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CONSTELACIÓN DE ÍO
Xosé Manuel Eyré

Constelación de Ío, unha porta
de entrada ao mundo do pensamento
fantástico dos rapaces, unha aventura
que introduce os lectores nun xogo
de preguntas dun neno que descobre
o mundo e se sorprende por vez
primeira ante el.

O

NACEMENTO DE

LEONOR

DE

BORBÓN ORTIZ,

SEGUNDA

na liña sucesoria da Coroa, trae a monarquía española, instaurada
por pacto constitucional, “á lóxica dos tempos”, en palabras usadas polo pai da infanta, Felipe de Borbón, para xustificar os seus
designios como herdeira. Propíciase así o debate sobre a necesidade da reforma da Constitución de 1978 a fin de evitar que, chegado o caso, a monarquía non se extinga pola imposibilidade de
adaptarse ás novas circunstancias. A corrección pasa por mudar a
norma de que o home teña preferencia sobre a muller para herdar
o trono. Este problema descobre que a gravidade que se lle outorga á reforma da constitución só é tal nuns temas, pero non noutros.
José Luis R. Zapatero propuxo e comprometeuse a impulsar catro
reformas constitucionais: a sucesoria; a incorporación á Constitución do nome oficial das comunidades autónomas; a reforma do
Senado e a adecuación da carta magna á integración europea. Esta reforma debería recoller, polo tanto, a denominación de Galiza,
Euskadi e Catalunya como nacións e a nova realidade autonómica
que se está a instaurar. Por iso é necesaria a aprobación dos novos
estatutos antes de que se tramite a reforma constitucional e por iso
é necesario tamén que o novo estatuto galego non se postergue e
menos que Galiza fique descolgada no camiño que comezou a
abrirse esta semana no Congreso co debate do Estatuto catalán.♦

Fernando
Blanco
‘A aposta de capital
galego polo país
segue aberta’
(Páx. 8 e 9)

Envíanos
a túa selección
galega
de fútbol
(Páx. 22)
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É a comunidade que máis medrou nos últimos anos

Madrid acapara o 80% dos bens do Estado e
o 80% das grandes empresas
RUBÉN VALVERDE

A terceira rexión da UE que máis medrou no período 1995-2003. Pasou de representar pouco máis
do 14% do PIB estatal en 1980 ao 17,35% no 2004, tendo o 13% da poboación. É, con bastante distancia sobre a segunda, Navarra, a primeira comunidade en PIB per cápita, co 130% da media española. Como di a canción, poñamos que falo de Madrid. Estes datos cuestionan a suposta descentralización do Estado das Autonomías, nunha semana na que se discute a reforma do Estatuto Catalán.
“En Madrid está o 80% das
grandes empresas. É a capital do
Estado. É lóxica a preocupación
que existe (en relación á reforma
do Estatut). A xente míranos con
raios X e fai moi ben. Madrid é
o centro. Gobernar en plan centralista é moi sinxelo: un manda
e os demais a obedecer. A España das autonomías foi o éxito
máis grande do noso contorno.
Grazas á solidariedade entre autonomías logramos que Extremadura, que sen autonomía non
tería prosperado nada, teña cuartos individuais nas clínicas, como en Suecia”, explicou o presidente do Goberno, José Luís Rodríguez Zapatero, a un xornalista de El Mundo.
Porén, mesmo co Estado das
Autonomías, o Goberno central
apostou por reforzar o papel de
Madrid como motor económico
de España. Unha poxa que se incrementou nas dúas lexislatura
de Goberno Aznar, nas que a comunidade incrementou en dous
puntos a súa representación no
PIB total de España, tal e como
indican os datos do INE. “Cada
vez existe unha concentración
máis polarizada da actividade
económica nun número reducido
de Comunidades Autónomas.
Unha mención destacada merece
a conversión fulgurante de Madrid nunha grande metrópole industrial, financeira e de servizos,
a cuxa consolidación contribuíron sen folgar todos os gobernos
centrais que se sucederon dende
os anos 40 até hoxe, tanto de xeito implícito coma explícito”, sinala o economista Xavier Vence
no libro O fracaso neoliberal na
Galiza (A Nosa Terra).
Por facer unha comparación
que exemplifique ese proceso de

potenciación da capital, na actualidade Madrid representa máis do
triplo do PIB galego (5,31% do
Estado), posuíndo algo máis do
duplo de poboación (5,8 millóns
fronte a case 2,7). Pola contra, no
ano 1980 Madrid representaba o
duplo do noso PIB (6,6% que tiña Galicia fronte a un 14% de
Madrid), tendo algo menos do
duplo da poboación.
O economista e ex-presidente
da Xunta, Fernando González Laxe explicaba nunha entrevista en
A Nosa Terra (nº 1.159) que o epicentro económico do Estado atópase en Madrid, cando hai anos situábase nun eixo situado no norte
da Península, con Bilbao-Zaragoza-Barcelona como vertebradores.
Argumentaba Laxe que en España
estase optando por un modelo
centralizador en lugar de optar por
un desenvolvemento en rede baseado nun sistema de múltiples
polos económicos. Precisamente
ese modelo é o que levou a concentrar en Madrid un gran número de empresas de servizos avanzados cun forte investimento en
I+D, que permite obter maior valor engadido e productividade.
Segundo os datos da Comunidade de Madrid, o 81,7% das
súas empresas dedícanse ao sector servizos, un 11,7% á construcción, un 6,7% á industria e
un 0% á agricultura. Madrid copou o 31,7% do investimento en
I+D de todo o Estado e concentra o 25% dos investigadores,
non poucos procedentes de Galicia. Ambas porcentaxes superan
con moito a contribución de Madrid ao PIB español (17,35%).
Xavier Vence recorda que o
modelo neoliberal tende a favorecer as zonas máis desenvolvi-
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A nova terminal T-4 do aeroporto
madrileño de Barajas, que entrará
en servizo o 29 de xaneiro do
2006, custará en total 6.200 millóns de euros, case dous terzos
do orzamento de Galicia para o
2006 (9.900 millóns de euros).
De feito, para ter rematada a obra
no prazo previsto, o Goberno de
José Luís Rodríguez Zapatero orzamentou no 2006 un total de
422 millóns de euros, que é o
30,4% do presuposto de Aena
para o vindeiro exercicio ou para

facerse unha idea, supón un terzo
de todo o que vai a gastar o Estado en Galicia e tres veces máis do
que se lle vai destinar á liña de alta velocidade do Eixo Atlántico.
A ampliación de Barajas contribuirá á centralización económica en Madrid. Agora mesmo
todos os voos do Estado dependen da terminal madrileña, pero
ademais, o aeroporto achega o
13% da riqueza xerada na comunidade madrileña. Ademais, do
aeroporto dependen o 8,9% dos

postos de traballo (155.000) da
rexión. Na época do Partido Popular o propio Ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos chegou a considerar excesivo
o investimento de Barajas, xa
que no 2004 coparon a metade
do orzamento do seu departamento con 4.500 millóns de euros. A actual ministra Magdalena
Álvarez quixo frear a ampliación
por estimar que era un custe innecesario, pero xa tiña comprometido o 98% do presuposto.♦
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Vén da páxina anterior

das economicamente: “O gasto
público acompaña o patrón de localización da actividade económica privada, sen pretender mudalo, salvo no que se refire á estratexia activa de afortalamento
de Madrid”. Un dos indicadores
máis visíbeis dos mecanismos
que utilizan os poderes públicos
para favorecer á capital do Esta-

do é a atracción de investimento
estranxeiro. Madrid é con moito
a primeira comunidade receptora
de capital exterior, copando o
67% do total. Un dos maiores expoñenentes desta estratexia sería
os polígono de Tres Cantos, onde
se sitúan as empresas de maior
valor engadido do Estado.
O poder da capital, tal e como lembraba Rodríguez Zapate-

ro, queda patente en que alí se
concentran o 55% das sedes das
500 maiores empresas de capital
español por cifra de ventas. Estas compañías, unidas ás principais sedes das grandes multinacionais estranxeiras, sitúan tamén a Madrid como a comunidade con maior investimento no
estranxeiro, copando o 68% do
total do Estado.

As maiores expectativas
de crecemento
Segundo un recente estudo elaborado pola Universidade de Navarra e varias consultoras privadas,
titulado A xestión empresarial no
2004. Opinións dos directivos das
primeiras empresas españolas,
“Madrid é a comunidade que
máis se está potenciando e polo

tanto a que ten máis expectativas
de crecemento”. De feito, afirman
que “segundo os empresarios españois, co 52,7% Madrid lidera
as expectativas de medrar. Séguenlle de lonxe Valencia (29%)
e Baleares (10%). Por facer unha
comparativa, nun estudo anterior,
de comezos do 2000, Madrid lideraba tamén as expectativas, pero con menos do 40%.♦

De 4,6
a 5,8
millóns de
habitantes
O dinamismo económico de
Madrid tamén se pode medir
segundo baremos sociolóxicos.
Sinalaba o profesor da Universidade da Coruña, Xosé Luís
Veira, que “un territorio está
desenvolvido cando hai barrios chinos, é dicir, importantes comunidades de emigrantes”. Este é o caso de Madrid,
onde se localizan a metade dos
cidadáns estranxeiros de todo
o Estado e, en especial, os procedentes de países pobres. En
total os últimos datos trala regularización promovida polo
Goberno de José Luís Rodríguez Zapateto, hai máis de
900.000 emigrantes na comunidade madrileña.
Esta afluencia contribuíu a
que Madrid pasase de 4,6 millóns de habitantes en 1980, a
máis de 5,8 no 2004. Pero a
emigración tamén é de man de
obra cualificada, que vai á capital a traballar en empresas
de servizos avanzados. De feito, segundo a Axencia para a
Calidade do Sistema Universitario de Galicia (Acsuc), Madrid é a primeira comunidade
receptora de titulados galegos.
Esa presión demográfica
prodúcese porque o mercado
laboral madrileño está preparado para absorber a demanda. De feito, as taxas de paro sitúanse no 6,5% (en Galicia é
máis do 11%), unha cifra moito máis baixa que a media europea e incluso que dos Estados
Unidos na actualidade. Achégase ao que os economistas
chaman paro técnico ou residual, que é aquel que se produce polo cambio de empresas ou
por persoas que computan como parados pero non fan busca
activa por atopar emprego. A
baixada foi tan espectacular
nos últimos anos en Madrid,
que durante o 2005 posibilitou
máis do 50% da baixada do paro en todo o Estado.♦

A Porta do Sol madrileña.

Madrid recada o 44% dos impostos
A mellor proba de que en Madrid segue concentrándose o poder do Estado e o peso que ten o
mesmo é a recadación de impostos. Segundo datos da Comunidade de Madrid, alí recádanse o
44% do total dos impostos españois (52.943,5 millóns de euros
dun total de 120.917 millóns de
euros). A presenza das sedes das
grandes empresas contribúe a
esta concentración tributaria. Tamén o feito de que alí estean instalados os grandes entes públicos, como a Compañía de Radio
Televisión Española.
José Luís Rodríguez Zapatero é o primeiro en recoñecer
esta superioridade nas páxinas
de El Mundo, cando afirma que
“administramos unha inmensa

riqueza. O noso deber é transferir, rectificar as desigualdades,
rectificar os agravios. Temos o
80% dos bens do Estado. Sei o
que hai que facer (...) Hai moitos cidadáns que non saben que
Cataluña está por debaixo do financiamento per cápita doutras
rexións máis pobres”.
Administrar esta riqueza
permítelle ao Goberno central
negociar transferencias de competencias asignándolle un financiamento determinado, que
en moitos casos pode ser insuficiente, como se puido observar
no caso do sistema sanitario.
Non hai que esquecer que a descentralización do sistema español é só político-administrativa
e non económica. É dicir, un

Goberno autónomo ten xa uns
cartos asignados polo Goberno
central para gastar en determinadas materias, co cal a marxe
de manobra é pouca.
O vocal no consello de Contas, Francisco Constenla, explicaba que “o poder financeiro é a
expresión máis importante do
poder político. Un modelo de financiamento propio leva a unha
autonomía plena xa que permite
sufragar con recursos públicos
os servizos que os cidadáns dun
país deciden socializar”. Dito
noutras palabras, agora mesmo
é o Goberno central quen establece cales son as necesidades
dos cidadáns das diferentes comunidades autónomas.
O politólogo Xosé Luís Ba-

rreiro sinalaba nunha entrevista
en A Nosa Terra (nº 1.170) ao
respecto do financiamento que
“un maior autogoberno pasa por
un bo financiamento. Eu sempre poño un exemplo: cando un
rapaz novo lle pide permiso aos
pais para ir a un concerto a Madrid, o que lle pide en realidade
son os cartos e non a autorización. Aínda que se faga unha
solicitude de competencia o que
en realidade se reclaman son os
recursos. Por este motivo todo o
debate competencial que se fai
sobre o Estado depende en realidade dos recursos”. Por iso, o
Estado aínda segue administrando moita riqueza, como
afirma Zapatero, xa que é quen
dispón dos recursos.♦

Case cen millóns de euros máis para o Reina Sofía
Os museos madrileños coparán
unha gran parte do orzamento do
Ministerio de Cultura na presente
edición. Parte da culpa téñena as
ampliacións dos museos Reina
Sofía e o Prado. En concreto, o
primeiro dos centros terá un custe total de 92 millóns de euros xa

que o Estado mercou unha mazá
enteira, incluído o chamado edificio Sabatini de máis de 5.300
metros cadrados, no pleno centro
de Madrid. En total, a ampliación
permitiu aumentar a superficie
museística en 26.892 metros cadrados, máis dun 65%. O prezo

final da operación aumentou
moito o orzamento inicial, que
era de 75 millóns de euros.
Pola súa banda, para rematar
a ampliación do Prado, o Goberno central recorreu a créditos extraordinarios. En concreto, o
custe de finalización das obras

será de 53,9 millóns de euros.
Outros capítulos do Ministerio
irán parar tamén a Madrid xa que
alí se concentran a maior parte
das produtoras cinematográficas
e televisivas, gran parte das compañías de teatro e danza e unha
boa parte das bibliotecas e arqui-

vos nacionais. En total, Madrid
recibe ao ano unha gran parte de
investimentos que nos Orzamentos Xerais do Estado aparecen
como non rexionalizados, xa que
na capital se atopan a maior parte das sedes estatais e departamentos ministeriais.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Palabras dun
economista: “Estou
preocupado. Vén aí
unha crise como a
dos oitenta. Non se
pode dicir porque se
asusta a xente. O
petróleo sobe, a
inflación tamén, logo
subirán os xuros e as
hipotecas. De a
pouco, pero sen
pausa. Máis horas de
traballo con peores
condicións laborais.
Tamén pagamos as
prexubilacións da
banca, da telefónica,
con cincuenta anos e
grandes salarios, a
cargo do Estado.
Unha gran fraude e
unha carga para a
xeración seguinte.

Vén no libro de
Beevor sobre a guerra
civil. Os compañeiros
de armas, na época
de África,
chamábanlle a Franco
“o das tres emes”:
Sen medo, sen
mulleres e sen misa.
As dúas primeiras
vale, pero a terceira
quen o diría polo que
veu despois.

Imaxes do furacán.
Os cubanos en
piragua, saudando os
fotógrafos. En México
desesperación,
vixiados por soldados
con metralladoras.

