ben sempre plantea problemas éticos e morais (...).
Francamente, nunca saberei
se con Alony peco de inxenua, ou de non facer o suficiente para defender a un colega dunha decisión xudicial
abusiva. Si sei que eu tamén
tería entrevistado a Osama
Bin Laden”.♦

Xornalista
no cárcere
Montserrat Domínguez comenta en La Vanguardia (30
setembro) a dura condena do
xornalista de Al Jezira, Taysir Alony, acusado de colaborar con Al Qaeda. “Este pasado luns, Alony foi condenado a 7 anos de prisión por colaborar cunha organización
terrorista. A Federación Internacional de Xornalistas cualifica a condena de esaxerada e
preocupante pola febleza das
probas e porque podería levar
a que os xornalistas que escriben sobre seguridade e organizacións terroristas se autocensuren; unha preocupación
que comparte, desde París,

O FBI asasina
a un líder
portorriqueño
A indignación percorreu
Puerto Rico pola morte dun
líder independentista. Axentes do FBI dispararon contra
Ojeda Rios e deixárono desangrarse. Segundo informa o
correspondente de La Vanguardia (30 de setembro):
“para atrapar a un home de 72
anos e enfermo, o FBI empregou 20 tiradores de elite, tres
helicópteros, 300 axentes e 30
vehículos”.♦

Latexos
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Sobre
unha recente
sondaxe
X.L. FRANCO GRANDE

AGN

OTTO / AGN

T

rátase dunha sondaxe que
deu a coñecer primeiro a
SER e logo os xornais: o
49% refuga o texto do Estatut
aprobado polo Parlament cun
90% dos votos; un 47% pensa
que non se axusta á
constitución; un 62% non está
de acordo en conceptuar como
nación a Catalunya; un 36%
pensa que é inadmisible que a
Generalitat faga as recadacións
dos impostos do Estado, e o
56% cre que o debate no Congreso vai afectar negativamente o Goberno español.
Penso que a primeira
lección que podemos tirar desa sondaxe é a diverxente actitude entre a sociedade catalá e
a española. Pois aínda que non
sexan semellantes a masiva
votación do Parlament e a dos
que responderon á enquisa
–uns son os representantes da
sociedade catalá e os outros
suponse que xente da sociedade civil española–, a diferenza
entre un 90% e un 47% é verdadeiramente significativa, e
pon de manifesto, ao meu ver,
que estamos diante de dúas
sociedades moi distintas.
Verdadeiramente, custa
admitir que un 47% teña unha certa idea dos supostos en
que o Estatut pode ser
inconstitucional se pensamos
que, aínda entre especialistas,
non hai acordo, pois o
problema é moi técnico, sempre esvaradío e moi lonxe de
algo manifesto para o común
da xente. O que quere dicir
que esta, máis ca o seu criterio, mostra o da propaganda
ambiental, a visceralidade
máis ben que o xuízo, as
actitudes irracionais que se
respiran. É case imposible
outra explicación.
Se o 67% pensa que Catalunya non é unha nación (ou
que non estea de acordo con
que o Estatut a defina desta
maneira), paréceme que é
algo moi semellante ao
anterior. Pero, ao cabo, revela
o que pensa en xeral a xente
–a maioría, neste caso. E
sinala moi ben ese desfase de
que antes falaba entre unha
sociedade e maila outra. Pois,
realmente, trátase de dous
mundos diferentes. O que non
é ningunha novidade. Pero
que pode ser dramático, ou,
ao menos, preocupante.
Por todo iso nada estraña
que o 56% pense que o
desgaste no Congreso, cando
se someta á súa consideración
o texto do Estatut, vai afectar
dunha maneira negativa o Goberno, que xa baixou dous
puntos na intención de voto
en relación co partido maioritario da oposición. Todo indica, pois, que non temos adiantado moito nestes vinte e cinco anos. E un ten dúbidas de
se o camiño seguido para a
reforma foi o mellor.♦

Carlos Aymerich, portavoz do BNG e Xosé Luís Méndez Romeu, conselleiro da Presidencia.

O PP considérao un ataque e o BNG pide cambios na estatal

A Xunta modificará a lei para asignar
escanos e mellorar o voto emigrante
X.C.
O conselleiro de presidencia, Xosé Luís Méndez Romeu, destapou a caixa dos trebóns ao anunciar que a lei electoral galega será modificada o ano que ven, reasignándose os escanos por circunscripción e mellorando o voto de residentes ausentes. O BNG
quer cambios simultáneos na lei estatal e o PP considérao un ataque directo á sua representatividade nas provincias do interior.
“Os cambios que propuxen están no pacto de goberno entre
BNG e PSdeG-PSOE, e aínda
que se destacou un aspecto da
miña intervención, van referidos
a moitas melloras que consideramos necesarias: condicións de
emisión do voto emigrante, listas con paridade de xénero, mellora das condicións de inelixibilidade e incompatibilidade e
mesmo as porcentaxes mínimas
para obter representación”, asegurou a esta redacción o Conselleiro de Presidencia.
A pesar diso o portavoz do
PP no parlamento galego, Xosé
Manuel Barreiro, cree que eses
conceptos son cortinas de fume
“o proxecto está dirixido a minguar a nosa representación. Saben que en Lugo e Ourense temos unha implantación moi importante e por ahí van os tiros.
Ademais opoñémonos por principio a toda rebaixa da representatividade. A maiores resulta
irracional que se retire representatividade política a dous territorios que se está a dicir que
se queren potenciar”.
O portavoz do BNG no parlamento, Carlos Aymerich,
lembra que as modificacións
afectaránn á denominada Lei
de Eleccións ao Parlamento de
Galicia, polo que entende que
hai que facer cambios simulta-

neos na Lei Orgánica do Réxime Electoral, que é a que ten
rango estatal e regula o resto
dos comicios, municipais, estatais ou europeos, “nós temos
competencias para regular aspectos como a circunscripción.
Nada obriga a que sexa provincial, podería ser circunscripcion única, co que o peso político de cada voto sería igual, ou
estudarse outras opcións. É
cousa de debatilo, pero en todo
caso pensamos que hai que
abordar o asunto en conxunto,
aínda que iso depende dunha

vontade que non é exclusiva do
parlamento galego”.
Méndez Romeu tamén deixa aberta esa cuestión da circunscripción, “hai quen pensa
que os deputados deben estar
máis achegados e polo tanto debe haber máis circunscripcións
que as provinciais. O asunto está aberto a discusión e farémolo
o ano que ven”.
Voto da emigración
Barreiro cre que falar do voto
da emigración é desviar o asunto do principal, “non o digo eu
é que foi no que máis fincapé fixo Méndez Romeu no parlamento”. En todo caso non é
contrario a mellorar o procedemento do voto emigrante.
O conselleiro cínxese ao
pacto asinado co BNG, que fala

O portavoz do PP no parlamento, Xosé Manuel Barreiro.

CARME / AGN

de mellorar o que atinxe ao voto CERA, “sei que é un asunto
que tamén está na axenda de
Madrid, pero non creo que se
aborde antes do próximo proceso electoral municipal”.
Aymerich asume que o voto
da emigración ten que ser obxecto dun debate máis fondo,
“non é só polo problema que se
suscitou nas eleccións do 19 de
xuño, é que se seguimos por este camiño haberá un momento,
coa reforma da nacionalidade e a
adquisición da mesma polos netos dos emigrantes, que nos podemos topar cun CERA en Galicia de case un millón de persoas.
Hai que debatir sobre os límites:
é asumíbel que haxa concellos
nos que un 30% de persoas que
non viven nel, decidan sobre
quen vai gobernar? Ademais
eses censos inflados non computan á hora de decidir cantos concellais lle corresponden ao concello ou cantos fondos debe recibir por persoa censada. Se se lle
dá direito de elexir hai que darlle
todos os demais”.
Se o CERA se incoporase a
todos efectos de cómputo de
poboación mesmo debería modificarse o número se senadores
a elexir en representación da
Comunidade Autónoma.
Aymerich tamén insiste en
que ademais de recollerse o procedemento do voto emigrante,
deben facerse regulacións sobre
as campañas electorais e o seu financiamento, e a necesidade de
implantar o voto en urna e unificar o voto por correo de maneira
que sexa rogado, como é o caso
do voto no territorio nacional.♦

O faraón
de Vilalba
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Vigo

De quen é a volta ao mundo de vela?
XOSÉ MANUEL AÑEL
Nunca tanto se falou nos medios
de comunicación dun evento que
lle interesase menos á opinión
pública. Se atendemos ao eco
que está a ter na prensa galega a
Volta ao Mundo de Vela diríase
que vai ser un acontecemento
equiparábel a unha Exposición
Mundial ou á voda do príncipe
herdeiro. Tanta profusión de noticias e comentarios contrasta
notabelmente coa nula atención
que se lle presta á proba náutica
alén o Padornelo.
Rematado o Xacobeo e ante a
evidencia de que o próximo ano
santo tardará en chegar, o extinto
goberno do PP, sempre amigo de
engaiolar os cidadáns vestindo o
país de ouropeis que axudasen a
disimular a realidade, sacou da
manga outro deses espectáculos
que tanto lle compracían ao ex
conselleiro de Cultura, Xesús Pérez Varela, agora refuxiado como
asesor na Deputación de Pontevedra. Acudiuse á poxa pola Copa América pero resultou ser unha aspiración inalcanzábel e houbo que se conformar cun premio
de consolación, a Volta ao Mundo, unha competición de moita
menos repercusión internacional,
pero que ao goberno popular lle
pareceu que ben podía servir para seguir alimentando a ilusión
de que Galicia é o centro do universo. A Xunta puxo en marcha a
súa maquinaria de propaganda.
Mentres Pedro Campos levaba a
Sanxenxo os barcos participantes

As esaxeracións sobre a Volvo Ocean Race mantiveron a cidade esperando un
evento que apenas se notará na vida cotiá.
na regata, os dirixentes populares
tentaban facerlles crer aos vigueses que a súa cidade ía ser obxecto das olladas de medio mundo
durante unha boa tempada. Os
máis escépticos preguntábanse
incrédulos se era certo que habería millóns de persoas atentas a
unha pantalla de televisión para
ver media ducia de veleiros saír
dun porto, pero as súas voces
apenas puideron ouvirse, afogadas polo ruído de noticias que
anunciaban grandes espectáculos
que farían da ocasión un momento inesquecíbel e que prognosticaban un aluvión de visitantes
que lle proporcionaría á cidade
ingresos millonarios e ás Rías
Baixas unha impagábel promoción exterior.
Pasou o que pasou e agora,
unha vez desaloxados os despachos polos inquilinos de renda
antiga, descubrimos que as carpetas que gardan o expediente da
Volta ao Mundo rebordan fotografías, publicidade e pouco
máis. A alcaldesa de Vigo amosa
estes días sen pudor a súa sorpresa ao comprobar que os barcos
da regata ían pasar pola cidade
como aquela caravana de Mister
Marshall, sen apenas tempo para

distinguir os nomes das naves. A
mesma persoa que fixo da proba
náutica o eixo da súa xestión
afirma sen vergoña que ignoraba
que os participantes tiñan marcado Vigo no seu roteiro como unha escala fugaz. Corina Porro
construíu o cerne do discurso da
súa xestión ao redor da Volta ao
Mundo. Todas as obras se xustificaron co argumento de que a
cidade debía mellorar o seu aspecto para recibir ás riadas de visitantes que chegarían. Todas as
obras se planificaron co obxectivo de poder ser estreadas nos días previos á competición. Así resultou que no período de máis
afluencia de turistas á cidade (o
verán) as rúas do contorno portuario ofrecían a imaxe dunha
explotación mineira a ceo aberto.
Finalmente, non todas as obras
rematarán nos prazos previstos e
o diñeiro presupostado non
abondará para executar todos os
proxectos. Non obstante, o ronsel da Volta ao Mundo seguirá
marcando o traballo da nosa alcaldesa, decidida a seguir decorando nos próximos anos con
palmeiras e xardineiras toda canta rúa sexa susceptíbel de ser pisada por un turista.

O discurso propagandístico
da Volta ao Mundo esmorece ante a evidencia da fútil trascendencia deste evento. Calquera partido deste Celta sorprendente concita máis atención que as grandes
velas despregadas na ria. Nin sequera o feito de que os hoteis de
máis estrelas da cidade completen a súa oferta durante uns cantos días xustifica o esforzo económico realizado pola Xunta. Faría ben o novo director xeral para
o Deporte, Santiago Domínguez,
en non cometer o mesmo pecado
que os seus antecesores e limitarse a cumprir co trámite de rematar dignamente o que comezou
dun xeito tan trapalleiro.
Ao longo de todo esta crónica eludín conscientemente utilizar o nome do patrocinador da
Volta ao Mundo. Esa empresa é a
verdadeira beneficiada por toda
esta montaxe. A práctica dos deportes náuticos non aumentará
porque a Televisión de Galicia
nos ofreza en directo a saída da
proba. As compañías aereas non
fletarán voos chárter para traer
ao noso pais afeccionados á vela.
A maioría dos galegos vivirán o
acontecemento como algo alleo
e intrascendente. E xa poden pregar os organizadores para que
ese día non haxa neboa na ría,
porque se o tempo caprichoso
nos obsequia cunha paisaxe de
veos brancos, nin sequera poderemos ver partir os barcos cara a
quen sabe onde.♦

XOSÉ MANUEL SARILLE

D

icía Rafael Alberti que
nunca coñeceu un
fascista intelixente. Non
leva razón. Manuel Fraga
Iribarne, sen ir máis lonxe, era
unha persoa que ademais de
atenta ao curto prazo (calidade
dos listos) pensaba no futuro e
tiña a vista posta no lonxe (calidade dos intelixentes).
Tampouco é verdade que os
fascistas non cheguen a amar
poesía, esa arte tan esquecida
nas sociedades embrutecidas,
porque Gabriele D’Annunzio
vivía coa cabeza metida no
ceo e José Mª Pemán, coas patas chantadas na terra.
Murmurábase que Fraga
desprezaba os versos e talvez
sexa certo, mais amou as
expresións novas das artes
plásticas, segundo parece, e tiña en consideración os artistas
que desfilaban polos principais
museos, aínda que ignoro se
aprezaba de igual xeito aos
bos e a esa imensa maioría de
idiotas acreditados.
Tendo en conta o anterior
é difícil crer que fose casual
a disposición da Cidade da
Cultura e os contidos que estaban previstos para ela.
Mais ben non.
Como a intención do prócer fica clara e non foi outra
que a de eternizar a súa pegada nunha gran construción,
deberíase cavilar por que elixiu a Historia (perdoen a
maiúscula pero é que é
obxectiva), a ópera e os
minúsculos arquivos dentro
dun contentor faraónico.
Como o pavo era
intelixente seguro que ten
pensado moitas veces no
asunto e xa saben, cousa en
que Fraga pensa cousa que
non se converte en carallada,
que o home chegou a ter o
Estado (de momento con
maiúscula, aínda que a Cope
diga outra cousa) na cabeza.
O Estado na cabeza. Que
rima con cervexa.
Se tiña o Estado, como
non ía ter o seu mausoleo na
chencha? Todo apunta a unha
dualidade consciente e urdida
desde hai anos, consistente en
buscar unha impresionante fachada, imponente, case como
as de Diego Xelmírez, e un altar escaso, recollido dentro. A
primeira para consumo da
xente (antes diciamos pobo) e
o segundo para contento de
pretendidas elites, estudosos e
cromos disfrazados para ir
durmir a Frauta Máxica.
O pavero é que a dualidade pervive e aí temos o pufo
perfectamente elaborado,
perfectamente intacto,
mentres medran as viguetas.
Para ben do país o que cumpría era o museo etnográfico
máis grande do mundo no sitio. E algo de dialectoloxía.
Un planetario de isoglosas
para saber de onde é cada
quen só con que fale. É unha
adiviña bárbara para pasar o
tempo e ademais enche o lugar. Viva Galicia.♦
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Marisol López
‘Prestixiar o galego será moi difícil’
PERFECTO CONDE

Ela mesma admite que o seu nomeamento veu acompañado dunha polémica
que até lle produciu algunha dor persoal. Porén, Marisol López Martínez, secretaria xeral de Política Lingüística, encara o futuro con optimismo e até con paixón.

P. CONDE

Como leva iso de ser a responsábel da política lingüística da
Xunta?
De entrada, con normalidade.
O meu nomeamento, como é ben
coñecido, foi un pouco tormentoso.
Unha tormenta nun vaso de
auga?
Había uns acordos entre as dúas forzas políticas. Dende ese punto de vista, estiven á marxe. O que
me pareceu bastante duro foron as
críticas. Coido que foron realmente terríbeis no nivel persoal.
Produciulle algunha dor
esa tormenta?
Foi un tratamento duro. A nivel
político entendo que estou nun posto público e aceptarei as críticas. Estarei de acordo con algunhas, con
outras non, pero son críticas á xestión e non teño nada que obxectar.
Por certo, a comisión paritaria que se acordou, que sabe
dela?
Había unha comisión paritaria
inicialmente prevista con altos cargos de Cultura, Vicepresidencia,
Educación e a persoa encargada do
posto que agora desempeño eu. Logo acordaron que fose máis externa,
constituída por dúas persoas propostas polo PSOE e outras dúas polo BNG e presidida pola responsábel deste departamento. Eu non teño nada por escrito, pero sei que
acordaron que esta comisión fose de
seguimento e avaliación. En consecuencia, unha vez realizado o meu
nomeamento, o 26 de setembro reunín os catro membros da comisión

para ver realmente como iamos funcionar e, sobre todo, por encargo do
conselleiro da Presidencia, para ver
o estatus económico, etc. que me
propuñan. Cal foi o problema? Que,
ao chegar a esta mesa, os representantes do BNG propuxéronme unha
estrutura orgánica dentro da Secretaría Xeral na que, segundo eles, debería haber dúas direccións xerais.
Unha para un representante do Bloque e outra para un do PSOE.
E vostede que dixo?
Eu entendo que esa comisión
debe estar por fóra, negociando
liñas de actuación que eu debo
propor. Non aceptei e volvín
transmitirlle á Consellaría de
Presidencia a miña proposta de
que me aclaren como ten que
funcionar esa comisión. Entendo, en calquera caso, que non debe formar parte do organigrama.
Penso que non tería moito sentido ter unha Secretaría Xeral con
dúas partes que non funcionaría.
Como lle vai coas entidades
promotoras do uso do galego?
Coa Mesa pola Normalización
Lingüística xa tivo un primeiro
encontro.
Coa Mesa coido que foi ben.
A reunión con eles foi amigábel
e viuse nela que os fins que buscamos son os mesmos. Ao mellor o ritmo non será o mesmo,
pero a idea de converter o galego
na lingua propia de todos é a finalidade fundamental. Pode haber algunhas diferenzas de interpretación dun punto concreto co-

mo é a consideración do Centro
Ramón Piñeiro, pero iso obviamente é unha cuestión de futuro
que hai que ver como se encaixa.
Cal vai ser a súa política xeral para facer posíbel a normalización lingüística?
A finalidade fundamental é a
de lograr que, ao cabo dos catro
anos, a lingua galega se empregue
máis en todos os niveis da administración e da sociedade civil. Eu
veño da zona rural, onde falei sempre galego, e, polo tanto, prestixiar
esta lingua eu recoñezo que é moi
difícil, pero lograr que realmente a
xente fale galego e se sinta orgullosa da súa lingua sería o fin básico.
Para iso temos que articular unha
serie de accións en todos os estamentos da sociedade galega. Haberá que empezar naturalmente pola
administración e polo ensino, pero
tamén pola empresa. Hai que actuar en todos os estamentos.
Di vostede que vén do rural. Onde naceu?
Nunha aldeíña que agora está
totalmente despoboada. Son dunha aldea que se chama Sobrado,
do concello de Gomesende, moi
perto de Celanova, terra de poetas.
Sobre o asentamento do galego na administración, a vostede non lle entra repelús cando observa o mal que falan o
galego algúns políticos?
Temos que lograr que os políticos e toda a administración, e tamén os persoeiros públicos de relevancia, se preocupen por falar ben

o galego. Hai un problema que non
é fácil. Os que vimos da zona rural
fomos alfabetizados en castelán. Eu
lembro perfectamente aqueles
meus primeiros anos de escola nos
que unha mestra me falaba en castelán ou algo parecido, pero despois
eu saía a xogar fóra e ía para a miña casa, e aquela lingua desaparecía
do meu contorno. Que é o que ocorre? Non tanto nas estruturas pero si
no léxico, un vai incorporando algo
que non é galego e que procura corrixir e ter moito coidado, pero realmente se lle escapa. Iso é o que lles
pasa aos políticos e á sociedade en
xeral, pero é verdade que hai que
corrixilo.
No tocante a medios de comunicación, que vai facer?
Hai varios aspectos que ter en
conta. Os xornalistas que saen da
facultade teñen unha boa formación en galego. O problema é que
logo a empreguen ben. Ten que haber cursos de actualización, obviamente distintos entre a prensa escrita e o audiovisual. Hai que coidar a
formación e, no que se refire á promoción do galego, creo que o teño
que pensar cun pouco máis de calma, pero entendo que os medios de
comunicación hai que apoialos na
medida en que realmente respondan do uso do galego. Xa do anterior equipo, hai un tradutor español-galego que funciona aceptabelmente ben. Facilitarémosllelo aos
medios de comunicación.
Traductor que, seguramente, só funcionará en Windows.

Non, non o podo asegurar
agora, non tiven tempo aínda de
ver como está isto. Cheguei e dixéronme que, aos oito días, tiña
que ter preparadas unha proposta
de orzamentos e outra de estrutura, e non puiden adicarlle moito
tempo a ver o que había de antes,
pero coido que haberá o tradutor
para máis dun sistema operativo.
Xa que pronunciou vostede
a palabra máxica de orzamentos, vai dispor dos medios necesarios para por en marcha
definitivamente o Plano de
Normalización Lingüística?
A proposta que lle fixemos a
Economía vai nesa liña. Sen facer unha distribución específica,
o que nós pedimos abondaría para facer o que hai que facer.
Que pediron?
Unha ampliación importante,
tendo en conta a proposta que fixo
a comisión técnica para o ano 2006.
Cantos cartos pediron?
Unha cantidade importante
que perferiría non indicala agora.
Suficiente para levar adiante o
Plano de Normalización.
Como vai levar adiante ese
Plano?
Vai depender dos orzamentos, pero neste momento temos
varios aspectos que debemos ter
en conta. Unha comisión técnica
fixo unha proposta das medidas
que habería que levar adiante no
2006. Ese, en principio, será o
punto de partida. Ao mesmo
tempo, polo anterior equipo había contratada unha asistencia
técnica da empresa Cidadanía e,
polo tanto, imos contar con ela
polo menos durante os seis meses que teñen contratados. A partir de aí, iremos vendo unha serie
de medidas prioritarias. Creo que
hai que empezar pola Administración, en Xustiza, por exemplo.
A titular de Educación puxo en marcha un plano de libros gratis. Que lle parece?
É un aspecto que non afecta
só á promoción do galego. Se realmente iso servise para favorecer o galego estaría totalmente de
acordo. Os libros, no ensino obrigatorio, deben ser gratuítos. Outro tema é o de tratar de ver como
repercute iso nos sectores afectados, libreiros, etc., e o que se pode facer para apoialos.
Que queda daquela vella
polémica de se o galego podía
mesmo desaparecer?
O galego mellorou sen dúbida
dende a transición. A súa incoporación ao ensino foi fundamental.
O que hai que lograr agora é incidir na sociedade civil convencendo a xente de que o galego é a nosa lingua e, sobre todo, un valor
que temos que empregar. O problema é que, hoxe en día, non temos analfabetos en galego, posto
que o galego está na escola e teoricamente deben aprendelo, usalo
e sabelo escribir, pero non se utiliza ou se emprega menos por parte
precisamente desa xuventude que
prefire empregar o castelán, sobre
todo nas cidades
Dende todos estes puntos de
vista, como definiría o actual
momento político de Galiza?
Temos unha oportunidade para
cambiar moitas cousas para ben.
Que lle pareceu o informe
do Consello de Europa sobre o
galego?
En parte, ten razón. Hai aspectos do idioma galego que melloraron, pero hai outros que son
duros e que hai que cambialos.♦
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Zapatero mostra o seu apoio
ao goberno bipartito e ao entendemento cos nacionalistas

Unha viaxe chea de xestos
B. LAXE
O presidente español, José Luis
Rodríguez Zapatero, realizou a
súa primeira viaxe institucional
a Galiza desde que socialistas e
nacionalistas gobernan en coalición. E fixo xestos de apoio a
este goberno e ao entendemento entre ambas as organización. O demais, como se corresponde, foron boas palabras.
As viaxes presidenciais serven
para o que serven, para lanzarlle
unha mensaxe máis de perto á cidadanía. Unha mensaxe onde
son tan importantes os xestos como as palabras. Se se quere, pódense considerar propagandísticos, como o son a maioría das
accións que se realizan desde o
poder, coa súa parafernalia intrínseca incluída.
O poder ten moito de representación. E Rodríguez Zapatero
veu representar a Galiza o apoio
do goberno central e o seu propio ao Goberno de coalición entre nacionalistas e socialistas.
Un apoio que estivo moi presente nos acenos que lles dedicou en Compostela tanto ao vicepresidente, Anxo Quintana,
con mención expresa incluída,
como aos outros conselleiros nacionalistas, aos que distinguiu
con maiores miramentos.
Foi, ao mesmo tempo, como
secretario xeral do PSOE, un
apoio ao entendemento cos nacionalistas. Algo que non é gratuíto na Galiza, con sectores reticentes ao entendemento, ou que
remoen os beneficios que pode
sacar o BNG da coalición. Para
moitos socialistas, o entendemento cos nacionalistas só é un
instrumento, para Zapatero é unha “cultura”. Os xeitos collen
maior significado cando se alza
desde o centro un balbordo contra o novo Estatuto catalán.
O presidente Zapatero tamén
traía outra misión: tratar de convencer a opinión pública galega,
nun cara a cara cos seus sectores

Anxo Quintana e José Luís R. Zapatero.

máis dinámicos, do esforzo investidor do seu goberno para con
Galiza. Misión difícil que mesmo poñen en dúbida moitos militantes socialistas.
Pero Zapatero empeñou de
novo a súa palabra en que o executivo lle presta atención preferente a Galiza, e que esta vai
ser a súa dinámica. Faino utilizando non elementos identitarios, ou de “goberno amigo”, senón desde unha óptica social. Para Zapatero o apoio a Galiza, como a Asturias ou Castela-León,
vén dado por unha óptica social.
O goberno central investirá máis
na Galiza porque mudaron as
prioridades investidoras do Estado, disposto a favorecer as comunidades con menor nivel de
renda. Malia que o ministro Pedro Solbes dispoña nos orzamentos outra cousa.

A NOSA TERRA

AGN

Porque as viaxes de Estado,
ao fin e ao cabo, son boas palabras, achegamento á xente. As
promesas, para ser reais, teñen
que ir ao Consello de Ministros,
se aprobadas e, finalmente recibir
a dotación orzamentaria axeitada.
É lóxico, que, polo tanto, o
presidente español non falase de
promesas concretas, nin se comprometese con obras ou actuacións. Para fuxir desta tentación
declinou contestar a calquera
pregunta dos xornalistas.
Seguramente, pretende gardarse algunha carta para negociar cos nacionalistas un apoio
aos orzamentos no Congreso.
Desde o BNG, afirman unha e
outra vez que non lle darán o seu
apoio se non se aceptan algunhas
das súas propostas. Xosé Blanco,
o secretario de organización socialista, mostrouse disposto a

A NOSA TERRA

chegar a un entendemento cos
nacionalistas. O mesmo goberno
bipartito necesita dalgún aceno a
xeito de investimentos.
O problema é Emilio Pérez
Touriño. Logo de gabar os orzamentos, xa antes de darse a coñecer, un acordo cos nacionalistas non o deixaría en moi bo lugar (pero se os orzamentos non
se modifican). Visualizaríase a
interlocución do BNG e, tamén,
de Xosé Blanco.
Non será iso o que quere o
número dous socialista? De momento, na viaxe de Xesús Pérez
Touriño mostrou xa a súa forza.
Lugo volveu ser, máis unha vez,
o centro da visita do presidente
español. Lugo é a terra de Xosé
Blanco, por se alguén o esquece.
A outra mensaxe de Touriño foi
para a Galiza castigada polo lume.
Logo do desastre de Guadalajara,

A NOSA TERRA

Zapatero quería deixar constancia
da súa sensibilidade con este tema.
Dedicoulle unha parte importante
da súa visita, con xuntanza cos alcaldes dos municipios afectados incluída. E para non falar só do pasado, a súa estancia coincidiu cun
agromar de novos incendios.
Anteriormente, xa se comprometera con Anxo Quintana a
investir nos concellos afectados,
polo que non tivo que facer promesas in situ.
A visita de Zapatero foi, polo
tanto, unha visita normal. Se por
normal entendemos que non
existiron promesas que logo non
se cumpren. Seguro que lle valeu
para coñecer mellor a realidade
galega e para obrar en consecuencia. Unha consecuencia que
non é outra que o boletín oficial
do Estado. Pero os xestos tamén
son mensaxes.♦

A NOSA TERRA

NOVA COLECCIÓN: GALIZA

cubrir
Un país por des

O MAR
Adela Leiro e Mon Daporta

O AGRO
Adela Leiro, Mon Daporta, Manuel Núñez e
Hernando Martínez

AUGAS CAÍDAS.
As fervenzas
de Galiza
Víctor M. Caamaño,
Xoán Collazo,
Mon Daporta,
Adela Leiro e
Isaac Pontanilla
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Celebrouse en Ourense baixo o lema Lume nunca máis

Varios miles de persoas participan
na manifestación en contra dos incendios
H.V.
Co lema “Arde Galiza. Lume
Nunca Máis, o noso monte importa”, tivo lugar o sábado un de
outubro en Ourense unha manifestación nacional contra os incendios forestais. Máis de tres
mil persoas acudiron a esta mobilización. Convocou o Comité
en Defensa do Monte Galego.
A intensidade dos incendios que
cercaron o país este verán e o
feito de ser Galiza a zona do Estado máis afectada polo lume
nos últimos anos, levaran ao
Comité en Defensa do Monte
Galego a realizar unha convocatoria que atenderon todo tipo de
organizacións sociais, políticas,
culturais e medio ambientais.
Ademais, tres mil persoas participaron na manifestación, un
acto moi numeroso respecto á
tradicional asistencia a mobilizacións nesa cidade.
No acto estiveron presentes
alcaldes como o de Allariz,
Francisco García (BNG), ou o
de Vilardevós, Xosé Luís Pérez
(PSOE). Tamén representantes
políticos como Laura Seara
(PSOE) ou Alexandre Sánchez
Vidal (BNG) asistiron a unha
marcha na que participaron así
mesmo membros de todas as organizacións que conforman o
Comité en Defensa do Monte
Galego: Adega, Amigos da Terra, BNG, CCOO, CIG, Federación Ecoloxista Galega, Organización Galega de Comunidades
de Montes Veciñais en Man Común e o Sindicato Labrego Galego. Mesmo Adega celebrou en
Ourense a súa Xunta Nacional
antes desta manifestación como
xesto simbólico e para que toda
a súa directiva puidese acudir
ao acto.
A marcha partiu ás oito da
tarde do sábado do Pavillón dos
Remedios e concluíu na Praza

A NOSA TERRA

A manifestación celebrouse ás oito da tarde e concluíu na Praza Maior.

Maior. Neste lugar, o escritor
Xosé Carlos Caneiro deu lectura a un comunicado que denunciaba a situación e proclamaba a
vontade de facer fronte a este
grave problema.
Intervención
de Xosé Carlos Caneiro
No seu discurso, Caneiro subliñou que “cando o monte arde
todos perdemos, e non só perdemos madeira, osíxeno, protección, beleza. Perdemos a dignidade, perdemos o respecto por
nós mesmos. Perdemos a liberdade e perdemos a beleza. É un

asunto económico, pero tamén é
un asunto medioambiental, social, cultural, sanitario”.
Caneiro comparou a situación vivida este verán, coa traxedia do Prestige e a reacción
do pobo galego. Nese sentido,
dixo que “somos un país con
instinto suicida que, no límite
do abismo, recúa e aposta pola
supervivencia. Este verán o país
chegou a ese límite e non cabe,
só, dar marcha atrás. É tempo
de derrotar por sempre a desventura. Tempo de levantar a
nobreza de Nós, terra de irmandiños, de bos e xenerosos. Non
volverá arder o mar, non arderá

A NOSA TERRA

o monte. Galiza, esta terra fermosa, está en pé. Galiza está de
novo nas rúas reclamando un
porvir sen canallas, sen lume,
sen feridas, sen miseria”.
Mabel Rivera
Tamén ao remate da manifestación, a actriz Mabel Rivera deu
lectura ás Bases en Defensa do
Monte Galego. Este documento
inclúe trece medidas que teñen
como obxectivo racionalizar o
uso do monte e facilitar a súa
protección.
En síntese, estas Bases reclaman modificar a representa-

A NOSA TERRA

ción no Consello Forestal Galego, establecer un consenso social –incluídos os propietarios–
sobre o Plan Forestal e o Plan
de Loita contra o Lume, aumentar a transparencia informativa
sobre os incendios, designar un
mando único na extinción, ordenar as terras agrarias e compatibilizar a produción coas áreas boscosas, restaurar as zonas
afectadas polos lumes, concienciar á opinión pública, aumentar
os recursos para prevención,
vincular o emprego co agro,
controlar o sector forestal e crear sectores industriais dedicados
á conservación do monte.♦

A NOSA TERRA

NOVA COLECCIÓN INFANTIL: ANTÓN E POMPÓN

as formas,

as cores,

os contrarios,

os números,

as vogais..

e un conto.