Corina Porro,
alcaldesa de Vigo,

R

esulta habitual escoitar que se relacionan prezo da vivenda e oferta de solo
urbanizábel, de xeito que unha das recomendacións habituais –mesmo compartidas,
de xeito sorprendentemente unánime, por representantes institucionais de todo os partidos– é que cómpre incrementar a oferta de solo para así, en base a unha insensata política de
oferta e demanda, contribuír á redución dos
prezos de dito solo e, como efecto derivado, da
vivenda. Mais o aparente paradoxo dos feitos
recentes é que incrementos moi substanciais
do solo urbanizábel e do número de vivendas
construídas foron acompañados dunha suba
espectacular dos prezos do solo e, especialmente, da vivenda. E digo aparente porque resulta evidente que dito paradoxo non é máis
que o resultado dun feito incontestábel na actual conxuntura de especulación inmobiliaria:
non é o prezo do solo o que determina o prezo
da vivenda, senón xustamente o contrario. E
iso obedece a que os promotores privados, e
mediante o procedemento regresivo, “descontan” por anticipado o prezo do solo na súa repercusión no prezo final da vivenda. As consecuencias son que unha maior oferta de solo urbanizábel e do número de vivendas non se traduce nun menor prezo, xa que o prezo final
non depende do prezo do solo, ao calcularse
este en función do prezo estimado final da vivenda e unha vez descontados os custos de
construción e/ou urbanización, marxe de beneficios e, no seu caso, a cesión ao Concello do
10% de aproveitamento lucrativo e a súa monetarización equivalente. Se a iso lle engadimos un contexto de tipos de xuro hipotecarios
negativos en termos reais e unha demanda expansiva temos uns prezos da vivenda certamente insensíbeis ao incremento da oferta do
solo e mesmo do parque de vivendas.
Os datos son demoledores. Namentres se
incrementou o parque de vivendas os prezos da
vivenda libre duplicáronse nos derradeiros dez
anos en Galiza, pasando dos 584,5 /m2 no
1995 até os 1.143,9 /m2 no 2005 (cun incremento do 95,71 %, inferior non obstante á media estatal, 151,21%). Incremento que foi especialmente acusado nos derradeiros tres anos.
Que facer? Independentemente doutras
medidas urxentes e necesarias que non é o
momento de analizar (novo tratamento fiscal
da adquisición, alugueiro de vivenda, retencións especulativas e das variacións patrimoniais da vivenda non habitual) hai dúas cuestións nas que o novo goberno da Xunta si debería incidir: a oferta de vivenda protexida e
unha nova regulación normativa do patrimonio municipal do solo (PMS).
A actual oferta de vivenda protexida, e
independentemente doutros factores, é escasamente relevante na conformación dos prezos
da vivenda dada a sua insuficiente porcentaxe

Sobre o prezo da vivenda
BENEDITO ÁLVAREZ

É incerto que a vivenda estea cara por culpa da escaseza de solo. A solución ao problema pasa máis ben pola
creación dun parque residencial de protección pública.
renciado do PMS, os concellos esno total do parque de vivendas: o
tán obrigados legalmente a destiano pasado, e en Galiza, unicaue a
nar as cesións obtidas en terreos,
mente unha de cada dez vivendas
vivenda
ou a súa substitución por metálico
novas é protexida. Porcentaxe de
equivalente, ás finalidades previsvivendas protexidas que, adeprotexida
tas polo PMS, principalmente á
mais, vénse reducindo significativamente nos últimos anos.
(á venda ou construción de vivendas de promoción pública. O proprio art.
Que a vivenda protexida (tanto
en alugueiro) 177.3 obriga a que o 50% do 10
en réxime de venda como de alucento do aproveitamento de
gueiro) poida incidir no mercado
poida incidir por
cesión municipal sexa destinado a
inmobiliario debe ser un obxectivo
a demanda de vivendas de
básico da nova Consellaría da Vino mercado cubrir
protección pública. Obriga legal
venda e do Solo, a plasmar no novo Plan de Vivenda 2005-2008. As
inmobiliario que é sistematicamente incumprida polos concellos.
primeiras medidas anunciadas
debe ser
A realidade é que a práctica to(Proxecto de Orzamentos do
2006) van polo bo camiño.
talidade dos concellos (mesmo
obxectivo
aqueles considerados como paraO Patrimonio Municipal do
digma do progresismo en materia
Solo (PMS) constitúe, de acordo
básico
urbanística) converten o PMS nuncoa lexislación urbanística, un instrumento fundamental de interven- da consellaría” ha fonte ordinaria de financiamento para actividades, ordinarias ou
ción e regulación do mercado do
solo e que ten como finalidade-destino principal de investimento, que pouco teñen a ver cunha
a construción de vivendas de promoción públi- axeitada intervención e regulación do mercado
ca e outros fíns de interés social (fíns sociais que do solo e da vivenda. Ao mesmo tempo, a enaa Lei 9/2002, desnaturalizando a finalidade xenación polos concellos dos aproveitamentos
principal que estabelece a lei estatal do solo de urbanísticos obtidos pola cesión obrigatoria do
1992, relaciona basicamente coa obtención de 10% do aproveitamento lucrativo (terreos que
sistemas xerais e dotacións públicas no seu art. son adquiridos polas construtoras privadas que,
177). Dada a consideración de patrimonio dife- na maioría dos casos, son as mesmas promoto-
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NÚMERO DE VIVENDAS REMATADAS
Ano

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2.541
38.957

1.772
45.243

3.276
55.640

PROTEXIDAS
Galiza
Estado

1.375
65.350

5.104
79.428

4.042
74.726

3.644
72.179

3.460 2.787
60.116 52.853

2.878
52.922

LIBRES
Galiza
6.793 14.282 15.872 13.788 18.811 21.841 25.649 29.824 26.165 29.345
Estado 155.902 194.871 224.332 226.631 296.250 362.940 452.252 480.729 462.730 509.293

PROTEXIDAS (%)
Galiza
Estado

16,83
29,54

26,33
28,96

20,29
24,99

20,90
24,15

15,53 11,32
16,87 12,71 1

10,09
0,48

7,85
7,50

6,34
8,90

10,04
9,84

Fonte: Ministerio da Vivenda

Cartas

Malicia ou/e
ignorancia lingüística?
É sabido que na Galiza se falan
con liberdade todas as línguas que
se queira, abonda con frecuentar o
Camiño de Santiago, os aeroportos ou os lugares nos que desenvolve a súa vida a inmigración galega; mais, de todas elas só dúas
son oficiais, e unicamente unha
delas é propia do territorio ao formarse e evoluír vencellada a el.
Que a lingua propia dun territorio
sexa oficial nel é do máis normal
nunha cultura democrática, e que
o castelán sexa a lingua española
que permita a integración dos
membros das comunidades lingüísticas españolas en comunidades distintas á española propia
vén xustificado pola necesidade
de evitar a discriminación lingüística nas comunicacións entre
membros de comunidades lingüísticas españolas distintas; función que con moita máis eficien-

cia desempeñaría unha língua con
máis proxección ca o castelán, caso do inglés, ao tempo que se evitaba a discriminación constitucionalizada consistente na obriga de
coñecemento dunha língua allea
para os membros das comunidades lingüísticas españolas distintas da castelá.
Así, aínda que tanto o galego
coma o castelán son linguas españolas igualmente oficiais, unha é a
propia do territorio e a outra debería ser substituída por outra consensuada internacionalmente, entre as distintas comunidades lingüísticas do mundo (esperanto, inglés...) para garantir, sen discriminación lingüística a integración e
comunicabilidade lingüísticas dos
membros de calquera comunidade
lingüística en e cos de calquera outra: bilingüísmo necesario.
Por outra banda, o dereito
fundamental, principio e valor da
igualdade entre os membros das
distintas comunidades linguísticas españolas esixe un ambiente

ou contexto de interlocución na
lingua territorial análogo ao que
gozan os membros da comunidade lingüística castelá.
De aí que se o presidente da
Xunta ou o alcalde da Coruña non
usan a lingua territorial nas súas
actuacións representantivas están
discriminando lingüísticamente os
membros da comunidade lingüística galega, destinatarios das súas
comunicacións lingüísticas. De aí
que o catedrático de Dereito Constitucional Roberto L. Blanco Valdés (La Voz de Galicia, 23/10/05)
non só se trabuque na crítica ao deputado do BNG Bieito Lobeira, senón que el mesmo, coñecedor confeso dende neno da língua galega,
discrimina lingüisticamente, por
ignorancia inadmisíbel nun catedrático ou/e por malicia censurábel
en calquera opinador público, os
seus interlocutores ao privalos do
uso pasivo da lingua territorial.♦
LOIS FRAGA
(A CORUÑA)

Rouco e
a Espanha eterna
António Maria Rouco Varela,
membro destacado da Igreja espanhola, vem de declarar ontem
segundo leio na imprensa espanhola, que a Espanha é “uma nação
única que configura a sua unidade
essencial desde a antiga Hispânia
Romana até aos nossos dias” (El
País, 28 de outubro do 2005).
Mais uma vez, os políticos e outras personalidades que influem na
política espanhola confirmam as
suspeitas de que, a diferença de
em Portugal, aquilo que o franquismo ensinou durante 40 anos
nas suas escolas, está muito longe
de ter sido superado. Há menos de
um ano, o anterior líder do PP, José María Aznar, declarava para
meios internacionais, que “ao Sul
dos Pirinéus existe uma única
nação indivisível” e que “o PSOE
punha em perigo a unidade dessa
nação”. Isto que em Portugal pode
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ras das urbanizacións) supón desde o punto de
vista político a renuncia á intervención municipal no mercado da vivenda e desde o punto
de vista práctico un encarecemento do prezo
do solo e da vivenda. Tales cuestións foron
postas de manifesto, cunha claridade e rotundidez encomiábeis, polo Consello de Contas
de Galicia (www.ccontasgalicia.es/informes_2003/resumo_urbanismo_g.pdf); criterios reiterados moi recentemente en informes
selectivos de varios concellos galegos.
Que o 10% do aproveitamento urbanístico
das novas promocións urbanísticas se destine
polo Concello a finalidades que pouco ou nada teñen a ver coa intervención no mercado do
solo e da vivenda esixe tanto a necesaria modificación da Lei 9/2002 como unha normativa específica legal galega do PMS e que debería servir en ambos os casos para unha nova regulación do PMS, debendo estabelecer
necesariamente a obrigatoriedade para os concellos de constituír separadamente, na súa
contabilidade e inventario, o PMS (o que permitiría o control do seu destino, tanto con ocasión da aprobación dos orzamentos como das
contas xerais das entidades locais). Ao mesmo
tempo é imprescindíbel que se determine con
total precisión que a finalidade e destino principais do PMS debe ser a da construción de vivendas de promoción pública. Os outros destinos deberían ter carácter secundario e, en todo caso, sempre de natureza urbanística.
Unha nova política de vivenda protexida
e unha nova regulación legal do PMS constitúen instrumentos fundamentais para contribuír a unha mellor e máis eficaz intervención
pública no mercado do solo e da vivenda.♦
Xosé

Por que Galicia
e non Galiza?
ANSELMO LÓPEZ CARREIRA

O autor defende a validez da denominación Galicia e acusa a quen
considera que este nome provén dun ideario antinacionalista.
A propósito do meu libro sobre
A documentación medieval (deiO Reino medieval de Galicia,
aliza’, así xando xa de lado “Gallaecia”,
pregúntanme algúns que por
“Gallecia”, etc.) rexistra polo
pronunciada menos as seguintes: “Galisa”,
que “Galicia” e non “Galiza”,
dando por suposto que esta últi“Galiça”, “Galiza”, “Galizia”,
ma é a forma enxebre do país... (como hoxe fan “Galisia”, “Galicia”... Ben enpolo menos entre os bos na- os que a usan) tendido que todas se pronunciacionalistas.
rian con seseo (Galisa e Galisia)
non existiu
Unha das razóns de non tere nunca con ceceo (nin Galiza
me eu acollido nunca a “Galinin Galicia). Pretender que desnunca
en
za” foi precisamente a miña rede esta perspectiva historicista
pugnancia a ensarillarme na
(por outra parte insuficiente pagalego,
pelexa normativa, tan nefanda
ra xustificar un uso) unha sexa
para o idioma, só explicable
non é o nome máis galega ca outra constitúe
–con semellante acritude e teiun disparate.
do país”
mosía– na terra do minifundio.
2º) Cando, despois do s.
Xogar co nome do país é unha
XV, en gran parte do país (non
irresponsabilidade descomuen todo) se abandonou o seseo,
nal.
a pronunciación de Galisa deiNon obstante, ante a demanda, síntome xou de existir e non foi substituída na fala
agora inclinado a explicarme brevemente.
por “Galiza”, senón que a evolución se proEmprego “Galicia” porque:
duciu de Galisia a “Galicia”. “Galiza”, así
1º) É tan patrimonial como outras varias. pronunciada (como hoxe fan os que a usan)
non existiu nunca en galego, non é o nome
Lois
do país.
3º) “Galiza” foi creada no s. XX como un
hiperenxebrismo polas xentes da Xeración
Nós (como “ren”, “vegada”, etc., ou como
logo “rubidoiro” ou “televexo”) e hoxe persiste como un pretenso lusismo, aínda que en
portugués, claro está, nunca se pronunciou
así, senón Galisa. En realidade “Galiza” é
puro trampitán, o que os portugueses chaman
“portugañol”.
4º) Dicindo “Galiza” cométese un grave
sectarismo, pois a inmensa maioría dos interlocutores galego-falantes espontáneos non se
identifican con semellante invento. Os usuarios deste segréganse voluntariamente, empeñados en obstaculizar a empatía, como se
non houbese xa de por si dificultades de
abondo para soster un discurso nacionalista e
de esquerdas.
5º) En fin, non me negarán que “Galiza”
é cacofónico.♦

‘G

comezou o seu
mandato, colocando
macetas con flores
por todas as partes.
Agora, cada vez que
llo lembran, berra
alterada: “Non me
veña coa demagoxia
das flores”. Resulta
que o das petunias e
xeranios volveuse
contra ela. Cando un
grupo de veciños
chega dicindo: “Non,
se a cidade está moi
bonita, é certo,
pero...”, a alcaldesa
xa entende que atrás
desa gabanza vai vir
unha crítica.

Libro do mes. Un
ensaio que se le como
un thriller de acción
policiaco: A
revolución alemá de
1918-1919. Autor:
Sebastian Haffner.
Está en Inédita
Editores. Non
recomendado a
socialdemócratas con
pouca capacidade
autocrítica.

ANSELMO LÓPEZ CARREIRA é doutor en Historia, especialista na Idade Media.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

parecer uma piada cómica tirada
dalgum estranho continuador da
ideologia franquista é no Estado
Espanhol um pensamento frequentemente alimentado pelo PP,
actualmente na oposição. E é uma
realidade que no pensamento mais
conservador, mas também nos
meios de comunicação espanhóis,
a existência de Portugal muito
poucas vezes se considera, existindo até quem pensa, ainda, que faz
parte da Espanha.
Não seria com certeza nada
de importante, nem de relevante,
se não fosse porque esse argumento de uma única nação peninsular, omnipresente durante o
franquismo (o sonho do retorno
ao Império Espanhol) é utilizado
como argumentação para negar a
diversidade cultural, linguística
e identitária que existe dentro do
Estado Espanhol.
Porque com certeza, se algo
nos maravilha aos galegos é que
um país que fala a nossa língua
consiga estar na Europa e fazer

parte da península sem que o nacionalismo espanhol crítique o
seu grau de independência, a sua
necessidade de auto-governo e a
demonstração de que nada acontece por fazermos parte da Europa todos unidos, mas com a liberdade que se deve conceder
aos povos que a conformam.♦
LUÍS FONTENLA

Aramio de picos
Saen dos seus países de orixe coa
mirada posta nun valado de aramio de picos. Atrás quedan mi-

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.

lleiros de nenos e mulleres que
morren por non ter un anaco de
pan para comer, outros, os máis
débiles, van quedando tirados no
longo traxecto que percorren día
e noite. Pensan que teñen unha
oportunidade onde os deixen traballar para poder comer e vivir.
Aínda hai casos recentes, Berlín,
México, Israel, e agora España.
Os subsaharianos que nestes días
levantan as escaleiras de cana e
cordeis só pretenden escapar do
inferno da miseria, pois nese lado
do valado o futuro non existe.
Os que nos atopamos neste
lado, o mellor que se nos ocorreu
foi armar o exército para vixiar
que ninguén salte o aramio. Algúns xa morreron, as balas como
unha blasfemia entraron naqueles
corpos desnutridos. Deste lado
declarámonos non racistas, pero
non queremos que salten o valado, que ninguén que viviría co
que nos sobra veña molestarnos a
esta reserva do benestar, que recentemente promulgou normas

para combater a obesidade.
Estes muros de aramio de picos converten todos os cidadáns
europeos en espectadores vergoñentos do exterminio do ser humano nun anaco do mundo onde
só hai miseria e fame. Pasarán os
días e coa boca pequena sentiremos pena por esa xentiña, pobriños cheíños de fame, darémoslle
grazas a Deus por permitirnos
estar a este lado do aramio e, como cada día, seguiremos tirando
ao lixo comida, roupa, pan reseso que caducou onte. Mentres,
faremos plans para os regalos do
Nadal que xa está próximo, e
alegraremos os días vendo telenovelas Salsa rosa. Somos racistas, dende sempre, aínda que hipocritamente o negamos.
Do outro lado do aramio de
picos, que segue manchado de
sangue, apenas quedan unhas pisadas no deserto da morte.♦
LUÍS CHAPELA
(MOAÑA)

Ten alguén noticia de
como vai o xuízo a
Milosevic? Unha
versión di que o
tribunal internacional
que o xulga só
traballa unha semana
ao ano, pero debe
haber outras razóns.

A que non saben cal
é a canción máis
pasada de moda de
todas? Pois aquela
que dicía: “Por que
será que ás mulleres
lles gusta tántooo? O
bigote, o
bigote...”.♦
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‘Os perigos
de xulgar
a Saddam’
Said K. Aburish escribe en La
Vanguardia (20 de outubro) sobre o xuizo ao ex presidente iraquí Saddam Hussein. “Calquera
tribunal que xulgue a Saddam,
en canto os Estados Unidos
ocupen o Irak, é sospeitoso. Na
actualidade, ningún tribunal iraquí é real e verdadeiramente iraquí, pois ha de aterse aos ditados de Washington. Trátase,
simplemente, dun xuizo acorde
coa lei dos vencedores. Dase
por sentado, así mesmo, que os
vencedores son moralmente superiores. Como o acusado foi
demonizado, o resultado atópase prefixado, decidido de antemán (...) É irrefutábel que Saddam empregou armamento químico, pero en 1922 Winston
Churchill, daquela secretario
de Estado para as Colonias,
aprobou o emprego de armamento químico para sofocar as
revoltas iraquís contra os británicos. E non só iso, senón que
ademais reprendeu os deputados do Parlamento británico por
seren remilgados e aprensivos
no tocante ao emprego de tales
armas cos salvaxes... Constan
probas abundantes desde 1991
até 2003 que sinalan que os EE
UU e os seus aliados bombardearon obxectivos civís e empregaron uranio empobrecido. De
modo ben semellante a Saddam, os Estados Unidos fixeron
pouco caso da Convención de
Xenebra. Non existe ningunha
xustificación nin fundamento
para que os vencedores ocupen
un país. Os sufrimentos inflixidos por Saddam aos kurdos
compararanse, inevitabelmente,
cos causados por Turquía e Irán
á mesma poboación (...) De feito, o problema kurdo deu comenzo cando Gran Bretaña non
cumpriu as súas promesas de
crear un país para eles despois
da Primeira Guerra Mundial. E
tanto Gran Bretaña como os Estados Unidos apoiáronos espo-

Saddam Hussein.

SANTY GUTIÉRREZ / El Progreso

rádica e selectivamente, segundo as conveniencias do momento, situándose tamén da parte de
Bagdad en determinados momentos (...) En terceiro lugar,
considérase que Saddam librou
guerras contra os seus veciños,
Irán e Kuwait. No caso de Irán,
Saddam non só conspirou con
Xordania e Arabia Saudita
–dous gobernos pronorteamericanos– para atacar Irán, senón
que se reuniu personalmente
con axentes da CIA en Ammán,
informounos dos seus planos e
recibiu o seu alento para levalos
a cabo. E foron os Estados Uni-

dos quen garantiron a súa vitoria ao fornecerlle imaxes de satélite das posicións militares iranís para intervir máis tarde destruindo navíos de guerra iranís
poucos días antes do remate da
guerra irano-iraquí. Polo que se
refire a Kuwait, a agresión segundo o sentir xeral foi unha acción profundamente carente de
xustificación. Non embargante,
en 1990, tanto o vicesecretario
de Estado norteamericano John
Kelly como o embaixador do
mesmo país en Bagdad, April
Glaspie, comunicaron a Saddam que os Estados Unidos

“non toman posición en desputas interárabes”. Noutras palabras, resulta improbábel que os
Estados Unidos fosen contrariar
unha resposta iraquí á provocación kuwaití. Saddam considerou que tiña luz verde para invadir Kuwait. Ou se tratou dun
caso de incompetencia e incapacidade ou Saddam incorreu
en conclusións trabucadas. Ao
ser xulgado, Saddam situase na
posición de demostrar que Occidente foi no seu día socio discreto e cínico. En calquera caso,
a súa declaración pode como
mínimo poñer en apretos os
KAP / La Vanguardia, 31 de outubro do 2005

Xavier Vence

O fracaso neoliberal
na Galiza

A pesar da arrogancia que lle permite toda a fanfarria de medios de
adoutrinamento de masas, o neoliberalismo está a fracasar e levando á
ruína aquelas sociedades que o abrazan. Á periferia, o elo máis feble
e vulnerábel, tócalle a peor parte.
O segundo fracaso histórico do neoliberalismo está xa á vista de
calquera que se atreva a correr o veo da propaganda. Galiza é un
bon exemplo.
O neoliberaslimo está a converter o proceso de modernización da
economía e da sociedade galegas nun calvario máis que nun ascenso
na escada do benestar.
O seu corolario máis rechamante é a desfeita demográfica, o diario
estado de malestar de amplas capas da poboación.

CAMPUS -

A NOSA TERRA

norteamericanos e a outros paises occidentais. Ademais, no
sector esencial da fabricación
de armamento non convencional, as súas revelacións desmontarán probabelmente o argumento dos gobernos de Bush
e Blair para declarar a guerra
contra o Irak. Nos anos setenta e
oitenta, en canto a URSS se negou reiteradamente a suministrarlle a tecnoloxía precisa para
fabricar armamento non convencional, os Estados Unidos
fornecéronlla. E a Gran Bretaña
non quedou moi atrás (...). Se
declarar culpábel a Saddam
constitúe un exemplo de moral
selectiva que corre perigo de
volverse contra os seus acusadores, absolvelo anularía todos
os argumentos dos que a coalición se serviu para invadir o
Irak. Morto ou vivo, Saddam xa
se converteu nun heroe a ollos
de árabes e musulmáns contrarios a Occidente. Entre os dirixentes árabes modernos foi o
único en enfrontarse a Occidente opoñéndose á súa posición
hexemónica na cuestión do
Oriente Medio rico en petróleo.
O seu Irak, polo demais, resiste
favorabelmente a comparación
co caos reinante actualmente no
país. No 2005, cando pode dicirse que a invasión do Irak
constitúe un fracaso, o afastamento entre Occidente e o mundo árabe foise ancheando a
ollos vista”. ♦

Latexos
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Merlín
cumpre
50 anos
X.L. FRANCO GRANDE

F

ai ben Galaxia en conmemorar o cincuentenario
da aparición de Merlín e
familia. Conmemorar é facer
memoria xuntos. E, despois
de cincuenta anos, a todos
nos vén ben facer memoria.
Empezando pola que por
entón era unha arriscada empresa da editora, unha utopía
para moitos: a creación dunha
prosa galega. Este era un dos
fins que a recén nada editorial
se propoñía xa nos primeiros
anos da década dos cincuenta.
Fortalecido Franco no
interior e no exterior, especialmente no exterior, a actividade
clandestina viuse constrinxida
a coller outros rumbos. E a
creación de conciencia galega
pola vía cultural foi un dos camiños elixidos, como é
sabido. Coa obra de Álvaro
Cunqueiro Merlín e familia, e
coa de Ánxel Fole, iniciouse o
que poderiamos chamar o primeiro anovamento da prosa
galega despois da guerra civil,
porque outros máis virían moi
logo.
Non todo o mundo terá reparado que entre a
intelixencia de entón moi
poucos estaban dispostos a
dar un can por Cunqueiro como prosista galego. Fóra de
Paco del Riego, Ramón Piñeiro e Domingos García Sabell,
cónstame que os demais non
sentían especial devoción por
Cunqueiro. Por exemplo, Celestino Fernández de la Vega,
nunhas declaracións a El Progreso, chegou a dicir que a literatura de Cunqueiro lle
parecía “un pouco a carabina
de Ambrosio”. É certo que
máis adiante, coma moitos,
rectificou.
E pode que tamén moitos
teñan esquecido –cincuenta
anos dan para moito- que Cunqueiro, que tiña moitos e moi
fieis lectores en castelán, ao se
converter en escritor en lingua
galega trouxo a esta literatura
novos lectores, que eran os
seus vellos lectores de sempre.
Poucos autores coma Cunqueiro chegaron a crear tantos lectores para a nosa literatura.
Pénsese que por aqueles anos
a maioría das librerías de Galicia non querían, nin en depósito, os libros galegos.
Nesta conmemoración tamén debemos facer memoria
xuntos da dimensión universal que Cunqueiro lle deu á
literatura galega. A súa, axiña
empezou a ser estudada en
bo número de universidades
de todo o mundo, antes ca en
Galicia e tamén máis ca entre
nós, para vergonza nosa. E
segue sendo nos nosos días
obxecto de atención
semellante. Despois destes
cincuenta anos está ben claro
que o feito Cunqueiro foi, e
segue sendo, un dos máis salientables, e consolidados, da
moderna cultura galega.♦

P. CONDE

Cuíña comeza
a travesía do deserto
PERFECTO CONDE
Manuel Fraga reaccionou airadamente á presentación de Xosé
Cuíña como candidato á presidencia do PPdeG. O desembarco do ex conselleiro pode revolucionar o congreso de xaneiro.
Xosé Cuíña levaba tempo facéndose querer á súa maneira.
Pechado nun relativo silencio
que lle fixo quedar mal con varios medios de comunicación,
que rapidamente empezaron a
mallar na súa figura, adicou
quizais demasiado tempo a
conspirar con alcaldes e persoeiros do seu partido, especialmente na provincia de Pontevedra, e a artellar unha saída pública o máis estrepitosa posíbel
da súa candidatura. Aínda é cedo para tirar o resultado, pero
pode parecer que houbo de todo
nesta parte da súa nova aventura política, dende os que saíron
correndo a contarlle a Fraga e a
Alberto Núñez Feixóo o que
lles estaba a pasar aos que se
sumaron sinceramente ao proxecto que lidera o de Lalín.
Non cabe máis ca supoñer
que Cuíña non se tirou sen flotador á piscina. Todos sabemos
que a súa mentada vocación de
gladiador que prefire morrer na
area do coliseo está ben como
declaración teórica, pero o ex
delfín de Fraga non é dos que
dan puntada sen fío, e, neste
sentido, haberá que dar por seguro que sabe algo do que fala
cando di que pode aspirar á presidencia do PPdeG con moitas
posibilidades de éxito. Ora ben,
se non fose así, presumibelmente estaría cavando a súa definitiva tumba política. Un home
que ten tras de si o pasado que
ten Cuíña, dificilmente poderá
saír ben parado se desta vez fai
o canelo.

Adeus Fraga, adeus
E, para empezar, non acertou na
súa xa famosa persentación do
hotel Araguaney de Santiago. O
primeiro erro cometeuno dando
por suposto que Fraga lle ía
mostrar o respecto e até o cariño
que el pensaba ter merecido. A
súa longa e mesmo egocéntrica
exposición dos méritos supostamente colleitados á sombra do
político que durante máis tempo
presidiu a Xunta, máis que estreitar a súa relación co de Vilalba, o que fixo foi enrarecela
enormemente. Era algo que el
debía saber. Entre dúas persoalidades tan marcadamente egocéntricas, como puido ignorar
Cuíña que Fraga non lle ía permitir o máis mínimo degaro de
facerlle a sombra? Repetiu
tantas veces que, despois de Fraga el, que o gran timonel deuse
por ofendido. Non sabía acaso o
de Lalín que, despois de Fraga,
como de Carrillo, de Fidel ou de
tantos outros, só está o caos.
A consecuencia foi unha inmediata reacción do patrón manifestada destemplada e pouco
xenerosamente con quen foi
moito tempo o seu home de confianza e sucesor in mente. Referíndose a el como “ese caballero” ou con outras palabras igual
de distanciadoras, o ex protector
de Cuíña soltou por fin un lastre
que levaba moito tempo querendo desfacerse del no que respecta á súa relación co agora candidato a sucedelo. Son demasiadas
as cousas que hai marcadas entre
estes dous homes, e algún día tiña que pasar o que por fin pasou.
Comezou o seu particular arranxo de contas.
Cuíña sabe ben que isto é así,
e por iso reaccionou referíndose
a quen sempre foi para el Don
Manuel chamándolle “ese se-

ñor”. Si estivésemos lendo unha
novela de Mario Puzo e dous
persoaxes se comportasen entre
si desta maneira todos saberiamos o que podía pasar entre eles.
Entre Fraga e Cuíña indubidabelmente comenzou a conta atrás, e
non vai haber camiño de volta.
Todo isto marca indelebelmente
o futuro inmediato do PPdeG.
Refundación do PP
De entrada, en algo tan importante coma a posíbel refundación partidaria que preconizou
Cuíña e que foi inmediata e fulgurantemente rechazada por
Manuel Fraga. O primeiro
apostou por unha saída cara á
democratización interna, a galeguización e a modernización do
partido acorde cos tempos que
corren e, aínda que non quixo
despegarse claramente das posicións ultraconservadores que
adoptou o PP estatal nos últimos tempos, casos da guerra do
Irak, os dereitos dos homosexuais ou a reformulación dos
dereitos autonómicos, o ex conselleiro de Ordenación do Territorio fixo unha declaración expresa a favor de todos os dereitos civís das persoas. “Eu non
tiven –contestou– ningunha
participación na posición acerca da guerra do Irak nin sobre o
caso dos homosexuais. Simplemente acatei as que se tomaron
no seu día, pero sei chegar até o
punto de respectar os dereitos
civís e individuais das persoas”.
Algo aínda máis importante.
Cuíña recoñeceu que o PP non
pode seguir ancorado no empedernido solipsismo que vén
practicando dende os últimos
tempos de Aznar. “Se chega a
ocasión, –dixo– o PP ten que
poder gobernar con todos os
partidos do arco galego sen ex-

clusión. Para gobernar hai que
poñer o concepto de país por riba das ideoloxías e situar o interese xeral por riba dos intereses
partidarios”.
O novo candidato a suceder
a Fraga tamén proclamou a
vontade de que o partido non siga dependendo tanto das decisións externas como até agora.
“O PP –declarou– ten que ter o
grao de autonomía paralelo á
Constitución, para deseñar e facer propostas, elixir candidatos
e negociar. Calquera candidato
a alcalde ou a calquera outro
cargo, que sexa proposto polas
bases do seu partido”.
Tocante á renovación do Estatuto de Autonomía, mostrouse
convencido de que cómpre acometer a súa actualización, e,
aínda que eludiu responder preguntas sobre o termo de “nación”, admitiu que é necesaria a
reforma “sabendo que o Estatuto é un instrumento fundamental para acadar o pleno desenvolvemento de Galiza e poñer
esta terra en pé de igualdade coas partes máis avanzadas e desenvolvidas de Europa”.
Cuíña, que situou o PP no
“fin dun ciclo”, insistiu moito
en presentarse como o candidato que sempre se moveu pola
defensa do país. “O amor e a
paixón que puxen por Galiza
–dixo– foi absoluto, dentro da
miña capacidade. Nunca me
apartei da idea de galeguización
do PP como forza interclasista
integradora”.
Como el dixo, Cuíña tivo
“adicación plena, cunha media
de 14 horas de traballo, incluída
unha gran parte das fins de semana”. Seguramente, a mesma
que vai ter que despregar agora
para chegar ao congreso de xaneiro sen colocarse na beira do
abismo.♦
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Versos
mortos

Fernando Blanco

XOSÉ MANUEL SARILLE

‘Vai haber cambios importantes na industria láctea’

N

o mes de setembro estiven en Ribadeo e
quixen ler poesía. Para
iso despraceime ás dúas librarías da vila, preguntei en cada
unha delas polos andeis dos
versos e en ambos os dous casos responderon que non había
andeis de versos. Despois souben que non só non había
andeis senón que non había
versos, que non había ningún
verso. Nin un libro de Rosalía
de Castro? inquirín azorado.
Non, responderon en ambos os
dous casos, máis inhibidos que
avergoñados. Saín case desolado porque tiñan á venda boa literatura, e mesmo xornais franceses e ingleses, algo que non
ocorre en moitas cidades grandes, aínda que se visen libros
de futbolistas atrasados, e até
un sobre dona Leonor, escrito
por un profeta monárquico que
acertaba cunha bóla o nome da
nova señora.
É verdade que en Ribadeo
ás veces son algo
empertigados, e mesmo teñen
cousas paifocas como iso de
pór sempre a pailanada de excelentísimo diante de todos os
letreiros do concello, pero son
xente preocupada pola cultura
e de entrada sorprende esa
paupérrima disposición espiritual cara á poesía. Se non venden poesía en Ribadeo
tampouco se ha vender
noutros lugares, pensa un a
continuación. Pois acerta plenamente, os libreiros doutros
sitios responden igualmente
que alí non busquemos variedade en xénero tan delicado.
Por onde estudarán entón
os alumnos dos centros de
ensino? Como fan entón os
mestres para explicar a poesía?
Pois consumirán fotocopias e
cachos que aparecen nos libros
de texto. Será que o libro para
comprar é o de verdade, o libro
en prosa, os romances e os
contos. E que pasa entón cos
dereitos de autor, dirá algún?
Nada, iso son asuntos das multinacionais discográficas, nunca
dos pobres poetas, resignados á
súa condición de subalternos
intelectuais de tenistas, estrelas
rosas e futbolistas metidos a escritores. Eles, os máis doces
dos animais, como dicía o poeta, apenas conciben a
posibilidade de cobrar por
soñar versos.
A cousa parece simple pero intúese profunda. Como se
vísemos nesta traxedia a
progresiva desertización das
almas occidentais, o pánico da
xente a que o tempo se pare e
haxa que facerse incómodas
preguntas sobre a existencia
dun mesmo. Como se o proceso xeneralizado de embrutecemento fixese desaparecer todo
o que non sexa ruído primario
e prosa oca, purrela que non
complica a vida do afanado
consumidor.♦