Libros de Anxo Fariña, coas tapas acolchadas, para aprender e divertirse a partir dos dous anos.
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Catrocentos
CARLOS AYMERICH
Segundo Alberto Núñez Feixóo, Galiza perderá 400 millóns de euros se o Estatuto catalán é aprobado. Semellante catástrofe resultaría da quebra da “solidariedade” e
da “cohesión territorial” das que o noso país é, seica, beneficiario neto desde hai anos. E xa que ninguén, fóra do
nacionalismo, semella interesado en facer unhas balanzas
fiscais que, con números na man, desmonten tal falsidade a cifra é, simplemente, unha estimación de Feixóo.
Convén non asustarse. Núñez Feixóo está en plena
carreira sucesoria e seguirá na mesma até o congreso popular de xaneiro. Carente de apoios galegos (quitados os
de certa fracción do PP coruñés inspirados por Xosé Manuel Romai Beccaría) Feixóo ten de os procurar fóra, aínda que sexa vendendo a alma ao lado escuro da forza que
habita na madrileña sede de Ferraz. E nada mellor para
agradar a Ángel Acebes e Eduardo Zaplana que unha
andanada contra o Estatut, xusto no día a seguir do lanzamento da campaña do PP español contra o texto aprobado pola inmensa maioría do parlamento catalán: de
135 deputados, apenas os 15 do PP votaron en contra.
E convén tamén esclarecer a realidade. Á marxe de
que un non vexa, na súa experiencia cotiá, onde está a tan
cacarexada solidariedade española –quizais na taxa de desemprego?, acaso na emigración de xente nova?, nas infraestruturas que non temos?, nos salarios máis baixos?–
o certo é que os números semellan desmentila: segundo
datos do Ministerio de Economía e Facenda correspondentes á liquidación do 2003 (a última publicada) o Estado recadou en Galiza máis de 7.500 millóns de euros, dos
que só lle transferiu á Administración galega 5.200. Cun
investimento estatal directo inferior a mil millóns de euros –integrado na súa maior parte por fondos europeos.
Onde está a solidariedade? Hai quen pode argumentar (a
vella teoría da Galiza subsidiada) coas pensións que os
galegos perciben. Ben, mais, acaso non traballaron e coti-

O Parlament de Catalunya celebra a aprobación do Estatuto.

‘Segundo datos de Facenda correspondentes á liquidación do 2003,
o Estado recadou en Galiza máis de 7.500 millóns de euros, dos que só lle
transferiu á Administración galega 5.200 millóns”
zaron antes para poder cobralas agora, non só do Estado
español mais tamén de Alemaña, Francia ou Suiza? E
sempre poderiamos retrucar cos impostos que recadan
Madrid ou Barcelona por empresas que explotan os nosos
recursos naturais ou desenvolven en Galiza as súas actividades: Endesa, Fenosa, Gas Natural… Ou coa tarifa eléctrica única que, na práctica, supón que Galiza produza
enerxía barata e que os galegos teñamos que pagar por ela

o mesmo que os habitantes dunha comunidade que, como
a madrileña, non produce nin un só quilovatio.
Trátase só dunha aproximación. Mais valeríanos moito
contar cunhas balanzas fiscais e comerciais verdadeiras
para deitar luz sobre tanta falsidade e, sobre todo, para formularmos unha proposta de Estatuto e de financiamento
acorde coas nosas necesidades e os nosos intereses no canto de criticar as que, lexitimamente, aproben os demais.♦

Santiago
—E dos traslados que dis, si ou
non?
—Depende, home, depende.
—Depende? De que depende?
—Do que se trate de trasladar, de
se é por vontade ou por forza e
de a quen se lle pregunte.
Certo.
Se se lle pregunta a un comerciante ou veciño da praza de
Cervantes ou das rúas das proximidades polo posible traslado da
Consellaría de Pesca a Vigo, unha promesa electoral especialmente imposible de cumplir, o
máis probable é que nestes momentos resposte que hai necesidades máis urxentes por atender.
—Por exemplo?
—Por exemplo, buscar outro
acomodo para os marxinais que
incomodan os veciños e espantan os potenciais clientes que a
asociación Compostela Monumental puxa por atraer.
A praza de Cervantes é un
tradicional lugar de encontro para persoas sen traballo nin soldada, mozos e non tan mozos pero
sempre sen domicilio fixo e, se
cadra, sen futuro. Acoden a unha
zona que está a carón da Cociña
Económica, tamén perto de Cáritas, tampouco lonxe do albergue
de San Francisco.
—Pois se hai que trasladar a
Cociña Económica, que se traslade a unha zona onde non espante os clientes!
Iso din os representantes dos
comerciantes e os dos veciños,
que andan levantados en armas
dialécticas contra o concello, por
entender que hai pouca presenza
policial nesa zona.

Teorías de traslados
XAVIER LÓPEZ

A cidade non quere que Pesca marche para Vigo. Moitos comerciantes estarían encantados de mandar os marxinais da praza de Cervantes fóra do centro.
Desde o concello compostelán lembran que sobre os cidadáns que campan acotío por Cervantes non hai máis que queixas,
que non hai denuncias e que non

Guisa e Napo

existe maís delincuencia ca noutras zonas de Santiago. O alcalde
tivo que saír na defensa do seu
concelleiro de Seguridade Cidadá, e fíxoo mesmo lembrando
UXÍA E BRAIS

que non ducharse non é delito.
Coma se non houbese abondo coa serpe electoral do traslado de Pesca, unha proposta que
xa conseguiu dous milagres: un

consenso total de grupos municipais e outro entre o PP e o
BNG para aprobar dúas mocións que deixan ben clariña a
oposición dos representantes
dos composteláns.
Semella quedar claro que
non hai como os traslados voluntarios.
Polo menos, os traslados desde o centro da cidade cara a San
Caetano, Vite e Salgueiriños son
menos problemáticos desde xa,
unha vez reaberta ao tráfico a zona das Rodas. Menos atascos
diante do CGAC.♦

Subliñado

Chin-chin, Tucho
LOIS DIÉGUEZ
“E por que o compras?”, dicíalle un home a outro que lle pedía
ao quiosqueiro o libro da Biblioteca Galega de Clásicos Universais que anda a sacar un xornal editado no noso país. “E total,
por un euro...”, contestaba o primeiro. Despois metíanse nun
curto debate, estrañado o segundo de que se puidese ler Á busca
do tempo perdido en galego. O seu complexo cultural xogáballe, mesmo, a má pasada de non se decatar de que o idioma orixinal da obra era o francés e non o español, como el, inconscientemente, defendía por costume de lectura. Despois souben a
súa profesión: mestre. Así que, aínda que só fose por esta pequena pero intensa retesía acontecida ao pé dun quiosco de revistas, xa me parece importantísimo que Tucho Calvo, pois supoño que el é o argalleiro desta nova colección de clásicos universais en galego, sumase ao seu intenso labor editorial este novo e interesante capítulo. Incansábel, paciente, orixinal e humildemente combativo, segue montado neste cabalo azul e branco
que cabalga polos ceos da nación, tan necesitada ela de obras
que rompan os nefastos complexos do autoodio. Agora que celebramos o San Froilán, tomaremos un vasiño na honra do Tucho, e un rabo de polbo, claro está. Chin-chin, amigo.♦
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A Coruña, é de lei
MANUEL MONGE
O 7 de abril de 2005 o Xulgado do Contencioso nº 3 acollía a petición da Consellaría de Xustiza da Xunta e suspendía o
acordo do pleno da corporación de 2 de novembro de 2004 sobre a denominación do
municipio. Para o maxistrado xuíz Fernando Fernández Leiceaga “o acordo municipal non pode considerarse de xeito illado,
senón dentro do que é unha opción política, rebelde ao cumprimento das leis e das
sentenzas”. Sinala tamén que “estamos ante unha cuestión xa decidida en vía xudicial con carácter firme (o concello ten esgotada a vía dos recursos)”. E concluía:
“De non acordar a suspensión, as competencias que en materia lingüística ten a
Xunta sufrirían unha forte incidencia negativa, perpetuando (dada a evidente vontade
do Concello) o incumprimento dos seus
acordos, que contan co refrendo dos tribunais”. A xustiza resolvía así o requirimento
da Xunta de 7 de decembro de 2004 ao
concello, non atendido por este, para que
anulase dito acordo plenario por consideralo nulo de pleno dereito.
O 14 de abril de 2005 o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimaba a reposición do auto de 11 de febreiro no que o TSXG denegaba a preparación
do recurso de casación presentado polo
concello o 24 de setembro de 2004. Nesa
data o concello recurría o auto da Sala do
Contencioso Administrativo de 30 de xullo
de 2004, que desestimaba o recurso de súplica contra a providencia de 23 de xuño de
2004 que requería ao Alcalde a executar a
sentenza do TSXG de 28 de xullo de 1994,
que dicía: “segundo a normativa de aplicación, os topónimos de Galicia terán como
única forma oficial a galega. Así, calquera
que sexa o idioma utilizado, castelán ou
galego, a única forma oficial legalmente
recoñecida é a da Coruña, sendo por tanto
a única que debe utilizarse”. Lembremos
que esta sentenza do TSXG foi ratificada
polo Tribunal Supremo no 2000 e polo Tribunal Constitucional en 2002. Por outra
parte, outra sentenza do Constitucional de
1989 deixaba moi claro este tema: “A aprobación da alteración ou mudanza de nome
dos municipios é típica competencia de
execución en materia de réxime local que,
segundo o marco constitucional de distribución de competencias, os Estatutos de
Galicia e de Cataluña atribúen ás súas respectivas comunidades autónomas”.
Con esta actuación o TSXG dá por pechado o tema –non caben máis recursos– e
“acorda requirir novamente ao alcalde da
Coruña á execución da sentenza nos termos
especificados nos autos do 16 de xuño de

As últimas sentenzas dos tribunais de xustiza
sobre o tema do topónimo rematan cunha carreira contra a lei, que desde hai 22 anos protagoniza o goberno municipal do PSOE da Coruña.

Francisco Vázquez.
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o
seu
presidente,
Touriño,
procedemento preecoercitiva de 301 euxistente, no que o conros e da remisión ao
non
poden
seguir
como
cello realiza a proposta
Ministerio Fiscal por
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Por outra parte, un- actuar xa, coa lei na man, denominación do con(artigo 11 do RDL
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elevar un recurso de inLei 57/2003 de medidas para a modernización do goberno local constituticionalidade contra aspectos da Lei
–coñecida como Lei das Grandes Cidades– 57/2003. O Decreto 146/1984 (que xa foi obnon autoriza a reabrir o debate sobre a deno- xecto de impugnación polo concello ante o
minación do concello, e moito menos permi- TSXG nas sentenzas citadas) estabelece cote considerar que prive a Comunidade Autó- mo forma única e oficial A Coruña e este de-
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creto non pode ser rectificado nin completado por un acordo municipal e, polo tanto, incumprido, engadindo á única forma oficial
outra (en castelán, aínda que o acordo municipal teña como finalidade responder ás expectativas dunha importante parte dos cidadáns da Coruña)”.
Despois destas reiteradas sentenzas, está
claro que o alcalde Vázquez e o goberno
municipal do PSOE foron demasiado lonxe,
burlándose da xustiza e gastando centos de
miles de euros do presuposto municipal para eludir o cumprimento das leis e non executar nos últimos anos once sentenzas ou requirimentos dos tribunais de xustiza.
Esta situación non pode continuar nin
un día máis porque está en xogo o prestixio
e credibilidade dunha institución como o
Concello da Coruña. O alcalde non pode
aparecer como “rebelde ao incumprimento
das leis e das sentenzas”, como sinala a
Xunta; nin multado e tratado como un delicuente por un “delito de desobediencia”.
Considero que esta resistencia numantina a
cumpir as leis é un mal exemplo para a cidadanía, desprestixia as nosas institucións
de autogoberno e dificulta enormemente as
relacións do Concello da Coruña coas distintas consellarías. Que credibilidade, acollida ou capacidade de negociación ante a
Xunta vai ter un goberno municipal que se
nega sistematicamente a cumprir as leis
aprobadas polo parlamento galego?.
A Xunta e o seu presidente, Emilio
Pérez Touriño, non poden seguir como
espectadores e deben actuar xa, coa lei
na man, para evitar que o pobo da Coruña pase polo bochorno de ver ao seu alcalde multado e xulgado polo delito de
desobediencia.
Rexeitamos todos os recursos –o concello tivo que pagar por estes máis de
300.000 euros ao despacho de García de
Enterría– o goberno municipal do PSOE
da Coruña debería pedirlle perdón á cidadanía galega polo incumprimento durante máis de 20 anos dunha lei aprobada
por unanimidade do parlamento galego;
ter en conta o citado requirimento do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 14
de abril de 2005 e executar a sentencia do
TSXG de 28 de xuño de 1994, nos temos
especificados nos autos de 16 de xuño de
2003 e 19 de novembro de 2003. E isto
non é un problema do PSOE. É tamén un
problema do BNG porque gobernamos
con eles na Xunta e está en xogo a nosa
credibilidade e o prestixio da Xunta.♦
MANUEL MONGE é sociologo e concelleiro
do BNG na Coruña.

A lingua, sitio distinto
Mª PILAR GARCÍA NEGRO

E

n datas recentes, o xuíz Fernando
Fernández Leiceaga anulou de forma definitiva o acordo plenario do
Concello da Coruña (2 de novembro de
2004) en virtude do cal se pretendeu legalizar o híbrido “La Coruña” como nome oficial da cidade. Por enésima vez
(lémbrense sentenzas e autos do Tribunal
Superior de Xustiza de Galiza, do Tribunal Supremo, da non admisión a trámite
do Tribunal Constitucional...), a xustiza
volveu pronunciarse no único sentido
que fai honor ao seu nome, isto é, recoñecendo a legalidade autonómica (Lei
3/1983) e corroborando a legalidade que
lle asiste á única oficialidade admisíbel,
“A Coruña”, legalidade obrante para a
Xunta e, naturalmente, para o Concello
desta cidade. Non lle coñecemos ao ac-

tual presidente da Xunta de Galiza (con
quen convivemos moitos anos no parlamento de Galiza) veleidades trasvestistas, que o levasen a disfarzarse de Pilatos, neste asunto, e a defender (se é certo
o que meios de comunicación difundiron
recentemente, e que non foi desmentido)
o dereito do Concello coruñés a recorrer
aquela sentenza citada. Claro está que
Emilio Pérez Touriño fala hoxe –e así o
escoitamos todos– como primeira autoridade política galega, non como correlixionario do alcalde da Coruña ou como
cidadán particular. Por iso, a tese que
abren as súas palabras é fascinante: todos
os cidadáns temos dereito, seica, a recorrer a legalidade vixente, de modo e maneira que ficamos contentísimos coa posibilidade, recoñecida ao máis alto nível,

de contestarmos, por exemplo, os gravosos impostos que pagamos, o rexime fiscal en xeral, as normativas de todo tipo
que nos vinculan e que, en vulnerándoas,
convértennos en infractores e delincuentes... E un longo etcétera. Sempre se nos
recorda a máxima Dura lex, sed lex,
agás, ao que se ve, en asuntos da legalidade lingüística, porque a lingua debe
seguir sendo sitio distinto, como cantaban hai moitos anos Os Resentidos. A Lei
3/1983, da Comunidade Autónoma galega, incumprida ad nauseam, a Lei
1/1998, do Estado (nome oficial da provincia) deben de ser, nesta valoración,
sub-leis, papel para usos hixiénicos ou
cousa semellante. Ora, as perguntas xorden decontado: ¿que institución investe o
presidente da Xunta de Galiza?; ¿a que

legalidade se debe este e todos os representantes dos poderes públicos galegos?; ¿por que os cidadáns de a pé debemos acatar, góstenos ou non, a legalidade vixente, agás no que toca ao maltratado galego? Aquela hipótese de que falabamos fica aberta: señoras e señores, podemos facer obxección de conciencia ao
que non nos goste pagar, asumir ou acatar. Contaremos coa protección institucional ao máis alto nível. Laus Deo! ¡En
pleno século XXI, termos que recordar
que unha lei basilar da autonomía (¿ou
autoanemia?) galega será para se cumprir, non para se burlar dela máis unha
vez! ¿Ou será que, en materia de mínima
defensa da lingua galega, teremos que
reconverter aquela sentenza latina en
Mollis lex, ergo non lex?♦
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Oito emisoras municipais emiten en rede tres horas e media ao día

Máis tempo de radio en galego
CÉSAR LORENZO GIL
As ondas están de estrea. As
Emisoras Municipais Galegas
(Emuga) iniciaron o pasado 3
de outubro a emisión conxunta de novos contidos. Radiofusión busca chegar a un público novo e alleo, até agora,
da programación radiofónica.
Radiofusión une, no seu nacemento, oito emisoras municipais que até o de agora emitían
unicamente contidos propios.
Cada tarde, a partir das sete da
tarde, Tomás Lixó e Belén Regueira conducen ‘Antípodas.
Un programa de aquí’, un programa misceláneo que se estende até as 9,30. A esa hora toma
o relevo Leo Toral, que repasa a
actualidade cun espazo informativo cunha óptica diferente ao
das radios convencionais.
A día de hoxe emitirán conxuntamente Radio Fene, Radio
Allariz, Radio Negreira, Radio
Arzúa, Radio Tui, Radio Eume
–das Pontes–, Radio Redondela e Radio Foz mais as previsións da dirección prevé que
antes de final de ano poderían
estar presentes neste proxecto
25 emisoras municipais. “Esperamos que para novembro xa
haxa dez emisoras máis”, explica Henrique Sanfiz, responsábel do proxecto.
Polo momento, as emisións
de Radiofusión realízanse desde
os estudios de Radio Fene aínda
que é moi probábel que se trasladen á comarca de Santiago nos
próximos meses. “O noso compromiso é chegarmos a toda Galiza e resultaranos máis fácil desde a capital”, comenta Sanfiz.

Belén Regueira e Tomás Lixó conducen e dirixen o programa Antípodas.

Radiofusión nace, segundo os
seus creadores, como un xeito de
vertebrar o proxecto de Emuga e
espallalo por toda Galiza. “Non
sería bo que as emisoras municipais perdesen o seu carácter local
e todos os beneficios que iso supón pero é bo que haxa un compromiso común con Galiza e o

galego”, subliña Sanfiz. De feito,
no futuro, está previsto que moitos dos contidos locais se retransmitan en rede. “Se hai programas
que funcionan en Tui ou Foz, por
que non dárllelos a coñecer a ouvintes de toda Galiza”.
As tres horas e media que
emite Radiofusión cada día te-

Emisoras en Radiofusión
Radio Allariz [http://es.geocities.com/radioallariz/] 107.2 FM
Radio Arzúa [http://www.concellodearzua.org/] 107.4 FM
Radio Eume [http://aspontes.org/rtvi.php?lang=gal] 107.5 FM
■ Radio Fene [http://www.radiofene.org/] 107.7 FM
■ Radio Foz [http://www.concellodefoz.org/default.asp] 107.4 FM
■ Radio Negreira [http://www.terra.es/personal/negrei/radio.htm] 107.0 FM
■ Radio Redondela [http://www.concelloredondela.org/home.htm] 94.9 FM
■ Radio Tui [http://www.concellotui.org/php/index.php] 107.4 FM
■
■
■

ñen como público obxectivo os
ouvintes mozos. Segundo Henrique Sanfiz, hai varios motivos
para crear unha oferta adicada
aos máis novos na radio en Galiza. “O horario de emisión tiña
que ser pola tarde porque pola
mañá as emisoras municipais teñen os seus propios contidos, e a
esas horas, os estudos de mercados dinnos que son os mozos os
que escoitan a radio”.
Sanfiz valora a inexistente
oferta de contidos para os novos
alén da radiofórmula. “O noso
proxecto está comprometido
coa difusión do galego e decatámonos de que a desgaleguización está avantando xustamente
por esas faixas de idade. Para
evitalo, hai que ofrecerlles contidos atractivos”, conclúe.♦

Micrófono
aborixe
Ás sete da tarde comeza en Radiofusión ‘Antípodas. Un programa de aquí’. Baixo este título hai
un programa mixto, que pretende
ser unha novidade nos medios
galegos. “Neste tempo, decatámonos de que, ás veces, é como
se vivísemos nas antípodas. Aquí
había xente que tiña moito que
dicir, moitos proxectos que estaban agromando e nos medios non
aparecía nada”, comenta Tomás
Lijó, un dos condutores. “Era hora de que esta xente teña voz”.
Belén Regueira é a outra presentadora, guionista e directora de
‘Antípodas’. A xornalista abandona
a “seriedade” dos informativos da
TVG para volver ocuparse dun espazo adicado á xuventude, como xa
fixera no programa ‘Chambo’ da
Televisión de Galicia hai xa sete
anos. Para Lijó, esta experiencia é
unha volta ás orixes. O xornalista,
premiado como curtametraxista,
traballara en Radio Fisterra e en
Radio Obradoiro e tiña abandonado o medio. Contodo, pretende recoller parte da súa experiencia como promotor do proxecto ‘Hai que
botalos’, un conxunto de filmes que
mostraran unha Galiza “ausente”
durante o fraguismo. “Aquel espírito reivindicativo e potenciador das
cousas que nos fan únicos é un bo
exemplo de como contar as cousas
dun xeito diferente”, explica.
‘Antípodas’ dálle unha atención preferente á música. A primeira hora dá conta da actualidade de todos os grupos que xermolan en Galiza, desde o folk até
os novos ritmos como o hip-hop.
“Temos un disco destacado da
semana, explicado polos propios
artistas”, conta Belén Regueira.
A música segue presente na
hora e media restante do programa. Cada día, un entrevistado,
relacionado cos movementos sociais, a cultura, o espectáculo ou
o deporte. “El mesmo escolle unha selección musical que nos
serve de banda sonora”, di Lijó.
Outra das partes máis interesantes é a busca de “aborixes” polo
mundo. “Hai moitos galegos repartidos polo mundo, peor non os petrucios que marcharon hai 50 anos
senón xente nova cunha nova ollada”, di Lijó. “Cada día contactamos
con estes correspondentes “distintos”, que nos explican non só como
eles chegaron á China ou ao Canadá senón como ven a Galiza desde
esa outra óptica afastada”. O espazo aposta máis pola informalidade
e a conversa que pola pura información. “Hai cousas moi interesantes, como que en Gran Bretaña
seguen a botar o ‘Doutor Who’, das
que nunca sabemos nada polos medios de aquí”, comenta Regueira.
O programa tamén conta con
sección fixas como O furancho, unha especie de columna radiofónica
na que participan Carlos Meixide
ou Xosé Expósito ou conexións cos
correspondentes de cada emisora
municipal. Cando acaba ‘Antípodas’ comeza o informativo de Leo
Toral. Unha hora de noticias cun
enfoque xuvenil. Ecoloxía, novas
tecnoloxías, televisión e cinema teñen cabida nun espazo que non será alleo á actualidade xeral.♦
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Destaca que o Estado non cumpriu os compromisos asinados no 2001

O Consello de Europa pide un compromiso co galego
maior que o recollido no Plano de Normalización
RUBÉN VALVERDE
“O modelo educativo actual non acada o nivel requerido polos compromisos específicos adquiridos por España, que implican unha instrución esencialmente en galego e non só un
número específico de materias”. Un comité de expertos do
Consello de Europa avalía deste xeito o sistema escolar galego nun amplo informe que revisa a Carta Europea de Linguas
Rexionais e Minoritarias. Este acordo internacional subscrito
polo Estado no ano 2001 obriga a impulsar o galego en todos os
ámbitos, chegando incluso máis alá do Plano de Normalización
Lingüística aprobado polo Parlamento Galego recentemente.
“Á luz dos compromisos específicos que adquiriu España, o Comité
de Expertos considera que non se
cumpren”, conclúe o informe do
Consello de Europa. No eido educativo sinala que “o comité de expertos anima ás autoridades competentes a desenvolver modelos
educativos esencialmente en galego no preescolar, no ensino primario e no secundario, en conformidade cos compromisos aos que
se chegou nestas áreas”. Até agora
o Goberno galego comprometérase a que o 33% das materias fosen
impartidas en galego. O Plano de
Normalización Lingüística recentemente aprobado fala do 50%.
Non obstante, o comité de expertos
sinala que non se trata dunha cuestión de cotas senón de impartir un
ensino galego, que non se reduza a
un número de materias, senón que
abranga o contido das mesmas e á
propia organización docente.
Por exemplo, o Consello de
Europa afirma que o ensino da
historia e da cultura galega deben

estar aseguradas e afectar incluso
ao currículo que se imparte en todo o Estado. Tamén piden que
“no que se refire a outros territorios distintos de aqueles nos que
se usan tradicionalmente as linguas rexionais ou minoritarias, as
partes comprométense, se o número de falantes dunha lingua rexional ou minoritaria o xustifica,
a permitir, fomentar o ensino da
lingua en todos os niveis educativos que sexa oportuno”.
No eido xudicial, o comité de
expertos pide que se impulse unha “xustiza en galego”. A este
respecto, o presidente da Mesa
pola Normalización Lingüística,
Carlos Callón, sinala que “as
medidas neste eido son moi
avanzadas xa que pídese que o
galego forme parte activa do sistema. Até agora un xuíz que
exercía aquí podía exercer a obxección de conciencia durante
un proceso se este era en galego.
O Consello de Europa denuncia
esta situación e pide garantías

Reunión do Consello de Europa.

plenas para que un proceso se
poida celebrar en igualdade de
condicións no noso idioma”.
“O dereito dun acusado a usar
unha lingua cooficial aínda que
domine o castelán non parece estar garantido formalmente”, indica o informe do Consello de Europa. Os expertos tamén critican
que “non se esixa o coñecemento
do galego para levar a cabo ningunha función na administración
de xustiza. O Goberno español
non produciu exemplos de con-

ceder vantaxes para promoción a
prazas públicas de xuíces e funcionarios a aqueles que demostren coñecemento do galego”.
Por estes motivos o comité de
expertos pide que no eido da xustiza se faga “unha enmenda do
marco legal con miras a clarificar
que as autoridades xudiciais criminais, civís e administrativas galegas levarán a cabo os procedementos en galego a petición dunha das partes”. En segundo lugar,
“garantir formalmente ao acusado

Chamada
de atención
a Francisco
Vázquez

Regularización das axudas
aos medios de comunicación
O comité de expertos do Consello de Europa considera que é
fundamental actuar no campo
dos medios de comunicación. Sinala que o Estado cumpriu só unha pequena parte do seu compromiso neste eido ao existir a Compañía de Radio e Televisión de
Galicia. Non embargante, restan
outros asuntos sobre os que o comité chama a atención como a
creación de radios e televisións
privadas ou a regulamentación e
impulso a medios en galego.
En primeiro lugar, a Carta
de Linguas Minoritarias recollía a necesidade de impulsar
cando menos unha estación de
radio privada que emita totalmente na nosa lingua. Asemade, tamén constatan que o Goberno ten o deber de “impulsar
a creación de cando menos unha canle de televisión privada
que emita fundamentalmente en
galego”. O comité tamén pide
un maior impulso no tocante a
“condicións favorábeis para o
financiamento de filmes producidos na lingua autóctona”.
No tocante aos medios escritos, o Consello de Europa consi-

dera escasa a cantidade de medios
de comunicación en galego. “Hai
un xornal diario en galego (Galicia Hoxe) das que se descoñecen
o número de copias da edición galega (os datos de OJD amosan a
tirada conxunta de El Correo Gallego e Galicia Hoxe). Tamén
existe un semanario na lingua
propia, A Nosa Terra, que parece
ter unha maior distribución que o
xornal diario”. O comité de expertos pide que se regularicen as
axudas para este tipo de publicación e solicitan expresamente que
no seguinte informe sexa facilitada “a cantidade e o tipo de axudas
que se lle concedeu en concreto a
Galicia Hoxe e a A Nosa Terra”.
Así mesmo, o consello pide que
se “cubran os custes adicionais
dos medios que usan linguas rexionais ou minoritarias, onde a lei
establece asistencia financeira en
xeral para os medios”.
Relacións con Portugal
No tocante ás relacións transfronterizas con Portugal, o Consello de Europa insta a “garantir
a liberdade de recepción directa

Carlos Callón, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística.

de emisións de radio e televisión de países veciños nunha
lingua usada en forma idéntica
ou semellante a unha lingua rexional, sen opoñerse á retransmisión de emisións de radio e
televisión de países veciños en
linguas coma esta”.
Noutros aspectos non relacionados directamente cos medios
de comunicación, o Consello de
Europa insta a “aplicar acordos
bilaterais e multilaterais que os
relacionan cos Estados en que se

o dereito a usar o galego mesmo
que el ou ela domine o castelán”.
En terceiro lugar, levar a cabo medidas precisas para asegurar que as partes dun procedemento son informadas especificamente da obriga das autoridades xudiciais en Galicia de levar
a cabo os procedementos en galego se unha das partes así o solicita”. As demais peticións están
relacionadas coa necesidade de
galeguizar o persoal que traballa
nos órganos xudiciais.♦

usa a mesma lingua de xeito
idéntico ou semellante e fomentar acordos nas áreas de cultura,
educación, información, formación profesional e permanente”.
Neste sentido, o comité de expertos constata que “o Goberno español non chegou a acordos con
Portugal” e solicita que “no próximo informe se explique se España está procurando chegar a
acordos con Portugal para fomentar os contactos entre galegofalantes e portugués-falantes”.♦

O galego na administración e na
economía e sociedade, ademais
no eido cultural, completan o informe. No eido económico chama a atención o capítulo no que
piden que os bancos permitan “o
uso do galego nas súas prácticas
comerciais, ademais de na redacción de ordes de pagamento
(cheques, letras, etc.), ou outros
documentos financieiros”.
No capítulo da administración, o comité de expertos lembra
que o establecemento dos topónimos correspóndelle á Xunta de
Galicia. Por ese motivo recordan
que malia “o marco legal bastante impresionante” existen concellos como A Coruña que aparecen
na súa forma castelá. Debido a
casos coma este, o Consello de
Europa sinala que “non está en
lugar de chegar a conclusións sobre o compromiso de cumprir a
Carta de Linguas Rexionais no eido da administración”. Dentro de
tres anos o Consello volverá a
emitir outro informe no que vixiará se todas estas recomendacións foron cumpridas.♦
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O gran na rocha

BRUNO MAYORGA

Fastío nas aulas
Penso que é un lugar común o
traballo coa película dos anos
60 Rebelión nas aulas para todos aqueles que nun momento
dado se adican ao ensino. Para
quen non se lembre, o argumento presentaba un enxeñeiro
(Sydney Poitier) que circunstancialmente acepta un posto de
mestre nunha escola de secundaria dun barrio de Londres,
agardando unha mellor oportunidade laboral. Armado con toda a boa vontade do mundo, este mestre atópase cunha aula ingobernábel onde reinan a apatía
e a indisciplina, o pan de cada
día para o profesorado. O quid
do filme áchase en que o protagonista atope a maneira de derrocar esa anarquía e instaurar
un novo clima de respecto e de
traballo axeitado (e non morrer
no intento). Para iso non contará coa inestimábel axuda da
maior parte do profesorado,
preso todo el de mecánicas e insensíbeis rutinas, o bastante ferido de morte como para seres

capaz de trocar a situación.
Practicamente coas únicas ferramentas do respecto e a firmeza moral consegue o desamparado “heroe” dobregar e quebrantar as autolesivas actitudes
dos rapaces e gañar a súa confianza, convertendo uns nenos
en mozos, actitudes infantís e

Àngels Barceló
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS.
Sábado e domingos de 8.00 a 12.00 hrs.

irrespectuosas en produtivas.
Non estamos nos sesenta,
non estamos en Londres, non
somos Sydney Poitier e nestes
días o título do filme posibelmente sería o máis axeitado de
Fastío nas aulas. Moito se ten
falado nestes días da reforma
educativa que vén e das refor-

amoreados nos seus pupitres pelados tipo bancada. Pode ser
que se encontre tamén con caras
aburridas apoiadas sobre a man,
ou o cóbado, caras que expresan
o fastío de pasaren seis horas ao
día, cinco días á semana, nove
meses do ano, nun espazo dese
tipo, cun modelo de clase, no
esencial, practicamente escolástico: lectio, quaestio (pero non
disputatio); este modelo era válido na Idade Media cando a escaseza de libros obrigaba a un
lector a ser o emisor da información, para a súa recepción
polos ouvintes. Mais, pode ser
que na sociedade do coñecemento, na opulencia da sociedaPACO VILABARROS
de de consumo, teñamos os nomas educativas que viñeron e sos adolescentes metidos nuns
das que virán. E moito se ten fa- cuartos baleiros, con nulo amlado tamén do famoso Informe biente de traballo, durante seis
Pisa elaborado pola OCDE, no horas ao día? E difícil determique o Estado Español acadaba nar se o ambiente produce a
uns máis que discretos resulta- abulia ou se é ao revés, pero o
dos (posto 23 de 29), aínda que conxunto ofrece un inquedante
Galiza acadaba un honroso cheiro á rutina da que falabacuarto posto no conxunto das mos ao referírmonos aos mescomunidades autónomas, cunha tres-zombies do filme: escaso
puntuación (501 puntos) por ri- espírito, escasa vitalidade. Hai
ba da media española e da me- un tempo, os xornais traían a
dia da OCDE (483 e 498 pun- notícia dun instituto de bacharetos, respectivamente). Moito se lato madrileño no que os alumten falado, así mesmo, dos mo- nos de física construíran un pladelos educativos e sociais que netario con poucos medios e
proporcionan a base sobre a que moita imaxinación: unha cúpula
se asentan os bos resultados de papel, coma un iglú, e no
educativos, con Finlandia como centro un diorama perforado
referencia; sabemos xa que os cunha luz dentro que ao xirar
mestres finlandeses están moi producía o efecto da bóveda ceben valorados pola súa socieda- leste (bóveda que inspirou a
de, que para entrar nos cursos cosmoloxía da Antigüidade e
pedagóxicos que
unha das ramas
permiten o accemáis vigorosas
so ao ensino a
da
filosofía);
ode ser que pois ben, a notipuntuación do
expediente acacia é que durante
na sociedade
démico ten que
o proceso de
ser superior a 9,
o
do coñecemento construción
que a formación
habitual absendestes cursos é
teñamos os nosos tismo viuse rede 1.500 horas
ducido a cero.
adolescentes
(por 150 no noso
Din os experCAP); que os
tos en educación
metidos nuns
mestres trabaque se aprende
llan en equipo
cuartos baleiros, facendo; entón,
con avaliacións
que fan os nosos
sistemáticas do con nulo ambiente alumnos de sealumnado dende
cundaria e baprimaria e en co- de traballo, durante charelato? Fan
laboración con seis horas ao día?” cousas ou escoioutros centros;
tan discursos ruque cada muller
tinarios de como
percibe arredor
se fan cousas?
de 300 euros por
Realmente que
fillo, traballe ou non, nun con- aprenden a facer? A estaren seis
texto de gratuidade educativa horas ao día, cinco horas á setotal; que as familias se impli- mana, nove meses do ano como
can na educación dos seus fi- espectadores aburridos en aulas
llos, etc.
baleiras sen materiais para o coTodo isto xa o sabemos e é ñecemento? Non estamos todos
certo, e porén debe ser referen- xa un pouco fartos de tanto encia de boa práctica, porque os sino sen aprendizaxe e de tanta
resultados así o testemuñan. Pe- aprendizaxe sen ensino? Outra
ro, no noso ámbito, como se tra- reforma educativa centrada en
ducen os indicadores macro á itinerarios, ramas, follas, raíces,
práctica cotiá?, que ocorre nas etc. ou unha que afronte a auaulas, no micro, no día a día? Se téntica realidade das aulas? Poun ten a oportunidade de visitar lítica educativa ou educación
algún instituto de secundaria politizante? Máis aburrimento
galego, pode ser que atope aulas nas aulas?♦
poboadas de mobiliario similar
ao de hai 20 anos: encerado, taBRUNO MAYORGA RODRÍGUEZ
rima, mesa do mestre e alumnos
é sociólogo.