AFONSO EIRÉ
Prefire ser cauteloso e non concretar aínda importantes planos
que están en marcha, como a creación do grupo lácteo galego
ou a aposta do capital autóctono e das caixas polos sectores
produtivos. Pero o conselleiro de Industria, Innovación, Comercio, Turismo e non sei cantas competencias máis, Fernando
Blanco, rezuma na conversa un optimismo e unha determinación que lle fan pensar a un no só que as cousas van mudar, que xa
están cambiando, senón que case é doado pór en pé un novo país.
O ex conselleiro de Economía,
Xosé Antonio Orza, afirmou
que os orzamentos do bipartito era calcadiños aos do PP. De
ser así, en que se vai diferenciar a política da súa consellaría da que se viña realizando?
Os orzamentos non son os
mesmos, calquera se dá conta se
os compara, por máis que o señor
Orza, como os outros conselleiros, tentaron condicionar boa
parte das partidas económicas e
os investimentos. Polo tanto,
existen unhas partidas que veñen
obrigadas por acordos do anterior goberno, curiosamente cando xa estaban en funcións.
Onde están as diferenzas?
En primeiro lugar, existe un
crecemento notábel en investigación e desenvolvemento, tamén en industria, perto do 12%.
Medran en todas as direccións
xerais. Isto vainos permitir
afrontar novos planos. Pero, sobre todo, o que imos ter nesta
consellaría é unha estratexia que
nos vai permitir actuar desde as
diferentes dirección con planos
e propostas concretas.
Entremos nesas propostas.
Impulsar os sectores produtivos e pechar ciclos de produción
neses sectores, creando empresas
de alto valor engadido. Apostando
a través de I+D+i para facelas
máis competitivas. Non queremos
que os salarios sexan unha ferramenta de competitividade. Ten
que selo a capacidade para transformar o coñecemento en tecnoloxía e, polo tanto, en empresas
máis competitivas. Mellorando
tamén a capacidade do noso comercio para competir. Estruturando un plano enerxético galego, serio, ordenado, coordinado co resto
das administracións e de resposta
ás necesidades que temos. Ordenando o sector da minaría, pois
unha parte aínda está na alegalidade. Está perdendo axudas por culpa de non estar legalizado. En Turismo tentaremos facer unha mellor oferta, ampliándoa e dotándoa
de máis calidade. Necesitamos
unha nova marca que xunte tradición e cultura cunha imaxe moderna, máis activa e participativa
en todos os procesos.
Queremos tamén dotar o noso comercio de mecanismos que
permitan a súa mellora, aplicando sobre todo a innovación, que
non debe ser exclusivo das grandes empresas.
Pretendemos que haxa organizacións de consumidores suficientemente fortes e con información e actividade para actuar nun
mercado cada vez máis complexo. Tamén imos impulsar o Insti-

sufriu unha descordenación na
súa posta en marcha, con concesións illadas e pouco transparentes que atomizaron o sector. Esa
situación leva a que non dea resposta ás necesidades que en materia enerxética ten Galiza.
Estamos inzando os nosos
montes de aeroxeradores, como antes se fixo coas minicentuto Galego de Consumo. Outro trais. Semellan ser a panacea
dos retos que temos é implantar a da modernidade coas novas
sociedade da información na Ga- tecnoloxías.
liza. Primeiro dun xeito transverNon son partidario das minisal ao resto das consellarías, pero centrais. Xa dixen que os nosos rítamén temos que vincular aos sec- os non poden ser encoros sucesitores sociais e económicos.
vos con tramos de auga no medio.
Como o van afrontar?
Polo tanto, a nosa aposta non vai
Primeiro coa
por alí, senón pola
ampliación
da
enerxía solar, que
banda ancha, imestamos
moi
oñeremos
pulsando un opeatrás, pola biomarador galego, alén
sa, que serve adedo posto en mar- en marcha
mais para a ordecha polo Ministe- un operador galego nación dos monrio de Industria.
tes e prevención
Pero non se trata de banda ancha”
de incendios, e a
só dun problema
eólica. Cando o
da infraestruturas,
martes da semana
senón tamén de
pasada estiven na
servizos e contidos. A internet Rede Eléctrica. O 80% da enerxía
tenlle que ser útil á sociedade, ao eólica que se estaba producindo
usuario. Para iso necesítanse ser- naquel momento no Estado era
vizos e contidos. Esa é a nosa galega. Produciamos tanta como
aposta.
dúas centrais nucleares. E certo
que a dependencia do petróleo ten
A descordinación anterior
que ser cada vez menor. Polo tanto, a enerxía eólica é unha alternaQue foi o que máis lle chamou tiva ambiental boa. O que temos
a atención cando chegou á que procurar e que non se instalen
Consellaría?
os parques en lugares da Rede
Penso que a falta dunha polí- Natura ou de alto impacto amtica industrial e enerxética clara. biental. Temos que estruturar que
O sector eólico, máis alá do que cando se implante teña o menor
significou a súa implantación, custo sobre o contorno. Pero non

‘P

‘Imos unir
Xacobeo e Turgalicia’
O Xacobeo, tan criticado po- lles asistencia gratuíta.
los nacionalistas, depende
Houbo un momento que
agora da súa Consellaría, era preciso dar a coñecer o Caxunto a Turismo. Cal é o seu miño. Agora xa é suficientefuturo?
mente coñecido. O que non se
Vai haber cambios impor- pode é utilizar a peregrinaxe
tantes, un novo deseño. Un para facer turismo cos recurdos obxectivos
sos da Adminisé fundir nunha
tración. O camisoa sociedade
ño non pode ser
Camiño
anónima o Xaunha pista atléticobeo e Turgalica onde un cocia. Galiza é un non pode ser
meza nun punto
destino turístico unha pista atlética e acaba noutro e
no seu conxunto
non coñece nada
e, polo tanto, para turistas
do país, nin a
debemos de accultura, nin o
paga
pola
tuar conxuntaidioma, nin a armente. Hai que
te, nin a gastroaproveitar os Administración”
nomía, nin as
coñecementos e
xentes..., e por
as sinerxías que
encima de baltemos pero nun
de. Debe ser
só mecanismo para traballar esencialmente un gran trinque
ao xeito. Evidentemente que onde Galiza se venda a todos
imos mudar a imaxe, a marca, os que van por el. Imos tentar
os proxectos de calidade e de- mellorar a súa calidade investerminadas liñas de axudas.
tindo no contorno do camiño.
Pero vai seguir esa idea Xa hai un plano específico pade turistas-peregrinos con ra este ano. O Camiño ten que
mochila aos que hai que dar- ser unha riqueza para o país.♦

‘O

queremos quedar só na xeración.
Pretendemos crear un tecido industrial ao seu carón suficientemente potente. Que vaia moito
máis alá da fabricación de aspas.
Hai que fabricar motores, turbinas... E mellorar esas tecnoloxías
para ser capaces de exportalas a
outros países.
Pero este sector tamén está
en mans de empresas foráneas.
Así é. Pero penso que as empresas galegas deben de apostar
por este sector decididamente. Xa
hai iniciativas, pero permítame
que non adiante acontecementos.
Alén do ermo industrial
Dise que Galiza é un ermo industrial.
Se cadra descoñecemos o noso propio potencial. Por exemplo,
o sector da minaría é importantísimo, aínda que moitos semellen
esquecelo: lousa, granito, áridos,
cuarzo... O que precisamos é
aproveitar os nosos recursos naturais, a capacidade que temos
para xerar enerxía... Se o incrementamos con chan industrial e
I+D+i estamos nas mellores condicións obxectivas para que o noso tecido industrial medre dun
xeito exponencial. O noso obxectivo é que as empresas pechen os
ciclos de produción. Ordenar os
montes e que esa madeira traia
serras, transformación, móbeis,
etc. Temos que apostar por novas
tecnoloxías. O impulso ao sector
audiovisual vai ser importante
desde esta Consellaría. Pretendemos, así mesmo, crear plataformas e centros tecnolóxicos. As
industrias van cambiando, aparecen novos sectores, como o turismo. Temos que investir no que
son os nosos sectores produtivos
básicos: agro, pesca, industria forestal... Non partimos das mellores condicións posíbeis pero temos moitas bazas para lograr importantes obxectivos.
Ese sempre foi o discurso
do nacionalismo.
Pero é o real. Cando falamos
de pesca, tamén falamos de
acuicultura. Podemos ser a gran
despensa pesqueira de Europa.
E imos selo. No sector forestal
temos que pasar do aglomerado
e contrachapado. Temos un proxecto coa cidade do móbel. Pero
temos que ir a máis. Que é o que
necesitamos? Ordenar o monte
primeiro.
Eu diría ordenar o territorio, que aínda non se logrou.
Si, iso é o principal, xa foi
un titular dunha entrevista que
dei para unha revista. Non hai
vertebración se esta non é territorial e sen ela non se pode ir
vertebrando industrial, social e
economicamente o país. Pero o
monte é esencial. En Suecia, o
monte representa case o 7% do
PIB. Aí está tamén o sector lácteo galego, que é primordial.
O famoso Grupo Lácteo
Galego tan reclamado polo
BNG...
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Despois do de Fenosa, prefiro
non concretar nada. O que si podo dicir é que vai haber cambios
importantes aínda que en materia
de industria estes non poden ser
tan rápidos coma noutros sectores. O naval está nun bo momento agora. Hai un proxecto interesante para crear industria auxiliar
e de reparacións no contexto de
Vigo é da súa comarca. O sector
da náutica deportiva vai medrar
moitísimo. O noso obxectivo é a
diversificación, para que se un
sector determinado entra en crises
por calquera motivo, exista un
colchón que amorteza o dano.

‘C

Falou anteVigo teña que
riormente
do
estar neste termo
o PP non existiu unha política industrial
problema
do
municipal.
O
nin
enerxética,
senón
descoordinación
chan industrial.
porto seco vai
Porque é un e falta de transparencia”
estar en Salvatedos grandes prorra-As Neves.
blemas. Vigo, o
Mesmo podería
motor económico,
estar tamén en
non tivo chan industrial nos últi- cacións, I+D+i. Porque temos Ourense. O que necesitamos
mos anos. Imos resolver ese tema xente formada que está marchan- son infraestruturas de comuniconxuntamente coa consellaría de do fóra porque a reclaman.
cación: ferrocarril, autoestraTodo isto na faixa costeira das... Pero tamén hai que aposVivenda e Solo. Pero non só é o
problema a falta de chan axeitado. e o interior desertizándose. No tar na Galiza interior polas inTemos que darlles máis elementos interior hai polígonos indus- dustrias. Onde van estar as inde valor para que se localicen aquí triais baleiros.
dustrias do sector agro-gandeiro
É discutíbel nestes momen- e forestal? Pois no interior e ben
empresas: plataformas tecnolóxicas, enerxía, estruturas de comuni- tos que o polígono industrial de comunicadas a través de portos

loxísticos. Ao lado ten que haber tamén centros tecnolóxicos
que lle dean cobertura. As novas
tecnoloxías tampouco teñen por
que estar na costa.
O que temos é que artellar
que a Galiza interior comece a
ter o mesmo nivel de crecemento que a área costeira. Esta aposta ten moito que ver coa potenciación dos sectores produtivos
clásicos. O problema no interior
non é tanto de que non se gañen
cartos, senón de calidade de vida, de prestación de servizos básicos: cultura, sanidade, prestacións sociais...♦

‘A aposta do capital galego para crear tecido produtivo segue aberta’
Como olla a operación do intento de merca de Fenosa por
capital galego e o futuro desta
empresa na Galiza, agora, xa
cunha certa perspectiva temporal?
Penso que foi unha boa operación e moi ben formulada, o
que pasa é que unhas veces saen
e outras non. Pero, en todo caso
houbo un intento. Aquí os que
non se equivocan son os que
nunca fan nada. Os que fan cousas poden equivocarse ou acertar. A resposta das entidades financeiras e do capital galego foi
importante e o futuro segue
aberto. Segue aberto e aposta-

mos por crear o maior entramado económico e industrial galego, ese é o noso obxectivo. Ímolo tentar cen veces. agardo conseguilo, polo menos, en sesenta
ou setenta.
Pero, fracasado o intento
de Fenosa, aí está o problema
de Reganosa, de Endesa.
Nós o que tentamos, desde
un comezo, é garantir que a opa
a Endesa non lles afectase aos
proxectos que eran estratéxicos
para Galiza como Reganosa. Reganosa está claramente condicionada polos ciclos combinados das Pontes e Sabón.
O plano de goberno central

é pechar Sabón en tres anos. dunha opa que non garanta o fuXa veremos como serán as turo dos proxectos estratéxicos
cousas. Tamén se atrasaban as que eu lle expuxera con antelaredes de transporción: Reganosa e
te e agora xa son
As Pontes. A Reprioritarias e creo
ganosa véñenlle
ando peche ENCE de conceder a
que as podemos
adiantar
aínda
declaración de
máis. O que hai é xa ten que estar
impacto ambienque traballar nas funcionando
tal polo que xa
solucións. Teño
temos todos os
un compromiso outra planta’
permisos para
persoal do minispoñela en martro de Industria,
cha. Tamén teJosé
Montilla.
mos o comproChamoume para dicirme que en miso de todos os socios de levaningún caso iría ao consello de la adiante. Con isto, penso que
ministros ningunha aprobación se garanten os ciclos combina-

‘C

dos de Endesa e outros que poidan vir no futuro.
Outro do que poderiamos
denominar puntos quentes da
súa Consellaría é o traslado de
Ence.
A empresa é unha parte esencial, así que prefiro falar menos
e traballar máis. É o que estamos
a facer. Xa me reunín co conselleiro delegado de Ence e analizamos conxuntamente a situación, comprometéndome a visitar a factoría. Polo demais, existe un acordo do Goberno sobre o
traslado. Para que se traslade unha planta que ha pechar, ten que
haber outra en funcionamento.♦
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A Xunta ten como obxectivo crear 31.000 postos de traballo no 2006

Administración, sindicatos e patronal
asinarán un Pacto polo Emprego
H.V.
O diálogo social comezará o
sábado cinco de novembro,
cando Administración, sindicatos e patronal se senten a negociar as bases dun Pacto polo
Emprego para crear postos de
traballo, principal obxectivo
do Goberno, indicou Touriño.
O obxectivo do Goberno é crear
140.000 novos postos de traballo en catro anos. Deles, 31.000
corresponderían a 2006 e o Pacto polo Emprego enmarcaríase
neste obxectivo. “Fixemos do
diálogo social e do compromiso
polo emprego o frontispicio da
acción política da Xunta de Galiza”, declarou o presidente,
Emilio Pérez Touriño.
Os Orzamentos da Comunidade autónoma están orientados
a levar a cabo “unha nova política”, xa que son os “Orzamentos
do cambio, do compromiso social, da igualdade e do emprego”, o que implica construír “unha Galiza máis equilibrada e
máis igual, social e territorialmente”, sinalou Pérez Touriño.
En principio, o acto do sábado consistirá nunha declaración
institucional asinada pola Administración autonómica, en concreto por Touriño, os tres sindicatos, CCOO, CIG e UGT, e a Confederación de Empresarios Galegos. Despois, crearase unha mesa
central de negociación e outras
sectoriais para desenvolver cada
un dos aspectos que compoñen a
declaración institucional.
A declaración institucional
conta con consenso e xa está
redactada. Sinala a necesidade
de formular novas políticas de
emprego que desemboquen na
creación de postos de traballo
de calidade que favorezan a

Xan María Castro (CC OO), Xesús Seixo (CIG), Xosé A. Gómez (UGT) e o presidente do Goberno, Emilio Pérez Touriño, impulsores desta negociación.

competitividade do país. Ademais, cítanse unha serie de materias referidas a política social,
promoción de emprego, saúde
laboral, formación profesional,
potenciación do marco galego
de relacións laborais e institucionais, etc, que serán obxecto
de análise nas respectivas mesas sectoriais. Con todo, aínda
non está definido o número nin
a orientación destas mesas sectoriais.

Resultados incertos
Aínda que a declaración institucional é un compromiso para comezar a traballar, os resultados están por ver. Un actor desta negociación, como é a CIG, sinalou por
boca do seu secretario xeral, Xesús Seixo, que haberá aspectos como os programas de fomento do
emprego, nos que o papel máis relevante corresponde ao Goberno
galego, para os que “será máis do-

ado conseguir un pacto”. Respecto
a outras cuestións, como a diminución da precariedade laboral, “custarán máis porque dependen máis
da patronal e do Goberno central,
que non participa na negociación”.
En calquera caso, o obxectivo
do Goberno de crear 140.000 postos de traballo en catro anos merece un comentario escéptico por
parte do secretario xeral da CIG,
xa que “nos momentos de crecemento económico foi moi difícil

crear emprego e apenas se fixo”.
De todos xeitos, o sindicato nacionalista non desbota esta posibilidade e agarda que o Goberno explique que plans ten neste eido.
Cuestión aparte, para o sindicato nacionalista, é a posición
dos empresarios. “A postura habitual da Confederación de Empresarios Galegos é de boas palabras, pero despois nunca fai
nada ou fai ben pouco”, sinalou
o secretario xeral da CIG.♦

O BNG presentará o proxecto este mes e o PSOE coa constitución do relatorio parlamentario

O PP creará unha comisión para redactar a súa proposta de Estatuto
A.N.T.
Contrariamente ao que viña
ameazando Manuel Fraga, o PP
vai participar na reforma estatutaria galega presentando unha
proposta de Estatuto propia.
Os populares crearán unha
comisión interna encargada de
redactar un primeiro borrador de
Estatuto, que será presentado logo ao relatorio que, a tal efecto,
se vai constituír no parlamento.
Os traballos estarán coordinados por Alberto Núñez Feixóo.
Nesta comisión integraranse como motores principais un representante de cada provincia, expertos constitucionalistas, así como algunhas persoas que colaboraron no nacemento do Estatuto
de 1981. Entre os que dan como
seguro o seu concurso, destaca o
ex reitor da universidade da Coruña, Xosé Luís Meilán Gil.
Núñez Feixóo afirmou que

PACO VILABARROS

este borrador podería estar aprobado polo PP “ao comezo do novo período de sesións”, no mes
de febreiro. Isto quere dicir que
non o van ter redactado para can-

do se constitúa nas próximas semanas a comisión parlamentaria.
A non ser que o PP logre desbaratar os planos de nacionalistas e
socialistas que pretenden que co-

mece a traballar este propio mes.
O problema do PP e que necesita que con anterioridade, en xaneiro, se elixa o sucesor de Fraga
e a nova dirección do partido. Esta elección pode marcar moito o
resultado final da proposta dos
populares, dadas as distintas sensibilidades que puxan pola supremacía interna. En Catalunya, o PP
tamén participou activamente no
relatorio, malia atoparse en minoría e aparecer termos como nación
que tanto alporiza algúns dirixentes, entre eles Fraga.
O procedemento seguido polo PP seméllase moito ao dos nacionalistas e socialistas, aínda
que moi atrasado no tempo e con
máis présas.
O BNG fixou primeiro as liñas básicas e logo recorreu a un
grupo de expertos de diferentes
sensibilidades sociais para avanzar na proposta. Agora, con estas

visións, están a redactar finalmente o articulado.
Unha proposta final que pretende non só presentar este mesmo mes, senón que se debata
amplamente na sociedade. Un
grande acto nacional daralle a
saída a este debate social.
Os socialistas, pola súa banda, encargáronlle á Fundación
Iniciativas XXI que redactase
unhas primeiras bases. Estas foron asumidas publicamente por
Emilio Pérez Touriño que “as fixo súas”.
A mesma fundación avanzou
logo no articulado do novo Estatuto, pero sen que, esta vez, o
partido asumise xa as súas propostas. Agora están na discusión
interna e na redacción final da
proposta socialistas. Unha proposta que non farán pública até
que se poña a traballar a comisión parlamentaria.♦
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Nación
CARLOS AYMERICH
Galiza é unha nación. Eo por contar cun territorio definido, unha lingua e unha cultura propias e unha estrutura
económica e social característica. Eo, sobretodo, porque
os galegos temos consciencia da nosa identidade e do noso carácter diferenciado. Consciencia que unha parte significativa da nosa sociedade traduce –traducimos– no
apoio ao movemento nacionalista e que mesmo, fóra destas coordenadas políticas maniféstase con clareza. Véxase se non, sen que xulgar a sinceridade dos contendentes,
as declaracións de fe “galeguistas” que entoan algúns dos
contendentes na loita sucesoria no PPdeG.
Galiza é unha nación. Este é un feito obxectivo, que como dato da realidade apenas pode ser constatado. Por iso o
que se discute non é se somos ou non unha nación. O debate real dáse entre os que queren –queremos– que a nosa
condición nacional sexa preservada, como condición necesaria para lograr o benestar, e os que pretenden, con toda a
lexitimidade, que perdamos a nosa identidade nacional e
nos fundamos na nación española. Eis o verdadeiro debate,
por muito que algúns o queiran agachar o confundir.
Así as cousas non se trata de nominalismos. Nin tampouco, por certo, de melancolía. Porque, como dicía Cas-

PACO VILABARROS

‘O que estamos dispostos a discutir son os instrumentos políticos
que o pobo galego precisa para construír o seu futuro”
telao, os nacionalistas non discutimos que Galiza sexa
unha nación. O que estamos dispostos a discutir son os
dereitos que como tal se lle deben, os instrumentos políticos que o pobo galego precisa para construír o seu futuro. É dicir, de tirar as consecuencias prácticas que da
nosa condición nacional deben derivar.
O PP de Galiza segue a negar o evidente. Segue comandado desde Madrid, sen autonomía ningunha, como
peóns dunha estratexia foránea. Ao menos até o congreso
sucesorio de Xaneiro. O PSdeG-PSOE non debería ter dúbidas: no acordo de goberno asinado no pasado mes de
xullo, recoñece xunto co BNG o “carácter nacional de Ga-

liza no seo dun Estado que avanza cara a unha configuración plurinacional, pluricultural e plurilingüe”. Só basta
que cumpra a súa palabra e asuma, sen complexos, unha
realidade que a bandeira do Orzán non pode ocultar.
No BNG estamos dispostos a chegar aos máis amplos
acordos, a ceder todo o que o esixa logro dun novo Estatuto para a nosa nación. Todo con tal de que Galiza non
volva perder o tren. Por iso estamos a apresentar, por todo o país, as nosas propostas. Debaténdoas co conxunto
da sociedade. Para xogarmos na Liga das Nacións e non
na Segunda Rexional que algúns, no PP e no PSOE, nos
teñen reservada.♦

A Coruña
As cousas públicas non poden ser
realizadas con amourecemento e
silencios de complicidade, xa que
o seu ámbito é patrimonio común
de todos os cidadáns e non só da
elite gobernante que, por outra
banda, recibe todo o seu poder da
soberanía que detenta en exclusividade o pobo. Agachar a práctica
dos actos administrativos á análise
popular é propio de réximes autocráticos que non renden contas
máis que aos etéreos poderes do
alén que, evidentemente, non van
facer máis demandas de cumprimento que as que se derivan da
contrición de conciencia que raramente se manifesta en persoeiros
inzados de soberbia, amaceladas
cobizas e acenos ditatoriais. O terreo das responsabilidades pertence ao ámbito democrático coma
esixencia hixiénica dos gobernadores perante a detenta dos poderes
que eles mesmos lles entregaron
aos dirixentes. Xa no código de
Solón estaba destinado un exemplar castigo para os que usaban da
representación pública para vulnerar as leis e utilizar os cargos para
actuar co seu particular albedrío.
E o asunto de que a chamada
dársena exterior de Punta Langosteira, comezada de xeito atropelado e con presa e precipitación,
amais de moitas outras cousas como as expropiacións, brutal impacto ambiental, conflitos cos traballadores do mar afectados, etc,
ten un problema no que atinxe á
contratación de obra que, parece
ser, que apresenta diversas anomalias de carácter legal que está a estudar o Tribunal de Conta, como
consecuencia do exercicio da acción popular levado a cabo por un
particular. Anomalías que se refiren, fundamentalmente á carencia de financiamento que, segundo
o propio ex presidente da Autoridade Portuaria, contaba con medios económicos exclusivamente
para un ano de traballos, se non
eran asignados fondos europeos a
curto prazo para a súa realización.
Eses fondos non estaban concedidos naquel intre e tampouco o están na actualidade, aínda que o al-

Os problemas da dársena
exterior comezan a saír á luz
MANUEL LUGRÍS

Os movementos no porto agochan o intento de recualificar os terreos
que posúe no centro da cidade e convertelos en residencias de luxo.
calde da Coruña, asegura que a petición será resolta denantes de decembro do presente ano. Logo falta un mes para comprobar a veracidade desta afirmación que, coidamos, non debe ser gratuíta en
asunto de tanta trascendencia.
A contratación adxudicouse en
febreiro deste ano a un holding de
empresas nas que a española Dragados era a máis importante e que
contaba, tacitamente, cunha patente
de corso para agillar o mais posíbel
as obras. O recentemente substituí-

Guisa e Napo

do Guillermo Grandío foi quen asinou o documento logo de obter o
consentimento do seu Consello de
Administración en que foi advertido polos representantes da administración do Estado de que estaba
a conculcarse a Lei de Contratos
das Administracións Públicas polo
asunto da devandita falta de financiamento. Advertencias ás que o
presidente e os demais conselleiros
fixeron caso omiso e polo que agora pódense enfrontar coa deriva de
responsabilidades que lles afectaríUXÍA E BRAIS

an, directamente, aos seus patrimonios persoais. O certo é que a Comisión Europea ten sobre a mesa a
petición da subvención xa que logo
aínda non está resolto un recurso
ambiental referido ao proxecto e
que, por outra banda, pode que se
curse unha solicitude de paralización deste trámite até que o Tribunal de Contas ditamine encol do
seu estudo do acto da contratación.
Todo sumamente revesgado e con
difusa claridade que se engade ás
sospeitas de que unha das máximas

determinacións, que subxace no
fondo de todo este asunto é a recualificación dos terreos portuarios
no centro da cidade e que se trataría da meirande operación urbanística na historia da Coruña: os bens
comúns como moeda de troco para
satisfacer os intereses particulares
dos construtores habituais e unha
dársena exterior que, a diferenza
do que ocorre noutros lugares do
Estado, terían que pagala os coruñeses do seu peto. Pero son cousas
de pouca monta. Xa o dixo o novo
presidente da Autoridade Portuaria, o cántabro Macario Fernández,
na súa toma de posesión, en referencia ao impacto ambiental: terá
unha doada solución. Sen especificar cal sería esta. E así de fácil serán o resto dos temas: traballadores, especulación, etc. O liberalismo como obxecto en si mesmo, soamente ten un final: o despotismo
menos ilustrado. O da prepotencia
e o desprezo polo feble identificado como ser inferior no seu contexto de prioridades.♦

Subliñado

Arraigado Carballo
LOIS DIÉGUEZ
Nas horas do noso agradecemento, cada día, pensamos nas persoas que luíron o seu traballo con sentido colectivo e foron cultivando as rosas nun horto multicolor. Loamos a tarefa, a valía, o
arraigamento nunha patria negada cada día polos que, na outra
beira, tocan con insistencia trompetas imperiais. Está aquí, nesta
tarde, o noso home, Francisco Carballo, o da Historia, o da forza, o da voz coral sempre galega. No seu día, cando foi xulgado
por contar o que de verdade acontecera en 1975 con Moncho Reboiras, cantámolo e sentamos con el no banquiño represivo. Todas as Agrupacións Culturais, daquela –cando a solidariedade era
lección gozosamente compartida–, o aclamaron. Despois, seguiu
a facer o seu-noso camiño. Un treito grande modelouno para mudar o desenrraigamento da igrexa de Galiza, a súa obsesión españolizadora. Puido ser Príncipe, mais preferiu ficar no campo
dos humildes. Naceron voces que o aplaudiron e aí continúan,
fronte ás campás que insisten nos toques do pasado. Francisco,
pois, é o Carballo da nosa devesa colectiva. Os anos de sabedoría agrandaron a súa voz, o seu corazón, a man amiga. Con xente coma el sentimos sempre a satisfacción de nos reafirmar galegos. Grazas, meu vello compañeiro. Chin-chin.♦
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Actos de homenaxe en Vigo e
Silleda ás xentes do 36

O Centro da
Memoria acollerá
un arquivo das
vítimas da Ditadura
A.N.T.
Seguen a producirse por diferentes pontos do país homenaxes a
represaliados e exiliados do 36.
O pasado 29 de outubro varias
decenas de persoas se xunraron
no mirador do Monte do Castro
en Vigo, perto do lugar onde se
producían moitos fusilamentos.
A Comisión Cidadá que ven organizando nos últimos anos un
intenso traballo de reivindicación, ten documentado o asesinato no lugar de máis de 100 demócratas e ten certeza de que foron moitos máis, polo que fai un
chamamento público para contactar coas familias dos represaliados que se poden dirixir ao email memoriavigo36@yahoo.es.
Na Casa de Cultura de Silleda, a Asociación Cultural Adellis, organizou na derradeira semana de outubro diferentes actos
de lembranza de dúas figuras políticas do exilio, Antón Alonso
Ríos e Ramón de Valenzuela.
Celebráronse charlas dos historiadores Manuel Igrexas e Bieito
Alonso e unha mesa redonda na
que interviron Dionisio Pereira,
Marcos Seixo e Xoán Carlos Garrido. Os actos culminarán cunha
homenaxe pública o vindeiro día
5, na que estará presente a viúva
de Valenzuela, Mariví Villaverde, xunto a Avelino Pousa Antelo, Neira Vilas, X. Malheiro,
Luís Bará, Herminio Barreiro,
Celestino G. Braña e o presidente da asociación, Matías Rodríguez da Torre.
Coincindido con estas actividades a Consellería de Cultura
deu a coñecer máis detalles do
que poderá conformar o Centro da
Memoria que estará instalado na
Illa de San Simón. Segundo Luís
Bará, director de Promoción e Difusión Cultural, intentarase construír un inventario da represión,
para o que se está a organizar un
traballo de recopilación nos arquivos que gardan documentación
daqueles anos, en Galiza singularmente o Arquivo Intermedio de
Ferrol, “estamos contactando con
toda a xente que ven traballando
nesta materia desde hai anos. Historiadores e investigadores, ademais de importantes esforzos de
recollida de testemuñas orais, como o pioneiro realizado desde a
Universidade de Santiago polo
colectivo Historga e outros promovidos desde a Deputación da
Coruña”. A proposta da consellería non é trasladar arquivos senón
conseguir copias de toda esa documentación dispersa en arquivos
galegos, particulares e tamén do
Estado español.♦

Familiares de represaliados na homenaxe ás vítimas do 36 o pasado día 29 en Vigo.

PÉREZ LEIRA
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A Coruña gasta elevadas sumas
na bandeira e no topónimo

Os caros caprichos
de Paco Vázquez
A.N.T.
A bandeira, o proceso polo
topónimo da cidade, as insercións publicitarias, o ascensor panorámico e o tranvía
son exemplos dos elevados
gastos que implican manter
as teimas do alcalde coruñés.

A bandeira xa está rachada polo vento que hai na zona na que se instalou.

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

PABLO CARBALLEIRA / La Opinión

A colocación dunha gran bandeira española na Coraza, na Coruña, obriga a manter a dous policías municipais de garda permanente durante vinte catro horas
ao día en tres quendas distintas. Francisco Vázquez.
Isto impide danos provocados bunais así o proclamaron: non hai
por actos vandálicos, pero non é outro topónimo que o galego, que é
vacina contra vendavais como o o legal. Porén, o concello da CoruWilma, xa que o polémico estan- ña leva anos gastando millóns en
darte está nun lugar moi exposto xuízos e até pagou os servizos do
carísimo bufete madrileño de Garás inclemencias do tempo.
O problema da protección do cía de Enterría. A cuestión chegou
mastro na Coruña é que require a ao Supremo e a sentenza foi conpresenza permanente e exclusiva traria ás teses de Paco Vázquez.
dunha patrulla porque o alcalde teme que se produza algún acto van- Máis gastos
dálico. Unha estimación económica situou en sete mil euros os gas- As insercións publicitarias meretos que provoca mensualmente cen un capítulo importante nos orunha vixilancia policial que non se zamentos da cidade da Coruña,
pode dedicar a outras actividades. que precisamente se debateron o
Neste sentido, o luns 31 a patrulla luns 31 de outubro. A suma total
destinada nesa bandeira non aten- do presuposto do concello coruñés para 2006 asdeu unha colisión
cende a 184,2 mide vehículos que
llóns de euros, dos
bandeira conta
tivo lugar a dous
que 30,19 millóns
metros de distancorresponden a
cia e tivo que des- cunha escolta
prazarse ao lugar permanente de dous investimentos reais. A partida de
outro efectivo da
policía local.
policías municipais, publicidade para o
ano que vén rolda
O rexedor coos oitocentos mil
ruñés sempre tivo como xa tiveron
euros.
querenza por poOs medios de
ñer á policía local tanto o queimador
comunicación
a facer garda dian- da Praza de María
conseguen un inte de monumentos
vestimento publicomo se se tratase Pita como o Motivo
citario por parte do
dun tesouro. O
Floral
do
topónimo
concello moi elequeimador do monumento da praza deturpado, á entrada vado. Ademais dáse cunha orde de
de María Pita tapreferencia na que
mén contou con da cidade.
non figuran os xorcustodia para que
nais non afectos.
ninguén apagase a
As obras púchama de gas.
Ademais, o motivo floral co nome blicas tamén se rexen por criterios
deturpado que adornaba a entrada análogos. Unha das principais parda cidade tamén tivo unha escolta tidas dos investimentos en 2006,
de un millón cen mil euros, constipolicial continua.
Cuestión aparte é que a ban- túea o “Reformado e liquidación
deira instalada na Coraza pode- do ascensor do monte de San Pería voar sen que os axentes poi- dro”. Trátase dun ascensor turístidan facer nada; de momento, ao co que, xunto co millón trescentos
ser de gran tamaño e estar nun cincuenta mil euros do miradoiro
mastro moi longo, o Wilma pro- do monte de San Pedro, suma un
vocou un desgarro no pano que total que representa a partida
vai camiño de converter a ban- maior de investimentos para este
deira en trapo. Afortunadamente, ano, aínda que por separado están
Francisco Vázquez obviou o no terceiro e quinto posto.
O gusto polas obras en mateprotocolo e non mandou colocar
as catro bandeiras legais: galega, ria turística é toda unha tradición
europea, municipal e española, no consistorio coruñés. O tranvía
co que se evitan os danos polo litoral non ten máis uso que ese:
non funciona como un servizo de
temporal en tres dos casos.
Mais este non é único gasto transporte público conectado á
que sae dos petos dos coruñeses. rede de autobuses, senón que
Outro é o empeño do alcalde en unicamente serve para realizar
manter un litixio que sempre vai uns paseos turísticos dos que non
perder, como o do uso do topóni- sacan moito partido nin os corumo deturpado. A lei é clara e os tri- ñeses nin os turistas.♦

A
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O novo partido créase ‘desde os concellos’