‘P

MANUEL CAO
O parlamento de Catalunya vén de aprobar, o 30 de setembro, un novo Estatuto de Autonomía. O grande apoio de 120
contra 15 parlamentarios (88,8%) servirá para lexitimar o
texto pero non impresionará os deputados do PP automarxinados en Catalunya pero cunha alta representatividade en
Madrid. As posibilidades de aprobación do Estatut van depender da opinión pública e da capacidade do PSOE para
impoñer o seu modelo programático da España plural, esencial para a súa supervivencia política a medio prazo, e que
se albisca como única posibilidade para garantir unha convivencia en paz e democracia nos vindeiros anos. En troques, a estratexia do PP oriéntase ao acoso e derribo de José Luis Rodríguez Zapatero alcumado como sepultureiro da
España constitucional e reclamando novas eleccións na creencia de que poderían obter mellores resultados. A estratexia exaltada da patria en perigo situa ao PP en fronte dos demais partidos e configura un modelo de oposición semellante ao da etapa de José María Aznar mentres que para o
PSOE supón unha grande oportunidade para consolidar un
amplo espazo de centro asentado na capacidade de diálogo
co PP (Estatuto de Valencia) e con todos os demais grupos
nacionalistas (Catalunya, Galicia, Euskadi, Andalucía, etc).
Máis, referíndonos á vertente económica, o Estatut supón un cambio moi importante tanto para Catalunya como
para o resto de España pois modifica o status económico-financeiro global pola vía do novo sistema de financiamento
e polas novas capacidades que asume á hora de participar
máis directamente na configuración das institucións do Estado. Até agora, a relación fiscal mantiña a Catalunya nunha posición subordinada respecto das decisións do goberno
español pois apenas tiña capacidade recadatoria propia e o
grao de influencia á hora de decidir os investimentos estatais viña pexada polas inercias político-administrativas corrixida, ás veces, pola necesidade de formación de gobernos
en minoría. O novo Estatuto cambia radicalmente o sistema
de relación fiscal e concede a Catalunya as principais capacidades en materia fiscal (Administración Tributaria Propia)
sendo a Comisión Mixta de Asuntos Económicos e Fiscais
Estado-Generalitat a encargada de negociar as compensacións económico-financeiras bilaterais.
O texto estatutario está ben construído e actualiza todo
o referente a competencias e políticas públicas nunha sociedade moderna que se sinte capaz de autogobernarse. É
prolixo e, ás veces intervencionista, pois aborda todo un
conxunto de problemáticas que noutros regulamentos aparecen en leis específicas ou son ignorados e que requerirán
de novas actuacións e máis recursos financeiros. É dicir, as
perspectivas coa aprobación do Estatut indican que irán aumentando as necesidades financeiras da Generalitat e irán
quedando menos recursos para o conxunto do Estado minorando unhas cantidades que eran moi importantes para
dinamizar a economía das comunidades autónomas receptoras de fondos ben fose mediante gasto improdutivo ou investimentos en infraestruturas e equipamentos.

‘A

s consecuencias económicas
do Estatut derivan de que un maior grao
de autonomía económico-financeira
para Catalunya significan menores
recursos globais para o Estado”

As consecuencias económicas do Estatut derivan de que
un maior grao de autonomía económico-financeira para Catalunya significan menores recursos globais para o Estado
polo que o peso das institucións públicas nas dinámicas
económicas rexionais variará de xeito substancial. Neste
sentido, o grao de responsabilidade dos gobernantes autónomos incrementarase ao xestionar recursos que terán que
detraer en maior medida dos seus propios cidadáns en forma de impostos directos ou indirectos sendo os mecanismos de solidariedade utilizados para igualar as políticas de
benestar (pensións e saúde). O Estatut ha de servir no político como referente das reformas estatutarias das autonomías con real vocación autonomista e no económico para
aquelas que teñen superávit fiscal.♦

Caixa Nova e o Banco Pastor só apoiarán a
Méndez se deixa a dirección xeral de Caixa Galicia

Os socios galegos non se
poñen de acordo para nomear
o presidente de Fenosa
AFONSO EIRÉ
A batalla continúa en Fenosa.
Tanto a Xunta como o capital
galego queren aproveitar a
venda de accións do BSCH a
ACS para conseguir máis peso
no consello da eléctrica que leve a unha política que teña
máis en conta os intereses galegos. Caixa Galicia, Caixanova
e o Banco Pastor poderían contar con maioría no consello
sempre que se puxesen de acordo. Algo que non semella fácil.
Derrotadas as fileiras galegas,
pero non rendidas, a batalla continúa en Fenosa. Florentino Pérez, presidente de ACS, veu entrevistarse co vicepresidente Anxo Quintana e co conselleiro de
Economía, Ramón Fernández.
Nos próximos días farao co presidente Emilio Pérez Touriño.
Pouco transcendeu da primeira
entrevista, unicamente sorrisos na
fotografías e verbas amábeis, logo
dunha hora de conversas. Nin uns
nin outros quixeron realizar declaracións. Desde o gabinete do vicepresidente unicamente afirman
que Anxo Quintana lle transmitiu
a Florentino Pérez a “importancia
estratéxica que Unión Fenosa ten
para Galiza”. Polo tanto, e á vista
do capital galego presente na empresa a súa presenza na xestión debería de ser “proporcionada”.
O conselleiro de Economía
tamén lle puxo de manifesto ao
presidente de ACS que nomear
presidente de Unión Fenosa debería ser unha decisión “de todos
os accionistas”.
Palabras amábeis, de xerga
diplomática, que non poden acochar unha importante batalla para posicionarse na dirección da
compañía eléctrica.
Se analizamos estas estricadas
declaracións podemos detectar
que a Xunta apoia un maior peso
de decisión dentro de Fenosa. Un
peso, que teña en conta a participación accionarial do capital galego que supera o 18%. Pensan
que a fallida toma de control do
grupo empresarial galego (Construtora San José, Amancio Ortega, Caixanova), pode ser mesmo
un activo para que o capital galego se posicione na eléctrica.
O grupo construtor ACS,
propietario do 22,07% de Unión
Fenosa semella ter as cousas claras. Propoñerá a Pedro López Jiménez como novo presidente da
empresa eléctrica. Así o dan por
decidido todos os xornais madrileños. O mesmo 5 de outubro,
San Froilán, os xornais galegos
apostan por saídas distintas.
Non semella tan fácil que
Florentino Pérez poida nomear o
presidente ao seu antollo, como
dan por sentado en Madrid. ACS
é o accionista de referencia, pero

O director xeral de Caixa Galicia, Xosé
Luís Méndez

os accionistas galegos poden ter
maioría de votos no consello da
empresa.
Maioría galega
ACS conta unicamente con catro
conselleiros dun total de 20 que
forman o órgano reitor da eléctrica. O capital galego, Caixa Galicia, Caixanova e o Banco Pastor,
contan con seis. Dous máis dos
que tería fidelizado Florentino
Pérez e os March.
A estes seis conselleiros, que
terían as grandes corporacións
galegas se xuntasen as súas forzas, poderían unirse outros cinco
membros do consello. Co que sumarían 11 conselleiros, a maioría.
Un dos que podería apoiar
unha proposta galega sería Xaime Terceiro. Persoa moi vinculada ao director xeral de Caixa Galicia, Xosé Luís Méndez, a quen
lle debe, segundo diversas fontes
consultadas, “a súa posición e
múltiplos favores”.
Outro destes conselleiros que
podería apoiar unha presidencia
galega para Fenosa sería Guillermo de la Dehesa, ex director xeral do Banco Pastor e aínda asesor. Os outros tres conselleiros
serían tres cargos “internos”,
executivos da propia empresa liderados Honorato López Isla, actual conselleiro delegado.
Diversas fontes consultadas
afirman que até o mesmo 13 de
outubro, cando teña lugar a reunión do consello de Unión Fenosa, non vai haber unha proposta
en firme. Mentres tanto, sucéndese as negociacións informais e
as tomas de contacto.
O 5 de outubro, os principais
accionistas galegos negaban a
existencia de “contactos formais,
aínda que se poden producir nas
próximas horas”. Algúns afirmaban estar agardando unha chamada de Florentino Pérez. Con

outros xa se puxera en contacto,
pero aínda non falaran formalmente do cargo de presidente.
Aínda así, poderiamos desvelar algunhas tendencias. En primeiro lugar a aposta de ACS por
Pedro López Jiménez, ex presidente de Endesa na época de
UCD e conselleiro de ACS. Por
outra banda, a dificultade para
que as tres entidades galegas se
poñan de acordo nun nome que
apoiar conxuntamente.
O Banco Pastor e Caixanova
poderían apostar polo actual
conselleiro delegado de Fenosa e
vicepresidente, o galego Honorato López Isla. Pola contra, Caixa Galicia trata de situar á fronte
na eléctrica ao seu propio director xeral, Xosé Luís Méndez, xa
integrante do consello.
Pero se no sector galego non
hai acordo, tampouco no sector
madrileño. Se Florentino Pérez
aposta por Pedro López, os seus
socios principais en ACS, os Albertos, Cortina e Alcocer, e Carlos March, tentarán que sexa
Fernando Fernández Tapias.
Tapias cumpriría o requisito
de ser “galego”. Pero, ao mesmo
tempo, está moi relacionado con
Florentino Pérez. A outra opción
de Pedro López levaría a López
Isla, outro “galego”, a vicepresidente e conselleiro delegado como até de agora, pero ampliando
as súas funcións.
Chegarán a apoiar tanto o Banco Pastor como Caixanova a Xosé
Luís Méndez? Todo semella indicar que unicamente o farían se
Méndez pactase o abandono como
director xeral de Caixa Galicia.
No sector afírmase que a presidencia de Fenosa podería ser unha
boa saída para Xosé Luís Méndez,
cada vez máis cuestionado á forte
da caixa, tanto interna como externamente. Os resultados tampouco
o acompañan. Tanto que esta entidade aínda non presentou os resultados da xestión dos primeiros
seus meses do ano. O adianto que
lle remitiu ao Banco de España
non é moi beneficioso.
Méndez contaría co apoio do
presidente Emilio Pérez Touriño.
Pero non se sabe cal pode ser o
seu predicamento, posto que no
capital galego non sentaron nada
ben as súas declaracións considerado beneficiosa a merca do
22% de Fenosa por parte de
ACS. Valoración que, por outra
banda, repetiu esta mesma semana o seu conselleiro de Economía, Ramón Fernández. Postura
que non concorda coa mantida
pola BNG, en concreto co vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana, un dos valedores da entrada
en Fenosa do capital galego. Por
outra parte, aínda se recordan as
declaracións de Touriño apostando pola fusión das caixas.♦
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Consecuencias
económicas
do Estatut
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O NOVO ESTATUTO CATALÁN

A visión galega
FRANCISCO RODRÍGUEZ
A proposta de novo Estatut para Catalunya
está a provocar o inevitábel balbordo nunha opinión pública afogada por prexuízos,
intoxicacións, medias verdades e enteiras
falsidades que os medios imperantes impulsas con desconsideración do mínimo
raciocinio e do respecto democrático. Sen
dúbida, móvense nun terreo estercado: o
substrato dunha sociedade española con algo máis ca reminiscencias dun pasado imperialista, hoxe actuante a escala doméstica nunha saña anti-nacionalista que é a
proxección de todas as súas frustracións e
impotencias. Lembremos canto deu de si a
descarada manipulación destes prexuízos
por José María Aznar, incidindo na tese de
que nacionalismo e terrorismo eran a cara
e a cruz da mesma moeda. Por certo, o éxito desta identificación non deixou de ter
secuelas negativas nada menos que na Galiza, unha nación á que –cabe subliñalo–
non lle vai especialmente ben na sacrosanta unidade do Estado español, e da que poderiamos falar moito sobre que tipo de terrores reais padeceu e padece. Ten interese
non obviar os fondos vínculos filosóficos,
políticos e práticos que o anti-nacionalismo de Aznar tiña, como teñen xeralmente
estes formulamentos, coa defensa dun
mundo eurocéntrico, xerarquizado, racista,
moi coincidente con esta fase epigonal, e
terribelmente tráxica, do imperialismo.
Agora é a unidade de España o que está en xogo co novo Estatut de Catalunya,
segundo os corifeos da irracionalidade
catastrofista, destinada a meter medo. Como vai ser Catalunya unha nación? Pois
claro que o é se nos atemos a algo tan elemental como a constatación de que é un
pobo diferente, unha realidade cualitativamente distinta, cun proceso histórico de
seu, vinculado, tamén desde o momento da
sua integración violenta no Estado español
no século XVIII, á expresión dunha vontade política de autogoberno. Agora que estamos na celebración de centenarios tan caros á españolidade, como o do Quixote,
cumpriría que os tertulianos da Corte asumisen os seus clásicos. Miguel de Cervantes nunca dubidou de que Catalunya, como
Galiza, fosen outras nacións. Considero
que esta constatación obxectiva é previa a
calquera fórmula política que poida transcorrer por unha vía de certa racionalidade.
O parlamento catalán vén de expresarse nidiamente a este respecto. A súa
proposta pode gustar ou non pero non pode ser catalagoda como separatista ou
independentista. Aspira, certamente, a

unha nova relación de Catalunya co Estado, leva consigo un reforzamento da súa
vontade de existir como pobo diferenciado, conforma un autogoberno que se
substenta nunha maior, e decisiva, capacidade de control sobre si mesmo, a sua
língua e a súa cultura, os seus recursos
económicos e a súa forma de posicionarse no proceso globalizador. É lóxico que
aspire a ser un elemento político constitutivo do Estado español, unha parte con
personalidade e capacidade decisiva. Naturalmente, o formulamento é viábel se o
Estado español acepta a súa plurinacionalidade e non se resiste a transformarse no

produto da vontade libremente concertada de nacións iguais. Parece que non
existe esta predisposición nas forzas políticas estatais. Unha delas, o PP, está a
converter a cuestión nunha especie de
cruzada de españolía ameazante. O zapaterismo está situado nunha encrucillada,
dentro do propio partido.
A cruzada xa comezou na Galiza, outra
nación si, so a fórmula apropiada. Dixo Alberto Núñez Feixóo que nós imos “perder
400 millóns de euros” por mor do sistema
de financiamento que defende para Catalunya o Estatut. O presidente da Xunta xa
tranquilizou coa mensaxe de que Galiza é

GONZALO

unha nación, pero que se el fose deputado
en Cortes, presentaría emendas nalgúns artigos do Estatut. Previamente, Manuel Fraga sentenciou co seu anatema contra os que
queren destruír España, porque nación non
hai máis ca unha, sen máis. Todo moi á galega oficial: baixo relevo no balbordo do
curral común, definición por oposición,
nunca en positivo desde o que nós somos e
queremos para nós e por nós. Porén, ten
unha maior incidencia social negativa a intoxicación que se fundamenta no espallamento do consabido tópico, mesmo académico, de que somos un pobo subsidiado,
que vivimos da caridade, polo que temos
que militar no pelotón da “solidariedade”
contra os avarentos cataláns, dispostos a
nos privar dun anaco da parte substanciosa
da torta da que desfrutamos grazas á nai
España, “patria común e indivisible de todos los españoles”. Mirai onde conduce a
súa egoísta proposta de financiamento!!!
Agora estamos caralludamente!!!
Pasmonaría, glorificación da opacidade, da falla de transparencia e, o que resulta moito peor, gabanza da indisposición a responsabilizarnos de nós mesmos.
Alguén coida que pode haber autogoberno se non hai interese nin vontade por termos soberanía financeira, por ter ingresos
por nós propios para gastar conforme ás
nosas necesidades, por controlar todos os
tributos que se pagan na Galiza a través
dunha Axencia Tributaria propia? Estamos a acreditar en que nos pagan a sanidade, a educación, os servizos sociais, en
definitiva os gastos do Goberno galego,
desde o quilómetro cero de Madrid? Hai
que rematar con esta ficción, con esta inversión da realidade. Por iso necesitamos
máis que ninguén o debate sobre un novo
estatuto e sobre un novo modelo de financiamento. O actual resulta paradoxal e,
ironicamente, especialmente negativo para Galiza. A “solidariedade” actual significa realmente control, inversión da realidade, insuficiencia e incapacidade. Unha
bonita maneira de manternos con este tan
baixo perfil, característico da españolía á
galega. Espero que o nacionalismo galego
acelere o debate social sobre cuestións de
tan gran trascendencia material, psicosocial e ideolóxica para a nosa sociedade.
Temos unha oportunidade de ouro. Debemos aproveitala sen complexos nen deixándonos intimidar.♦
FRANCISCO RODRÍGUEZ é portavoz do BNG no
Congreso dos Deputados

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 NOVO ESTATUTO CATALÁN

A derradeira oportunidade de España
MIQUEL SELLARÈS
O novo proxecto de Estatut provo- negociación do proxecto de Estaca satisfacción, mais tamén preo- tut, e, día a día, discusión a discucupación. Após 23 anos de gober- sión, os xermes da Catalunya unino ininterrompido do presidente taria volveron impregnar a política
Jordi Pujol e a federación naciona- catalá. Ademais, e iso é positivo,
lista CiU, durante o cal se estabe- os dirixentes das diferentes forzas
lecera un statu quo entre os secto- políticas que elaboraron o novo
res catalanista e
Estatut pertencían
nacionalista do
a unha xeración
país e a oposición
que non viviu desstamos
ante
do PSC-PSOE, esde a liña política
te equilibrio ra- unha oportunidade nin o franquismo
chouse nas últinin o postfranquisnon só para
mas eleccións ao
mo.
Francesc
parlamento de CaHoms (CiU), MiCatalunya,
que
talunya, que tras a
quel Iceta (PSC),
vitoria sorprenseguirá pedindo a Joan Ridao (ERC)
dente e rotunda de
e Jaume Bosch
CiU, o goberno súa soberanía, senón (ICV-EUA) estiacabou en mans
veron libres do
para “España”,
do PSC, mercé a
corsé e dos comque ERC, que era
plexos da transiporque
ten
a
decisiva, optou
ción, e entenderon
por un cambio pooportunidade de que a oportunidalítico de gran calade que representa
do. Este feito reor- manter a Catalunya José Luis Rodríganizaría o balanZapatero
na gaiola española” guez
zo de forzas do cadespois dos amartalanismo, e íase
gos anos do PP haabrir unha ferida
bía que aproveitaimportante no soberanismo. Os la para comprobar se era certo que
que querían o triunfo de CiU e un- ademais do sorriso e o talante, haha alianza con ERC non perdoa- bía o que manifesta un importante
ron nin perdoan aínda o pacto co dirixente político catalán: que hoPSC. Así as cousas, chegouse á xe o Estado español ten un presi-

‘E

VENDENDO FUME

Pasqual Maragall e Artur Mas.

dente que non profesa o nacionalismo español.
O pasado 30 de setembro, o
parlamento de Catalunya aprobou
un Estatut que, evidentemente,
non é a soberanía, mais que representa recuperar a bilateralidade co
Estado, un sistema de financiamento que mantén os mecanismos
do concerto económico e a definición de Catalunya como nación.
Estamos, pois, ante unha oportunidade non só para Catalunya, que
seguirá pedindo a súa soberanía,
senón para “España”, porque ten a
oportunidade de manter a Cata-

ROI CAGIAO

lunya na gaiola española.
Sexa como for, o proxecto de
reforma xa está en Madrid. O 5 de
outubro, o presidente do parlament, Ernest Benach, presentouno
no Congreso dos Deputados. É unha operación de alto risco, din, para o Estado, mais tamén o é para
Catalunya e os seus principais dirixentes políticos. Por agora, o
gran vencedor é o presidente da
Generalitat, Pasqual Maragall, que
actuou como presidente de Catalunya e non do PSC. Conseguiu o
consenso e iso o reforza, mais tamén saíu moi reforzado Artur

Mas, como líder de CiU. Mas, que
xunto ao seu fiel escudeiro David
Madí, portavoz de CDC e encargado da estratexia electoral da federación nacionalista, consolidaron unha dirección política que
sectores da súa propia coalición e
dos socialistas venderan como os
talibáns da política catalá.
O home que foi a revelación
das pasadas eleccións catalás e o
artífice do goberno tripartito catalán, Josep-Lluís Carod-Rovira,
é o que máis se xoga. Prometera
soberania e independencia, e
agora dá pasos cara a España federal, sen renunciar a nada no futuro, mais creando inquedanza e
desconcerto entre os sectores
independentistas, que ven como
día a día o maragallismo e o PSC
se converten na forza decisoria
que foi o pujolismo durante anos.
Tamén hai que reseñar que en
Catalunya algo se está movendo
nos sectores sociais, e primordialmente, no económico e financeiro,
que son moi críticos co tripartito
catalán, e especialmente con ERC
e ICV-EUA, e que soñan con que
mande o que eles chaman a Catalunya real, a “socioverxencia”. O
reencontro entre Maragall e Mas,
as longas horas de conversa persoal e telefónica confidencial abriron
opcións de futuro, e Josep Antoni
Duran Lleida, líder de Unió Democràtica, actuando de quincalleiro maior do reino, está tentando a
mesma operación en Madrid.
Que pode ocorrer se a “caverna mediática” e os seus brunetes
atemorizan o PSOE e os sectores
sociais, económicos e financeiros
progresistas? Que o Estatut se recorte e obrigue, por dignidade nacional, a que, como mínimo, CiU
e ERC, se desmarquen do proceso e lle esixan ao PSC o seu apoio
para traer de novo a Catalunya a
proposta, aínda que isto signifique perder a “oportunidade histórica” á cal se apelou en referencia
ao goberno do PSOE.♦
MIQUEL SELLARÈS é director de Debat
Nacionalista e foi secretario de
Comunicación da Generalitat
nos primeiros meses do tripartito.
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Alba Estela
Maldonado, Lola

Voces que
representan
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

‘Rezamos todos os días
para que non teña que
volver existir a guerrilla’

N

este mes vaise
celebrar en
Salamanca a
reunión anual de xefes de
Estado e de goberno que
responde ao nome de
Cumio Iberoamericano.
Tendo a convicción de
que tan importante é na
teoría que todos os
estados representados
teñan profundas e
proveitosas relacións,
coma que na práctica son
inoperantes, hai, non
obstante, que matizar.
A América Latina e
indíxena é o territorio
onde máis se están a vivir
situacións, que van, a
modiño, dando froitos de
cambeo. En Brasil hai un
importante debate que vai
máis alá das corrupcións.
A propiedade da terra é o
referente. No Uruguai
goberna por primeira vez
unha forza da esquerda.
No Ecuador e Bolivia hai
organizados movementos
indixenistas que teñen
moita forza. Na Arxentina
xa aprenderon que cousa
é o neoliberalismo...
Pero hai, de xeito
especial, dúas realidades
que non nos poden deixar
indiferentes: A
Revolución cubana e o
proceso bolivariano de
Venezuela. As agresións
que sofren por parte dos
EE UU que, namentres, é
incapaz de evacuar a súa
cidadanía nas catástrofes,
son continuas no
económico e permanentes
nos medios de
comunicación. Pero o
mundo, tamén nese
réxime, non é unipolar.
Así coma na II
República española,
Vietnam ou na Nicaragua
sandinista, movementos
internacionalistas fan
escoitar a súa voz.
O sábado 15 de
outubro haberá en
Salamanca unha
manifestación e un acto
cultural de apoio a Cuba
e Venezuela. Pola
amizade dos pobos, por
tanto, contra o
imperialismo, que segue a
existir, aínda que non se
nomee nunca nos
telexornais.
Quen consideramos
que non estaremos
representados como
nación nese Cumio,
tamén sabemos que, ao
menos, as delegacións de
Cuba e Venezuela si
estarán a falar por nós en
tantas cousas que
comparten os pobos e as
xentes deste ameazado
planeta.♦

RUBÉN VALVERDE

Alba Estela Maldonado (Quetzaltenago,
1945), máis coñecida como camarada Lola,
foi fundadora da guerrilla guatemalteca.
Actualmente é deputada polo partido
político que se legalizou despois dos
Acordos de Paz de 1996, a Unión
Revolucionaria Nacional de Guatemala,
que conta con só dous representantes nun
parlamento de 113. Estivo en Galicia
cunha comisión interpalamentar do Estado
español, Guatemala e México sobre a
violencia contra as mulleres que pide que a
ONU lexisle neste campo.

OTTO / AGN

Como é a situación política de
Guatemala despois dunha guerra civil de 36 anos (1960-1996)?
Os Acordos de Paz de 1996
foron unha esperanza para moitos
guatemaltecos despois dunha
guerra moi longa. Tras a sinatura
dos acordos a cúpula militar e política foi desprazada do poder pola clase empresarial polo que
moitos dos aspectos que podían
levar a un desenvolvemento de
Guatemala non se levaron a cabo.
Os acordos buscaban estabilizar
un modelo económico e social
distinto, e mesmo unha estrutura
do estado que recollese a pluralidade do país. A partir da sinatura
deuse un proceso de debilitamento do Estado porque o neoliberalismo ten como unha das condicións privatizar todo o que poida.
Ademais, Guatemala asinou un
Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos, altamente prexudicial en termos laborais, da ecoloxía, da soberanía... Non obstante rezamos todos os días para non
ter que volver ás armas, porque a
vida na guerrilla é infrahumana.
Nas eleccións celebradas
tras a guerra civil, o partido da
guerrilla non rendibilizou todos os seus anos de loita, quedando a súa representación
practicamente reducida ao mínimo. A que se debeu esta resposta dos guatemaltecos?
Á guerrilla tocounos unha incorporación á vida política nunhas
condicións moi difíciles. Non se
garantiu que puidésemos competir
en igualdade de condicións cos
outros partidos. Nós somos unha
formación moi pobre. O sistema
de partidos de Guatemala permite
o financiamento das campañas
electorais case sen límites. Nestas
circunstancias os partidos da oligarquía poden sufragar os gastos

publicitarios e incluso exercer presións e ofrecer beneficios económicos a cambio de votos. Nun país tan pobre eses mecanismos
clientelares funcionan. Os votos
cómpranse, pásanse cheques antes
das votacións, ou libras de millo e
frijoles. En segundo lugar, que os
acordos de paz non lle significaran
á poboación un cambio evidente
nas súas condicións de vida, tamén
frustrou á sociedade.
Os acordos incluían algún
tipo de investigación dos crimes cometidos contra os indíxenas nos anos oitenta?
Había un capítulo que facía referencia á recuperación da memoria histórica. Investigouse a violación dos dereitos humanos por
parte do Estado durante a ditadura
de Efraín Ríos Montt. O documento, que tamén explicaba as razóns
do comezo do conflito armado, foi
entregado á sociedade hai cinco
anos. Para nós foi moi importante,
xa que incluían as nosas argumentacións sobre as causas de por que
comezou o conflito armado.
Cales son esas razóns?
A exclusión social, a discriminación, a pobreza extrema e a
falta de espazos políticos, aos
que hai que engadirlle unha represión brutal. O malo do informe elaborado polas Nacións
Unidas no que explicaba a violación dos dereitos humanos é que
simplemente alude causas institucionais, pero non persoais.
Un informe máis recente da
ONU sinala que a situación dos
dereitos humanos mellorou pero segue habendo grandes eivas.
Indubidabelmente mellorou.
Pasouse dun Estado que estaba
construído para violar os dereitos
humanos dende todos os ángulos.
Non había separación de poderes
e cómpre lembrar que en Guate-

mala houbo tribunais de foro especial que xulgaban indiscriminadamente sen a garantía duns
mínimos dereitos e tamén había
xuíces sen rostro. Agora a situación é de inseguridade e existe un
feminicidio moi grande, pero a
situación obviamente mellorou.
Hai sectores, como os pobos indíxenas ou as mulleres que non
gozan de todos os dereitos, pero
o de antes era un inferno.
A que se deben as altas taxas de feminicidio en Guatemala e máis amplamente no espazo centroamericano?
Temos observado que o feminicidio é un fenómeno que se está dando en moitos lugares de
América Latina, pero hai sitios
onde aínda a situación das mulleres é máis complicada, como
ocorre agora en Rusia. Lamentablemente Guatemala ocupa o
quinto lugar de feminicidio no
mundo. Está orixinado fundamentalmente pola conxunción de
varios factores entre os que destaca unha cultura patriarcal moi
arraigada e unha situación de pobreza e de marxinalidade grandes. En Guatemala ademais tamén influíu moito o narcotráfico,
o armamentismo xeralizado, xa
que hai dous millóns de armas en
mans de civís sen ningún control, o feito de que a seguridade
sexa asumida en moitos casos
por policías privados con pasado
contrainsurxente e a presenza de
poderes militares paralelos.
Hai un caso que alarmou á
opinión pública internacional
recentemente que foi o da desaparición continua de mulleres en Ciudad Juarez.
En Ciudad Juárez hai un elemento fundamental. Nesa parte de
Chihuahua levouse a cabo un proxecto empresarial que consistiu en

converter a zona nunha gran área
téxtil de man de obra barata para
Estados Unidos. Iso levou a que
moitos mexicanos emigraran a esa
zona. O Goberno estatal non construíu unha infraestrutura material
nin social capaz de atender a toda
esta poboación. Non se fixeron escolas, servizos sociais, bibliotecas,
centros de saúde... A muller comezou a asumir un papel económico
preponderante xa que nas fábricas
téxtiles eran as que traballaban,
entre outras cousas porque á muller pódeselle pagar menos. Os homes están desocupados e esa situación acabou por fomentar unha serie de antivalores e volcaron as súas frustracións persoais e profesionais sobre as mulleres. Ademais,
con todo ese tempo libre, sen facer
nada, o alcoholismo tamén aumentou enormemente. Se a iso se
lle engade á desprotección social
do Estado, sobre todo no eido educativo, leva a unha situación difícil
como a que se está vivindo e na
que hai que traballar para coñecer
mellor con profundidade.
Propoñen facer unha lei
universal para a protección do
feminicidio.
Sería importante que o feminicidio fose tipificado como un delito polas Nacións Unidas, porque
ten unhas circunstancias moi distintas a outro tipo de crimes. En
Guatemala, por exemplo, a ONU e
outros organismos como Amnistía
Internacional sinalaron que o Estado non está cumprindo coa súa
obriga de garantir o dereito á vida
de todos os seus cidadáns e iso é
moi grave. A ONU debe facer unha lei para previr e erradicar a violencia intrafamiliar. Hai que ter en
conta que só en Guatemala aumentou nun 112%, chegando aos
1.501 casos, o feminicidio entre o
ano 2000 e o 2004.♦
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Un informe británico denuncia que as clases altas
benefícianse de mellor saúde e educación