Fundan Terra Galega con vontade de ser a
‘cuarta forza política’
A.E
Ponse en marcha unha nova iniciativa política para converterse na
“cuarta forza política galega”. Chámase Terra Galega e pretende,
como experiencias anteriores, ocupar o espazo do “centro galeguista”. Tamén tenta aglutinar diversas candidaturas municipalistas
que contan con concelleiros e mesmo participan en gobernos locais.
Afirman que nace “desde os concellos”. Polo tanto, semella que o
seu horizonte próximo está fixado nas eleccións municipais do 2007.
A súa cabeza visíbel até o de
agora é Paulo Padín, que fora
conselleiro de Sanidade no goberno tripartito cando militaba
en Coalición Galega. Este vigués
estivo desde aquela nun segundo
plano político e nunca contou
con moito predicamento.
Máis forza política ten hoxe
Unidade por Narón (UN), partido
que detenta a alcaldía con Xan Gato, e que xa leva cinco congresos.
Forza que xa estivo presente na refundación do Partido Galeguista,
no que non entrou finalmente.
Xa daquelas UN propugnaba
a “unificación de todas as forzas
política municipalistas”, pero á
vista das minguadas forzas que
conseguiu o PG, decidiron non
integrarse nas vellas siglas.
Agora afirman que daquela
“non se deron as condicións nin
desde o PG traballaron por que así
fose”. O PG tampouco se presentou ás eleccións autonómicas como pretendía por falta de apoios.
Pensan agora en Terra Galega que
si poden articular os denominados
“independentes” dos diversos concellos galegos, “que xa constitúen
a cuarta forza política de Galiza”.
Consideran que agora van nacer, se cadra, con poucas forzas
pero que co tempo vánselles ir
unindo moitas máis. Mesmo pretenden confluír co PG, con Coalición Galega, con IdeG, con CNG
e outras siglas que con ámbito galego lles dan acollida a numerosos concelleiros. Carballo, Monforte, Vigo, Oleiros... serían os
puntos de máis forza. Os mesmos
que xa estiveron en intentos anteriores de agrupar forzas.
Recoñecen que non existe
entre as candidaturas independentes unha unidade mínima ideolóxica, pois uns proveñen do
PP, outros da esquerda e outros
do centro galeguista, pero pensan que existen un espazo político que non ocupan as tres grandes forzas políticas galegas.
Negan que pensaran ser ponte
para os que puideran quedar fora
do PP logo do seu congreso de xaneiro, aínda que pensan que algúns
descontentos se lles puidesen unir.
As conversas para formar este novo partido comezaron logo
das eleccións autonómicas e o
nome de Terra Galega xa está rexistrado desde antes do verán.
Semellan así enterrar de novo
siglas como Coalición Galega,
ou Coalición Nacionalista Galega, con Vítor Moro ou Henrique
Marfany, pero votan mans doutro home de UCD, Paulo Padín.
A nova dinámica política non
semella que as promesas de
apoios económicos ofrecidas a
anteriores proxectos teñan agora
mellor caldo de cultivo para ma-

terializarse. O que si poden é aumentar os descontentes entre os
que quedaron relegados coa renovación políticas nas grandes
formacións, sobre todo no PP. ♦

Paulo Padín,
no centro, cabeza visíbel
de Terra Galega.

Televisión
galega
Mª PILAR GARCÍA NEGRO
Aínda non perdín a ilusión de que a televisión
galega se converta nunha pertovisión, non
porque teña de informar só do próximo,
senón porque acolla uns informativos e unha
programación que, tal e como estabelece a
Lei fundacional, 9/84, e mais os principios de
programación de 1986, difundan e se
consagren á dignificación da lingua, da cultura e de todos os elementos da identidade galega. A tal ponto, reivindicar o “vello” pode resultar novidade absoluta. Non podo emitir un
xuízo ecuánime sobre a nova (se existe)
programación da televisión que todos
pagamos e que sen dúbida constitúe unha das
institucións autonómicas que debe medrar e
mellorar. A miña ración de consumo televisivo non me dá para xulgar neste sentido. Acla-

ro, tamén, que nunca fun afiliada dos
detractores da chamada tele-gaita, porque non
considero en absoluto que todo o que teña a
ver co noso folklore e riqueza cultural
tradicional haxa de ser marxinalizado ou ridiculizado. Mais, polos vistos, continuamos con
inercias, rotinas e constinuísmos que nada
ben fan ao que a televisión galega debera servir e para nada bon valen. Hai unhas
semanas, un amigo avisoume da emisión dun
debate sobre os orzamentos do Estado e a súa
repercusión para a Galiza (Francisco
Rodríguez, Antón Louro e Alberto Núñez
Feixoo eran os intervinientes, por BNG,
PSOE e PP, respectivamente). A unha da mañá, a hora prevista. Agardei pacientemente
até o comezo real, que foi ás dúas menos
vinte e cinco, como se ve, máis unha vez, en
horario pornográfico, como eu gostaba de o
alcumar nas sesións parlamentares. Foi ben
esclarecedor este debate, dunha hora de duración, e merecía ser visto e ouvido en prime
time e non cuase clandestinamente, como foi.
Unha servidora bota en falta programas (que
os houbo antano), en horario normal, como
os que na TVG moderou unha Amelia
García; ou programas como os que no seu
día, na TVE-desconexión galega, conduciu
Mª Teresa Navaza. Unha servidora quer ver

artistas, escritores, músicos, actores... galegos
con asiduidade e en horarios asequíbeis. Unha servidora defende que as artes
(nomeadamente, cinema e música) de Portugal e/ou en lingua portuguesa pudesen existir
con normalidade, sen nengún paiolismo colonizado, na Galiza, através da pantalla da televisión que, insisto, todos e todas pagamos
(xa se sabe que a lusofobia é unha das modalidades da galegofobia, versión autoodio). En
fin, unha servidora detesta que a TVG dé leccións directas de diglosia e castrapo, en programas de máxima audiencia, onde o novo
consiste en imitar máis e mellor a
“Filomena”, personaxe do San Froilán de
Lugo, que os leitores desta cidade coñecen
ben. Repito: diglosia e castrapo, en grandes
cantidades. Por se non abondase xa coa
deplorábel situación lingüística actual,
cómpre darlle megafonía e reforzo. As novas
autoridades ¿que din a isto? ¿Vamos seguir
aturando o que constitúe unha das cruces, durante case vinte anos, dun governo destinado
a pagar o contrario daquilo para o que
naceu? ¿Alguén tomará cartas no asunto ou
seguiremos padecendo a política da avestruz,
sob capa do popular, entendido no pior e
máis demagóxico dos sentidos? ¿Terá resposta algunha destas perguntas?♦
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O gran na rocha

XOSÉ LUÍS LIÑARES

Lingua e cidadanía para as persoas xordas
A lingua de sinais é un código
de comunicación visual que desenvolveron as persoas xordas
de xeito natural para racharen
co seu illamento a respecto da
comunicación oral, de feito os
xordos defínense a si mesmos
de xeito positivo como persoas
visuais. A lingua de signos, lingua de sinais ou lingua xestual,
segundo as denominacións máis
habituais no mundo lusófono, é
unha adaptación creativa das
persoas xordas á sua eiva auditiva, unha resposta cultural a un
fenómeno biolóxico, cuxa gramática se organiza no espazo a
través dos xestos da cara e dos
movementos das mans, compensando a falta de audición e
garantindo o seu desenvolvemento lingüistico e cognitivo.
Existe o mito de que as linguas
de sinais son universais, pero
sería moi inxenuo pensar que
xordos das partes máis afastadas do mundo que non mantiveron nunca contacto entre si, signen o mesmo idioma, teñan
acordado os mesmos significantes para idénticos significados.
No entanto, as linguas de sinais
son produtos culturais xermolados ao longo da historia, e hai
tantos idiomas como comunidades de xordos sobre a face da terra, e porén variantes dialectais.
Aínda en Galiza hai diferenzas
entre Vigo, Lugo e Compostela,
por citar un exemplo. Tampouco gardan relación coas linguas
orais de cada país nin son meras
transliteracións como algúns
pensan, senón que as súas estruturas responden a unha lóxica
cultural propia dos xordos, e o
alfabeto dactilolóxico só se usa
para deletrear nomes propios;
moitos dos signos son visualmente icónicos, mais tamén
moitos son arbitrarios sen relación co significado. A comunidade xorda é unha minoría sociolingüistica cunha cultura
propia, mais esta consideración
dos xordos ainda non ten moita
predica, a xordeira segue a considerarse maiormente como unha deficiencia ou unha discapacidade. En case todo o mundo, a
educación dos xordos esta dominada por unha pedagoxía terapeutica centrada en curar aos
xordos da súa doenza a través
dunha metodoloxía oralista que
ten como obxectivo que os xordos aprendan a falar, e deste
xeito se “integren” na sociedade
baixo o imperativo de adaptárense á orde social dominante e
de parecérense aos ouvintes.
Pero este modelo ten dado moi
fracos resultados na adquisición
da linguaxe e mesmo das destrezas orais, xa que está baseado
na negación sistemática da propia resposta dos xordos á sua
xordeira, proscribindo o uso da
lingua de sinais no currículo escolar e negando a sua utilidade
como ferramenta na educación
dos xordos, deixando o seu uso
limitado aos patios dos colexios, e creando unha marxinación lingüística que priva non

só da lingua, senón do acceso á
mesma linguaxe como canle para vehicular pensamento, coñecemento e comunicación interpersoal. No modelo oralista dominante os xordos aprenden a
producir sons e fonemas, mais
con gran dificultade e esforzo
conseguen interiorizar significados e adquirir unha boa competencia oral ou de lectura nos
beizos. Para agravar esta situación, a LOXSE decretou no seu
día a disolución de moitos centros específicos para xordos e a
“integración“ preferente en centros ordinarios, o cal ten significado a dispersión dos alumnos
xordos –un aquí e outro acolá–,
que ao non entraren en contacto
uns cos outros, perderon a oportunidade de adquisición da lingua de sinais no contexto informal das relacións entre iguais
na escola, quedando privados
de acceso á linguaxe; nestas circunstancias a xordeira pode
converterse nunha terríbel discapacidade. Os resultados están
á vista, os xordos en Galiza acadan moi pobres resultados educativos e baixos niveis de inserción sociolaboral ao remate da
etapa escolar que configuran
unha situación de risco de exclusión social, só atenuada polo
traballo que desenvolven neste
eido as asociacións de xordos e
a propia Federación de Asociacións de Xordos do País Galego. O feito da educación terse
convertido no principal atranco
ao desenvolvemento social das
persoas xordas explica que en
todo o mundo teña sido esta a
loita principal do seu movemento asociativo, que centrou a
meirande parte dos seus esforzos políticos en mudar esta realidade para conquerir o dereito a
unha educación bilingüe que incorpore no currículo escolar a
lingua de sinais como primeira
lingua, e como segundas linguas as orais que sexan obrigatorias. As súas reivindicacións
fican a medio camiño entre o
discurso da discapacidade –que
esixe o artellamento de respostas desde a política social– e un
discurso culturalista –que se insire na corrente das linguas minoritarias e dos nacionalismos
periféricos emancipatorios que
xorden en resposta a procesos
históricos de marxinación lingüística e cultural. Unha das loitas históricas do movemento
asociativo xordo foi a defensa
da lingua propia, da cultura e da
identidade xorda, e dende esta

perspectiva a exixencia do reco- aprobou remitir ao parlamento
ñecemento oficial da lingua de un anteproxecto de lei que recosinais ao mesmo nivel que as ñece a Lingua de Signos Espaoutras linguas oficiais do Esta- ñola (LSE) –modalidade común
do. Este tipo de recoñecemento signada no Estado– e garante o
existe en Finlandia, onde a lin- dereito á sua aprendizaxe, coñegua de signos finlandesa é a lin- cemento e uso, así como a creagua vehicular no ensino, e a ba- ción de centros de ensino bilinse sobre a que se constrúe a gües, contemplando a posibiliaprendizaxe do finlandés oral e dade de incluir a LSE como
dunha outra lingua oral extran- asignatura optativa para o conxeira, o inglés. Tanto o finlan- xunto do alunado ouvinte. O redés oral coma o inglés, son ad- coñecemento inclúe tamén a
quiridos con facilidade polos Lingua de Signos Catalana
xordos como segundas linguas, (LSC), ainda que tanto os linacadando moita mellor compe- güístas expertos como as persotencia que nas metodoloxías as xordas concordan en que a
oralistas. Este modelo de educa- LSC non é unha lingua diferención bilingüe ten amosado re- te da LSE, senon unha variante
sultados moi positivos: os xor- da modalidade común sen mais
diferenzas de lédos acadan altos
xico das que poiniveis educativos
dan existir en
e de inserción las xordos
Galiza ou en calboral que os hoquera outra parte
mologan ao resto
en
Galiza
acadan
do Estado. Os
da poboación do
xordos de Catapaís e conformoi pobres
lunya defendemando unha siresultados
ron o recoñecetuación de verdamento desta dedeira igualdade
educativos
e
nominación para
de oportunidaremarcaren o feides. Mesmo en
baixos niveis
to diferencial e
Portugal, aínda
de
inserción
acadar deste xeique a realidade
to o apoio dunha
educativa
dos
sociolaboral
clase política caxordos non é de
talá que non tería
todo favorábel e
ao
remate
apoiado
unha
segue dominada
polo oralismo, a
da etapa escolar” lingua de signos
co alcume de
Constitución re“española”, polo
coñece no seu arque este recoñetigo 74 a língua
gestual portuguesa como “ins- cemento responde máis a critetrumento de expresión cultural e rios políticos que intrinsecade acceso á educación e á igual- mente lingüísticos; unha situadade de oportunidades”. É de ción semellante é a que ocorre
salientar que o pasado 16 de se- coa denominación do catalán
tembro o Consello de Ministros como valenciano, unha mesma
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lingua con dúas denominacións
en conflito. Porén, pode ser discutíbel a denominación desta
modalidade como “española”,
máis o certo é que hai unha única lingua común que usan os
xordos do Estado, con diferentes
variantes, e aínda con moitas semellanzas coa portuguesa. O
que hai que entender é que a
identidade xorda se rexe por parámetros diferentes aos das
identidades nacionais do Estado
Español. Pero alén dos mimetismos forzados entre ambas as
identidades, o que verdadeiramente importa agora é o que significará esta lei na mellora das
condicións de vida das persoas
xordas, garantindo o seu acceso
a recibir educación na propia
lingua. Este anteproxecto ten
unha transcendencia histórica
que colocará o Estado Español a
carón da Europa máis avanzada
en políticas de benestar social en
materia de discapacidade. O texto responde a unha das arelas
históricas do movemento asociativo e foi valorado con gran
satisfacción que se expresou na
celebración do Día Mundial das
Persoas Xordas o pasado 1 de
outubro, con manifestación multitudinaria en Madrid, que este
ano estivo marcada por esta conquista social e polo ambiente
festivo baixo o lema: “lingua de
signos: un idioma de toda a sociedade”. O 19 de outubro, tamén o vicepresidente da Igualdade e do Benestar da Xunta,
Anxo Quintana, fixo unha declaración institucional recoñecendo a lingua de signos en Galiza, o cal foi saudado con moita
ledicia polas persoas xordas do
noso país que por primeira vez
reciben un recoñecemento deste
nivel. Confirmase deste xeito a
anunciada revolución tranquila
dunha política social que levaba
anos atrancada nesta materia. As
persoas xordas aspiran tamén a
que este recoñecemento figure
no novo Estatuto e seguro que o
conseguen. Unha sociedade democrática que se precie non pode deixar unha parte da súa poboación no rego do subdesenvolvemento social e educativo, e
tanto este anteproxecto de lei
coma o recoñecemento institucional da Xunta expresando a
vontade firme de garantir o seu
uso na educación e noutros eidos da vida cotiá, se son levados
á práctica política e aos orzamentos, mudarán a vida de moitas persoas xordas rematando
con séculos de marxinación lingüística, cultural e educativa. É
unha moi boa noticia con pouca
repercusión mediática, pero non
por iso menos importante. Comeza unha nova andaina para as
persoas xordas e xordocegas, un
tempo novo co que levan soñado
moitas xeracións de xordos, unha saída ao longo e escuro tunel
da sua historia, por iso quero expresar a miña ledicia e os meus
parabéns a todos eles.♦
X.L. LIÑARES BARBEITO é sociólogo.
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María Blázquez con José, fillo dela e de Gómez Gayoso, retratados no cárcere de Álcala de Henares á altura de 1958. Á dereita, Concha Abad e Gómez Gayoso na Habana co seu fillo Xosé Gómez Abad en 1941.

Mª Blázquez foi a derradeira compañeira do guerrilleiro executado por Franco

A muller esquecida de Gómez Gayoso
X. ENRIQUE ACUÑA
Á súa vida podía ocupar as mellores páxinas de “Los girasoles ciegos” de Alberto Méndez ou ser protagonista dalgún dos relatos da
“Memoria de Ferro” de Antón Patiño e, o seu longo devir nos cárceres franquistas, convertila en modelo tráxico para Ernesto Caballero e o seu drama “Presas” que trata sobre as mulleres nas cadeas da ditadura. As tres, obras que hoxe asombran ao lembrar
vidas truncadas pola asonada militar franquista. Un legado de
morte, crimes e torturas que non consegue aínda abandonar a
tampa que lle botou por riba, tanto o propio rexime ditatorial como aquel que naceu ao abeiro da Contitución española de 1978.
Falamos de María Blázquez como poderíamos falar de tantos
homes e mulleres sobre os que a
transición política e os seus pactos botou unha laxe indigna e
pesada. Significou esquecer a
loita e o sufrimento colectivo
dunha xeración comprometida
na libertade. Xusto o que fixeron María e o seu compañeiro
Xosé Gómez Gayoso desde a
guerrilla antifranquista en Galicia. Franco condenou a Gayoso
a morrer executado a garrote vil
un día de 1949.
Militante do Partido Comunista de España a súa morte circulou como un mito propagandístico entre a colonia exiliada e
a súa execución foi utilizada como unha arma para presionar
desde certos gobernos occidentais sobre a política represiva do
xeneral Franco. Gayoso fora detido na Coruña o 12 de xullo de
1948 en medio dunha balaceira
que tiña como fin desarticular á
plana maior do PCE en Galiza.
Unha organización clandestina
totalmente implicada na loita
guerrilleira e daquela liderada
polo propio Gómez Gayoso. O
operativo policial significou a
detención de once camaradas;
entre eles, Antonio Seoane, o
xefe do destacamento armado
do PCE e María Blázquez, compañeira de Gayoso, xunto a Clementina Gallego e Josefina G.
Ludeiro. Seoane sería tamén
executado e María, ao igual que

a súa parella sentimental, foi
gravemente ferida polos disparos da brigada político social
coruñesa durante a detención.
Xosé Gómez Gayoso, natural de Maceda, onde nacera en
1909, formouse politicamente
en Vigo, primeiro nas fileiras
socialistas, e logo, por man de
Manuel Garcia Filgueira e sobre
todo do comunista pontevedrés
Eugenio Urtaza, con quen coincidiu en Lavadores na súa etapa
como mestre normal. Convertiuse o profesor Gayoso nun
prezado cadro comunista mimado polos seus xefes obreiristas
que non dubidaron en recomendalo para afianzar en Madrid a
súa formación política. Casado
con Carmen Díaz, unha obreira
conserveira con quen compartía
militancia política, os feitos de
xullo de 1936 van collelo na capital da república. Queda pois
separado Gayoso de Carmen e
das dúas fillas que tivera en común, Socorro e Pilar.
Entre 1936 e 1939 a súa vida
política é o arquetipo de cadro
comunista. Adosado ás Milicias
Galegas, cumpríu ás ordes de
Francisco Antón, o home da Pasionaria, e mereceu unha estancia na URSS para ampliar a súa
formación tanto militar como
política. Case un ano lonxe dunha fronte daquel batalla que o situaría ao lado doutros comunistas galegos como Ramón de Valenzuela, Mosteiro, Líster, San-

tiago Álvarez, Francisco Caridad, Delgado Gurriarán ou aquel
Ramón Guerreiro cunha biografía tan semellante a de Gayoso
na guerrilla antifranquista andaluza. Tempo tamén para coñecer
en Barcelona á funcionaria do
PCE Concha Abad. Ía ser a súa
segunda compañeira e ao seu par
sabería da derrota e do exilio,
primeiro en Franza e, despois, en
México, Republica Dominicana
e Cuba. Na Habana tería con ela
ao seu fillo José e desde a capital
cubana organizaría o seu ingreso
clandestino en España a fin de
colaborar na reorganización do
partido.
Compañeira de clandestinidade
É xusto cando logra inserirse na
estrutura de dirección do PCE
en Madrid cando coñece a María Blázquez. Logo dunha intensa etapa na capital, a súa organización encoméndalle en 1945 a
marcha a Galiza para que lidere
a reorganización nas cidades e
dirixa politicamente á guerrilla.
Co encargo de disimular a súa
presenza, vai acompañalo María Blázquez, daquela mera
compañeira de partido. Viven
como falsa parella durante os
duros meses de clandestinidade
coruñesa e vai ser o día a día
quen os aboque a converterse en
amantes. María Blázquez soubo
que estaba embarazada de Gayoso logo da súa detención. Ferida gravemente, unha bala entroulle no ventre e foi nun hospital coruñés onde lle informaron que agardaba un fillo.
No Consello de Guerra polo
que condenaron a morte a Gayoso e Seoane, a ela caéronlle
vinte anos. Nunca volveu a ver
ao seu camarada e o pai do seu
fillo. Pola contra, o partido comezou unha áxil e importante
campaña para salvar as vidas

dos seus dirixentes galegos na
que cumpriron un claro papel
propagandístico as cartas que
Gayoso escribira a súa compañeira en Cuba Concha Abad.
Aínda que non poucos tramos
delas desprenden, a tan lícita
como burocrática, man prosaica
do partido, o certo é que Concha
Abad, alto cargo da PCE, convértese na muller oficial de Xosé Gómez Gayoso. Nin a súa
muller galega Carmen Díaz, nin
a súa compañeira de armas e
clandestinidade, María Blázquez, pasan a ocupar lugar na
campaña oficial do PCE en defensa dun Gayoso que definitivamente vai ser executado.
A María Blázquez agardábanlle longos anos de cárcere.
Primeiro na Coruña e logo na de
Segovia. Neste penal mantén
unha folga de fame cando o seu
embarazo andaba polos sete
meses. Un testemuño da súa
compañeira de presidio Manolita del Arco lembra como, xa saída de contas, foi transladada á
prisión de mulleres de Madrid,
“Maternal” denominábanlle os
franquistas, daquela dirixida
pola sinistra María Topete.
Encontro dos irmáns
Obrigada a deixar o seu fillo José ao cargo da súa irmá, o tráxico periplo carcelario de María
Blázquez continuará por Málaga un ano, Saturrarán, voltará a
Segovia e remataría de cumprir
a pena imposta na prisión de
Álcala de Henares. Sairía en liberdade un 20 de abril de 1963,
quince anos despois de ser detida, cando xa novas xeracións
que non coñeceran a guerra nin
a postguerra se enfrontaban ao
franquismo.
Fóra do cárcere, lembra tamén Manolita del Arco, vai sentir unha enorme decepción a

conta da irmá que lle coidara
aos seus fillos (tamén se fixera
cargo dunha filla que tiña dunha
anterior relación). Tanto esta
como José Gómez Blázquez, recibiran unha educación afastada
dos ideais de María e rexeitaron
á súa nai no peor dos momentos. María Blázquez tamén se
sentiu esquecida por un partido
que tentaba borrar a calquer
prezo os episodios de loita armada. Non lle quedou outro camiño que o exilio e alí non lle
poido ir peor. Un cancro de mama minouna. Cega e grangenada, logo de non superar as radiacións, morreu nun hospital
de Paris en setembro de 1965.
Mentras en Cuba, logo de
colaborar coa guerrilla anti-Batista de Fidel Castro, Concha
Abad ocuparía postos de responsabilidade no organigrama
revolucionario. Mesmo, voltas
da vida, en 1972 é destinada á
embaixada de Cuba en Madrid.
Morrería en 1976, como ten
contado Xosé Neira Vilas. José,
aquel fillo habaneiro que tiveran Concha e Gómez Gayoso,
tamén con cargos públicos no
castrismo, visitou España en
1968 e fixo todo o posíbel para
coñecer a seus irmáns. Testemuñou ante Neira Vilas como localizou ao irmán, do seu mesmo
nome, nado da relación con María Blázquez e tamén a Pilar, a
filla que en Vigo tivera con Carmen Díaz. Socorro, a outra irmá, xa morrera vítima da tuberculose. Pilar, quen visitara con
Socorro ao seu pai preso no cárcere da Torre na Coruña, gardaba como tesouro o traxe cheo de
sangue co que detiveran ao seu
pai en xullo de 1948. Tamén o
mesmo día no que María Blázquez interpuxo o seu corpo para
que as balas policiais non bateran no corpo de Xosé Gómez
Gayoso, o seu compañeiro.♦
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Anuncio do conselleiro de Medio Ambiente

O Goberno suspende
24 minicentrais e impón
unha moratoria a outras 14
H. VIXANDE
O conselleiro de Medio Ambiente,
Manuel Vázquez, anunciou nunha comparecencia no Parlamento
que o Goberno vai suspender os
trámites de 24 minicentrais que
estaban en tramitación e negociar a moratoria doutras 14 que
están concedidas pero pendentes de completar algún trámite.
A necesidade de protexer unhas
depauperadas bacías galegas con
99 minicentrais xa en funcionamento, foi o argumento que empregou no Parlamento o conselleiro Manuel Vázquez. De todos xeitos, trátase dun anuncio que se
produciu no decurso dun discurso
xeral dedicado ao medio ambiente. Por esta razón, o conselleiro
non dixo con concreción cales das
pequenas centrais hidroeléctricas
están incluídas nesta decisión.

M. Vázquez, conselleiro de Medio Ambiente.

Aínda que si citou no número, a
cantidade de minicentrais que están
solicitadas é maior das 24 cuxos
trámites decidiu suspender a Consellaría de Medio Ambiente, por
esa causa é imposíbel determinar
cales son concretamente as afectadas. Unha portavoz de prensa da
Consellaría sinalou que de momento a Administración non vai citar as
centrais afectadas pola suspensión.

No que atinxe ás outras 14
minicentrais, as que están concedidas pero cuxos trámites non
están completos na súa totalidade, tampouco se sabe cales están
afectadas porque neste caso o
número de minicentrais nesta situación tamén é maior que o
anunciado pola Consellaría. A
Administración tratará de establecer unha moratoria para estas
centrais, indicou a Consellaría.
Hai, iso si, outras dúas minicentrais as de Vila de Cruces e Touro,
que teñen unha vía xudicial en marcha. Nestes casos, os respectivos
concellos concederon licenza e a
Xunta unicamente puido suspender
a expropiación de novas fincas para as obras. Neste caso, a Consellaría de Medio Ambiente indicou que
a Administración autonómica non
vai dar máis pasos en tanto non estea esgotada a vía xudicial.♦

Reforma laboral e
descentralización produtiva
LUÍS BURGOS

É pouco probábel que haxa unha reforma laboral. Os empresarios
prefiren a situación actual, que degrada as condicións laborais
dos traballadores, antes que pactar melloras para os asalariados.
Despois da reunión de José Luis Rodríguez Zapatero con Gaspar Llamazares e Joan Herrera, de IUICV, o presidente do goberno español volve insistir
en que non se vai impor unha reforma laboral unilateral que non fose previamente pactada no ámbito
social e político. No actual contexto, este tipo de declaracións son un balón de osíxeno para a patronal.
Xa empezan a aparecer opinións “independentes”,
en xornais como ABC ou El Mundo, teoricamente alleas ás negociacións entre as organizacións empresariais
e sindicais españolas, que poñen en cuestión unha negociación de cativos resultados previsíbeis e que prefiren que se deixen as cousas como están. Tal como está a guerra política tampouco queren que neste fronte
o goberno se apunte ningún tanto.
En realidade iso é o que prefire a patronal, que
as cousas queden como están. Porque a reforma laboral que eles pretenden estase realizando día a día
na realidade do mundo do traballo a través da desregulación efectiva que se produce por mor da descentralización produtiva xeneralizada.
A precariedade do emprego nas subcontratas,
empresas auxiliares ou dependentes; a flexibilidade
salarial e a desigualdade entre os fixos das empresas
principais e os temporais das empresas dependentes;
a mobilidade funcional; a flexibilidade horaria; a individualización das relacións personais, a carencia de
representación efectiva do persoal e a merma do poder sindical nas subcontratas, dado o pequeno tamaño destas, son feitos vencellados ao fenómeno de
descentralización produtiva. Se a isto lle sumamos a
incidencia en canto ás condicións de traballo do fenómeno da inmigración, entenderemos rapidamente
por que a patronal non está disposta a subscribir
acordos que limiten a temporalidade ou regulen a
subcontratación. Mellor que as cousas sigan coma
até agora, con grandes beneficios e cantidade de emprego dispoñíbel. E se as cousas veñen mal no futuro, menos custos de reconversión.

Con este panorama a patronal seguirá insistindo
na rebaixa dos custos do despedimento, sobre todo
cando o goberno, na liña trazada no claudicante acordo de 1977, propón estender a indemnización de 33
días por ano, e un máximo de 24 mensualidades, a todos os contratos novos. Pero coñecendo a quen están
nesa mesa negociadora tampouco este é un tema que
lles preocupe moito. Na realidade, outros traballan
por eles e a súa economía vai ben. Cambiouse o modelo de formación profesional continua para beneficiar os empresarios e a CEOE . Agora o goberno do
PSOE, a modo de sinal de boa vontade, está disposto a cumprir unha vella reivindicación patronal en relación ao FOGASA, incorporando para os orzamentos do 2006 unha rebaixa do 50% da cotización.
Izquierda Unida, despois da entrevista con Zapatero avalía positivamente a garantía dada polo
presidente de que non haberá reforma laboral se
non está pactada previamente e comunicada ás forzas de esquerda. Demasiada inxenuidade política.
O que as forzas de esquerda e os sindicatos tiñan
que estar esixindo é que un goberno que se denomina socialista propoña medidas favorábeis aos
traballadores e que en vez de falar tanto dos males
da precariedade se aborden reformas integrais da
descentralización produtiva, que solventen a causa
fundamental desa precariedade e do deterioro conseguinte das condicións de traballo.
Esperar aos froitos do chamado diálogo social é
unha trampa fatal, xa que se hai acordo será un
acordo descafeinado que volva incidir na liña aberta en 1977, isto é: na rebaixa do despedimento. E se
non hai acordo, nin hai a foto que tanto lles interesa aos que gobernan e tan pouco á cúpula patronal
e ao seu partido, a situación real da clase traballadora seguirá deteriorándose irremediabelmente.♦
LUÍS BURGOS DÍAZ é o representante da CIG
no Consejo Económico y Social.

A desmontaxe
da rede clientelar
MANUEL CAO
Talvez un dos retos prioritarios do novo goberno dende o punto
de vista económico, político e social sexa a destrución da rede
clientelar asentada na estrutura de poder creada no período da ditadura franquista e alimentada e utilizada no seu beneficio polos
executivos existentes até agora na Xunta. Os efectos prexudiciais
para o deseño e implementación das políticas públicas son enormes e, cómpre dicilo, non será efectivo ningún cambio real en
Galicia se permanecen os vicios actuais á hora de asignar recursos públicos, á hora de poñer en marcha os investimentos e infraestruturas e á hora de manexar o poder inmenso que a lexislación administrativa lles dá aos líderes socioelectorais ou caciques
locais que dominan boa parte dos concellos de Galicia. O concepto de micromercados de voto desenvolvido polo autor deste
artigo pode servir para entender e explicar o comportamento socioelectoral e as dinámicas económicas e sociais de comarcas do
interior caracterizadas polo envellecemento da poboación, a desestruturación das familias, o poder absoluto da burocracia política local e provincial e a impunidade á hora de executar decisións en materia de investimentos, contratación de persoal, prestación de servizos públicos e acordos administrativos.
Impresiona a enorme cantidade de fondos da UE dilapidados en proxectos absurdos, negativos para o desenvolvemento
local, contrarios aos principios que guían os propios fondos
(respeto ambiental, infraestruturas e equipamentos para resolver o déficit estrutural para o desenvolvemento), é dicir, en proxectos realizados no único beneficio da rede clientelar dos líderes socioelectorais que intercambian favores, privatizan o
uso dos recursos públicos e modulan ao seu antollo decisións
colectivas co único obxectivo de enriquecerse. Nesta lóxica, os
fondos reclamados sempre serán insuficientes pois polo saco
sen fondo da rede clientelar desaparecen sen deixar rastro nun
modelo parecido ás axudas concedidas aos líderes dalgúns países africanos e latinoamericanos que acaban en contas suízas,
bens de luxo e palacetes para os parentes do sátrapa.
As vindeiras eleccións municipais serán un momento clave
na historia de Galicia pois nelas ratificarase ou non o cambio político-económico do 19 de xuño. A demolición das redes clientelares e a instauración de facto da democracia nas institucións locais ha de ser un obxectivo fundamental da acción de goberno do
bipartito e, nesa liña, son moi acertadas as medidas das consellarías de Medio Rural e Medio Ambiente ao cancelaren convenios
de financiamento de obras ou equipamentos completamente contrarios ás necesidades da economía e a sociedade local e ao respecto que se merece o medio natural e o bon goberno no uso dos
recursos públicos. Non viría mal que o goberno bipartito crease
unha estrutura ad hoc especificamente orientada a acumular información sobre a viabilidade, sentido económico e control de
legalidade de proxectos que ás veces reciben financiamento de
varias consellarías e que deberían ser anulados de inmediato para cortar a hemorraxia de fondos estragados e avanzar nas políticas de aforro público tan necesarias nun horizonte de recortes
tanto na UE como no Estado. A Consellaría de Obras Públicas
ten unha función especialmente importante a este respecto pola
súa capacidade de investimento en términos cuantitativos e polo
uso irregular que algunhas deputacións provinciais como a de
Ourense e a de Lugo fan dos recursos públicos recibidos.