Cumio
Iberoamericano

Solidariedade
con Cuba e
Venezuela

Os máis pobres, menos favorecidos
polo Estado do benestar
CÉSAR LORENZO GIL
As clases economicamente
máis favorecidas benefícianse
de mellores servizos públicos.
Segundo un informe da Universidade de Newcastle (Reino
Unido), que engloba toda Europa, a educación ou a sanidade son peores nos barrios pobres ou no medio rural. Esta
situación desigual trasládase
tamén ás rexións periféricas.
Aqueles que máis teñen, mellor
viven. Esta perogrullada aplícase
tamén ao Estado do benestar, segundo un estudo británico que
denuncia que os servizos que dependen das administracións públicas non benefician por igual
os pobres ca os ricos.
Seguindo a liña da tese dos estudosos de Newcastle, a filosofía
do benestar –impulsada teoricamente polas obras de John Mynard Keynes e posta en marcha
pola socialdemocracia europea
após a II Guerra Mundial– fracasou no seu intento de repartir a riqueza e estender a toda a cidadanía
os servizos básicos como transporte, agua, electricidade, educación e
sanidade, entre outras necesidades. Os máis ricos teñen mellores
profesores, médicos máis preparados, infraestruturas máis modernas e transporte público máis eficaz, entre outras vantaxes.
O informe estudou máis de mil
variábeis e buscou como campo
de análise a UE dos 15, previa á
ampliación cara ao leste que reduciu as medias de benestar do conxunto, e Noruega e Suíza, por considerar que estes países son os que
gozan, en todo o mundo, dos

maiores niveis de benestar. As diferenzas buscáronse seguindo unha teoría circular e os resultados
son claros: na periferia, sexa esta
rexional ou urbana, vívese peor.
Para os redactores do informe, as causas son claras e responden ao propio modelo socioeconómico. A pesar de que o Estado
de benestar ten vontade igualitarista, as condicións sociais do capitalismo priman a riqueza. Por
iso aqueles que máis teñen, máis
poder detentan e teñen capacidade de rachar a suposta equidade
estatal no seu beneficio. Segundo
as conclusións de Newcastle,
nunha cidade como París, os mellores colexios públicos, os hospitais con meirande financiamento
estatal e o maior investimento en
transporte público dáse, xustamente, nos barrios onde habitan

Entre Europa e Turquía existe unha confusa historia de encontros e desencontros
e un dilema de difícil resolución. O mellor exemplo observouse na evolución do
cumio europeo de Luxemburgo, que debía propiciar os prazos de negociación
para unha eventual e futura admisión turca na UE.
A última hora, unha chamada de
Condoleeza Rice desde Washington ao
primeiro ministro turco, Recep Tayyip
Erdogan, e os malabarismos do ministro
británico de Exteriores, Jack Straw, desbloquearon un cumio camiño do fracaso.
A conxunción do factor Rice-Straw non
é casualidade: Os EE UU e Gran Bretaña
manteñen unha firme posición favorábel
ao ingreso turco e ven o país otomano
como unha “potencia emerxente” do século XXI e un exemplo de republicanismo e democracia occidental para o mundo musulmán.
O inevitábel debate turco vén conformando unha fractura socio-política
dentro da UE. Os referendos francés e
neerlandés evidenciaron un firme rexeitamento social á candidatura turca.
Os gobernos de Francia e Alemaña intentaban convencer os demais gobernos e sociedades para aceptar as negociacións con Turquía. Pero o chanceler
austríaco, Wolfgang Schüssel, reforza-

as clases altas. “Isto contradí totalmente o espírito do Estado do
benestar porque o tesouro público
gasta moito diñeiro en equipamentos que chegan a resultar superfluos, xa que as elites poderían
pagar servizos privados”.
Pola contra, nunha rexión
considerada pobre –de obxectivo
1 segundo os criterios da UE–
como a de Salónica (Grecia), as
variábeis de ensino ou infraestruturas están moi por debaixo
das necesidades básicas. “O Estado é sempre centralista se non
se remedia e non inviste na periferia. Ás zonas máis pobres non
se lles dá atención preferente,
polo que a desigualdade, en troques de se reducir, aumenta”.
Aínda que o informe non achega solucións “políticas”, si fai recomendacións. As máis destaca-

das son as que falan de “cultura
social” e “auditoría das administracións”. A cultura social ten a ver
co valor dos servizos públicos na
sociedade. “Un médico italiano
sempre ha preferir traballar en Milano que facelo en Palermo. As administracións deben difundir valores diferentes á necesidade de ascenso social entre os seus servidores. Un profesional talvez deba estar mellor pago en áreas deprimidas que en zonas privilexiadas”.
A auditoría das administracións supón facer un cómputo do
que gasta cada estabelecemento
ou institución pública en cada zona e comparar ese gasto co índice
de pobreza do contorno. Se o investimento público non é inversamente proporcional á renda per
capita, é obvio que se está gastando máis onde menos fai falta.♦

Aquí fóra

A paixón turca
ROBERTO MANSILLA
ba a súa posición de “asociación privi- esta finalmente se produce. Moitas das
lexiada” con Turquía, contrario á plena disposicións do acordo alcanzado son
integración na UE.
un segredo para a
E, nas rúas de Ankaopinión pública e
ra, antes de que
nisto ten moita resntre os atrancos
Straw e o ministro
ponsabilidade a predo cumio, os temas
de Exteriores turco,
sidencia rotativa briAbdullah Gül, se detánica da UE.
de
Chipre
e
o
xenocidio
sen a man para simDo mesmo xeito,
bolizar o acordo de armenio son demasiado o acordo alcanzado
medianoite, simpatisemella in extremis,
delicados e sorprende sen absoluto consenzantes do partido da
ultradereita Moveso, cheo de incerteque Bruxelas,
mento Nacionalista
zas no que respecta a
manifestaban a súa
súa duración. O
nesta
ocasión,
perigosa frustración
compromiso pode
cara a Bruxelas.
non incluíse o problema ser sólido na actualiO dilema hamledade pero débil nun
kurdo como centro
tiano sobre a necesifuturo próximo, cun
dade ou non de
escenario onde o
da
discusión”
aceptar a Turquía
motor europeo frannon remata co inicio
co-alemán
pode
de negociacións do
cambiar de orientapasado 3 de outubro. Aínda non se co- ción política se Angela Merkel e Nicoñece unha data de admisión definida, se lás Sarkozy, abandeirados da política
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A.N.T.
A Asociación de Amizade Galego Cubana Francisco Villamil organiza
unha viaxe dende Vigo e
Compostela a Salamanca para asistir aos actos
de solidariedade do Cumio Iberoamericano do
día 15 de outubro. A convocatoria é aberta e pretende lograr unha importante presenza de
Galiza nesta grande manifestación de apoio a
Cuba e Venezuela.
O programa de Salamanca comeza ás sete da
tarde do próximo sábado día 15 cunha manifestación en solidariedade con Revolución Cubana e a Venezuela Bolivariana.
Ás 9 da noite celebrarase un mitin nun pavillón de Salamanca con
intervención de representantes dos gobernos
de Cuba e Venezuela.
O servicio de autobuses partirá de Compostela e Vigo ás dez
da mañá do día 15 e regresará de Salamanca
ao remate do programa. O prezo da viaxe é
de 20 euros. Para reservar a viaxe, cómpre
chamar aos números
986 437 106 (pola mañá) ou 986 450 604 ou
dar nome e teléfono no
atendedor automático
da asociación, no 986
432 892.♦

antiturca na UE, chegaran ao poder en
Berlín e París.
Entre os atrancos do cumio, os temas de Chipre e o xenocidio armenio
son demasiado delicados e sorprende
que Bruxelas, nesta ocasión, non incluíse (por omisión ou intención) o problema kurdo como centro da discusión.
Se ben a sociedade turca vén amosando
sinais de aproximación á problemática
armenia e kurda, moito camiño queda
por andar. Un recoñecemento oficial é
aínda prematuro, pero Europa pode
contribuír a alcanzalo.
Turquía é un país que está entre as
quince principais economías do mundo, cunha posición xeoestratéxica particular e que, por factores demográficos, tamén crea contrariedade para os
europeos. Admitir un país con diferenzas culturais e relixiosas supón tamén
un reto para o proceso de integración
europeo e a súa pretensión como actor
global. É por iso que Turquía encerra
moitos enigmas e poucas certezas, unha sorte de exótico perfume oriental,
mestura de fascinación e inquietude. A
súa presenza non semella indiferente
para Europa.♦
ROBERTO MANSILLA BLANCO é analista do
IGADI (www.igadi.org)
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Unha campaña de anuncios motiva as celebracións dos brasileiros do Madrid

A egolatría e as necesidades publicitarias
dos futbolistas
PUCHEIRO
Os campos de fútbol estanse
a converter en zoolóxicos e
algúns futbolistas en monos
de repetición que remedan
outros animais: cascudas, sapos, gaivotas, monos, moito
mono... Os do Real Madrid
son os máis aplicados, por iso
as súas celebracións dos goles
se converteron en polémicas.
As perspectivas para analizar
estas celebracións son múltiples. Como estamos a falar dun
espectáculo deportivo, teriamos
que gabar estas mostras de divertimento ou de expansión, como algo inherente ao propio espectáculo. Serían como as “animadoras” dos partidos de baloncesto, os movementos das bancadas, as cantigas e as bandeiras. Só que esta vez realizados
polas estrelas, polo que teñen
máis transcendencia.
Ao mesmo tempo, ao ser un
xeito de comunicación deses
actores (mediáticos- deportivos) cos seareiros, daríanlle unha nova dimensión ao espectáculo. A interactividade é hoxe
un valor engadido en calquera
evento comunicatico (“Como
están vostedes...”, preguntaban
os pallasos da tele).
Estas celebracións dos goles
terían uns marcos estabelecidos
que non deberían sobardar o respecto ao contrario e aos espectadores. Non estamos ante un espectáculo vangardista onde a interactividade é esencial. O fútbol
tampouco ten a súa esencia na
provocación. Os xogadores do
Real Madrid non poden ser La
Fura dels Baus. Para os espectadores, a esencia do espectáculo
está aínda na condición deportiva, onde o resultado semella ser
cada vez máis determinante.

alá do equipo. Esta necesidade
de singularizarse, de captar a
atención, de converterse en icona
mediática, levounos a procurar
novas formas de celebración, cada vez máis diferenciadas, cada
vez máis rebuscadas, cada vez
máis singularizadas.
O futbolista, ademais dun actor, é unha empresa da que dependen ducias de traballadores,
ademais dunha longa familia.
Parte do seu valor está nos ingresos “extras”.
E a egolatría dos futbolistas
mesturada cos contactos publicitarios deulles paso ás celebraEspectáculo mediático
cións por clans ou grupo de afiniCoa dimensión de espectáculo dades, amicais, étnicas ou ideolómediatico, con televisión en to- xicas, que, como ocorre no Real
dos os campos, comezaron a pro- Madrid, non só dividen o vestialiferar outras celebracións máis rio, ou, máis, ben, amosan a división existente, sepersoais. Os xonón que rachan
gadores xa escacoa esencia do
paban dos seus
s celebracións
que é un equipo.
compañeiros para
Coa esencia mescelebrar os goles. dos xogadores
mo do espectácuOfrecíanllos
a
non
son
froito
lo futbolístico.
amigos, familias,
Pero detrás de
noivas, coñeci- da emoción, senón
todo, no caso dos
dos, patrocinadobrasileiros do Reres... Comezaron de algo actuado,
al Madrid, segua aparecer as deramente está unidicatorias nas ca- ensaiado, a maior
camente un anunmisetas... Todo
parte
das
veces
cio publicitario
para captar a atención do realizador con fins comerciais” que non imos tardar en ollar na tetelevisivo.
levisión. Non hai
A composique esquecer que
ción que realizan
os xogadores non é froito da Ronaldo pasou media tempada
emoción, senón algo actuado, na procura dunha xogada especensaiado, cando non suxerido tacular para un anuncio de Parpolos asesores de imaxe ou im- malat, o seu verdadeiro propietaposto polos contratos publicita- rio, que tiña que pór en marcha
rios, que marcan tamén o seu nunha campaña televisiva..
Por todo o antes dito, non
vestiario civil.
Os futbolistas tomaron prota- hai moita dúbida para poder
gonismo como entes singulares afirmar que o espectáculo das
dentro do xogo, co seu contrato celebracións subverte o espectáde imaxe, de publicidade, máis culo orixinal.♦
Así, as celebracións tradicionais foron, primeiramente, unha
expresión da ledicia persoal, que,
todo o máis se compartía cos
compañeiros que participaban
dun ou doutro xeito, da execución
do gol, o da fermosa xogada. Aí
comezaba e remataba todo.
Máis tarde, ante a dimensión
do espectáculo que foron tomando os partidos de fútbol, os xogadores comezaron a compartir
coas bancadas as súas ledicias e
“brindándolles a faena, cal toureiros, aos espectadores”.

Ronaldo brinca por
riba de Roberto
Carlos tras marcar
un gol ante o
Mallorca.
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México gaña o mundial sub-17 de Perú

Máis cazatalentos ca afeccionados nas bancadas
CÉSAR LORENZO GIL
México gañou o mundial sub-17
de Perú tras derrotar o Brasil na final do 2 de outubro. Os centroamericanos foron a gran sorpresa dun
campionato que tivo tanto movemento dentro do campo como nas
bancadas. Cen olleiros chegados
dos principais clubs de Europa negociaron o futuro dos futbolistas
máis destacados. Chama a atención que o Chelsea, por exemplo,
mantivese nos Andes unha delegación de vinte cazatalentos ou que
algúns dos rapaces que disputaron
o torneo (os maiores tiñan 17 anos)
ocupen portadas e teñan que lidar
con contratos multimillonarios.
Á parte do éxito mexicano,
Perú 2005 deixounos a agradábel
sorpresa da recuperación do fútbol holandés (algúns dos seleccionados xa son internacionais absolutos), a confirmación de Turquía

como potencia emerxente (acabou
cuarta) e o bo labor que coa canteira están a realizar os EE UU e a
China. Velaquí algúns dos nomes
destacados que posibelmente non
volverán ao anonimato.
Anderson. Anderson Luís
de Oliveira gañou o trofeo ao mellor xogador, o que serviu para facerlle máis levadeira a lesión de
nocello que lle impedirá competir
polo momento co seu equipo, o
Grémio de Porto Alegre, club no
que tamén se formou Ronaldinho.
O brasileiro é un mediapunta que
xoga ben tanto polo centro como
polas bandas. Aterrorizou os seus
rivais con pases imposíbeis e regates de profesional.
Carlos Vela. Máximo goleador no campionato, con cinco
goles. Este mexicano que milita
no Chivas de Guadalajara podería moi pronto dar o salto a Euro-

pa. O seu representante afirmou
que xa tiña ofertas de equipos holandeses e negou que o Barça se
interesase por el. “Non queren
outro Messi que non se dea nacionalizado español”, dixo.
Giovani dos Santos. A pesar do seu nome brasileiro, o excelente mediapunta é mexicano. Seu
pai, Zizinho, foi un ídolo no fútbol
mexicano e alá casou cunha azteca. No Barcelona xa o comparan
con Ronaldinho e buscan o xeito
de naturalizalo. Equipos mexicanos xa lle ofreceron un contrato
profesional, e iso que ten 16 anos.
Ramon. Ramon Lage está
considerado como un dos máis firmes valores do novo fútbol brasileiro. Aínda que no Atlético Mineiro non ten moitas opcións, o
seu labor como extremo esquerdo
non pasou desapercibido e xa soou
en varios xornais franceses como

reforzo do Girondins de Bordeos.
Tim Krul. O gardameta holandés do Newcastle fixo un torneo
case perfecto. O partido contra o
Brasil debería ser gravado para
aprenderlles aos nenos como debe
colocarse e reaccionar un porteiro.
Nuri Sahin. Este turco nacido en Alemaña é o xogador máis
novo da Bundesliga. No Borussia de Dortmund está considerado como un dos talentos con
maior futuro. Coa selección xoga
de mediocentro defensivo mais
tamén pode actuar como central.
Momodou Ceesay. Este
gambiano, considerado un ídolo no
seu país, é un dianteiro atípico. A
pesar de medir 1,95 m, o seu xogo
baséase na velocidade e marcou
goles en Perú ao estilo de Bebeto.
Os xornais afirman que está en negociacións co Arsenal inglés.
John Goossens. Por ho-

mes coma este mantén o Ajax de
Amsterdam as súas escolas de
fútbol. É un dianteiro moi completo e pronto ha ser titular no
seu equipo na primeira división.
Wang Dalei. A China deu a
sorpresa ao clasificarse para os
cuartos de final. Un dos causantes é este porteiro, de 16 anos de
idade. É o favorito para o trofeo
ao mellor xogador novo de Asia
deste ano. Queda por saber se
dará o pulo a Europa.
David Arvizu. Este mediapunta, co seu 1,67 m de altura e
o seu porte un tanto desgarbado
non é un portento físico, precisamente. Mais ten unha óptima visión de xogo e gran facilidade
para os cambios de ritmo. Non
quedará moito tempo no Pateadores de California. Froito da
moi profesionalizada canteira estadounidense.♦

Isaac Díaz Pardo.

Xosé García,
I Foro Internacional
do Exilio
O 14 de outubro a Fundación Luís Seoane
inaugura o I Foro do Exilio baixo o título
As fronteiras do exilio. Reunirá a expertos
da cultura, da política e do eido social que,
ao longo de dous meses, disertarán sobre a
historia do exilio en Galiza e España no pasado século. Ramón Villares, Isaac Díaz
Pardo, Xosé R. Barreiro, Margarita Ledo,
Pilar García Negro ou Santiago Carrillo serán algún dos convidados para falar de temas como o labor editorial, a figura da
muller, os campos de refuxiados en Francia, o exilio científico ou a masonería.♦

UN GALEGO
NO CINE
FRANCÉS

Xaquín Marín
no Torrente Ballester
Para celebrar os cincuenta anos que o creador Xaquín Marín leva no mundo da ilustración, o Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol adícalle unha mostra antolóxica. Organizada pola Concellaría de Cultura de Ferrol, a exposición conta con máis
de setenta obras, que abranguen dende os
primeiros debuxos que realizou, con vontade de autor, Xaquín Marín cando ía a escola do seu pai, até os máis recentes. A
mostra, que está comisariada por Andrés
Mosquera será prorrogada en Ferrol, para iniciar a súa itinerancia por Galiza.♦
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PACO VILABARROS

Documental sobre
Carlos Varela Veiga
O 11 de outubro, ás 8 e ás dez da tarde, o
Teatro Principal de Compostela acolle a estrea do documental CCCV Cine Clube Carlos Varela. Dirixido e realizado por Ramiro
Ledo Cordeiro, o filme, que se encadea coa
historia do nacionalismo galego entre 1975
e 1980, recupera parte das filmacións de
Carlos Varela Veiga e fai revivir a traxectoria e o estilo do cineasta galego, cando se
cumpren vinte cinco anos do seu pasamento. O filme está producido por Nós, Produtora Cinematográfica Galega, da que Carlos Varela fora fundador en 1976, e coproducida pola Fundación Bautista Álvarez.♦

n Ferrol vívese aínda a Semana do premio Esquío de poesía, dotado con
9.000 euros e convocado pola Fundación Caixa Galicia. Á espera de coñecer que obra é gañadora da edición deste ano, a número 25, a cidade acolleu conferencias das escritoras Teresa Moure, Soledad Puértolas e Ana María Matute. O premio, que conta
tamén cun galardón para obras en castelán, escollerase entre 42 poemarios en galego. En Lugo, para apoiar a candidatura do patrimonio inmaterial galegoportugués á protección especial

E

da Unesco organizaron un festival que acompañou as celebracións do San Froilán. Músicos de
ambas as beiras da fronteira déronlle un toque
festivo á reivindicación. O parlamento de Galiza vén de aprobar unha moción, proposta polo
PP, para reeditar o himno galego dun xeito accesíbel e multimedia, co gallo do centenario de
Pascual Veiga, autor que musicou o poema de
Eduardo Pondal. Segundo a moción, cómpre
espallar a letra e o espírito do himno así como
dar a coñecer as vidas dos que o crearon e por
que se decidiu convertelo no noso emblema.♦
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Arranca o Ano Manuel María
O Auditorio de Santiago acolle
o acto de apertura con música, poesía e un audiovisual
A.N.T.
A cita é o 8 de outubro ás 20 horas. Arranca ahí un programa de actividades, edicións de libros, discos e audiovisuais, recitais e exposicións en homenaxe a Manuel María que se prolongarán case durante un ano, nunha das meirandes mostras de afecto a un escritor
que fixo do contacto popular unha das súas señas de identidade.
Os organizadores quixeron
que os actos comezasen o
máis perto posíbel da data de
nacemento de Manuel María,
o 6 de de outubro [1929] en
Outeiro de Rei. Trataban de tirarlle aos actos calquer carácter fúnebre, e esa intención recóllena cunha frase, “Somentes a palabra permanece, di
un verso do noso poeta nacional, Manuel María. Para
rcuperarmos a súa palabra e
mostrar que segue viva, celebramos esta homenaxe.
O acto do sábado día oito
será presentado pola actriz
Comba Campoy e abrirao unha
intervención de Francisco Rodríguez baixo o título “Lingua,
pobo e Terra. A dimensión humana de Manuel María”. Será
o ponto de partida para unha
xornada que combinará poesía,
música e audiovisual.
O acto poético contará coa
presenza de Xosé Luis Méndez Ferrín, Bernardino Graña,
Miguel Anxo Fernán Vello,
Pilar Pallarés, Marica Campo
e Cesáreo Sánchez Iglesias. O
acto musical terá tres chanzos: María Manuela que interpretará Idioma meu e Manual
de señorito; Miro Casabella,
Ollos de nenos e panadeiras
de Cea e Mini e Mero, Verbas
a un irmao e Canto de Esperanza.
A xornada rematará coa
proxección do audovisual Manuel María. A palabra estremecida e alertada do que son autores Manolo Graña, Arturo
Iglesias e Eduardo Álvarez. O
hino galego cantarase acompasado polos gaiteiros da Asociación Cultural A Mámoa de
Luou (Teo).
A organización dos actos
corre a cargo dunha comisión
formada pola Mesa de Normalización Lingüística, AS-PG,
Asociación de Escritores e
CIG-Ensino, e contan coa colaboración do Concello de Santiago, Deputación da Coruña e
Xunta de Galicia.
Discos, libros, teatro e
documental
Entre os proxectos xa en marcha para a homenaxe deste Ano
Manuel María, sobrancea a
edición dun disco monográfico
do grupo Milladoiro, que conterá pezas musicadas sobre poemas do Manuel e ten a súa saída prevista para o mes de marzo de 2006.
Tamén no terreo musical,

para o 26 de novembro, no
Auditorio de Santiago, está
prevista a actuación-homenaxe da Banda Filarmónica de
Galicia acompañada de seis
corais, dirixido todo o conxunto por Carlos Seráns. Estrearanse ese día dúas pezas
sobre poemas de Manuel María e realizarase unha gravación para a posterior edición
dun CD. O acto está organizado pola concellería de Cultura de Compostela.
O día seguinte, 27 de novembro, será Pontevedra quen
acollerá a representación da
peza teatral “A farsa de Bululú” pola compañía Teatro do
Morcego.
Sen datas previstas aínda
para a súa estrea, o actor e director teatral Celso Parada está
a preparar un espectáculo poético-teatral no que se fai unha
viaxe pola extena obra poética
de Manuel María. Tamén sen
data prevista, Margarita Ledo
Andión, proxecta a película
“Fala e Terra desta miña Terra.
Manuel María”.
No terreo editorial Xan Fraga e Xurxo Souto editarán co
selo Ouvirmos unha “Fotobiografía sonora de Manuel María”. Será un volume de 200
páxinas con gran profusión
gráfica acompañado dun CD
cunha selección de 18 pezas
musicais de Fuxan os Ventos,
Suso Vaamonde, A Quenlla,
María Manuela... e outro CD
con recitado de poemas na pro-

pia voz de Manuel María. Nese
mesmo terreo editorial, o Salón
do Libro 2006 de Pontevedra
terá un espazo e actividades especialmente adicadas ao poeta.
No campo escolar están en
preparación dúas unidades didácticas co título “Ferrados de
corazón, fanegas de alma”.
Unha destinada á primaria, da
que son autoras María Xosé
Bravo, María Calvo e Carme
Vilariño e outra pensada para
o ensino secundario, realizada
por Mercedes Queixas e Anxo
Gómez.
Pola súa banda Felipe Senén prepara a edición de percorridos que gardan relación con
diferentes aspectos da súa vida
e obra, baixo o título Andando
a terra con Manuel María.
Exposicións, xornadas,
páxina web
Tamén son Mercedes Queixas
e Anxo Gómez os encargados
de preparar unha exposición
itinerante de 25 paneis que percorrerán os aspectos máis relevantes da vida e a obra do escritor de Outeiro de Rei.
En xaneiro de 2006 está
previsto facer público o nome
daquela persoa ou institución
que destacase na defensa de
Galiza á que se adxudicará o
Iº Premio Manuel María á dignidade galega.
Ademais do Congreso previsto para novembro (ver recadro), do 6 ao 11 de febreiro haberá unhas xornadas de estudo
e debate en Lugo, dirixidas a
ensinantes.
Todas as actividades estarán
actualizadas na páxina que se
vai crear proximamente na rede,
www.manuelmaria.com.♦

Literatura e nación
Do 3 ao 5 de novembro a Facultade de Filoloxía da Coruña
acollerá a celebración dun congreso sobre a vida e a obra do
poeta da Terra Chá. O certame
é aberto pero esixe facer inscripción previa.
O día 3 o historiador Francisco Carballo impartirá a conferencia inaugural. Nesa mesma
xornada haberá dúas sesións, na
de contexto histórico e sociobiográfico intervirán Francisco
Rodríguez Sánchez e Camilo
Gómez Torres. Na titulada
“Manuel María e a amizade”,
falarán Alfonso Blanco Torrado, Miguel Anxo Fernán-Vello
e Xosé Estévez Rodríguez
O mesmo esquema de sesións se seguirá nas outras xornadas. O día 4 José Viale Moutinho, Felipe-Senén López e Xesús González Gómez falarán de

“Manuel María, escritor polifacético”. Margarita Ledo Andión
e Miguel Anxo Mato Fondo disertarán sobre “Manuel María,
xornalista”. Ramón Mariño Paz
e Xosé Ramón Freixeiro Mato
de “Manuel María e a construción do idioma”; Pilar Pallarés
García e Marica Campo Domínguez sobre “A poesía de Manuel
María” e María Pilar García Negro e Henrique Rabuñal Corgo
do teatro de Manuel María. Esa
segunda xornada pecharase cun
acto literario-musical, con intervencións de Manuel Lourenzo,
Santiago Fernández, Inés Cuadrado, Aurora López e o Grupo
de Cámara Moriatov.
A xornada do día 5 abrirase
cunha sesión sobre a narrativa
de Manuel María, con intervención de César Carlos Morán Fraga e Andrés Pociña Ló-

Presentación da homenaxe a Manuel María que se celebra en Santiago o sábado 8.

pez. Ese panel dará paso ao recital poético de clausura, que
será conducido por Lois Diéguez e no que declamarán Bernardino Graña, María do Carme Kruckenberg, Manuel

Álvarez Torneiro, María Xosé
Queizán, Xosé Fernández Ferreiro e Xosé Luís Méndez Ferrín. O congreso pecharase
cunha lección final do profesor
Basilio Losada Castro.♦
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Sabucedo
VÍTOR VAQUEIRO

U

n –por motivos que
non veñen a conto–
percorre o país de
maneira constante, o cal
fornece certas alegrías, algún
desacougo e ensinanzas
variadas, todo iso, como é
lóxico, co conseguinte
incremento da cultura xeral,
tan imprescindíbel nos
tempos presentes para
entendermos os aspectos
complexos da nosa realidade
nacional e internacional que,
aliás, Bush e Bieito XVI
tanto fan por escurecer.
Un –por motivos
evidentes de idade– entende
que vive en sociedades
rexidas pola lóxica –un
dicer– capitalista, a cal
considera que o beneficio é o
supremo motor do
comportamento, e, polo tanto,
surpréndese só en grau
escaso do que poida ocorrer
ao seu redor.
Un –finalmente–
desexaría facer un
comentario dun
acontecemento que lle tocou
viver este verán e que as
vacacións do estío e a nugalla
propria desta estación adiaron
e que, en certa medida,
resume o que até acá vai dito:
a viaxe, os mecanismos de
funcionamento mercantis, o
desacougo, se callar a
surpresa.
Como unha gran parte dos
cidadáns deste país saben, alá
polo mes de xullo celébrase
na parroquia estradense de
Sabucedo a rapa das bestas.
En variadas ocasións tiven a
oportunidade de asistir a dito
acto, sen descoñecer que o
verdadeiro curro se celebra
en días anteriores, tendo, por
tanto, a celebración oficial
carácter de
espectacularización turística.
Non preciso dicer que en
todas as ocasións nas que
asistira á rapa observara, no
recinto adicado a tal motivo a
pretensa rapa de maneira
totalmente gratuíta. Este ano,
porén, a entrada era preciso
pagala a un prezo, do meu
ponto de vista, excesivo: dez
euros por persoa. Aínda
lembro unha parella que, á
miña beira, estaba a botar
contas: eles dous e tres
crianzas deitaban un
substancioso total de 50
euros. Unha soma excesiva
por ollar un espectáculo
inauténtico. Por vez primeira
non asistin ao encerro das
bestas. A parella e os miúdos
dos que falo decidiron que
unhas cantas rosquillas
poderían adozarlles o día e
que os cabalos, ao cabo e ao
resto, eran os mesmos que
estaban a pasar diante deles.
Un comprende que as
comisións de festas deben
procurar cartos que financien
os gastos. Ora, as comisións
deberían tamén comprender
outras cousas e reflectir no
significado de certos termos:
tradición, equidade,
ponderación son algúns
deles.♦

O Festival de Teatro do Outono
comeza o 14 en Carballo
A.N.T.
Aos poucos o Festival internacional de Outono (FIOT), chega en Carballo á súa decimocuarta edición. Esta mostra
de teatro que organiza a asociación cultural Telón e Aparte inclúe ademais das representacións en sala, teatro na
rúa, un concurso escolar de
teatro lido, un certame de
monólogos cómicos e unha exposición de fotografía de Pablo Suárez, Viaxes de outono.
O programa deste ano, que
abre o 14 de outubro, farao o
grupo Atalaya cunha versión
de Medea. A adaptación da
compañía andaluza conecta a
traxedia clásica co drama actual da inmigración. Entre as
estreas de compañías de fóra
que poderán verse en Carballo
estará Monty Pithon flying circus: os mellores sketches, unha
produción en réxime de colaboración das compañías Ylana

Representación do Tartufo polo Teatro de Ningures.

de Madrid e a valenciana Imprebís, ambas as dúas famosas
polo uso do humor e a improvisación. De Madrid tamén che-

ga a compañía Sexpeare que
escenificará a obra H: o neno
obseo que quer ser cineasta.
Desde fóra do estado chega

Inmo, un showman franco-alemán que mistura xogos malabares e maxia, con música e humor. O seu espectáculo leva por
título Historia con ou sen bolas.
Tres serán as compañías galegas que terán presenza en Carballo. Teatro de Ningures representará o Tartufo de Molière;
Factoría Teatro, porá Tío Vania
de Chekhov e Os Quinquilláns
sairán á rúa con Moby Dick.
O FIOT pechará o 1 de novembro Rafael Álvarez El Brujo que interpretará San Francisco, xoglar de Deus, unha obra
do Nobel italiano Darío Fo.
Coa idea de “abrir o teatro
ao público” hai un programa paralelo de espectáculo de pequeno formato baixo o título Rúa
dos Contos, que levarán o teatro
a pubs e cafeterías de Carballo.
Celebrarase tamén a quinta edición do Certame galego de monólogos cómicos “Outono de
Teatro”, dirixido a a afeccionados e profisionais de Galicia.♦

Fernán Vello,
finalista do Premio Nacional de Poesía
A.N.T.
El don de la ignorancia do poeta catalán José Corredor-Matheos foi ao final o gañador do
Premio Nacional de Poesía. O
resultado final da votación foi
de seis votos contra cinco obtidos por Territorio da desaparición de Miguel Anxo Fernán
Vello. O libro do poeta de Cos-

peito obtivera na penúltima votación unha substanciosa vantaxe de sete votos fronte a catro, pero ao final o xurado decantouse polo catalán.
O xurado deste certame está formado por representantes
de diferentes institucións. A
Academia Galega envía a Basilio Losada, un veterano con

moitas edicións ao lombo, pero
tamén está o galego Luciano
Rodríguez, en representación
da Asociación Española de Críticos Literarios. Sen embargo o
peso determinante teno desde
hai algún tempo o Ministerio
de Cultura, que proporciona catro funcionarios, o que resulta
determinante na decisión final.

Nesta edición os membros
do xurado tiveron que ler cuarenta poemarios. Xunto a Corredor-Matheos e Fernán Vello,
foi tamén finalista até a antepenúltima votación o vasco Felipe Juaristi, tal e como recollen
as actas levantadas do certame
que non foron difundidas na
nota oficial do ministerio.♦
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Xornalistas
míticos

Crónica fragmental e emocionada
da xente traballadora
Xurxo Souto presenta Tres Trebóns
Título: Tres trebóns.
Autor: Xurxo Souto.
Edita: Xerais.

Súpeta e incontrolábel manifestación da natureza, de intensidade tal que pon os pelos de
punta. Podiamos estar a falar
dun trebón. E estamos a falar
dun trebón. Falamos da escrita
inconfundíbel de Xurxo Souto.
Un universo de fabulacións
propias que o individualizan
(intransferíbeis, dicíase antes).
Un discurso produto dunha
paixón que enche o peito de naturalidade, de irmandade e orgullo das/coas clases humildes.
O ex-líder
de Os DiploO ex-líder
máticos
de
M o n t e a l t o , d’Os Diplodesde aquela máticos de
primeira A tra- Montealto
lla e a arrouta- procura
da, procura ra- rapida e
pida e in- insistensistentemente
temente a
a complicidade do lector a complicidapartir dunha de do
particular alia- lector.
xe entre a proximidade do
ton confidencial e a linguaxe
directa (nos antípodas da grandilocuencia alambicada). Unha
linguaxe tamén vehemente e
convencida que espella paixón.
Destaca o papel desa xente sufrida e traballadora que no seu
diario bourear é artífice do progreso. En conxunto, esta é outra
maneira de ver a vida, de ensinar a camiñar con outros ollos e
de non perder cousas grandes
ou sinxelas que nos habituaron

Xurxo Souto.

a non valorar. Didactismo e reivindicación na fonte da espontaneidade, que sempre sabe a
natural, de non planificada e
transparente que é. Eis unha caracterización da escrita do Trebón Souto, como lle chama
Fran Alonso nun prólogo que
tampouco hai que perderse.
Tres trebóns son cinco rela-

As Actas Escuras
Roberto Vidal Bolaño
Ilustracións de Pepe Carreiro

Premio Camiño de Santiago
de Teatro Profisional 1994

Segundo algúns
críticos o mellor
texto dramático
do mestre.

A NOSA TERRA

- MITOS E LENDAS

tos dos cales non todos resultan
novidade. Xustamente o último
que lembramos de ler de Xurxo
Souto aparecera en Materia prima (antoloxía da que foron artífices Ramón Nicolás e Armando Requeixo, Xerais, 2002) e
tamén figura aquí: “A voda
máis bonita do mundo”. Conto
este que nos trae a colación un

proceso dobre que opera na escrita de Xurxo Souto. Proceso,
de ida e volta, que consiste por
un lado na desmitificación contrastiva de certos aspectos do
real (gris, opaco, allante) que
son substituídos pola épica dun
marabilloso cotián (a auténtica
aventura consiste precisamente
en descubrilo, véxase o relato
da pesca do mar-rua).
Loxicamente isto prodúcese
tamén nos outros catro contos,
un dos cales (“Aldea Terremota”) singularízase por ter orixe
nas fotografías dunha exposición de Pablo Gallego Picard e
estar especialmente preñado
dun alegorismo máis marcado
que nos restantes. Alén diso todos conteñen periplos nos que o
narrador realiza o que aparentemente é unha crónica, pero que
resulta ser a plataforma na cal
un dicir máxico vai habilmente
armando o conto.
Con todo o volume é asimétrico, ao estar excesivamente marcado pola crónica e o periplo e, aínda que garda o ton
emocionado, agacha menos
sorpresas. A pesar do fragmentarismo estrutural e da imaxinativa ilación de episodios, o
certo é que decae.
En todo caso, ese fragmentarismo estrutural é a auténtica
pedra mestra coa que Souto
constrúe os seus contos-crónica e, en realidade, todo o seu
corpus narrativo. Un fragmentarismo que consiste na sucesión de episodios breves e intensos e que lle deron xa un
perfil propio ao autor.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Tabela das letras

Ignacio Ramonet e Ramón
Chao en Triunfo é o último
traballo publicado na
colección ‘Fóradeserie’ de
Edicións
Laiovento.
O volume
inclúe os traballos máis
sobranceiros
destes dous
xornalistas
galegos
afincados en
París na súa
etapa na revista máis
importante do
tardofranquismo. Entrevistas
con Borges, García Márquez,
Leonardo Sciascia e Armand
Mattelart, entre outros.♦

Poeta radical
Galaxia publica Antonio Tovar.
Conversas cun vello revoltado, de Xosé
Manuel del Caño. O libro
recolle unha
longa entrevista
co xa finado poeta ourensán
–entre abril do
2002 e febreiro
do 2003–, considerado unha das
voces máis radicais e lúcidas
das nosas letras. O autor non se
limita só á arte e tamén
pescuda nas súas apreciación
sobre a vida e a política.♦

O Quixote
O cuarto centenario da publicación do Quixote sérvelles ás
editorias galegas para conmemoralo publicando textos que
achegan a
obra a Galiza.
Toxosoutos
publica
Cervantes e o
Quixote en Galicia, de Xoán
Pastor
Rodríguez. O
Quixote a través do
espello, que Antonio Tello reedita en Sotelo Blanco, analiza
as referencias reais da obra literaria.♦

FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. TRES TREBÓNS.
Xurxo Souto.
Xerais.

1. FOLLAS DO BACALLAU.
Xabier Paz.
Xerais.

2. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.

2. O REINO MEDIEVAL
DE GALICIA.
Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.

Que España
queremos?

3. MEMORIA DE FERRO.
Antón Patiño Regueira.
A Nosa Terra.

Suso de Toro recolle moitos
dos artigos que publicara en
diversos medios –entre
eles A Nosa
Terra– para
expresar o
modelo de Estado que lle
gustaría, desde
as súas conviccións federalistas. Outra idea
de España
completa a triloxía sobre “historia actual” que o escritor
iniciou após o naufraxio do
Prestige. Edita Xerais.♦

3. DENTRO DA ILLA.
Dolores Ruíz.
Galaxia.
4. NAS CATACUMBAS.
Xavier Alcalá.
Galaxia.
5. A REPÚBLICA DOS SOÑOS.
Nélida Piñón.
Galaxia.

4. O FRACASO NEOLIBERAL
NA GALIZA.
Xavier Vence.
A Nosa Terra.
5. IDIOMA E PODER SOCIAL.
Rafael Ninyoles.
Laiovento.

LIBRARÍAS CONSULTADAS: Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña).
Michelena (Pontevedra). Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense),
Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)
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Renova Galiza
Revista de pensamento
cívico, acción cultural
e solidariedade galega
Nº 1. Xullo do 2005.
Dirixe: Camilo Valdehorras.
Edita: Foro Cívico Galego de Barcelona.

Esta nova publicación supón
un achegamento dos galegos
que moran
en Catalunya á
realidade
galega mais
tamén unha
ollada de
Galiza para
os cataláns.
Neste primeiro número
colaboran, entre outros, Xulio Ríos, Xosé
Luís Barreiro Rivas, Xosé
Manuel Beiras, Afonso Eiré,
Antón Baamonde, Alba
Nogueira, Emilio Pérez Touriño e Francisco Puy. Tamén
participan o conseller de Relacións Institucionais catalán,
Joan Saura e o historiador
Manel Risques.♦

Agália
Nº 81-82. 1ª semestre do 2005.
Dirixe: Carlos Quiroga.
Edita: AGAL.

Gênese Andrade fai un ensaio
sobre a escritura plástica en
Latinoamérica. Chrys Chrystello repara na presenza de
descendentes de portugueses
en Australia. José Luís Forneiro repara na
presenza de
lingua castelá
na literatura
popular galega. Paulo
Malvar fai un
estudo
sociolingüístico sobre o son
do /r/ na rexión
de Coimbra. Susana Sánchez
analiza a historia, polo miúdo,
do Premio García Barros de
novela. Ademais, inclúese unha axenda de actos, recensións
das últimas novidades
editoriais e relatos de
ficción.♦

Casahamlet
Nº 7. Maio do 2005.
Dirixe: Francisco Pillado.
Edita: Deputación da Coruña.

No apartado teórico, inclúense
artigos de Teresa Amado, Inma
López Silva, Roberto Pascual e
Henrique Rabuñal. Raúl Dans,
Isaac Ferreira, Xavier Lama,
Antón Lopo, Manuel
Lourenzo, Xacobe Paz, Gustavo Pernas, Xavier Picallo, Xesús Pisón, Henrique
Rabuñal,
Euloxio
Ruibal e
Roberto Salgueiro
presentan pezas de
creación inéditas. Camilo
Gómez Torres
refire a bibliografía teatral
de Manuel María.♦

Antoloxía da literatura bretoa
Cada ano publícanse máis de cen libros nesta lingua
Títulos: Lennegezh ar brezhoneg en XXvet

kantved / Anthologie de la littérature bretonne au XXe siècle.
Autor: Francis Favereau.
Edita: Morlais: Skol Vreizh.

Unha antoloxía bilingüe (bretón-francés) da literatura bretoa
do século XX está a ser publicada pola editorial Skol Vreizh.
O seu autor é Francis Favereau,
catedrático de lingua e literatura bretoas da Universidade de
Rennes 2-Haute Bretagne.
Trátase en realidade de dúas obras diferentes, unha antoloxía en bretón, dirixida ao
público bretonante, e unha
versión francesa desta antoloxía, rica en detalles e apreciacións lingüísticas para os
non-bretonantes. Deste grande esforzo editorial –catro tomos en bretón e outros catro
en francés– só apareceron até
o momento os dous primeiros,
que recollen o panorama das
letras bretoas dende 1900 até
a fin da II Guerra Mundial
(tomo 1: 1900-1918, tomo 2:
1919-1944). Este proxecto semella responder a dous principios fundamentais; dunha
banda, un labor de memoria,
que pon á disposición dos bretonantes, nunha mesma obra,
tanto textos dispersos, de difícil consulta, como autores do
canon. Doutra
banda, a realización dun até A revista
o de agora Gwalarn
inédito labor terá moito
de divulga- en común
ción desta li- co noso
teratura entre
grupo Nós,
os non-bretochegando
nantes.
En realida- mesmo a
de, estes volu- estabelecermes son moito se, entre
máis ca unha galegos e
antoloxía. Os bretóns,
diferentes pediversos
ríodos e autores veñen pre- contactos
cedidos de pe- persoais e
quenos estu- artísticos
dos socio-históricos, biográficos e do
sistema literario bretón, que
complementan e aclaran a selección de textos. Estes vense
ademais enriquecidos por un
amplo material iconográfico:
fotografías, primeiras edicións,
cabeceiras de xornais e de revistas, autógrafos, follas voandeiras, fotogramas, caricaturas... No caso da versión francesa, as traducións presentan
asemade un grande interese
histórico, posto que Favereau
recolle moitas inéditas ou publicadas só na prensa da época,
algunhas realizadas polos mesmos autores, outras por intelectuais bretóns ao longo de
todo ao século XX; outros textos, nunca traducidos ao fran-

Émile Masson e Roparz Hemon.

cés, sono por primeira vez para
esta antoloxía.
A literatura bretoa contemporánea reflecte as fondas
transformacións, moi rápidas e
acotío traumáticas, dunha Bretaña decimonónica rural e mariñeira que sofre a desintegración da súa sociedade bretonante secular e a traxedia de
dúas guerras mundiais, e que
entra no século XXI como unha Bretaña urbana, maioritariamente francófona e dependente
dun gran sector terciario. Neste
tránsito, a lingua bretoa, que
contaba con máis de un millón
de bretonantes ao comezo da I
Guerra Mundial, só a comprenden hoxe medio millón de bretonantes pasivos; deles, só a
metade se confesan locutores
usuais, sobre un total de catro
millóns de bretóns. Resulta
pois evidente que a literatura
non se puido manter á marxe
deste proceso e que, como é
habitual no caso das literaturas
minorizadas, a creación literaria estea vencellada ás loitas
pola defensa da lingua e da
identidade propias.
Na sociedade patriarcal tradicional da Bretaña de comezos do século XX foi determinante o poder cultural e ideolóxico imposto pola igrexa católica. No eido literario, a práctica totalidade dos escritores,
mulleres e homes, foron educados por institucións relixiosas;
no caso dos homes, un elevadísimo número de letrados bretonantes foron asemade homes
de igrexa, como Maodez
Glanndour (1909-1986), considerado unha das máis altas voces da poesía en lingua bretoa.
Reivindicando a súa independencia desta tradición católica,
resalta Favereau a existencia
dunha fonda tradición socialista e libertaria, pacifista e antifascista, representada na litera-

tura pola obra e o labor educativo de mestres laicos republicanos como Émile Masson
(1869-1923) ou Yann Sohier
(1901-1935).
A poesía bárdica que iniciou o século tivo o gran mérito de vivificar e ennobrecer a
identidade céltica de Bretaña,
malia o seu academicismo e a
súa particular recreación dunha tradición inexistente, da
que son boa mostra as antigas
fotografías deses novos bardos, barbudos e togados, recitando sobre os dolmens ao solpor. Á marxe destes excesos,
atopamos nesta literatura a tradición viva de autoras como
Filomena Cadoret (18921923), o lirismo de Jean-Pierre Calloc’h (1888-1917),
morto como tantos miles de
bretóns nas trincheiras da
Gran Guerra, ou a sensibilidade popular de Anatole Le Braz
(1859-1926), gran recompilador das lendas e dos contos da
multiforme tradición oral.
A gran renovación das letras e das artes bretonantes, a
súa entrada definitiva na
modernidade estética e literaria, produciuse coas dúas xeracións de intelectuais nacionalistas vencellados á revista
Gwalarn, do nome do vento
noroeste, que terá moito en común co noso grupo Nós, chegando mesmo a estabelecerse,
entre galegos e bretóns, diversos contactos persoais e artísticos. De entre os intelectuais do
movemento Gwalarn, destaca a
personalidade polifacética de
Roparz Hemon (1900-1978),
ensaísta, xornalista, lingüista,
tradutor, dramaturgo e literato,
autor en fin dunha inmensa
obra escrita, referencia fundamental da cultura bretonante
contemporánea.
A antoloxía de Favereau
aborda de fronte o espiñento

tema da deriva fascistoide e
colaboracionista dalgúns intelectuais bretonantes independentistas durante a ocupación
nazi da República francesa, na
segunda guerra mundial; este
feito, real mais só imputábel a
uns poucos personaxes iluminados, botou un inmenso descrédito sobre a totalidade do
movemento político e cultural, facendo moi lento e difícil
o proceso da súa reorganización e renacemento tras a liberación.
Convivindo con esta tradición literaria culta que ten na
poesía e no relato curto os seus
xéneros máis cultivados, existe
en lingua bretoa unha gran tradición literaria de orixe popular, moi marcada pola súa oralidade e que ten no canto e no
teatro os seus máximos expoñentes. As follas voandeiras,
vendidas nas festas e romarías,
difundían por toda Bretaña as
boas e as malas novas rimadas
e musicadas por cantautores
populares acotío iletrados; as
representacións teatrais, moi
vencelladas ao calendario festivo católico, mobilizaban unha gran parte dos habitantes
das aldeas, conservando os
“actores” e as súas familias,
durante décadas, alcumes derivados dos personaxes encarnados na ficción.
A antoloxía de Favereau é
un necesario traballo de memoria e unha orgullosa aposta de
futuro dunha literatura moi viva, que publica hoxe en día unha media de cen títulos ao ano,
dos que unha parte importante
lles corresponde a libros infantís e xuvenís. Tamén é unha invitación a descubrir unha literatura atlántica, próxima
mais descoñecida, que aínda
ten moito que nos contar.♦
MARÍA LOPO
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O Torrente máis politicamente incorrecto
Santiago Segura presenta a terceira entrega do detective
máis desastroso do mundo
Título: Torrente 3, el Protector.
Guión e Dirección: Santiago Segura.
Reparto: Santiago Segura, José Mota, Xa-

bier Gutiérrez, Yvonne Sció, Carlos Latre,
Enrique Villén, Luís Roderas, Fabio Testi,
Silvia Gambino e Tony Leblanc.
Produción: Amiguetes Entertainment.

Non é simplemente unha fita.
Non é só un deses filmes taquilleiros, nin unha comedia típica,
nin unha trama espectacular de
detectives. Santiago Segura conseguiu o que parecía imposíbel:
crear un mito de semellantes características comerciais a Star
Wars (Guerra das Galaxias) en
Estados Unidos. Na estrea podían verse persoas coa camiseta do
Atleti e en Madrid incluso O tipo de
houbo quen foi
disfrazado do personaxe
personaxe. Así que
é Torrente, un caricaturiza
fenómeno de Torrente
masas, que nes- conecta á
ta terceira en- perfección
trega vén máis cun público
politicamente
incorrecto que novo que
ve como
nunca.
Hai poucos ridícula
directores, que a linguaxe e
ademais inter- as fobias
preten o perso- que ten
naxe principal o pseudoe que consigan
que o público policía.
lembre unha
boa parte dos
diálogos da
película. Torrente é para a xente nova un tipo que chama a
atención porque parece imposíbel que alguén poida pensar
así. Santiago Segura acadou
por medio da esaxeración, do
exabrupto continuo, mofarse
do perfil de español con reminiscencias franquistas.
Torrente 3 posiblemente
non ten o mesmo ritmo, nin un
guión tan logrado como a anterior entrega, pero é moito
máis directa e politicamente
correcta. O personaxe identifícase abertamente co PP, algo
que non ocorría de xeito tan
evidente nas anteriores entregas. Segura utiliza esta terceira saga para burlarse do anterior Goberno Aznar e das actuais paranoias de Acebes, Zaplana e compañía.
Hai un momento na película en que o detective, agora
convertido en inspector de policía tras o seu gran éxito en
Marbella (Torrente 2), vai visitar á súa avoa que vive dentro
dunha cova chea de arañeiras e
o personaxe di: “como melloraron as cousas dende que o
PP está no Goberno”. Fai tamén algunha gabanza irónica a
José María Aznar e nunha das
mellores secuencias do filme
Torrente érguese nun pesadelo
falando catalán, coa foto de

Jordi Pujol no seu cuarto e sendo visitado por varios veciños
que conversan tamén en catalán (entre eles o famoso presentador Buenafuente).
A nova entrega comeza de
xeito espectacular. Torrente a
base de erros en cadea que
compoñen un bo gag, acaba estrelando una avión contra as
Torres Kio de Madrid. Ao final
mata, sen querelo iso si, a George Bush na propia Casa
Branca.
Galicia tamén ten protagonismo propio no filme. O actor
ferrolán Xabier Gutiérrez (Juan
Francisco Solís) é o policía que
axuda a Torrente a protexer a
unha eurodeputada ecoloxista
italiana que vai denunciar o dono dunha empresa que quere
matala nun congreso en Madrid. O axente Solís é o sobriño
dun alto cargo do corpo. Naceu
en Viana do Bolo. Torrente
pensa que pode vacilalo porque
é pequeno, ten aspecto de torpe
e acento galego. Non obstante,
despois da primeira escena dálle unha malleira a un tipo de
dous metros, demostra que ten
intelixencia e intuición (que escasea dentro do corpo de policía no filme) e acaba enleándose coa asistenta da deputada.
Completan o cartel unha especie de axudante drogadito,

semellante ao Cuco (Gabino
Diego) da segunda parte, que
nesta ocasión está encarnado
por José Mota (cómico de Cruz
y Raya). Destacan tamén os pa-

peis de Carlos Latre, que fai de
fillo de Torrente e de Tony Leblanc, que desta volta fai de
avoa de Torrente. A participación galega complétase coa

colaboración de Cañita Brava,
no papel secundario de rexente
dun bar.♦
RUBÉN VALVERDE

Eastwood, Kidman e Segura
Torrente xa se converteu na película máis taquilleira da historia
na primeira fin de semana, superando a Star Wars Episodio III,
con 1.380.000 espectadores e
unha recadación de 7.200.000
euros. O propio Segura lembraba antes da estrea que xa Torrente 2 fora a terceira película de
produción española en número
de espectadores despois de A
morte tiña un prezo (Sergio Leone, 1965) e Os outros (Alejandro Amenábar, 1991). “Estas películas están protagonizadas por
Clint Eastwood, Nicole Kidman
e máis eu. Os tres mellores actores españois da historia”.
O segredo do éxito da saga
seguramente radica en ter guións
áxiles e ocorrentes que non decrecen en ritmo, malia que nesta
última si hai varios baixóns e escenas que poderían ser perfectamente suprimíbeis. Ademais, o
tipo de personaxe que caricaturiza Torrente conecta á perfección
cun público novo que ve como
ridícula a linguaxe e as fobias
que ten o pseudopolicía, malia
que a público doutras xeracións
non lle choquen tanto. Torrente
non deixa de ser un personaxe
marxinal, machista, racista, homófobo e defensor dunha patria
na que nin el mesmo cre. Nas an-

teriores entregas Torrente semellaba máis identificado co franquismo rancio, pero nesta ocasión pasa a defender ao propio
Partido Popular, facéndolle, de
paso, unha das críticas máis contundentes que se recordan por
medio do humor.
A marxinalidade do personaxe queda reflectida na dobre
moral que posúe. É defensor da
orde e do clasismo, pero rodéa-

se de persoas de baixo estatus
(ladróns, drogaditos, prostitutas...). É alcoholico e consumidor dalgunhas outras substancias. É racista pero non dubida
en extorsionar aos emigrantes.
Defende valores como a amizade pero está desexando que o
seu amigo se dea a volta para
intentar deitarse coa súa moza.
É homófobo pero non dubida
en ofrecerlle sexo aos seus

compañeiros de traballo, iso si,
“sen mariconadas”. A imaxe de
perdedor, malia o que predica,
queda reflectida en que é dun
equipo marxinal como o Atlético de Madrid, en lugar de ser
do seu veciño da Castellana
(que tamén se identifica no
propio Madrid cunha clase social máis alta e acomodada).
Neste filme Santiago Segura investiu máis cartos en efectos especiais, hai coches caros
en persecucións, armas de alto
calibre... Pero o que lle fai graza ao espectador é o cutrerío
salchicheiro español representado polo Seat 124 semituneado coa bandeira, o típico revólver de policía do franquismo e
as cancións de El Fari, que é o
gran ídolo musical de Torrente.
Semella que tal e como
afirmou Santiago Segura vai
haber unha cuarta parte. A fita,
que está camiño de bater todas
as marcas da historia do cinema no Estado, demostra que
unha película ben promocionada pode ser competitiva. En
marketing Santiago Segura demostrou ser un experto. Iso si,
sempre axuda contar co detective dos ovos de ouro.♦
R.V.
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Vostede é moi coñecido en
Francia, e aquí so puidemos
velo en O séptimo día de Carlos Saura.
É alucinante que prácticamente ningunha das películas
nas que intervín se puidesen
ver aquí. A paradoxa é maior
sendo dous países fronteirizos
como Francia e o Estado español, que apenas teñen intercambio cultural. Falando con
Andrés Vicente Gómez para
entender o porqué, dicíame que
quizais fose por estar España
mirando cara o mercado e o público latinoamericanos e tamén
pola imaxe que proxectaba en
Francia a emigración e a propia
permanencia do franquismo.
Pero o cine francés non é
xa que non se estree en pantalla grande é que nin se pode
buscar nos videoclubes.
Non hai distribución. Hai
catro películas miñas que agora
van vir en DVD, pero seguro
que non vai ser doado topalas.
Pásame a min o mesmo cando
quero ver cine español alá, teño
que aproveitar as viaxes ou
compralas por internet.
Vostede é fillo de emigrantes galegos, pero xa naceu en París.
Meus pais marcharon nos
anos 60 e eu, que son único fillo,
nacín xa en Francia pero desde
pequeno sempre viñen pasar un
mes no verán no Carballiño.
Aínda hoxe as miñas fillas teñen
que botar o seu tempo aquí, para
elas é sagrado e considérano o
lugar da felicidade. Meus pais
veñen pasar un tempo e teñen a
mesma escisión de todos os emigrantes co corazón dividido e o
desexo de volver aínda que a vida xa a fixeron noutro lado.
Nesas visitas ao Carballiño tivo un contacto moi intenso co cine.
Foi fantástico nos primeiros
80. Tiña posibilidade de ver moito cine en Francia, pero un mes
que cheguei topeime que coa
morte de Franco os cambios
enormes producíanse a ollos vista. No cine-clube do Carballiño
vexo que anuncian A laranxa
mecánica de Kubrick en versión
orixinal. Eu tiña doce anos, e en
Francia non deixaban vela até os
18. Que marabilla! Vin unha retrospectiva de Kubrick e unha
chea delas... e tamén Mad Max
que estivo prohibida en Francia
por violencia excesiva. Foi a primeira vez que vin a Miguel Anxo [Fernández] correndo para
arriba e para abaixo coas películas durante as xornadas de cine
[Xociviga],... Anos despois vin
nacer a TVG e coñecín os discos
de Reixa, por darche unha idea
de que para min foron anos de
curiosidade e descuberta.
Como chega ao cine?
Eu era un golfo total na escola, empecei moi mal e acabouse
moi pronto. Aínda non cumprira
os dezaoito e xa estaba farto de
levar leña porque non daba unha
en nada do que facía. Marchei á
mili e empecei nunha escola moi
prestixiosa de Francia de interpretación e dixen: isto é o meu.
Despois botei catro anos nunha
escola de circo, fixen miles de
obras de teatro non pagadas, fixen comedia da arte, poñías as

Xosé García
‘É alucinante que as miñas películas
non se poidan ver aquí’
XAN CARBALLA
É unha figura en Francia, pero até agora un descoñecido na terra dos seus pais, emigrantes do Carballiño nos anos 60. Veu participar no ciclo de proxeccións Descubrindo a Xosé García, promovido
entre Unifrance e o Consorcio Audiovisual de Galicia, que se completará cun ciclo de tres películas
inéditas no Estado español a proxectar no CGAI de A Coruña e máis na Aula Sociocultural de Caixa Galicia en Santiago. No Carballiño foi nomeado fillo adoptivo da vila e anuncia para os próximos tempos unha posíbel produción sobre a novela O sable do francés de Miguel Anxo Fernández.

PACO VILABARROS

luces, os decorados... aprendín de
todo. Chegou un momento en
que case tiña trinta anos e chamáronme de claque, para aplaudir nun programa de Canal Plus.
Despois dun ano metéronme a
facer imitacións de personaxes e
vestíame de muller para darlle leña ao convidado,... Era o programa máis visto da tv. Parei un ano
e comecei coas primeiras pelícu-

las. Tiven a sorte de facer unha
que ninguén quería coa sorte de
que vendeu cinco millóns de entradas e aí estoupou todo.
Que películas facía?
Botei uns anos con comedias e despois empecei a facer
outros papeis máis dramáticos.
Agora é o protagonista da
nova película de Costa-Gavras, Arcadia, na que tamén

participa na produción.
O problema en Francia é
que hai moitos cartos pero van
sobre todo ao cine comercial.
Quen máis pon son as tv privadas, aínda que Canal Plus xa o
deixou. Cando se quere facer
cine de autor, como Arcadia ou
O séptimo día de Carlos Saura,
non as compran porque non
queren poñelas. Costa-Gavras

foi ver os irmáns Dardenne e
coprodúcena con Banda Films.
Eu ademais de protagonizala
puxen unha participación.
A película aborda problemas relativos ás consecuencias da globalización?
É difícil resumir o guión.
Costa-Gavras sitúase na actualidade: estamos nunha economía
de mercado, pero a forza de deslocalizar as fábricas a lugares nos
que se cobra menos, pergúntase a
quen se lle van vender os produtos, se ademais esa política destrúe as familias e desestrutura as
sociedades? Conta a historia dun
inxeñeiro de alta cualificación
que traballa nunha papeleira na
que de repente botan a 600 persoas á rúa, el entre eles. Pensa que
polo seu nivel axiña vai topar un
novo emprego, pero despois de
dous anos segue en paro e o mundo se lle ven abaixo. Para salvar a
súa familia decide matar aos cinco candidatos do seu nivel que lle
impiden conseguir traballo.
Un problema deste cine,
aínda sendo Costa Gavras un
consagrado, é que nace cun estigma de difícil e apenas ten oco.
É certo, pero nós facemos un
sistema de promoción moi singular e intensivo. O único xeito é ir
cidade por cidade e coñecer á
xente. Levo así quince anos. Percorro todas as cidades de Francia
e conseguimos que a xente vaia
ao cine a ver películas francesas e
consuma en TV e DVD o cine
americano. Iso é porque nos coñece todo o mundo. Eu trato con
todos os xornalistas de provincias, mesmo das pequenas emisoras, porque levo traballando
con eles moito tempo. As películas estréanse nas outras cidades,
fanse debates en directo co público e todo antes de ir a París onde
chegamos rodados. O método
funciona moi ben con todas as
películas. A da miña muller comeulle as papas a Gangs of New
York cando se estreou en París.
Ben é verdade que todo isto comezou con actores que viñamos
da TV, que eramos moi coñecidos, pero así logramos o pelotazo
coa miña primeira película e foi o
sinal de saída para que todo mundo fixese igual. O método vale
para unha comedia e para calquer
outra película porque a xente síntenos cercanos e identifícanos
como iguais. Iso é o que fai Santiago Segura con Torrente.
Vostede ven nesta viaxe
de promoción pagado por
Unifrance.
Isto é distinto, porque aquel
marketing págao a túa distribuidora, pero o estado, dentro da
política de excepción cultural,
ten organismos de promoción
internacional como Unifrance.
Cando pagas a entrada do cine
unha porcentaxe vai para este
organismo estatal que manexa
moitos fondos e leva os actores
e actrices de Francia por todo o
mundo, organizan festivais...
Ten previsto rodaxes aquí
na Galiza?
Gostaríame axudar a sacar
adiante a historia d’O sable do
francés, de Miguel Anxo Fernández. Penso que é un exemplo
de cine europeo que se pode coproducir. Agora xa veño a Galiza e coñezo os produtores...♦
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Seguro Azar

Tonechos
DAMIÁN VILLALAÍN

Desiderio Pernas,
arquitecto da modernidade

N

O Centro Caixanova ofrece un percorrido
pola súa obra realizada na década dos sesenta en Vigo
A.N.T.
Baixo o título Desiderio Pernas. Do detalle á cidade 19601970, Caixanova e o Colexio
Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) presentan unha
mostra na que se fai un percorrido na obra que o arquitecto desenvolveu na cidade nesa
década. A exposición, que se
presenta como unha homenaxe que ambas entidades queren render ao artista, pode visitarse até o 9 de outubro no
Centro Cultural Caixanova.
Cando está a piques de celebrarse o décimo aniversario da morte de Desiderio Pernas, a sala de
exposicións do Centro Cultural
Caixanova, en Vigo, acolle nunha exposición unha selección
dos traballos máis representativos que o arquitecto realizou na
década dos sesenta nesta cidade.
Organizada conxuntamente pola
entidade financeira Caixanova e
o Colexio Oficial de Arquitectos
de Galicia (COAG), Desiderio
Pernas. Do detalle á cidade
1960-1970 ofrece un percorrido
pola obra e a vida do autor, facendo fincapé na achega que o
arquitecto fixo ao urbanismo vigués, que en palabras dos comisarios, cambiou o aspecto da cidade ao converterse no introdutor a gran escala da linguaxe da
modernidade.
Cunha escolma de vinteseis
obras, realizada polos comisarios Perfecto Cendón, Xavier
Vázquez e Andrés Touceda, a
mostra presenta unha panorámica da obra do arquitecto, establecido en Vigo dende 1963,
que chega impregnado da arquitectura europea e americana tras
o seu paso pola Escola de Arquitectura de Chicago, onde asiste
ás clases de Mies Van der Rohe.
Así, a exposición contempla o traballo realizado nos novos crecementos urbanos de

Vivendas en Coia, Vigo.

Vivenda Pedro Sáez Díez, nas dunas de Gaifar, Panxón.

Vigo, tanto no que se refire á
configuración do polígono de
Coia, unha das súas obras máis
importantes, e de vivendas unifamiliares deseñadas, como o
proxecto dalgúns dos edificios
máis destacados da arquitectura actual en Vigo.
Contemporáneo de Bar
Boo, Alberte Baltar, Pérez Bellas, Tomás Pérez-Lorente e
Francisco Yánez, que introducen “a linguaxe da arquitectura
internacional na cidade”, como

explican os comisarios, Desiderio Pernas foi o encargado de
estudar a remodelación do Centro Cultural Caixanova, que
agora alberga esta escolma.
Ademais de fotografías, a
mostra repasa a traxectoria do arquitecto a través doutros elementos como planos, pinturas, debuxos, documentos, proxeccións
audiovisuais e reconstrucións
dos seus lugares de traballo.
Neste sentido, construíuse
un muro que presenta por un la-

FRANCISCO CARBALLO
HOMENAXE NACIONAL
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do as diferentes texturas e materiais traballados polo arquitecto e, por outro, algúns dos
cadros pintados por Desiderio
Pernas ao longo da súa vida.
Este muro crea un espazo que
simula o despacho do arquitecto, coa súa mesa de traballo e os
seus aparatos de música.
Recoñecido polos seus edificios de vivendas, a mostra tamén inclúe ademais algúns dos
edificios públicos máis destacados da arquitectura contemporánea en Vigo: o colexio de educación especial Saladino Cortizo (1968), o club de Xubilados
(1968), a gardería da rúa Estrada (1969), o antigo colexio universitario de Vigo (1975), todos
eles por encargo de Caixanova.
Día mundial da arquitectura

18:30 Biblioteca de Marín: MESA REDONDA
Francisco Carballo: 80 anos na defensa de Galiza
Afonso Eiré, Anselmo López Carreira, Engracia
Vidal, Francisco Rodríguez, María do Pilar García
Negro, Santiago Prol e Vitorino Pérez Prieto

22:00 Pavillón do Colexio Público da Laxe-Marín: CEA
Prazas limitadas. Telf. para anotarse: 986 866 205

ORGANIZAN

Coordenadora
de Crentes
Galegos

O pasado luns 3 de outubro celebrouse o día mundial da arquitectura, data que o Colexio
Oficial de Arquitectos de Galicia aproveita para destacar sete
edificacións das principais cidades galegas. Este ano, e baixo o lema A cidade, un espazo
para compartir, a delegación
de Vigo del COAG escolleu o
Polígono de Coia, sendo Desiderio Pernas o arquitecto que
proxectou a maioría das vivendas e equipamentos.♦

on din saúde nin idade,
senón salú e edá; e, por
suposto, xamais saírá
das súas bocas medio tortas ese
horrísono grazas de concordia.
En cambio din pousa a maleta,
como é debido, e non pon a
maleta no solo, como din –dicimos– os neofalantes neonormativos. O galego dos Tonechos
está plagado de castelanismos,
pero é moito máis enxebre que
o de calquera locutor de
telexornal. Castrapo? Evidentemente, pero, que ten isto de malo? O castrapo, ao fin e ao
cabo, é a lingua máis falada en
Galicia, a pesar do seu desprestixio e da súa absoluta falta de
recoñecemento oficial. E dentro
do castrapo hai modalidades
moi distintas, unha ampla gama
de falas que van dende Os
Tonechos até Paco Vázquez, segundo se acheguen máis ou
menos ás dúas linguas, galego e
castelán, das que se nutre ese
idioma anómico, corrupto e vivo. O castrapo tonecho está,
dende logo, moi perto do
galego popular, do galego máis
vixente, do que se escoita nas
rúas e nas leiras que van
quedando. Supoño que calquera
sociolingüista verá nos
Tonechos, nos seus falares e na
súa espectacular e desprexuizada recepción popular, unha mina de ouro.
O que en Galicia queda de
pobo (Os Tonechos dirían
pueblo), a xente que aínda non
sabe que cidadanía é unha palabra que define non só os
habitantes das cidades, desfruta
sen agobios dos Tonechos. Outras xentes, ubicadas sobre todo
no campo ideolóxico e xeográfico do nacionalismo e da esquerda urbanitas, angústianse diante
do que estiman unha
resurrección do espírito de Xan
das Bolas. Abominan da imaxe
dos galegos que dan Os
Tonechos e algúns suxiren a súa
retirada da televisión pública.
¿Pero realmente pretenden Os
Tonechos dar unha imaxe,
calquera que sexa, dos galegos?
¿Alguén pode pensar seriamente que esas cabeciñas albergan
estratexias de tan fondos alcances? Outros quéixanse de que
fan humor burdo e lascivo,
carente de toda finura e da máis
mínima intelixencia, de que se
mofan das persoas obesas, de
que insultan e mesmo
blasfeman soterradamente. Pero
o certo é que o mundo da comicidade ten poucas regras e unha
delas é a transgresión das pautas
condutuais e dos consensos que
rexen, afortunadamente, na nosa
vida cotiá. Un cómico non é un
modelo para imitar nin un
arquitecto da moralidade pública. Máis ben é todo o contrario.
A min Os Tonechos
tampouco me fan demasiada
graza. Pero, dito isto, non creo
que sexan o principal problema
de TVG. Nin eles nin Luar. Nin
sequera o paifoquiño Supermartes. Quizais habería que pensar
que a célebre visualización do
cambio non ten tanto que ver co
que hai como co que aínda non
hai. Co que non se ve e debería
empezar a verse.♦

O universo cósmico
de Vilariño
M. BARROS

Luz, silencio e morte. A hora da estrela amosa unhas pinceladas
do mundo artístico do fotógrafo Manuel Vilariño.
Non é a primeira vez que o fotógrafo coruñés expón na galería viguesa Bacelos as súas
creacións, verdadeiros manifestos de vida que falan da
morte. Máis desta vez, Manuel
Vilariño achega a Vigo un proxecto novo, A hora da estrela,
onde a luz e o silencio inducen á reflexión sobre a morte
e a soidade.
A pesar de que parte desta
exposición xa fora exposta no
mes de maio na Galería Trinta
de Santiago’, A hora da estrela é unha nova viaxe que propón o fotógrafo ao abeiro da
luz da vela, “esa luz interior”,
cara un océano sen horizontes, na calma que precede ao
antecede á tempestade. Unha
reflexión simbólica que nos
propón Vilariño a través das
súas fotografías sobre o paso
do tempo e da vida e a chegada da morte, sobre o silencio
e a soidade que nos envolve
na chegada e na partida.
Coidadosa, simbólica e
obsesiva, a obra que o artista
presenta artéllase en dous
tempos, que se reparten en
dúas salas da galería. A primeira parte está presidida pola presenza da vela, “metáfora
da vida que se consume”, que
entra en dialéctica con froitos
secos, limóns murchos e caveiras humanas, descargas
no cerebro con chiscadelas
ao bodegón español e ao tenebrismo. “O que pretendo é
revelar sentimentos da alma e
da vida mesma en todo o seu
simbolismo”. Esta primeira
sala funciona “coa luz interior, experiencia mística, luz
dos límites. Máis alá desta
luz, que nos queda? A luz das
estrelas, esa luz escura que
ten o brillar dos astros, aquilo
que nos orienta na incerteza,
na viaxe” Así explica Manuel
Vilariño o título da mostra,
que está concibida como “un
xeito de verse a si mesmo”.
Vilariño fala de ausencias.
Ao lado da luz erguida coloca
a caveira, unha ollada que petrifica. “É o declinar do tempo, a autentica angustia do
home”.
O novo proxecto péchase
cun díptico onde o artista enfronta unha vela a un océano.
“É un océano sen horizonte
no que só hai infinito inabarcábel e nebuloso. Para min o
máis importante dese océano
é a soidade do que parte ou
do que está retornando”.

A mostra compleméntase
cunha instalación realizada
con caravillas de violonchelo
e seda de cabalo, que se presenta como “a música de sereas ou o canto dos anxos”
que acompañan ao que vai
iniciar a viaxe.
Á hora de idear unha
mostra Vilariño non articula
as súas propostas en función do lugar de exposición.
“Creo na estética, no sublime e na beleza do sinistro”
comenta. “Non me gusta a
frivolidade, os lumes futuros
ou efémeros das propostas
de usar e tirar”. “Nos tempos
que corren estamos acostu-
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mados a ver nas galerías de
arte e nos museos exposicións que son verdadeiras
tomaduras de pelo”.

Debate aberto e plural
Na problemática xerada ao redor da Cidade da Cultura, Manuel Vilariño coida que o primeiro paso que cómpre dar
debe ser iniciar un “debate rigoroso, aberto e plural”, no
que participen todos os sectores implicados, “non falo de
persoeiros, daqueles que para
min son a Galiza anterior non a
post Galiza que estamos a vivir”. Unha vez aberto ese debate “cómpre encher iso de
contidos, que teñan que ser
capaces até certo punto de autofinanciarse, e que haxa unha
renovación total do mapa artístico galego”. Ao seu ver,
“todo o que se faga ao redor
da Cidade da Cultura ten que
servir de proxección de intercambios exteriores”.♦
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Escarnio e
maldizer
MARICA CAMPO

D

icía o profesor Manuel
Rodrigues Lapa que as
Cantigas de escarnio e
maldizer dos cancioneiros
medievais eran a cloaca pola
que circulaban todos os
vicios e miserias morais
daquela época. Coido que o
mesmo se pode asegurar hoxe da internet. Na rede
temos, ao lado dunha valiosísima ferramenta, un mundo
de pezoña e podremia. E non
falo agora da pornografía, o
racismo ou outras páxinas de,
cando menos, dubidoso contido. Refírome a certos foros
en que, lonxe de debater, o
único que se fai é descualificar, insultar e mesmo calumniar. Xa pode aparecer un
post interesante que, de
inmediato, aparecerá o tarado
de sempre coas súas teimas
de sempre a dicir as estupideces de sempre.
Un dos temas favoritos
neste momento é o novo goberno. Filias e fobias quimicamente puras a circular coa
impunidade do anonimato, a
sementar dúbidas e
confusión sen outro proveito
que a catarse dos que
participan no foro.
Seguramente así aforran de
acudir ao psicólogo. Mais a
terapia semella non ser moi
eficaz porque os
comentarios a miúdo deitan
tanto odio, tanta bile, tanta
envexa, que a análise dos
detritos non permite outro
diagnóstico que o da
demencia. Falar de
demencia é moito máis
benevolente que referirse a
catadura moral, deslealdade
ou outras doenzas que non
sei moi ben en que punto da
persoa debo situar.
Se cadra o goberno non é
o mellor dos posíbeis.
Talvez moitas cousas se podían ter feito mellor. Quizais
houbo erros que pasarán factura. Acaso se intúa un certo
desprezo polo traballo de
moita xente que deixou a pel
na entrega incondicional á
causa nacionalista. Mais, ulos cen días que se lle
conceden a todo goberno novo? O PP estivo moitos
anos, non si? Con eles os foros non fervían como agora.
Ben sei que todos os que escriben non son da casa, pero
moitos é evidente que si, e
están a tirar brasas sobre o
propio tellado. Chama a
atención tanta liberdade
expresiva baixo o anonimato
e tan pouca crítica, positiva
por dura que sexa, alí onde
debe ser feita. Por suposto
que me refiro aos militantes
dunha organización que, con
todas as súas eivas, é hoxe
por hoxe a maior esperanza
de cambio real para
Galiza.♦

+B/D en OU
MAR BARROS

Exposicións, encontros, presentacións, cinema, premios... Con máis sabor galego ca nunca, arrancan as XVII Xornadas de Banda Deseñada de Ourense.

Un cadro de David Rubín para BD Banda e cartaz do festival. Abaixo, un deseño de Alberto Vázquez.

En outubro, Ourense volve ser a
capital do cómic galego. Frikis e
amantes do cómic en xeral daranse cita na cidade ourensá coa
celebración das Xornadas de
Banda Deseñada de Ourense, un
encontro referente en Galiza, que
xa comeza a calar no país veciño, e que este ano alcanza a súa
décimo sétima edición.
Se a intención das xornadas
foi sempre dar cobertura á banda
deseñada realizada no país así
como abrir unha fiestra ao traballo dos novos creadores do panorama portugués, esta edición semella saírlle redonda á Casa da
Xuventude de Ourense e ao Colectivo Phanzynex. Entre o 4 e o
15 de outubro, nas exposicións,
presentacións de libros, encontros e nas actividades programadas o protagonismo correrá a cargo, case en exclusiva, de autores
galegos, como os membros de
Bd Banda, e dos creadores portugueses do colectivo ToupeiraAtelier de Banda Desenhada.
Nun dos mellores momentos
do cómic galego, estas xornadas
tiran do éxito con cinco exposicións de autores do país, entre elas
unha retrospectiva do traballo de
David Rubín, gañador da última
edición do Premio Castelao de
BD con Onde ninguén pode chegar e de Na Vangarda 2005, premio convocado pola Dirección
Xeral de Xuventude e Solidariedade da Xunta de Galicia. Cos orixinais gañadores e finalistas de
ambos premios, artéllanse ademais outras dúas mostras, a que
integra os debuxos do Castelao no
Auditorio Municipal e os de Na

Vangarda na Casa da Xuventude.
Por outra parte, o edificio Politécnico do Campus de Ourense
acollera outra delas, a titulada
Galegos en Mister K, na que se
exporán pranchas de Kiko da
Silva, Javi Montes e Miguel Robledo, Víctor Rivas, Santy Gutiérrez e Alberto Guitián, todas
publicadas nesta revista, tirada
por Ediciones El Jueves desde
outubro de 2004.
A catalá Sonia Pulido, colaboradora habitual de El País Semanal, o autor de O diario sentimental de Julián Pi Lorenzo Gómez, Javier Olivares, que ademais presentará o libro Os contos
da Estrela Legume (Ediciones
Media Vaca) serán os asinantes
do resto das exposicións, xunto
co colectivo Toupeira- Atelier de
Banda Desenhada. Este grupo,
xurdido en Beja, ao sur de Portugal, con vinte fanzines publicados e con colaboracións en revistas e xornais lusos, reúne na actualidade a Catarina Julião, Carlos Páscoa, Lam, Lastik, Lobato,
Maria João Careto, Paulo Monteiro, Sílvio Moroso, Susa Monteiro, Véte e Zé Francisco, que
están representados na mostra.
O grande irmán do cómic
Unha das novidades destas XVII
xornadas ourensás é a BD 24x24,
unha actividade na que a organización reta aos debuxantes á realizar un cómic de 24 páxinas en
24 horas. O maratón gráfico iniciarase o venres 7 de outubro ás
doce da noite na Casa da Xuventude e xa está confirmada a par-

ticipación de David Rubín, Javi
Montes e Robledo, entre outros.
A experiencia, unha das primeiras que se desenvolve no Estado,
poderá ser verse por internet grazas ao seguimento que se fará de
cada autor a través de webcams.
Estas 24 horas de cómic convértense nunha das actividades
máis destacadas desta edición,
unha experiencia que a organización espera que se manteña. “É
algo novo” destaca Bieito Losada, un dos coordinadores do encontro, “unha actividade lúdica,
dirixida tanto aos autores como
aos visitantes”.
Durante os dez días que
duran as xornadas, sucederanse os habituais encontros e
mesas redondas cos autores das mostras. Ademais presentaranse os títulos
que
compoñen a
colección de álbums de Bd Banda, Fiz nos biosbardos, de Kiko da Silva,
Thom, de Andrés Meixide e Tito
Longueirón, que traerá a Ourense aos seus autores Pinto e Chinto.
BD / Cine
En Ourense tamén haberá tempo para afondar nas relacións
entre a sétima e a novena arte.
En colaboración co Cineclube
Padre Feijoo, no Auditorio Mu-

nicipal proxectaranse Steamboy, do director Katsuhiro Ôtomo, e American Splendor de
Shari Springer Berman e Robert Pulcini.
Con mudanzas na súa ubicación, a Feira da BD, organizada
pola Agrupación de Libreiros de
Ourense, abrirá todos estes días
no Museo Municipal, ofrecendo
algunhas das novidades do cómic internacional.
Traballo con premio
Despois do éxito en Barcelona, a
presentación da nova colección
de álbums e a tirada do novo número do seu fanzine, o
colectivo Bd Banda
non descansa e volve á actualidade
cun novo recoñecemento no
seu currículo. A
Casa de Xuventude e a Concellería de Cultura
de Ourense outorgáronlle o Premio Ourense de
Banda Deseñada, distinguíndoa como a mellor
iniciativa a prol do sector do cómic no país. A entrega da estatuíña, realizada polo artista plástico
Manolo Figueras, terá lugar na
Casa da Xuventude o venres 14
de outubro. No mesmo acto, entregaranse os galardóns do Certame Na Vangarda 2005 de Banda
Deseñada a David Rubín, Alberto Vázquez e Marcos González,
gañadores dos tres premios concedidos.♦
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Dionisio
Pereira
‘Reivindico a
cultura mariñeira’
A.N.T.
Vén de publicar Foulas e
Ronseis (Retrincos para un
tratado do mar dos galegos)
(Edicións Positivas), que recolle artigos e ensaios escritos entre 1992 e 2005. Como
xorde a idea da publicación?
Nace da miña relación co
mundo do mar, con homes e
mulleres vencellados coa actividade marítima. Hai quince anos empecei a escribir
sobre o mar, a cultura que se
artellou ao seu redor, o devalar da carpintaría da ribeira,
o papel da muller... Moitos
deses artigos foron publicados en A Nosa Terra. Este libro bota unha ollada atrás a
todo este traballo.
Que temáticas aborda?
O libro está estruturado
en tres bloques. O primeiro
atende a historia colectiva, o
segundo está adicado aos
traballos e aos días e o último ao patrimonio marítimo.
O libro quere ser unha reivindicación da cultura marítima, que se ten marxinado
pero que é necesario reclamar como un elemento identitario de primeira orde.
Ademais inclúe un pequeno vocabulario da fala
mariñeira.
É un modestísimo glosario para que as persoas alleas
ao mundo do mar non naufraguen. A cultura oral estase
perdendo. Dende que desaparecen as embarcacións e as
formas de traballo, pérdense
as expresións que as nomean. É un dos labores fundamentais que se deben facer, o
de recuperación, que debe
ademais contar co apoio da
administración.
Tamén é membro da Federación Galega pola Cultura Marítima. Que actividades están a desenvolver?
A federación xorde a
principios dos noventa pola
necesidade dun grupo de persoas e colectivos de recuperar e pór en valor o noso patrimonio e a nosa cultura. Na
actualidade a federación está
integrada por trinta e seis
asociacións e os obxectivos
iniciais seguímolos mantendo, tanto no aspecto da recuperación de embarcacións
como de concienciación social, pero ademais fomos engadindo o de recuperación do
patrimonio móbel.♦

Fariña
M. BARROS

Amante da cultura xaponesa, da música de Sinatra e das películas de Isabel
Coixet, o debuxante e ilustrador Anxo Fariña vén de publicar o seu último traballo, a colección dirixida a primeiros lectores Antón e Pompón (A Nosa Terra).

Membro da nova fornada de debuxantes que fixeron que a creación galega acadara un lugar
destacado, Anxo Fariña vén de
publicar o seu último traballo,
unha nova colección que ten como protagonistas a un rato e a un
cativo, que leva por título Antón
e Pompón. Tirada pola editorial
A Nosa Terra, a serie sérvelle de
escusa ao debuxante para falarlles aos cativos menores de seis
anos das cores, as formas, os
contrarios, os números e as vogais, botando man de texturas e
dun formato sorprendentes.
Un debuxo sinxelo, que xa se
ten convertido nun sinal de identidade no estilo de Anxo Fariña,
e uns textos, de Mon Daporta,
cheos de musicalidade son os eixes básicos sobre os que se artella esta nova colección, que xa
conta con cinco títulos na rúa,
Os números, As cores, As vogais,
Os contrarios e As formas.
Para esta serie, Anxo Fariña
rescata os personaxes do seu anterior traballo, a serie de Don Qui-

xote e Breogán (A Nosa Terra). Os
pelelliños, unha sorte de “saquiños
de cousas” que semellan chegados
do cómic manga, volven aparecer
desta banda para acompañar a Antón e a Pompón nas súas andainas.
E, desta volta, tamén son seres máxicos que se adican a facer trasnadas e que só poden ser vistos polos
cativos. “Estas cousas encántanlles aos nenos”, comenta, “antes
de poñerme a debuxar sempre
penso no que me gustaba a min de
pequeno, no que me sorprendía”.
“Kawai” é o termo co que a
Anxo Fariña define este traballo.
Traducido do xaponés, kawai refírese a aquilo que provoca unha
boa sensación, que “che pon na
cara esa risiña parva”.
A.F. para todos os públicos
Con vinteoito anos, a carreira profesional de Anxo Fariña, experimentou un salto cualitativo nos últimos anos, non só no eido da creación infantil. Cerca dunha ducia
de títulos publicados foron asina-

dos polo autor, participou en exposicións colectivas, fixo ilustracións e cómic para adultos por
Barcelona e Galiza así como deseños publicitarios e imaxes corporativas, saídos de diferentes axencias publicitarias e da súa propia,
Perroverde. Cando Anxo Fariña
fala da súa experiencia no terreo
publicitario comenta que “foi aquí
onde me decatei de que o que quería realmente era debuxar”.
Fascinado polo mundo xaponés, os seus debuxos teñen esa
impronta manga que se mestura
cun xeito de facer máis europeo.
“Atráenme moito os debuxos xaponeses, non só pola concepción
do debuxo, senón pola forma que
teñen de contar, eles narran co silencio”. Confésase seguidor de
Miyazaki e de Hiroaki Samura,
autor da serie A espada do inmortal, amante da caligrafía china, das películas de Isabel Coixet
e da música de Frank Sinatra. Un
rebumbio de influencias, que teñen en común o gusto polo detalle, pola meticulosidade e, en

certo sentido, pola casualidade,
e do que resulta un estilo en evolución, de trazo sinxelo e característico, que “está máis investigado do que parece”.
Ilustrou o primeiro libro con
once anos. Titulábase Xogos motores e creatividade, de Edicións
Paidotribo e a este seguiríanlle
outros sete libros máis.
Mais Xabi non pode durmir
(A Nosa Terra) foi o seu primeiro
libro de autor. Cun forte recendo
autobiográfico, Anxo Fariña presentaba a un rapaz que se ten que
enfrontar aos seus propios pesadelos para poder durmir. A este
libro seguiríanlle Os magos das
formas e a colección de aventuras Don Quixote e Breogán, nas
que o pequeno trasládase a través
da lectura ao mundo creado por
Cervantes para o fidalgo, unha
serie da que proximamente se publicarán novos títulos.
Agora, Anxo Fariña está a traballar en novos proxectos, un deles coa editorial A Nosa Terra, que
irá dirixido ao público xuvenil.♦
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A cesta
de mazás
MARGA ROMERO

A

este conto atopámoslle
sen agardalo un remate.
Todo comeza se recobramos a memoria e, por exemplo,
lembramos como Rafael Dieste
acostumaba a referirse á época
da República como un tempo
de entusiasmo, dese entusiasmo
participou Lorenzo Varela e este ano, no que aínda non chegamos á República, xa foi o ano
do poeta de Monterroso e con
el afondamos nos conceptos de
estética e compromiso. Esta é a
historia dunha viaxe, que
contén outras tantas viaxes interiores ao redor de nós, na que
apañamos o camiño que leva
ao cemiterio de Fufín.
Condúcenos até alí unha homenaxe ou unha débeda. O poeta
que alí xace, vivo na memoria
do seu pobo, desexou un día regresar cunha cesta de pombas e
mazás, as mazás, froito da terra
e a cesta das mans do pobo. As
pombas buscádeas reivindicando a liberdade nos seus versos.
Soñou con tempos mellores e
na imposibilidade de vivilos
deixouse morrer e para os seus
amigos mortos ou asasinados a
cesta coas pombas e as mazás
ficaba á espera. Traballamos
para un novo entusiasmo e a
chamada dos poemas levounos
a Fufín, lemos a certeira placa
que sinala que Lorenzo Varela
“compartiu” alí unha casa nos
días nos que aprendeu a abrir
cos pés os castiros. Démonos
conta de que esqueceramos as
mazás, non podiamos deixar de
cumprir o encargo do poema,
xa o pobo fixera de Lorenzo o
destinatario desa ofrenda, o representante leal dos compañeiros da súa xeración.
Arrincamos mazás verdes, das
que dan ao camiño. Foi doado
dar co lugar onde repousa
tamén Perpetua, a nai á quen o
fillo lle sorría cada día desde a
distancia, foi emocionante atopar mazás pousadas e á beira,
unha cesta con máis mazás. O
remate podía ser este. A mensaxe chegou ao destino. No
último acto en Monterroso
dedicado a Lorenzo Varela contei a visita ao cemiterio de
Fufín, para celebrar a forza dun
poema e a lealdade á memoria,
disto falouse en público, mais
en privado e xa, cando marchabamos, membros da Asociación
Socioeducativa e Cultural Anovar, regaláronme un cd, sen
censuras sobre a emigración e
sobre o exilio, con material didáctico que non recibiu axuda
da Xunta de Galicia, si do Concello de Monterroso. Anovar
foi quen levou a cesta coas mazás, ese ramo para o ano de Lorenzo Varela, o ano no que
cómpre manter vivo ese
entusiasmo. É responsabilidade
de todas e todos deixalo
medrar, tamén en homenaxe
aos compañeiros mortos ou
asasinados.♦

Polos Camiños da Terra

Xesus torres Regueiro

San Pedro de Rocas
Tiñamos intentado nalgunha ocasión achegarnos a coñecer o antigo
cenobio de San Pedro de Rocas no
concello de Esgos, terra que foi de
peneireiros, cordeleiros e follalateiros e de bo licor café, disque,
que nós o de alí non o probamos.
Unhas veces por pasar a deshora e
por mor dun voraz incendio no camiño de acceso noutra, nunca demos cumprido o noso desexo até
comezos do inverno pasado.
Rocas asenta nun niño granítico e vexetal en medio do monte Barbeirón. A tupida masa boscosa dos seus arredores e os afloramentos graníticos conforman
unha paisaxe estraña e fermosa,
soidosa e silandeira, que non deixa indiferente. Xa advertíu Otero
Pedrayo que o nome de Rocas
non debe tomarse literalmente en
español, senón que se debería ao
perfil fusiforme e cónico dos penedos que asoman entre o bosque, ao xeito das rocas de fiar.
Logo da estreita e serpenteante
pista, á chegada sorpréndenos a
explanada que fai de aparcadoiro.
De fronte temos o edificio prioral
que tapa a igrexa e segundo imos
beireándoo xa advertimos o grácil
campanario exento e asentado sobre un gran penedo furado para o
paso, un dos elementos identificatorios deste conxunto. Eu trato de
orientarme na vedraña historia de
Rocas da man de Alfredo Cid
Rumbao e a súa magna guía turística da provincia de Ourense, que
ten máis de trinta anos e me acompaña e guía sempre por estas terras
dende que a atopei nunha curiosa
libraría xa desaparecida da Praza
Maior da cidade das Burgas. Daquela aínda non estaba instalado o
amigo Paz na rúa homónima coa
fermosísima Torga, que ben lles
habería de gostar aos vellos viciños Otero, Risco e Lourenzo
Segundo o meu guía Cid, é Rocas o máis venerábel monumento
cristián da provincia que el tan ben
coñecía. A mediados do século VI
instaláronse alí seis eremitas: Eufraxi, Eusani, Quinedi, Eati, Flavi e
Ruve, segundo a lápida datada na
Era DCXI (ou sexa, ano 573) , hoxe no Museo Arqueolóxico de Ourense e que quizá debería regresar,
cando menos unha réplica, á súa
procedencia. Estes seis sufridos escavaron (ou herdaron, segundo outros) no monte tres covas e nelas fixeron vida de ermitáns, se é que iso
é vida. A finais do século IX recuperouse a tradición eremítica en
Rocas cun tal Gemondus que seica
atopou as capelas nunha partida de
caza e, impresionado ou trastornado polo achádego, deuse á vida retirada. Foi logo un pequeno mosteiro bieito que dependeu do de
Celanova.
Pilar, que se acercara á oficina
de información, achégase cunha
moza servicial e falangueira que
axiña se pon na tarefa de guía,
cousa que normalmente non fai,
segundo di, mais hoxe hai poucos
visitantes e apetécelle facelo. Eu
continúo a ler na longa explicación do meu guía mentres a rapaza
fala e fala con Pilar nunha mestura
de datos históricos e lendas populares. A locuacidade da rapaza imponse e eu remato por deixar a

erudición de Cid Rumbao para
mellor ocasión a cambio do coñecemento directo adubiado pola tradición popular.
Entre a Prioral e a igrexa vai
unha calella con oito sepulturas
antropomorfas cavadas na pena.
Algunhas teñen a auga que recollen de entrambos dous edificios.
A igrexa románica do século XIII
englobou as tres capelas primitivas escavadas na rocha e comunicadas entre elas, formando o lateral esquerdo da igrexa actual. Estas capelas “trogloditas”, como di
a información oficial que alí se
ofrece, son a orixe de todo o conxunto. As entradas recóbrense con
arcos románicos moi arcaicos. Hoxe a nave da igrexa atópase escavada, deixando ver o chan cuberto
de sepulturas, e os visitantes accedemos por unha plataforma metálica que impide o acceso ás capelas e non permite ver a abertura
que ten a capela central na bóveda,
a xeito de aireación e iluminación.
O célebre Mapamundi dos Beatos,
xoia mural do románico, pintado

na capela da dereita está a piques
de desaparecer. Nos extremos,
dous sepulcros con estatuas xacentes que excitaron a imaxinación
popular, creando lendas das que se
fai eco a moza que nos guía. Tenlle querencia a aquilo e notáselle
na emoción con que fala do sitio.
Ela é da parroquia veciña de Vilar
de Ordelles e dende nena traíana
os pais con frecuencia.
Tras a abertura no enorme penasco que lle serve de asento ao
campanario pasamos ao pequeno
cemiterio, situado nun altiño e
hoxe abandonado. Un sendeiro,
parte do vello camiño real, aínda
tapizado de follas (o outono parece prolongarse neste decembro
morno), leva até a fonte de San
Bieito, de sona popular. De camiño para ela óllase un enorme penedo de caprichosa forma.
Sufriu Rocas varios incendios
documentados. Un a remates do século X e outro devastador no 1641.
A casa Prioral debeu ser totalmente
reconstruída a partir dese tempo.
Outro importante sufriu a primeiros

do século XX. Coa desamortización, a mediados do XIX, chegou o
abandono, aínda que continuou como igrexa e cemiterio parroquial.
Nin sequera a declaración de monumento histórico artístico no 1923
o salvou do abandono definitivo.
Nos anos sesenta o Padre Silva e a
Cidade dos Muchachos fanse cargo
do edificio prioral ao que o expolio
deixara cos muros espidos. O edificio atópase pechado e sen uso, cousa que a rapaza lamenta, falando de
posíbeis utilidades.
Cae a noite cando rematamos a
visita. Na casetiña ofrécense á
venda mostras dos labores artesanais e outros produtos da zona.
Nós mercamos un documentado
libriño de Ana María Malingre con
abondosas e fermosas fotos do cenobio e contorno, prevendo que as
que nós tiramos non sexan de tanta calidade. Partimos cunha boa
sensación. Aínda sendo mellorábel, xa non é hoxe Rocas a “dolorida ruína” que viu Otero Pedrayo
cando eran “talados os bosques,
arruinadas as construcións”♦

Joseph
Ratzinger e
Hans Küng
FRANCISCO CARBALLO

A

entrevista, o 24 de
setembro, do papa
Bieito XVI e o teólogo Hans Kung está a ser
amplamente comentada en
Alemaña e en todo o mundo
cristián. É un acontecemento significativo.
O papa Joseph
Ratzinger e Hans Küng foron teólogos consultores do
concilio Vaticano II. No
1966, Küng, profesor de
Teoloxía en Tübingen,
reclamou a presenza de
Ratzinger naquela universidade. Os dous estaban a
presentar os novos camiños
da reflexión católica. Os
acontecementos do maio
francés e dos coexistentes
en Alemaña do 68 provocaron unha reacción diferente
nestes teólogos. En Küng
de confianza e permanencia
no diálogo, en Ratzinguer
de certa prevención ante a
relativización doutrinal.
Ratzinger foi designado
bispo de Munich e,
seguidamente, cardeal
prefecto da Congregación
romana da doutrina da fe.
Küng permaneceu na
cátedra até ser destituído
polo Vaticano. Fiel ao catolicismo e incansábel
escritor e conferenciante, é,
na actualidade, presidente
de Weltehos- ética mundial.
Foi Küng quen lle pediu
a entrevista ao Papa. E foi
Ratzinger quen a aceptou
con alegría. No marco de
Castelgandolfo falaron os
vellos amigos e recuperaron
a confianza debilitada. Küng
di que ten “esperanza” na
xestión de Bieito XVI. Ratzinger animou a Küng na
súa xeira apostólica de labor
a prol dunha “ética
mundial” que recolle o consenso das relixións en certas
bases nmorais e no diálogo
interrelixioso.
O diálogo persoal de
Ratzinger e Küng intenta
superar as tensións na
Igrexa; tensión entre conservadores e progresistas, e
máis, entre integristas e
aperturistas. Tensións
permanentes na sociedade
huamana, mais, neste intre,
en confrontación destrutiva
da urxencia dunha expresión
da fe cristiá como luz, sal e
bondade universal.
Este diálogo da
xerarquía e dos teólogos críticos quere expresar a liberdade de pensamento, a
responsabilidade das persoas e a unidade na diversidade. Quere reclamarlles ás
igrexas unha distinción
pública da unidade e
fidelidade a Xesucristo,
mentres cada dunha delas só
logra ser un colectivo que
desde cada cultura lle
pregunta ao “Mestre” onde
habitas?♦
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A Ucha das Horas

Felipe Senén

A xenialidade de Paco Leiro
Paco Leiro lévao no corpo e na
alma: xoga con todo, especialmente coas coutadas expectativas
dos espectadores para quen traballa. Hai xa algún tempo que
Aena retirou do hall do aeroporto da Coruña unha colosal escultura da autoría do cotizado artista
galego. Obra representativa e suxerentemente titulada “Palabra”,
traballada sobre unha torada de
castiñeiro, case unha árbore, ou
potente viga vella, tallada a pulos
de machamartelo. Con ese resultado provocado e provocador de
estar inacabada, con policromía
onde convén sinalar partes ou vicios, rompendo con todo canon
de técnica e forma, ben asentada
de deformes pés, ergue un brazo,
pecha o puño, pintado en branco
e co índice e o polegar apunta ao
ceo. Posta en valor da linguaxe
universal das mans, acenos que
poden significar moitas e ambiguas cousas: tanto puidese sinalar os camiños incertos do ceo,
como ben podía suxerir un tópico
“vai tomar polo...” E velaí que,
coa óptica negativa, viuse o vaso
medio baleiro: conta a mitoloxía
popular de hoxe que Aena recibía
continuas críticas por esa escultura, que o público entendía como ofensiva e que nesa ansia de
buscarlle lecturas a todo, interpretaba como unha burla... Así é
que ante a mala práctica empresarial das aeroliñas, o xigante de
Leiro, co seu xesto e leria, resultaba unha provocación da mesma
Aena. Non sabemos por onde anda hoxe esta escultura, bo investimento artístico, merecente de
poñela onde estaba, ou nun museo, axudando á catarse do que
somos na inmensidade do tempo
e do espazo.
Galiza foi sempre terra de escultores, coñecedores e intérpretes dos segredos da pedra, ese
material que nos identifica nestes confíns do vello mundo: o
megalitismo, o xeometrismo
cosgomogónico das estelas castrexas ou galaico-romanas, o románico con meteo, o barroco con
Xosé Ferreiro, o modernismo
con Asorei, e a nosa transvangarda ou posmodernidade –que aínda non sabemos ben como no futuro se etiquetará o noso tempo–
con Leiro, entre outros moores,
chillidas e oteyzas, que de todo
vai habendo.
Paco Leiro (1957) naceu en
terra de canteiros e grandes escultores, Cambados. Tamén de
Cambados era Asorei, quen soubo levar á súa escultura a “Galiza santa de romeiros e xograres”
que cantaba o poeta Ramón Cabanillas. O bo facer dos arxinas
populares faise arte. Foi na ría da
Arousa, e moi especialmente en
Cambados, onde Ramón del Valle Inclán se inspirou para os
seus esperpentos. Mar de mareas
vivas, piñeirais, emparrados nos
que o Umia se despide e o astro
rei crea os mellores solpores, terras das que tamén Manolo Paz,
abre xanelas nos megalitos de
dura pedra gra rosa. Préstase o
tema para a eterna teima de se o
artista se fai no nacer ou no pacer. Se xa leva impresa a capaci-

Palabra, de Paco Leiro.

dade creadora, como un don de
non se sabe que musas ou deuses, ou se se vai facendo co seu
esforzo no andar mundo. Pola
banda que nos toca, coidamos
que o ambiente vital inflúe, informa, forma, estimula enormemente, pero tamén pode haber
o herdo, o que vai no fardel do
código xenético.
Coñeciamos encargos a Paco
Leiro cando aínda era un obreiro
aprendiz. Figuras moldeadas en
cimento como rabuñadas cos dedos das mans, bloques de granito
partidos a golpe de maceta e cincel, toradas de madeira dándolle
a forma a machetazos... representando preguntas. O animismo
panteísta, esa parte da identidade
galega, ese xeito de entender a
vida vencellado ao medio que é
pedra, auga, vento e luz, está
permanentemente na sensibilidade e na obra dos escultores de
Cambados.

Moitos cavilaban que esa
moda do expresionismo era da
Trasvangarda e que lle chegara a
Paco Leiro polas revistas, e cando se fose, con ela tamén se despediría o que se entendía como
unha limitada creatividade. Galiza, terra de contrastes, de festas,
tradicións, creación e re-creacións, eternamente barroca, sempre foi expresonista, antes e despois de Leiro. Os esperpentos de
Valle Inclán responden a isto. E
Leiro, que é ben listo, recolle a
vagaxe histórica, transfórmaa,
evoluciona e dálle vida á arte de
hoxe, incluso se permite o luxo
de reconducilo, levalo da man.
Por aquí e por alá, como todo bó
artista, Leiro é seguido e imitado, nácenlle sucedáneos por todas partes, pero o verdadeiro creador de formas sempre terá recursos para abrir camiño propio,
quitándolles as gafas mentais aos
que cavilan que todo queda na

codia.
De Cambados a Pontevedra,
Madrid, Berlín e Nova York. Os
grandes museos, galeristas ou as
bienais non o son tanto sen a representación de Leiro. Gostamos
de ver o equilibrio do prateado
Sereo na Porta do Sol ou Bañistas no Areal, os dous en Vigo, o
Baco escangallando acios de
uvas do Salnés nunha praciña de
Cambados, a composición arquitectónica flotante sobre o Lérez
na pontevedresa Illa das esculturas, Saavedra, zona de descanso,
as portas coas desproporcionadas figuras da historia de Hércules e Xerión no faro coruñés, interior no que se celebra o héroe
grego cunha imaxe que levaría
pel de león e que censuraron os
ecoloxistas ...a deusa en granito
que á beira dos cantís da Magdalena en Santander ergue seus
brazos ao sol... o Atlante fendido
e deitado no peirao de Sanxenxo.
Leiro mestura vellos saberes
artesanais coas técnicas modernas dos martelos eléctricos, cos
que, como un David, se enfronta
ao xigantesco cerne panteísta
dos materiais da terra, para sacarlle un idioma tribal, íntimo,
onírico, propio, de pasado e á
vez actualísimo, para xogar coas
coutadas expectativas dos demais, para ser universal e intemporal. Esas formas pesadas en
equilibro, co suxerente título de
Simón Rodriguez, alusión ao arquitecto barroco dos contrastes e
os equilibrios. Figuras con liberdade de xestos, rebiricadas, recostadas, debaténdose, como escravos miguelanxelescos, no
mesmo material, nas duras pedras, negras e grises basálticas,
nos rosas Porriño... a cerna dos
gastados castiñeiros e carballos,
a veta e o toco, todo contribúe a
ser obra de arte, a reinterpretar
posmodernas venus, ninfas, heroes, como monstros que xa asomaban nos canicelos medievais,
nas misericordias renacentistas,
nas gárgolas barrocas... ese repertorio infinito que se pode retocar e modificar para facer esculturas de novos seres mitolóxicos, híbridos, deitados, a unha, a
dúas ou a catro patas, en equilibro, axoenllados, encunchados,
imperfectos, inacabados... Os títulos das obras suxiren, tanto como a técnica ou a forma, responden a códigos vitais nos que non
é facil entrar e implicar o espectador: Morrer soñando, Ninfa do
Miño, In vitro, Rollito de primavera, O restaurador de nubes....
Vive e agroma Galiza na súa
obra. As intuicións son parte das
vivencias. Non está nada prefixado, a liberdade voa sobre as
formas, os materiais.
Non se entende o que non se
quere entender. Tan alienados estamos que xa non somos capaces
de enxergar os códigos da Terra.
Pasa coa literatura de Otero Pedrayo e mesmo de Cunqueiro,
coa obra de Laxeiro... Non todos
os viños son para todos. Sentimos non gozar máis da obra de
Paco Leiro nos museos e nas
prazas de Galiza, para cavilar
máis e entendernos mellor.♦
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O Trinque
Popular,
Popular, democrático e científico
Siniestro Total volve a Vigo. O mítico grupo que revolucionou o rock
‘n’ roll galego desde finais da década do 1970, presenta o 7 de outubro
o seu novo disco, ‘Popular, democrático e científico’, un álbum que

mostra a madureza dun grupo que
atravesou moitas etapas. De seguro
que a partir das 11.55 da noite, na
Sala A¡ (en Bouzas), viviranse intres
emocionantes para todos os que medraron coas melodías do grupo.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

TIB 2005
Pinturas de Gosia Trebac
que presenta a galería Bomob até o sábado 15 .

DIÁSPORA

Os títeres de
Trompicallo
están este
xoves 6 en
BOIRO.

Allariz

Cambados

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

MIGUEL ANXO NIETO

AS PAISAXES
DA MEMORIA

Podemos admirar o seu traballo na sala A Fábrica.

Barbadás

Podemos ollar as pinturas
de Xaime Fuentes, até o
luns 17, na galería Borrón 4.

■ EXPOSICIÓNS

Cangas

OS ROSTROS

■ EXPOSICIÓNS

DA MADEIRA

Obras de Camilo Abad Arce que podemos ollar até o
vindeiro xoves 13 na Casa
da Cultura.

O Barco
Barco
■ EXPOSICIÓNS

FÉLIX TABANERA
Podemos ollar a súa serie de
cerámicas, agrupada baixo o
nome de Unha mirada ao Románico, na sala Caixanova.

Boiro
Boiro
■ TEATRO

NADARÍN
A compañía Títeres Trompicallo actúa este xoves 6
na Casa da Cultura. No
mesmo lugar Xirriquiteula
Teatre presenta, o venres 7,
a obra Papirus.

ROSA MALVIDO
CHAPELA
Amosa os seus cadros de flores secas, realizados coa técnica ikewana, no pub Canis
Lupus até o 1 de novembro.

BEA REY

OS SEM TERRA

CENTRO ON

As imaxes do célebre fótografo brasileiro Sebastião
Salgado pódense ollar na
Casa da Xuventude.

Carballo
■ EXPOSICIÓNS

GALICIA,
CAMIÑO CELESTE

As fotografías aéreas de
Xurxo Lobato até o xoves
20 de outubro no Museo de
Bergantiños.

A Coruña
■ EXPOSICIÓNS

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

A FACTORÍA BALEEIRA
Fotos de Félix Lorrio e
Moncho Alpuente até final
de otutubro no Museo Massó.

Burela
Burela
■ TEATRO

Iván
Ferreiro,
ex dos
Piratas, está
este venres
7 no Playa
Club da
CORUÑA.

A Fundación L. Seoane alberga a mostra 10 Artistas galegos no exilio latinoamericano (1930-1970), coproducida
por esta fundación e o MARCO
vigués, coa que se pretende
aportar novas claves de lectura da historia da arte galega do
s.XX, amosando dados que
permitan reconstruír unha historiografía alternativa ao discurso oficial académico. Poderemos contemplar 72 obras,
entre pinturas, debuxos, fotografías e esculturas, ademais
de proxeccións e bibliografía
diversa de 10 artistas claves
como Ángel Botello, Castelao, Manuel Colmeiro, Eugenio Granell, Maruxa Mallo, Luís Seoane, Arturo
Souto, Xosé Suárez e Carlos
Velo. Ademais, durante outubro e novembro, a fundación
acollerá o I Foro Internacional do Exilio do que ofrecemos máis información na
páxina 38, en Convocatorias.

HELENA PENDÁS
Abre os ollos titula a este ramo de cadros coloristas de
imaxes cotiás, aparentemente
espontáneas e sinxelas, pero
cun proceso de depuración
gráfica que lle dá transcendencia ao intre retratado.
Desde este xoves 6 ás 20 h.
até o 27 de outubro na Biblioteca M. González Garcés.

VOLTA E DALLE

LEMBRANZAS
DA PAISAXE

Esta compañía vai representar a peza Jalisia ¡mi
madriña! este venres 7 na
Casa da Cultura.

A obra do pintor Ricardo
Sobrino pode admirarse no
Clube Financeiro Atlántico
até o luns 17.

A galería Ana Vilaseco acolle, até o luns 10 de outubro, a obra desta pintora.
A sala de Caixa Galicia
acolle, até o 9 de novembro, unha mostra didáctica
coas obras do II Certame de
Videocreadores.

ANTÁRTIDA
As fotografías de Norbert
Wu pódense ollar no Aquarium Finisterrae.

NOVO MACUF
O Museo de Arte Contemporánea de Unión-Fenosa acaba de inaugurar as súas reformadas instalacións (duplica
o espazo) con tres mostras:
La luz de la moda, reproducións en papel de traxes e
vestidos a tamaño natural,
feitos por Roberto Comas;
Mirada sesgada, escolma
dos fondos do MACUF que
inclue obras de Maruxa Ma-

D E

C U L T U R A

llo, Colmeiro, Leiro, Chirino, Patiño, Murado ou Basallo, entre outros; e os traballos de David Castro, Tatiana Medal e Simón Pacheco
–becados pola institución–.

MARCEL BREUER
Por primeira vez no Estado
poderemos contemplar a mostra Marcel Breuer. Deseño e
arquitectura, organizada polo
Vitra Desing Museum de Weil
am Rheir, mercede á Fundación Barrié, que é onde se encontra. Breuer (1902-1981)
está considerado como un dos
máis sobranceiros deseñadores de mobliliario e arquitectos de interiores do s. XX. A
exposición xunta pezas de
mobiliario, maquetas interactivas e proxectos de maior envergadura como a sede da
UNESCO en París, o Centro
de Recursos de IBM en La
Gaude e o Museo Whitney de
Arte Americana de New York.
Hai obradoiros didácticos para centros de ensino... visitas
comentadas para adultos, gratuitamente e previa reserva no
telf. 981 060 095. Dossier didáctico en www.fbarrie.org.
Até o 16 de outubro.

GALEGUIDADE
UNIVERSAL
A Fundación Luís Seoane
acolle esta magnífica mostra
sobre a relación entre o propio Seoane e Lorenzo Varela, até xaneiro de 2006.
■ MÚSICA

IVÁN FERREIRO
O líder e voz da, recentemente desaparecida, banda Los
Piratas presenta o este venres 7 ás 00 h. na sala Playa
Club o seu primeiro álbum en
solitario titulado Canciones
para el tiempo y la distancia.

E

E S P E C T Á C U L O S

San Francisco Rock 05
Este venres 7 poderemos escoitar,
en directo, na rúa Pena Trevinca
de OURENSE ás bandas madrileñas

Silver Fist e Cuatro Gatos, xunto
cos grupos locais Mamuz e Solway. Gratuíto.♦

Sugar Mountain
Últimas datas para escoitar a esta
banda presentando en directo o
seu álbum de debut Hand Crafted
Tunes, antes da súa entrada no estudio para gravar novas cancións
que verán a luz o próximo ano. Tocarán o vindeiro xoves 13 ás 23 h.

no Clavicémbalo de LUGO; o venres 14 ás 00,30 h. van dar un concerto na Iguana de VIGO; o sábado 15 ás 22:30 h. estarán na sala
Mardi Gras da CORUÑA; e o domingo 16 escoitarémolos no Aturuxo de BUEU.♦

Música Galega en Barcelona
Barcelona
O XXI Festival de Música Galega en
Barcelona, organizado pola A.C. Toxos e Xestas de Barcelona, terá lugar
o sábado 15 de outubro ás 17,30 no
Palau de Congressos de Montjuïc (a
carón da Plaça de Espanya), estando
as entradas á venda nos puntos habituais ou no propio Palau desde as
16,30 h, ou ben reservándoas en escol@tososexestas.com ou nos telf
934 410 283, 934 284 798, 934 188
676 onde, tamén, poderán obter máis

información. Este ano contan coa
participación do grupo de danzas
compostelán Cantigas e Agarimos;
o grupo folc, revelación deste ano en
Ortigueira, Xochilmica; o humorista
redondelán Somoza; o quinteto tradicional da Coruña Sete Estalos; o
grupo folc de Marín Liorna; o trío
folc composto por Marcos Campos,
José Liz e Kin García; e a Banda
de Gaitas Toxos e Xestas. Presenta
o acto Xosé L. Osorio.♦

Terr@ctiva
O vindeiro sábado 15 e domingo
16 celébrase unha nova edición
deste Festival das Artes pola Diversidade no Recinto Feiral de Arzúa, no que haberá unha feira ecolóxica con postos de produtores
biolóxicos, comercio e tendas de
produtos ecolóxicos, biocontrución, ecoturismo, artesanía, mediciñas alternativas e colectivos so-

ciais. Ademais teremos actividades
divulgativas, como unha ludoteca
infantil ecolóxica, exposicións,
cursos e conferencias, proxeccións
de documentais e películas, sección teatral e o Galeuzca musical,
coas actuacións de Kepa Junkera,
Grallers del Palomar e Matraca
Perversa. Máis información en
www.terractiva.org.♦

A Estrada
■ EXPOSICIÓNS

venres 7 no teatro Principal.

LAGARTA LAGARTA

Fene

Representa a obra Fobias,
unha estraña noite na casa
de Luís Mendía, de José
Luis Prieto, baixo a dirección de Lino Braxe, este

■ EXPOSICIÓNS

MONCHO VALCARCE
A Casa da Cultura acolle

esta mostra sobre o Crego
das Encrobas, referente da
loita contra a ocupación de
terras por parte da térmica
de Meirama. Moncho Valcarce foi un dos líderes sociais máis emblemáticos do
nacionalismo durante anos.

Carteleira
Carteleira

☞

TORRENTE 3. O
PROTECTOR. José
Luis Torrente (Santiago Segura) debe protexer unha eurodeputada azoute de empresas
contaminantes. Filme de humor de trazo groso, que o ridiculiza todo, especialmente os
“valores patrios” españois.
Moitos cameos de famosos.

☞

QUERIDA WENDY.
Fábula moral sobre a política norteamericana que aborda a vida duns rapaces que
montan unha organización pacifista que venera as armas de
fogo. O guión é de Lars von
Trier e lembra a Dogville.

☞

O SON DO TRONO.
Chicago, ano 2055. O invento dunha máquina do tempo
úsase para safaris na época xurásica, sen ter en conta que modificar o pasado inflúe no futuro. A historia non é mala, pero
os efectos especiais, ruíns.

☞

PRINCESAS. A historia de dúas protitutas con

vidas semellantes aínda que en
circunstancias distintas. Caye,
peiteado de perruquería e móbil
que non para de soar. Zulema,
dominicana sen papeis, escrava
dos golpes e da legalización
que non chega. Ambas buscan o
mesmo, un día no que ser princesas, non putas. Boa fita de
Fernando León, fiel ao seu estilo. A vida en estado puro.

☞

CINDERELLA MAN.
Na Gran Depresión estadounidense un obreiro ex boxeador famoso, James Braddock
(Russel Crowe) volve ao ring
para darlle de comer á familia.

☞

GARDIÁNS DA NOITE. Película fantástica rusa. No Moscova actual líbrase unha guerra entre as forzas do ben e
do mal ao caer a noite. O equilibrio ráchase cando unha nova
criatura xurda dos sumidoiros.

☞

GIGOLÓ EUROPEO.
Segunda parte dunha comedia que arrasou nas billeteiras hai anos. O limpador de

acuarios metido a gigoló (Rob
Schneider) debe volver ao negocio para axudarlle ao seu amigo
Hicks, acusado de matar os mellores prostitutos de Europa.

☞

O SEGREDO DOS
IRMÁNS GRIMM. Os
famosos contistas gañan a vida
cobrándolles a incautos por resolveren “problemas de maxia”. O malo chega cando teñen que enfrontarse a fenómenos paranormais que non son
quen de controlar.

☞

SR. E SRA. SMITH.
Un matrimonio de asasinos en serie (Angelina Jolie e
Brad Pitt) recibe a orde de matarse mutuamente. Comedia
banal sobre os odios que fai
nacer a convivencia.

☞

CHARLIE E A FÁBRICA DE CHOCOLATE. Tim Burton adapta a novela de Roald Dahl. Charlie, un
neno moi pobre, gaña un concurso, xunto con outros rapaces,
para coñecer unha máxica fábri-

ca. Alí agárdaos o extravagante
Willy Wonka (Johnny Deep).

☞

DARK WATER. Fita
de terror baseado na película xaponesa do mesmo nome. Unha muller separada
(Jenniffer Conelly) que vive
coa filla comeza a sufrir inundacións e outros problemas no
seu apartamento até ficar desquiciada, sen diferenciar realidade e fantasía.

☞

AS AVENTURAS DE
SHARK BOY E LAVA
GIRL. Un neno aburrido da
realidade comeza a soñar cun
mundo novo onde el é un superheroe. Acompañado doutra
nena inventará centos de trebellos para combater o mal. Fantasía edulcorada.

☞

THE DESCENT. Un
grupo de mozas quedan
atrapadas nunha buraca mentres
facían deporte de aventura. Ás escuras, descobren que van ser comida para unha raza de humanoides como non consigan fuxir.♦
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Gorda!
Gorda!
O C.C. Caixanova de VIGO acolle,
este xoves 6 ás 20 e 22,30, a representación desta obra de Neil LaBute, dirixida por Tamzin Townsend e
con Luis Merlo, Teté Delgado, Iña-

ki Miramón e Lidia Otón no reparto; o venres 7 e sábado 8 poderemos
ollala no teatro Rosalía de Castro da
CORUÑA; e o domingo 9 chegará ao
Auditorio Municipal de NARÓN.♦

Tirano Banderas
A compañía Tomás Gayo Producciones representa esta peza de
Valle-Inclán, baixo a dirección
de Nieves Gámez, este xoves 6 ás

21 h no Pazo da Cultura de PONTEVEDRA; o venres 7 actúa na Casa da Cultura da POBRA DO CARAMIÑAL.♦

Un hombre
hombre de suerte
suerte
A peza protagonizada polo actor
Juan Luís Galiardo chega este
venres 7 ao Auditorio Municipal

de VILAGARCÍA; o domingo 9
ollarémola no Auditorio Municipal de CANGAS.♦

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

COLECCIÓN ARMENIOS
O Clube de Campo expón
até o xoves 20, entre outras,
obras de Laxeiro, Sucasas
ou Quessada.
Até finais de outubro podemos ollar, no C.C. Torrente
Ballester, unha mostra antolóxica do magnífico debuxante e humorista.

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao público o seu museo, no que
se poden contemplar esqueletos de diferentes animais
e unha colección de pegadas e de minerais, entre outros elementos.

tronautas nos voos espaciais. Até este domingo 9
de outubro.

xoves 6 no escenario do Seminario ás 20,30 dentro das
festas do San Froilán.

PINTURA ANDALUZA

CHAMBAO

Os fondos da colección
Carmen Bornemisza poderán ollarse na sede da
Fundación Caixa Galicia
até o 30 de outubro.

O grupo malagueño actúa o
domingo 9 na praza de Santa María, con entrada gratuíta, presentando o seu novo traballo Pokito a Poko,
no que consolidan a súa
persoal fusión do flamenco
e a electrónica.

■ TEATRO

CUMULUM

GARCÍA

Na sala da Deputación preséntase a mostra colectiva
de fotografía Amurallando
Soños.

A compañía Teatro de
Adro, con Josito Porto e
César Cambeiro, representa a obra de Cándido Pazó
este xoves 6 ás 20,30 no
C.C. Torrente Ballester.

Lugo

XAQUÍN MARÍN

Inlavables, á esquerda, e Andrzej Olejniczak Quartet tocan no Clavicémbalo de LUGO.

■ EXPOSICIÓNS

ESPAZO ACOUTADO
Mostra de téxtil contemporáneo do grupo Rastros
que podemos admirar, até o
16 de outubro, na capela de
Santa María.

VIVIR NO ESPAZO
Na sala da Deputación Provincial podemos coñecer,
grazas a esta mostra, como
foi e como é a vida dos as-

■ MÚSICA

INLAVABLES
Poderemos gozar do blues
en directo desta banda este
xoves 6 no Clavicémbalo.
No mesmo lugar o venres 5
vai dar un concerto a aragonesa Carmen París; e o sábado 8 escoitaremos a
Andrzej Olejniczak Quartet; o martes 11 ao grupo
folc de Ponferrada Aira da
Pedra; e o xoves 13 ao cantautor Fabián.

ISLABIKINI
Os lucenses presentan Photograhs, o segundo álbum
con sabor a primeiro este

XVII Xornadas de Banda Deseñada
Como sempre en OURENSE, este
ano do 4 ao sábado 15 de outubro. No Museo Municipal podemos observar os traballos de Sonia Pulido, coñecida polo fanzine Angela Chaning’s Project e as
revistas Dos veces breve, NSLM
e Tos; Lorenzo Gómez, autor de
El diario sentimental de Julián
Pi; a mostra retrospectiva Visión
Imposible, de Javier Olivares,
colaborador de Madriz, Medios
Revueltos, Iditoa y Diminuto e
NSLM; David Rubín, Premio
Castelao de BD pola obra longa
Onde ninguén pode chegar. No
edificio Politécnico do Campus
está a mostra Galegos en Mister
K coas pranchas de Kiko da Silva, Javi Montes e Miguel Robledo, Víctor Rivas (con guión
do navarro Bernardo Vergara),
Santi Gutiérrez e Alberto Guitián publicadas na revista Mister
K. No Auditorio Municipal encóntrase as pranchas do álbum
gañador do Premio Castelao
(Onde ninguén pode chegar, de
David Rubín) e o finalista (O que
deixa un home morto, de Antonio Seijas Cruz). Na Casa da Xuventude podemos contemplar as
pranchas e bosquexos da revista
galega BD Banda, Premio ao
Mellor Fanzine no Saló do Cómic de Barcelona este ano e Premio Ourense de BD á Mellor Iniciativa; e as pranchas de Catarina Julião, Carlos Páscoa, Lam,
Lastik, Lobato, Maria João
Careto, Paulo Monteiro, Sílvio
Miroso, Susa Monteiro, Véte e
Zé Francisco, integrantes de
Toupeira - Atelier de Banda Desenhada, fundado en 1996 en
Beja (Portugal) cun longo percorrido desde aquela e ao que siguen ligados gran parte dos seus
integrantes; as obras gañadoras e
finalistas do II Certame Na Van-

■ TEATRO

TALÍA
Esta compañía representa
Eu así non xogo! este xoves 6 no auditorio municipal Gustavo Freire.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

XOSÉ MANSO
Até o domingo 16 podemos
contemplar esta mostra de
esculturas feitas, basicamente, sobre raices e cascaróns de carballo e castiñeiro, no Auditorium.

5 PROPOSTAS
Colectiva organizada pola
galería Marisa Marimón,
até final de outubro, con
obras de M.Vázquez,
A.Núñez, V.Blanco, J.Lourenço e S. Cidras.

COLECCIÓN CAIXA
GALICIA
Desde este xoves 6 o C.C.
da Deputación amosa as
novas adquisicións de arte
desta entidade.

XOSÉ LUÍS RIVADA
Este escultor e pintor expón
a súa obra, xunto coa do escultor Armando Martínez
no Museo Municipal.

CAMIÑO DE PAZ
A mostra Mane nobiscum
Domie pode visitarse na Catedral até o 1 de novembro.

Pontevedra
Cadro dun cómic de David Rubín para BD Banda.

garda 05, da Dirección Xeral de
Xuventude e Solidariedade da
Xunta de Galicia. Pero ademais
temos: BD 24x24, convocatoria
aberta aos debuxantes que acepten realizar un cómic desde as 00
h. do venres 7 até 24 h. despois
na Casa da Xuventude; Encontros cos autores: no salón de actos da Casa da Xuventude o sábado 8 a partir da 12 h; a PRESENTACIÓN DOS ÁLBUMES Fiz nos
biosbardos, de Kiko da Silva, o
de Andres Meixide, Thom, e Tito Longueirón, de Pinto &
Chinto (coa presenza dos autores) o sábado 15 ás 12 na libraría
Torga; as estreas das películas
Steamboy, de Katsuhiro Ôtomo
(Xapón, 04), premio á mellor película de animación Sitges 04 este pasado mércores 5 e, a esta
chegades, American Splendor
este xoves 6 ás 20,30 e 23 h, dirixida por Shari Springer Ber-

man e Robert Pulcini (EE UU
03), premio Fipresci no Festival
Cannes 03 e gran premio do Xurado no de Sundance 03. O venres 14 ás 12 na Casa da Xuventude entregarase o XV Premio
Ourense de BD; o Premio á
Mellor Iniciativa; e os do certame Na Vangarda 05 concedidos a David Rubín, Alberto
Vázquez e Marcos González.
Ademais, no 1º andar da Casa
da Xuventude haberá un posto
do Xabarín Club entre as 19 e
21,30 (non sendo os domingos)
onde se poderá facer inscricións, renovalas, consultar a nova programación e con regalos e
xogos para os socios. No Museo
Municipal instalarase a Feira
da BD coas últimas novidades
de todo o mundo. Máis información no telf. 988 228 500 ou no
correo electrónico casa@casaxou.com.♦

■ TEATRO

TIRANO BANDERAS
A compañía Tomás Gayo
Producciones representa
esta peza de Valle-Inclán,
baixo a dirección de Nieves
Gámez, este xoves 6 ás 21
h no C.C. Caixanova.

O Porriño
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ MOREIRAS,
FOTOGRAFÍAS 1910-50
O Centro Cultural albergará a mostra deste fotógrafo
até o 21 de outubro.

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

SEGUINDO O FÍO
O Museo Etnolóxico acolle,
até final de ano, a mostra
Historia do téxtil en Galiza.

Ribadeo
■ TEATRO

EN BLANC
Representa Mírame o domingo 9 ás 20,30 h. no Auditorio Municipal.

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

LOS CAPRICHOS
DE GOYA Y DALÍ

Até final de outubro podemos ollar no Café Moderno
(Fundación Caixa GaliciaO
esta mostra de pintura.

FUXIDA
DUN REALISMO

A sala Teucro acolle as pinturas de Togariños até o
mércores 26.

ANTÓN CABALEIRO
O artista compostelán presenta na galería Sargadelos
tres series que, baixo o título Tácticas do Salchichón,
Polaris e Round Trip, forman parte da súa obra máis
recente.

GALIZA EN CARTEL
Podemos visitar esta mostra sobre a imaxe do noso
país na cartelaría turística
até final de outubro no Colexio de Fonseca.

■ TEATRO

TEATRICA
Esta compañía presenta A
farsa do avogado o venres
7 ás 20,30 h. no Auditorio
Municipal.

DOWNFALL II
O teatro Galán acolle a actuación da Compañía Pendiente, que presenta esta
peza codirixida e interpretada por Ana Eulate, desde
o xoves 13 ao sábado 15 ás

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

CARMEN CALVO

EUROPEAN
DE ARQUITECTURA

■ DANZA

JOAN HERNÁNDEZ
PIJUÁN, 1993- 04

De Irlanda e Suíza, respectivamente, levan máis de 10
anos traballando xuntos.
Aínda que ao primeiro se
decantaban pola escultura,
performance, fotografía e
instalacións, hoxe evoluíron
cara a posta en escena de interiores, usando o vídeo e a
fotografía para crearen historias que evocan un mundo
enigmático e poético unido
a conceptos escultóricos e
espaciais. Nesta mostra, Pequenas imaxes na casa da
sra. Owens, no CGAC a
partir deste xoves 6 e até o 8
de xaneiro, inclúen os vídeos Eight, Single wide, Detached building, Johnny, House wiht pool e Night shift.

Salceda
de Caselas

Santiago

As obras do certame Eixo
Atlántico do Noroeste Peninsular expóñense no Pazo
da Cultura até o domingo 9.

TERESA HUBBARD /
ALEXANDER BIRCHLER

As súas pinturas exhíbense
na galería SCQ até o mércores 19.

ASIA

VI BIENAL
DE PINTURA

■ EXPOSICIÓNS

Podemos admirar esta mostra no Museo do Gravado
en Artes.

■ EXPOSICIÓNS

Podemos visitar esta retrospectiva de pezas pertencentes ás coleccións do
Museo Nacional de Artes
Decorativas até o 13 de
novembro no Museo Provincial.

22 h. Máis información en
www.teatrogalan.com.

A sala do Colexio de Arquitectos acolle a exposición
da VII edición destes premios, entre os que hai dous
proxectos galegos, até o 21
de outubro.

XESÚS VÁZQUEZ
Not by usura: Historia, lenda, memoria é o título desta
primeira gran retrospectiva
do pintor galego Xesús Vázquez (Pentes, Ourense, 1946)
nunha institución do Estado.
Cun estilo abstracto xeométrico, sen deixar de facer referencia a un espazo que nos
envolve, a mostra está formada por unha escolma de cadros e deseños desde primeiros dos oitenta até hoxe. No
CGAC até o 11 de decembro.

Hubbard
e Birchler
abren unha
mostra
no CGAC de
SANTIAGO
este
xoves 6.
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JULIAN OPIE
O artista británico (London,
1958) inaugura o novo espazo de creación e experimentación contemporánea A
Chocolataría coa mostra
Walking Opie, primeira no
Estado dun dos artistas fundamentais no panorama internacional. Unha reflexión
arredor da pintura, a pesar de
traballar con soportes tan variados como a escultura ou
animación por ordenador, na
que a figura humana é protagonista. Co gallo da abertura
desta sala o artista vigués
Diego Santomé veu realizando un proxecto (A arte se
é de chocolate, mellor), entre a publicidade e a arte, accións e performances polas
rúas da cidade que concluiu
o mércores 28 na propia sala. Máis información en
d5@achocolataria.com.

MERLÍN E FAMILIA
A editorial Galaxia conmemora os 50 anos da publicación da obra de Álvaro
Cunqueiro, cunha mostra
arredor da novela e do mito
europeo do mago, figura
clave do ciclo artúrico. Até
o 20 de novembro no Museo do Pobo Galego

Convocatorias
AS FRONTEIRAS DO EXILIO
O salón de actos da Fundación Luís Seoane da CORUÑA acolle, desde o vindeiro xoves 13 de outubro até o 15 de
novembro, o I Foro Internacional do
Exilio, no que van participar importantes persoeiros como Carlos Bernárdez,
Xosé Luís Axeitos, Manuel Aznar Soler, Xesús Alonso Montero, Ramón
Villares, Isaac Díaz Pardo, Natalia
Granell, Xosé Díaz, Xosé Neira Vilas,
Andrés Beade, Xosé Ramón Barreiro, Francesc Vilanova, Pilar García
Negro, Iñaki Anasagasti, Santiago
Carrillo ou Margarida Ledo, entre
outros. A matrícula ten un custe de 15
euros e pode facerse efectiva nas datas
do foro ou a través dun ingreso na conta Caixa Galicia 2091 0008 11
3040016673. Para xubilados e desempregados a matrícula será gratuíta. Expediranse créditos académicos polas
universidades da Coruña e Santiago de
Compostela, e certificado de asistencia.

INÉS DE CASTRO
Os interesados en participar no Filocafé organizado por Incomunidade, o 5
de novembro ás 20 h. no pub Sete Mares de VIGO, poden facelo nas categorías de poesía, performance, teatro, danza, música, fotografía ou audiovisual,
con intervencións que non deberán ex-

ceder os 10 minutos de duración. Terán
que pórse previamente en contacto, indicando a modalidade de actuación con
Alberto Augusto Miranda (Portugal) no
correo incomunidade@yahoo.com.ar
ou teléfono +351 965 817 337, ou con
Xoán Carlos Domínguez Alberte (Galiza) no correo xcalberte@yahoo.es ou
no 619 788 097. Máis información en
http://incomunidade.blogspot.com.

V CERTAME JOSÉ SARAMAGO
Poden participar os maiores de 14 anos,
residentes na Galiza, cun único relato
curto de tema libre, orixinal e inédito,
escrito en lingua galega ou castelá, dunha extensión que non poderá ser menor
de 5 páxinas nin maior de 25. Os traballos presentaranse mecanografados a
duplo espazo por unha soa cara, en DIN
A4 debidamente grampados, cosidos ou
encadernados. Enviaranse nun sobre
pecho no que figurará, de forma destacada, o lema V Certame de relato curto
José Saramago e o título da obra, con
outro sobre pecho dentro co título da
obra escrito por fóra e no que se introducirán os dados persoais do participante e unha copia do documento de identidade, antes do 30 de novembro, ao Rexistro Xeral do Concello de SANTIAGO
DE COMPOSTELA (rúa Presidente Salvador Allende 4). Máis información no

Centro Sociocultural de Vite, teléfono
981 543 178 e no correo electrónico bibliotecacsc@aytocompostela.es.

PLAY-DOC 2006
O Festival Internacional de Documentais de TUI centrarase en traballos de autor ou de creación, valorándose especialmente a calidade e creatividade das obras, independentemente da súa temática, con data de produción posterior ao 1 de xaneiro de
2004, para participar na Sección Oficial Competitiva. Para o resto de seccións non existe ningunha restricción
en canto á data de realización, aínda
que se dará preferencia ás obras máis
recentes. Os traballos presentaranse
no seu idioma orixinal e, no caso dunha versión distinta ao español, deberán incluír subtítulos en castelán ou
en inglés. A inscrición realizarase enviando unha copia da película en
DVD-PAL ou vídeo VHS-PAL e unha
ficha debidamente cumprimentada
antes do 30 de novembro ao Festival
Play-Doc (Colón 2, Edificio Área Panorámica 2º, 36700-Tui). Un xurado
composto por profesionais do medio
cinematográfico, artístico e cultural
decidirá a concesión dos premios para
as categorías a concurso: Longametraxes, para películas cunha duración

superior a 40 minutos; Curtametraxes
para películas cunha duración inferior
este tempo; e Atlántico, para películas
en lingua galega e portuguesa e/o producións galegas, tanto curtametraxes
como longametraxes.

TERR@CTIVA
O Recinto Feiral de Arzúa acolle o
vindeiro sábado 15 e domingo 16 este
festival medioambiental, no que entre
outras moitas actividades se vai desenvolver un interesante programa formativo, composto por un curso de dinamización medioambiental, outro de
musicoterapia, e outro de risoterapia.
As persoas interesadas en participar
deben inscribirse no teléfono da Coper@ctiva Cultural: o 981 582 836.

IV PREMIO DE POESÍA
CAIXANOVA
Poden participar todas aquelas persoas
interesadas cunha soa obra por autor,
escrita en galego normativizado, e dunha extensión mínima de 600 versos. Os
orixinais presentaranse ou enviaranse
por correo ao Departamento de Obras
Sociais de Caixanova (Centro Social
Caixanova: Avda Policarpo Sanz 2426, 36201 de Vigo), por quintuplicado,
mecanografados a duplo espazo, baixo
lema e plica, antes do 31 de outubro.♦

REVELACIÓN PROFANA
A Fundación Granell continúa a celebrar o seu décimo aniversario cunha mostra do Grupo Surrealista
de Leeds, que permanecerá
aberta até o 17 de outubro.
Vinte e tres artista ingleses
toman como referentes a
quen lles precederon: Anthony Earshaw, Conroy Madox, Peter Wood e Philip
West, a quen lle adican a
mostra e dos que poderemos contemplar un cadro.

dación Granell acolle esta
mostra até novembro.

Sanxenxo

Até o domingo 9 podemos
ollar esta mostra na Casa
da Xuventude.

V-VÍDEO Á CARTA

■ TEATRO

Vigo

AVELINO GONZÁLEZ

■ ACTOS

Tomiño
■ EXPOSICIÓNS

Mostra organizada polo Fogar de Anciáns da Porta do
Camiño e coordinada por
Reina D’Oore, responsábel
dos obradoiros terapéuticos
nos dous últimos anos desta
residencia. As creacións
dunha ducia de persoas de
entre 60 e 90 anos que podemos contemplar na Fundación Granell.

CARLOS MACIÁ
O pintor presenta 2046 Serie Air Clic na galería C5.

O ESTUDO E OS
AMIGOS DE GRANELL
A Fundación Granell acolle
esta mostra até final de ano,
na que se recrea o entorno
de traballo do artista, con
obxectos persoais de uso cotián, e obras agasalladas por
amigos surrealistas como
Wilfredo Lam, Marcel

VIDAS E XENTES
DE TOMIÑO

LUÍS BAYLÓN
Baixo o título Benarés, onde a vía láctea se fixo río
recóllese o traballo fotográfico deste artista, até o 16
de outubro, no Museo das
Peregrinacións.

JIM HODGES
Don’t be afraid / Non teñas
medo é o mural, realizado
en colaboración con membros das Nacións Unidas,
por este artista, que quería
expresar no maior número
de linguas posíbel esta frase. Até o 8 de xaneiro no
CGAC.

GRANELL E
OS SURREALISTAS

A segunda planta da Fun-

GALIZA DIXITAL

POESÍA E FOTOGRAFÍA
Libro titulado Sentimiento
y luz, de David Fernández
Rivera e Luís Lorenzo que
se presenta este xoves 6 ás
20 h. na Casa do Libro.

PENSARES GALEGOS,
MULLERES DECISIVAS

■ EXPOSICIÓNS

CECILIO CHAVES

FORMAS NO MAXÍN

Tui
Duchamp, Filip West, Artur Cruceiro Seixas, Mario Cesariny e Penelope e
Franklin Rosemont, entre
outros, ou adquiridas por el
mesmo, como un Picasso.

■ EXPOSICIÓNS

O libro editado pola Fundación Galiza Sempre será
presentado este venres 7 ás
20 h. no C.S. Caixanova polo Director da Fundación
Xabier Macías, a Deputada
no Congreso Olaia Fernández e a Secretaria Xeral
de Igualdade da Xunta Carme Adán.

Podemos ollar esta exposición de fotografías, até o
12 de outubro, no C.C.
Municipal.

As pinturas do gaditano poderanse contemplar na galeria Trisquel & Medulio
até o 26 de outubro.
■ DANZA

TERESA NIETO
O Premio Nacional de Danza 04 abre a programación
do outono co espectáculo
Consuelo, montaxe de forza
e sentimento ao que lle dan

Todos os venres de 18 a 20
h. e os domingos de 12 a 14
h. o MARCO realiza obradoiros para crianzas de 3 a
8 anos. O sábado 8 ás 12 h.
no mesmo lugar os reis da
casa, que terán que estar
acompañadas por un adulto, gozarán da sesión de títeres Spray attack! e de divertidos obradoiros. Máis
información en www.marcovigo.com.

■ CINEMA

SEI QUEN ERES
Dentro do ciclo En galego
organizado polo Servizo de
Normalización Lingüística
do concello, en colaboración co Cine Clube Lumière e o CGAI, poderemos
ollar o martes 11 ás 20,30 h.
no Auditorio Municipal esta fita dirixida en 1999 por
Patricia Ferreira.

OLLADAS
Como actividade complementaria da mostra Chikaku:
Tempo e memoria, o MARCO e o cineclube Lumière
ofrecen durante outubro este
ciclo formado por unha selección de 5 títulos ordenados
cronoloxicamente, con obras
de cineastas xaponeses das
últimas décadas, desde principio dos 80 até a actualidade.
O luns 10 ás 20,30 no Auditorio do Concello proxéctase
Zegen, o Home dos Bordeis
(1987), de Shoei Imamura.
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL VILARIÑO
A galería Bacelos amosa as
súas fotografías até o 4 de
novembro.

SUPERVIVENTES
A pintora Blanca Silva expón na galería Dua2 até o
mércores 12.

VILLAFINEZ
Poderemos ollar esta mostra
de pintura até final de outubro na sala de arte Alpide.

CHIKAKU:
TEMPO E MEMORIA
Esta mostra reúne, até o 22
de xaneiro de 2006 na planta baixa do MARCO, obras

Galicreques
Galicreques

D.O.G.

O IGAEM convoca probas extraordinarias de selección de alumnos
para a promoción 2005/07 para a
sección de especialización da Escola de Altos Estudos Musicais (EAEM), nas especialidades de violín
(número máximo de alumnos: 3) e
viola (número máximo de alumnos:
4). Terán preferencia para optar a
estas prazas nas listas aqueles músicos galegos ou residentes en Galiza,

Verín

Actúa, xunto co Cuarteto
Caramuxo, o sábado 8 no
auditorio Pazo Emilia Pardo Bazán.

DENDE CERO

INSTITUTO GALEGO
DAS ARTES ESCÉNICAS E
MUSICAIS

LUCAS CRANACH
Desde o vindeiro xoves 13
ao sábado 15 esta compañía
representa a obra Que me
abreve de besos tu boca na
sala Nasa ás 22 h.

Antonio Ballester, Servando Barreiro, Maite Cajaraville, Isaac Cordal, Nicolás
Laiz, Berio Molina, Eva
Morant Artazkoz e Rubén
Santiago participan nesta
mostra da galería DF (Rúa de
San Pedro 11), onde permanecerá até o 22 de outubro.

Julian Opie
expón na
Chocolataría
de
SANTIAGO.

■ TEATRO

vida a propia Nieto e os bailaríns Claudia Faci e Jesús
Caramés este venres 7 ás
21,30 no Teatro Municipal.

menores de 25 anos de idade, que
estén en posesión do título de grao
superior de conservatorio e os que
acrediten, a xuízo do tribunal, un
nivel suficiente no dominio instrumental. O programa terá unha duración total de dous anos, dividido en
dous períodos anuais, desde o 1 de
outubro de 2005 até o 30 de xuño
de 2007. As solicitudes desta convocatoria poderán presentarse até o
25 de outubro de 2005 no rexistro
do IGAEM. Esta resolución pode
consultarse no DOG de 30 de setembro de 2005.♦

Continua o X Festival Internacional de Títeres, con sede en
COMPOSTELA, LUGO e BETANZOS e, este ano ademais, ABEGONDO, ARTEIXO, BERGONDO, CAMBRE, CARRAL, CULLEREDO,
OLEIROS e SADA. Polo que se refire a Santiago, ademais de diversos cursos e exposicións como Titeregrafía, milnovechento produccións. Don Quixote, de Isabel
Sanjuán na Fundación Granell,
ou a Biblioteca de Libros fantásticos, de Carmen Domech na galería Sargadelos, poderemos go-

zar das actuacións de: este xoves 6
Anima Sonho no Yago ás 11 e
Arbolé (actores e títeres de mesa,
máis de 4 anos) no Principal, no
que estará ás 21 h. Teatro Urgente (luvas, adultos); e Pavel no Toral as 12,30, 14, 17,30 e 19,30 e,
na Praza Roxa estará o Thèâtre
du Risorius (títeres, entre 3 e 8
anos) ás 17, 18,30 e 20 h. O venres 7 o Yago acolle a La Gotera
de Lazotea (luvas, familias) ás 11
e aos Monicreques de Kukas
(marionetasas, máis de 8 anos) ás
19; e o Principal a Teatro Urgen-

te (luvas, adultos) ás 11 e a La
Cónica Lacónica (teatro visual,
adultos) ás 21, entanto que no Toral continúa Pavel no mesmo horario, o mesmo que fai Thèâtre
du Risorius na Praza Roxa. O sábado 8 no Yago están Arbolé (actores e títeres de mesa, máis de 4
anos) ás 13 e Anton Anderle
(fios, máis de 3 anos) ás 19 e no
Principal Pálpito (actor e marote,
máis de 5 anos) ás 17 e Anima
Sonho ás 21; estando no Toral
Plansjet (fios e varas, todos os públicos) ás 11, 12,30 e 14 e Pavel

ás 17,30, 18 e 19,30; e na Praza
Roxa Thèâtre du Risorius actúa
ás 12,30, 18,30, e 20 h. E o domingo 9 no Yago están La Gotera de
Lazotea (luvas, familiar) ás 13 e
Bien te Veo (luvas, máis de 3 anos)
ás 19 e, no Principal Tropos Títeres (luvas e títeres de mesa, máis
de 3 anos) ás 17 e Teatro Alegre
(títeres de mesa, adultos) ás 21; no
Toral ás 12,30, 14, 17,30, 18 e
19,30 estará Pavel; repetindo du
Risorius na Praza Roxa co mesmo
horario do sábado. Máis información en www.galicreques.com.♦

■ Alúgase apartamento en Lira (Carnota), a carón da praia, con terraza e
vistas ao mar, completamente equipado para catro persoas nas pontes do
Pilar e de Todos os Santos por 175 euros. Telf. 981 761 144 ou 666 843 997.
■ Búscase vivenda en aluguer en
Santiago, con calefacción e cociña
amoblada con electrodomésticos, preferibelmente na zona de San Caetano.
Interesados, chamar ao 921 472 041.

Siniestro
Total toca
este venres
7 na Sala A!
de VIGO.

de 16 artistas xaponeses
contemporáneos, cunha visión
intencionadamente
ecléctica que inclúe, ademais de obra plástica,
exemplos de fotografía, cinema, vídeo, multimedia, e
arquitectura, nun intento
por establecer novos nexos
de unión entre artistas de diferentes períodos e xéneros.

DESIDERIO PERNAS

CARACTERES

Mostra que busca o diálogo
entre as esculturas de Luís
Borrajo, Ignacio Basallo,
Manolo Paz e Silverio Rivas, e os trebellos de labranza que, consciente ou
inconscientemente, lles serviron de inspiración. Até o
16 de outubro, na sala I do
C.S. Caixanova. Na sala II
exponse a obra dos artistas
Carnot e Pastor Outeiral.

Esculturas de Francisco Leiro que se expoñen, até o 5 de
novembro, na galería Ad Hoc.

UN VERÁN
COS PINTORES
Mostra dos rapaces de 7 a
14 anos que asistiron a este
obradoiro durante agosto
na Biblioteca Pública Central cuns resultados moi
vistosos e sorprendentes.
Até o 15 de outubro.

O C.C. Caixanova acolle
esta homenaxe do COAG
co título Do detalle á cidade (1960-1970), percorrido
pola vida e obra do xenial
arquitecto, centrándose na
obra construída en Vigo na
década dos sesenta.

APEIROS DO S. XIX,
ESCULTURAS DO S. XXI

DEBUXOS INÉDITOS III
A Fundación Laxeiro presenta, até o 30 de outubro,
unha nova escolma de traballos inéditos do artista lalinense, na que podemos recoñecer os seus trazos artísticos habituais, así como os
temas do retrato e a maternidade, recorrentes na súa
magnífica traxectoria.

A Rede

■ MÚSICA

SINIESTRO TOTAL
COMPOSTELA CULTURA
www.compostelacultura.org
Páxina electrónica oficial que difunde amplamente a actividade cultural da capital do
país e que se estrutura en tres espazos: información xenérica sobre a cultura na cidade e a actividade da Concellaría de Cultura,
axenda de eventos e actividades culturais e
catálogo de axentes e recursos culturais.♦

A PATRIA ESTÁ AO
VIRAR NA ESQUINA

No MARCO encóntrase esta mostra sobre a fotografía
contemporánea en Austria,
que a través de máis de 80
imaxes de 14 artistas (ademais de vídeos, pinturas e
postais) indaga sobre as
máis diversas visións de
Austria, e mantén vivo o
debate sobre a relación entre a realidade e a súa imaxe, sobre a cuestión da representabilidade do mundo.

BLANCA SILVA
A galería Dua2 (Marqués
de Valadares 37) acolle os
cadros desta pintora baixo o
título de Supervivintes, até
o 12 de outubro.

DE MITOS E DE HOMES
Escolma dos cadros de Mª
Teresa Prieto González, dun
mundo metade real, metade
imaxinario, cun estilo realista, en ocasións incluso hiperrealista, que podemos contemplar na Casa Galega da
Cultura até o 16 de outubro.

BARCELÓ
As fotos de Jean Marie del
Moral sobre Barceló poden
ollarse na sede da Fundación Caixa Galicia.

A veterana banda presenta
Popular, Democrático e
Científico este venres 7 ás
00 h. na sala A!, nun concerto no que terán de teloneiros
a El Cubo, presentando o
seu novo disco Aurora. Entrada anticipada á venda en
Elepé, La Columna, Gong,
Cervexaría Camden e na
propia sala por 12 euros, ou
por 15 na billeteira.

ARMADILLO

a colección de catro volumes ao prezo
de 15 euros (máis gastos de envío) poden solicitala á devandita asociación:
Praza do Mestre José Dapena s/n. Betanzos 15300, ou ao correo electrónico:
eiravellabetanzos@yahoo.com.
■ Os defensores do galego no Bierzo seguimos resistindo. Apóianos
solidariamente e visítanos en www.falaceibe.tk. Rachemos cos lindeiros
políticos que nos afastan. ¡Nosoutros
tamén somo Galiza!

■ Véndese piso no porto de Fisterra.
Chamar ao 657 414 314.

■ Libroteca21, catálogo de libros e
revistas de ocasión, especializado
en Historia, Lingua e Literatura galegas e temas sociais, pódese consultar en http://es.geocities.com/libroteca21.

■ Impártense aulas de inglés e fanse
traducións (en Vigo). Telf. 686 811 460.

■ Véndese Yamaha SRX 600. Preguntar por Román no telf. 655 521 320.

■ Psicólogo, con ampla experiencia
na Arxentina, oferta primeira entrevista de balde (citando a A Nosa Terra). Consultas especializadas en familia, emigración e violencia. Citas na
Coruña 981 134 144. Organización de
grupos de axuda e obradoiros en calquera localidade da Galiza.

■ Búscase delineante de construción con dominio de Autocad e CYPE
para traballar na Costa da Morte. Enviar currículo ao Apartado 7, 15,270
de Cee.

■ Oferécense mozas para limpeza
de casas, apartamentos, garaxes e pisos en Vigo. Telf. 686 811 460.
■ Precísanse profesores de Lingua
Española, Inglés e Física para a
academia Arnela, no bairro das Fontiñas (Santiago). Máis información no
telf. 981 578 175.
■ A Asociación Cultural Eira Vella dispón dun pequeno fondo da revista Céltica, publicada no Porto en 1960 e
1961 por Manuel Oliveira Guerra, na
que colaboraron por parte galega os irmáns Lois, Leandro e Uxío Carré,
Manuel María, as irmáns Pura e Dora
Vázquez, Antón Tovar e outros moitos. As persoas interesadas en recibir

nova acolle, o sábado 8 ás
18 h, á compañía Trabalinguas con este espectáculo audiovisual de Pepe
Sendón, a modo de musical de pequeno formato.
No mesmo lugar poderemos ollar, o domingo 9 ás
20,30, Bicos con lingua,
peza escrita por Suso de
Toro, Cándido Pazó, Avelino González e Xabier
Lama entre outros, coa
que a compañía Talía Teatro presenta unha proposta
sincera e cargada de intención, facendo fincapé na
situación sociolingüística
do galego, sempre cun necesario e gratificante sorri-

■ Realízanse peches e limpeza de
fincas e montes, repoboacións forestais, xardinaría ou calquera outro
traballo. Orzamento sen compromiso.
Telf. 686 753 105 e 689 005 584.
■ Casa Solveira, vivenda turística
vacacional na Ribeira Sacra Lucense (Piñeiro e Bolmente, Sober), Alúgase por días durante todo o ano. Reservas no 647 538 325 e en www.casasolveira.com.
■ Alúgase casa de campo completa en Meira (Lugo), á beira do nacemento do río Miño. Tres cuartos duplos con baño incorporado, calefacción e terreo de 10.000 m. Fins de semana ou tempadas. Telf. 686 753 105.
■ Alúgase casa na Penalba (Nogueira de Ramuín), en plena Ribei-

ra Sacra, por semanas, quincenas ou
fins de semana. Totalmente equipada
e con garaxe. Máis información nos
telf. 986 376 022 ou 661 642 070.
■ Obradoiros de sexualidade para
asociacións, nais e pais, alumnado...
impartidos por experta en Sexoloxía e
Educación Sexual, en toda Galiza e
norte de Portugal. Máis información
nos telf. 654 489 082 / 629 867 824.
■ Escultora vende cruceiro de
2,6 m. en pedra do país, feito a
man con moito cariño, por 1.150
euros. Telf. 686 482 967.
■ Véndense cortadora, balanza e
neveira de embutidos, etiquetadora, arcón conxelador, estanterías
metálicas e unha cadeira de cativo. Chamar ao telf. 986 376 702.
■ Busco piso no Casco Vello (ou
arredores) de Vigo para alugar a
partir de setembro. Amoblado ou semiamoblado e con 1-2 dormitorios.
Telf. 687 315 234 ou 699 103 510.
■ Merco banda deseñada de Tintín
en galego, portugués e inglés e do
Corto Maltés en portugués. Chamar
ao telf. 655 405 521.
■ Precisam-se Mestres Especialistas em Educação Infantil e Técnicos Superiores em Educação Infantil (ou titulações equivalentes) para
criar cooperativa de ensino em Vigo.
Interessados/as enviar curriculum vitae a caixapostal@terra.es, ou a escolaemgalego@yahoo.com.br
■ Véndese finca de 1.030 m2 en Vagüín-Mogor (Marín) con boas vistas
á ría, enriba da praia de Mogor. Máis
información no telf. 608 086 107.
■ Alúgase habitación en piso novo,
con calefacción e lavadora, na zona
de Conxo en Santiago. Telf. 687
581 137.♦

so na cara, de amor e respecto pola lingua galega.

Vilagarcía
ilagarcía

TEATRO LEIDO

■ MÚSICA

Presenta Hay que deshacer
la casa, de Sebastián Junyent, o venres 7 ás 19 h. na
Aula Sociocultural de Caixa Galicia.

COLONIAS

LA CHARME

Vilalba

Coincidindo coa inauguración da exposición Chikaku: Tempo e memoria, a artista xaponesa Emiko Kasahara ofrece a representación desta performance,
obra incluída na mostra, que
poderemos ollar este venres
7 e sábado 8 no MARCO.

As obras de Joam Berride
expóñense na sala Antón
Rivas Briones até o mércores 26 de outubro.

■ TEATRO

CONTACONTOS
Migallas, formación pontevedresa que crea os seus
espectáculos pensando especialmente nos pícaros,

actúa este venres 7 no auditorio Carmen Estevez.

Xixón
■ TEATRO

MATARILE
Representa Historia Natural
(eloxio do entusiasmo) este
sábado 8 no teatro Jovellanos.
Interpretada por 6 actores, 2
bailaríns e 3 músicos, a dirección é de Ana Vallés con citas de Peter Handke. Foi premio do público na Feira de
Teatro de Galicia e Espectáculo máis orixinal e innovador no TAC de Valladolid.♦

Non vos riades que o conto é triste

A banda revelación viguesa
deste ano vai dar un concerto
este venres 7 na sala La Fábrica de Chocolate; o sábado
8 escoitaremos en directo a
Los High Sierras e a Miaus.
O vindeiro venres 14 tócalle
o turno a Kannon; e o sábado 15, a Nadadora. Máis información en www.fabricadechocolateclub.com.

ORQUESTRA SINFÓNICA
DE GALICIA
Dirixida por Jia Lu e co pianista Javier Perianes dá un
concerto este venres 7 ás
20,30 no C.C. Caixanova. No
repertorio a Liberation Sinphony de H. Stevens; concerto
nº 3 para piano e orquestra en
do menor, op. 37 de L.V. Beethoven; e a sinfonía nº 1 en
sol menor, op. 13 Soños de inverno de P.I. Chaikovski.

ROSANA
A cantante canaria presenta
o seu novo disco Magia, o
vindeiro venres 14 ás 21,30
h. no C.C. Caixanova.
■ TEATRO

O LABIRINTO DOS SOÑOS
Dentro do programa Teatro
en Familia, o C.C. Caixa-

Alguén sigue empeñado en non rematar as nosas cidades. Este doble esperpento, o construído e o
abandonado, pódese ver na cidade de Vigo para vergoña dun urbanismo baseado na especulación
e no “fai que non pasa nada”.
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Anuncios de balde
■ Merco apartamento dunha habitación en Vigo, prezo máximo 100.000
euros. Chamar polas tardes ao telf. 886
111 201 ou en berta@mundo-r.com.

C

rios, están de moda. Os xornais publican un suplemento
chamado “motor”. Algunhas
empresas ofrecen cursos de
mecánica na casa. A velocidade do auto propio é xa un
tema de conversa nos bares.

ada vez hai máis coches. É o invento da
nosa época. Son útiles,
proporcionan autonomía e
rapidez, pero se segue isto
así pronto serán demasiados.
Medran as tendas de acceso-

Hai quen cambia de coche
cada ano. Tamén hai quen
gosta de viaxar, pero odia a
mecánica. Isto dicíase nos
anos setenta. Se cambiásemos coche por ordenador, o
artigo valería para agora.♦
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Vitorino Enríquez
‘Con cooperativas e chan público,
en catro anos soluciónase o problema da vivenda’
H. VIXANDE
É presidente honorario da Cooperativa Veciñas de Vigo, unha
entidade que promoveu 288 vivendas en Navia, Vigo. Trátase
dunha das persoas do país con
máis experiencia neste campo.
Veñen de rematar unha cooperativa en Vigo.
Entregaremos as chaves o 23
de outubro e temos outra en funcionamento. A que case está rematada ten 288 vivendas.
Serán pequenos os pisos,
sendo tantos...
De noventa metros útiles, con
tres dormitorios, dous cuartos de
baño, cociña e salón-comedor.
Ademais, tamén temos garaxe,
rocho no faiado e bodega.
Pagarían un ollo da cara.
En absoluto, cada piso sae a
96.200 euros.
Pero se en Vigo non baixan
dos 150.000, e son máis cativos.
Esa é a razón pola que levo
trinta e seis anos traballando nas
cooperativas. Son a única maneira de que un traballador poida
adquirir un piso en propiedade.
Se son tan baratos, se cadra
son moi cutres.
Alguén podería pensalo, pero
non é así. As calidades son moi
boas. A razón é que ninguén gaña
nada, por iso teñen calidade media alta por un prezo xusto e razoábel. Nunha cooperativa só hai
gastos, non beneficios.
Para pisos baratos, nas vilas pequenas.
Pero hai que marchar fóra para mercar e comprar un piso
máis cativo. Entre unha vivenda
de tres cuartos e outra de dous
cuartos hai unha diferenza de

PACO VILABARROS

tres mil euros, por esa cantidade,
quen quere un piso pequeno?
Ademais, os nosos dormitorios
son todos exteriores.
De todos xeitos, iso das cooperativas é concorrencia desleal. Pobres promotores, deixan
de gañar por culpa súa.
As construtoras gañan o mesmo traballando para as cooperativas que para os promotores, pero con estes últimos non teñen
garantido o 80% do valor da
obra. Coas cooperativas quen
non se benefician son os promotores, pero non son eles quen
aguantan o país, quen dan traballo son as construtoras.

Un piso como eses, de
100.000 euros, quen mo dera
para vendelo!
Non se poden vender durante
dez anos. É máis, vai mudar a lei
e ampliarse o prazo. Pódense
vender, pero ao Instituto Galego
da Vivenda e o Solo, que ten unha opción sobre o piso. Non son
para especular con eles.
A especulación non é tan ma.
Os pisos de protección autonómica páganse cun préstamo
oficial do 80% do valor da vivenda. É diñeiro de todos e non é
xusto que se empreguen os pisos
para especular.
Que requisitos compren pa-

ra acollerse a unha cooperativa?
Ter unha nómina de non máis
de tres veces e media do salario
mínimo e non ter vivenda en
propiedade.
E non teñen máis cooperativas previstas?
Temos unha en marcha de
144 e hai unha lista de espera de
436 socios expectantes. Esperemos que a Xunta tome boa nota e
que axude máis ás cooperativas;
non ás falsas cooperativas que en
realidade son empresas que se
constitúen en cooperativas aparentes para acceder a terreos municipais. En Navia pasou moito.
Calquera que o desexe pode montar unha cooperativa?
Por iso hai esas cooperativas
falsas que logo cobran de máis aos
que compran a vivenda. De todos
xeitos, para constituír unha cooperativa hai moitos problemas xurídicos e técnicos, precísanse asesores.
É por iso que non se fan
máis a miúdo?
En Vigo só estamos nós e Vitra, a cooperativa de Comisións
Obreiras, que ten carácter estatal. As cooperativas non teñen
diñeiro para comprar o terreo. A
solución é que a Xunta e os Concellos promovan chan público.
Con iso e con cooperativas resolvíase o problema da vivenda en
catro anos. Iso pagando polo
chan unha cantidade que, no noso caso, repercute a razón de
24.000 euros por vivenda.
Mire, non podían proxectar
pisos máis pequenos –tamaño
picadeiro–, un solteirón coma
min non precisa de tanto espazo.
Cabe esa posibilidade no futuro, pero por seis mil euros menos,
para que un piso dun só cuarto?♦

O reino medieval de Galicia
Anselmo López Carreira
Unha contribución á historia política do Reino de Galicia,
amplamente documentada, e unha crítica dos tópicos
da historiografía oficial.

HISTORIA DE GALICIA

A NOSA TERRA

Pluralismo e
autoestima
XOSÉ RAMÓN POUSA

O

s titulares dos xornais “nacionais”
enchen as primeiras páxinas con referencias á aprobación da reforma do Estatut de Catalunya, as emisoras danlle carta branca ao coro de voces
integrado por empresarios, xornalistas e políticos
da corte que cortan o bacallau dende tempos inmemoriais. Opinións lanzadas en caida libre dende
a ironía máis burda ao
desprezo absoluto, sobre a
estraña alianza que obriga
a Zapatero e ao seu partido a renunciar ao seu papel como baluarte da identidade española. Recibo
esta sobredose, este impacto mediático, ao pouco
de tomar terra no aeroporto de Baraxas procedente
de México, acompañado
dun grupo de xornalistas e
docentes que, xustamente,
vimos de reflexionar sobre
a importancia da articulación do espazo local no
mundo global no que xa
estamos inseridos.
Espazo local é moito
máis que a cidade na que
un vive. Espazo local é
tamén a nación correctamente
dimensionada,
conformada en torno a
unha cultura e a un pobo
que se insire noutras estruturas de máis amplo espectro, como o Estado ou
a Comunidade Europea,
no noso caso. Para esa
harmonía fai falla madurez política, entendemento e moito respecto mutuo, algo que está por ver
no caso español. Estamos,
nestes días, ante un verdadeiro test sobre a posibilidade dunha España autenticamente plural, na que
entremos todos cos nosos
particularismos, ou ante
un Estado unitario e intransixente, negador dos
dereitos históricos e sen
capacidade integradora
para os diferentes.
O texto do Estatut é
unha lección de autoestima por parte do pobo catalán e unha proba palpábel de que é posíbel o
acordo entre as forzas políticas sen renunciar a
moitas das propostas que
ultimamente tentaran laminarse para facer un texto máis dixiríbel no Congreso. Ao final estamos
ante un documento que
mantén gran parte da cafeína do nacionalismo e
que supón a grande oportunidade integradora para
o Estado. Rexeitalo, como
xa fan abertamente Fraga
e Raxoi, supón despachar
o asunto cun portazo e
darlle azas ao independentismo máis aberto. Os
galegos, coma sempre, estaremos atentos dende a
segunda fila da historia.♦