PACO VILABARROS

‘As vindeiras eleccións municipais
serán un momento clave na historia
de Galicia por ratificarase ou non o
cambio político-económico
do 19 de xuño”
A fraga de corrupción e malversación de recursos que se
agocha en certos lugares do interior explica, ao menos en parte, o éxodo cara ás cidades e comarcas costeiras nas que a
existencia dunha sociedade civil forte e a dinámica económica e social dificultan o consolidamento de redes clientelistas
que obstaculizan o desenvolvemento económico.♦

O Congreso abre
a nova etapa de reformas autonómicas
CÉSAR LORENZO GIL
O Congreso dos Deputados
aprobou, con todos os votos da
cámara agás os do PP, admitir a
trámite a reforma do Estatut de
Catalunya. O pasado 2 de novembro abriuse, desde o punto
lexislativo, unha nova época no
deseño autonómico do Estado.
O balbordo previo ao debate no
Congreso dos Deputados do proxecto de reforma do Estatut catalán deulle paso ao diálogo parlamentario. Dentro da cámara, só
as palabras de Mariano Raxoi racharon a dialéctica proclive ao
diálogo que posibilitará que comecen os traballos da comisión
estatutaria de emenda do texto
aprobado no parlament para poder ser finalmente ratificado nunha segunda votación denantes de
ser sancionado polo Senado.
Este complexo mecanismo
que se iniciou o pasado 2 de novembro é o primeiro que reforma
a configuración plurinacional do
Estado desde a transición. “É a
primeira proposta de Estatut que
propón un parlamento catalán”,
destacou Josep-Lluís Carod-Rovira, líder de ERC e un dos representantes da cámara autonómica en Madrid neste proxecto.
E este proceso ábrese grazas á
decisión do presidente de manter
a palabra de aceptar calquera reforma que chegase de Catalunya
sempre que respectase a constitución e obtivese un amplo consenso parlamentario. A esta promesa
agarráronse durante toda a sesión
parlamentaria os representantes
das catro forzas catalás presentes
en Madrid (PSC, CiU, ERC e Iniciativa per Catalunya). “Esta é unha proposta democrática, nacida
do diálogo entre cataláns, que merece respecto e valentía para poder acabar convertida en realidade
grazas ao esforzo de pacto das
cortes españolas”, dixo Artur
Mas, líder de CiU e tamén representante do parlamento catalán.
Para os políticos cataláns, a
proposta de reforma amplía os
horizontes de España e “non rompe nada”. Os tres representantes
do parlament incidiron no carácter nacional de Catalunya e na ne-
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cesidade de entender o Estado español como un ente plurinacional. “Non quero que me digan
que non podo ser catalá en España nin aceptar que España ten que
ser un país pequeno e cerrado”,
explicou Manuela de Madre, a
voceira do PSC nesta ocasión.
Na presentación do texto incidiuse na forma do Estatut máis
ca no fondo, aínda que os tres representantes, ao igual que fixera
Juan José Ibarretxe cando presentara o proxecto vasco, pediron “máis autogoberno para ter
máis progreso e máis liberdade”.
Zapatero, dialogante
O presidente do goberno central,
José Luis Rodríguez Zapatero,
optou polo “talante” e unha chamada á responsabilidade e ao
diálogo para “mellorar o texto”.
Zapatero criticou o centralismo
pechado e os chamados incendiarios do PP pero tamén recoñeceu
que haberá cambios profundos
no proxecto de reforma antes de
volver a Catalunya. “Hai termos
que non se poden aceptar desde
unha óptica xeral”. Pero o presidente en ningún momento atacou
frontalmente os tres aspectos
máis controvertidos do texto: o
concepto de Catalunya como nación, o financiamento autonómico e a blindaxe de competencias.
Utilizando a sutileza e unha
linguaxe razonada, defendeu considerar a Catalunya como “identidade nacional” para superar o
atranco nominativa en referencia
á constitución. Defendeu a solidariedade entre as autonomías e
avogou por incluír un sistema financeiro común para todo o Estado (velaquí o problema máis grave para a comisión estatutaria).
Criticou algunhas das pautas en
materia de competencias exclusivas para Catalunya e pediu que
non se caese, por contraste, “nunha descentralización excesiva”.
Mais Zapatero tamén gabou
aspectos do texto como a referencia aos dereitos civís, “cunha desmiuzación loábel” e aos
“retos do futuro”, como a mundialización, o fenómeno migratorio e a integración europea.

Josep Lluis Carod Rovira (ERC), Artur Mas (CiU) e Manuela de Madre (PSC).

Raxoi, “liberal”
O presidente do PP optou por un
discurso electoralista e directo. Mariano Raxoi abandonou a elegancia
firme que usara “contra” Ibarretxe
e apostou por criticar as propias
fontes do catalanismo. “Vostedes
queren levarnos ao século XVIII.
Como se non existisen a revolución
francesa e a declaración dos dereitos de Thomas Jefferson”.
Raxoi criticou os dereitos colectivos para Catalunya e definiu
o PP como “o único partido que
defende a constitución en España”. Nos ataques ao PSOE baseou boa parte do seu discurso.
“Este debate ten lugar, única e
exclusivamente, pola conxuntura
de que hai un goberno en España
débil e amigo de aventuras”.
As reviravoltas dialécticas de
Raxoi acenderon os seus compañeiros de bancada, que recibiron
con apupos a Josep Antoni Duran
i Lleida, portavoz parlamentario
de CiU. Duran recordou que o
Estatut do 1979 se aprobara contra os desexos de Alianza Popular, partido no que daquela militaba o propio Raxoi. Atacou os
populares por non seren francos
nin coherentes en asuntos como a
soberanía nacional. “Impórtalles
moito que Catalunya poida ter
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mecanismos de control sobre os
impostos que se recadan no seu
territorio, pero nada lles importa
que teñamos peor educación ou
sanidade ca outras comunidades;
ou o que ten máis graza, que España cedera o control sobre tipos
de xuro e moeda a outra institución, totalmente allea ao Estado”,
recordou. Duran tamén lembrou

que a administración única, tamén vapuleada, era “proposta
bandeira” do ex presidente galego Manuel Fraga.
O resto de grupos defendeu a
proposta por “xurdir da democracia” e volveu criticar o PP por “automarxinarse”. A votación aprobouse por maioría absoluta. O PP
voltou ficar só no congreso.♦

Francisco Rodríguez:
‘A proposta busca cambiar
un Estado irracional por un
plurinacional e democrático’
O portavoz parlamentario do
BNG, Francisco Rodríguez,
gabou a proposta do parlament
e pediu “unha interpretación
democrática do título VIII da
constitución” para aceptar “a
maior parte do texto”. Rodríguez salientou que a reforma
busca non só un futuro para
Catalunya senón unha redefinición do Estado. “A proposta
busca cambiar unha España
irracional, mítica, dominante e
agresiva por unha España plurinacional, unha tarefa que é
un deber político e unha verdade empírica”.
O deputado do BNG considera que o Estado plurinacional é a mellor maneira de
encarar un futuro “construído
entre todos” e no que todos os
cidadáns se sintan cómodos.
“Esta filosofía é a que representa a proposta do Estatut”.
A respecto do nome de nación, Rodríguez lembrou que o
concepto de “nacións de España” está presente na historiografía de España e recordou
que o proceso de integración

no Estado moderno fíxose con
violencia tanto no caso catalán
como no galego e vasco. “Aínda que a historia manipulada
poida dicirnos o contrario, sabemos como se construíu a España moderna”.
Rodríguez, lembrando o
discurso de Castelao no debate
sobre a aprobación do Estatuto
catalán do 1932, defendeu o
deber de Galiza de rachar “25
anos de submisión, 25 anos de
ideoloxía negadora das nosas
potencialidades”. O deputado
galeguista esixiu reformas tamén en Galiza. “Queremos
nós tamén un Estatuto que nos
permita desenvolvernos con
plenitude e abandonar ese ideario de autonomía subsidiada
que vive na maior das felicidades posíbeis”.
Para Rodríguez, agora chega o momento dun cambio de
óptica na concepción unitaria
de España. “O Estado debe
construírse mediante o libre
consentimento das nacións e
rexións que integran España”,
concluíu.♦
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Os partidos cataláns lembran
que o Estatut foi consensuado e que respecta a constitución
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Informacións
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

O

sábado 15 do
pasado outubro
unha manifestación
de miles de persoas
percorreu rúas de
Salamanca en
solidariedade coa
revolución cubana e o
proceso bolivariano, como
xa informou este
semanario. Quen segue as
relacións internacionais e
le informacións distintas
ás dos poderosos medios
de comunicación pode que
estea informado, mesmo
que o noso país estivo
representado de xeito
numeroso. Pero a gran
parte da poboación só tivo
oportunidade de ver unha
breve referencia na
televisión e algunha liña
nalgún xornal na que facía
referencia a Batasuna, iso
tan socorrido. Por
exemplo, ignórase que
unha parte importante da
delegación que acudiu de
Portugal foi retida a 40
quilómetros da capital
castelá, onde sufriron
trámites de identificación
que supuxeron que non
chegasen á hora. Xa
sucedera hai anos cando
houbera un cumio da
Unión Europea en Sevilla
e nada se dixo –A Nosa
Terra deuno na portada.
O acto de Salamanca,
organizado por un foro
social que agrupaba máis
de 40 organizacións, tiña
previsto o seu remate nun
pavillón municipal. As
xestións pertinentes deron
un resultado positivo, pero
a uns días da data o
concello salmantino,
gobernado pola extrema
dereita, que mente e fai
demagoxia co tema dos
arquivos expoliados polo
exército vencedor no 39,
negou o permiso para o
acto, imposibilitando
mesmo alternativas
noutros concellos ou de
carácter particular.
O internacionalismo
como esperanza noutro
mundo, precisa de que os
seus órganos de expresión
espallen as súas ideas, de
que os pobos dialoguen
entre si, lonxe do protocolo
dos gobernos. Ser quen de
chegar a onde os medios
de comunicación do
sistema non queren que
cheguemos. A rede
alternativa da internet é
unha das posibilidades,
sempre que non se esqueza
que no planeta é
minoritaria, dado que a
metade da poboación
mundial nin tan sequera
fixo xamais unha chamada
telefónica. Traballar polo
que nos une e non berrar
polo que nos separa é unha
tarefa complicada, pero
imprescindíbel.♦

Bernanke, Greenspan e
a economía mundial
XOSÉ F. PÉREZ OIA
Estes días tivemos ocasión de escoitar unha
noticia, recollida na prensa económica, pero
pouco destacada en xeral, do nomeamento de
Ben Bernanke como sucesor do actual presidente do Sistema Federal de Reserva dos Estados Unidos, Alan Greenspan, que se retirará,
en certo olor de económica santidade, ao remate deste ano. O nomeamento ten unha importancia extraordinaria porque o seu posto é,
sen dúbida, o máis importante a nivel da economía global. Iso porque imprime o rumbo da
política económica monetaria dos EE UU, coas subseguintes repercusións no resto do mundo, e tamén porque formula a interrogación de
estimar se o seu acceso ao máximo poder económico mundial indica unha inflexión, un novo posíbel rumbo da política económica norteamericana e conseguintemente do resto dos estados ou se seguiremos desenvolvéndonos
nunha certa atmosfera de indefinición.
A análise dos diferentes economistas e
politólogos estadounidenses que se ocuparon
do caso son discrepantes, porque se ben algúns opinan que a fortaleza da economía dos
EE UU é moi grande e capaz de lograr unha
suave aterraxe no caso de que houbese que
introducir políticas económicas restritivas,
outros opinan que existe un grave risco de recesión transmisíbel (como Volker ou Roach),
dado que os problemas de desequilibrio da
economía non fixeron máis que agravarense
durante os últimos anos e que son nomeadamente diferentes aos que tivo que afrontar
Greenspan durante o seu longo mandato.
Existen tamén os que, como nun recente libro
de G. Rose, pensan que unha posíbel fase restritiva desinflacionista inscríbese nun certo
péndulo cíclico no que ás fases expansivas do
sistema siguen outras contractivas coma a
que Volker encarnou non hai moito tempo.
É xa evidente que o descenso de popularidade do presidente Bush propiciou un cambio
no método de elección pois, mentres que no
caso da, afortunadamente dimitida, Harriet
Miers como o do impugnado John Roberts o
nomeamento non recaeu entre o círculo de republicanos a ultranza, próximos ao Presidente,
senón nun altamente respectado economista,
especialista en problemas financeiros, coñecedor dos seus problemas, e intelectual de prestixio. Non parece probábel que Bernanke, de feble adscripción política, atope a menor oposición entre os senadores que refrendarán o seu
cargo. Personalmente o seu modo directo e
sincero de falar constitúe un elemento negativo comparado co do seu predecesor, xa que a
ambigüidade de Greenspan outorgáballe unha
flexibilidade que favorecía certo ambiente de
secreto que enmascarba o seu poder, facéndoo
máis temíbel e eficaz. Pouco sabemos das ideas de Bernanke, parece certo, non obstante que
nunca subscribiu as ideas dos economistas da
“demanda” (como de a pouco afirmou Krugman no The New York Times) e tamén que tenta marcar un rumbo de difícil equilibrio (case
digno de funámbulo) entre o perigo dunha demanda excesiva e os seus riscos inflacionistas
e o dunha política restritiva de máis que acarrexaría unha deflacción, quizais mundial.
Aínda que non un keynesiano ortodoxo, Bernanke semella lonxe dos partidarios do esquema do efecto Patinkin-Pigou dos “balances reais”, xa que os seus efectos, se se producisen,
sucederían, como Keynes dicía, a longo prazo,
cando todos estariamos mortos. É un dos poucos financeiros estadounidenses que opina que
a inflación poidera ser demasiado escasa e, ao
mesmo tempo, que a fixación dun obxectivo
cuantificado de incremento máximo dos prezos é desexábel, dado as súas repercusións no
imponderábel factor confianza. O seu moi divulgado consello, de hai varios anos, ao goberno do Xapón de emprender decididas polí-

Ben Bernanke, sucesor do actual presidente do Sistema Federal de Reserva dos EE UU, Alan Greenspan.

ticas económicas de trazos Roosvelianos, isto todos os activos, tanto reais como financeié: favorábeis a unha reflación estilo New Deal, ros, produciuse ao nivel das economías faminon parecen trasladábeis aos Estados Unidos e liares un auxe desmedido da expansión conrepresentan evidentemente o desexo de atopar sumista cun concomitante descenso do afonovos mercados para apoiar a balanza comer- rro. A economía dos Estados Unidos está tremendamente endebedada tanto exteriormente
cial e a expansión do seu país.
Semella evidente que o labor de Bernanke como interiormente, pois a débeda das econoaparece agravado por unha serie de factores mías domésticas veu, durante os últimos
que non poden ser debidamente analizados anos, incrementándose a un ritmo moi supenun curto artigo xornalístico. Fagamos pois rior (en case un 60%) ao do crecemento do
PNB do país. Non é sorprendente, neste conunha breve mención dos máis importantes.
1º. O evidente descalabro da política mi- texto, que a conservadora revista británica
litar de Bush en Afganistán e Irak e a crecen- The Economist publicase hai pouco un diate resistencia que provoca nos Estados Uni- grama que mostraba un notábel deterioro no
dos fai improbábel que o estímulo de keyne- índice de malestar (suma da taxa de desemsianismo militar actual poida subsistir longo prego e da inflación) desde 1998.
3º. Mención especial merece o deterioro
tempo. O estímulo bélico, de extenderse a
países como Irán, necesitaría contar cun da conta corrente estadounidense que acada
apoio incondicional dos seus principais alia- durante os dous últimos anos unha cota achedos. A recente actitude de Francia no caso de gada ao 6% do seu PNB. Ningún país que
non gozase do exorbitante privilexio (De
Siria parecería refrendar esta sospeita.
2º. A situación económica dos EE UU é Gaulle dixit) de ter a principal moeda de reserva e de transacións
hoxe ben máis desfavointernacionais, podería
rábel da que sobranceasoster esta situación
ba cando Greespan acanto
o
déficit
fiscal
que lle permite absorcedeu ao poder. Greescase unhas tres
pan puido beneficiarse
como o endebedamento ber
cuartas partes do capital
dos superavits fiscais
acumulados durante a exterior e o das economías compensatorio prestado
por países excedentaépoca do presidente
domésticas agudizáronse rios, fondos naturalClinton que lle concemente procedentes dun
deron unha ampla marxe de manobra até vertixinosamente e parecen alto ritmo de acumulae vendas ao exte1991. Hoxendía tanto o
de imposíbel resolución” ción
rior. O déficit estadoudéficit fiscal do estado
nidense converte esta
federal como os problenación no “consumidor
mas da balanza en conde última instancia” e
ta corrente externa, do
no fráxil impulsor do, a
endebedamento exterior e do endebedamento das economías do- longo prazo en devalo, crecemento mundial
mésticas agudizáronse vertixinosamente e pa- cuxa prolongación indefinida semella a cada
recen de difícil, case imposíbel, resolución. máis incerta. Ignoramos se hoxendía BernanGreenspan beneficiouse da política desinfla- ke pensa, coma nun pasado relativamente
cionista de Volker, que reduciu en catro quin- próximo, que esta situación pode prolongartas partes a inflación dos EE UU, o que per- se. A nosa opinión é contraria a esta posición.
mitiu un aterraxe suave despois do desastre Só unha viraxe de 180 graos, posíbel pero
bursátil de 1997 e a consecución de varias no- moi improbábel dados certos intereses privavas burbullas especulativas cuxo efecto segue dos monopólicos e egoístas, permitiríannos
activo como son o aumento especulativo e pensar que esta situación se poidese realizar.
desmesurado en toda clase de valores como No intre actual non existen condicións que
as obrigas empresariais e hipotecarias, as permitan doadamente a convocatoria dun noobrigas referentes a novas empresas e final- vo e xeneroso Acordo Praza. O risco dunha
mente a fenomenal burbulla inmobiliaria, cu- posíbel crise de deflación mundial perfílase a
xa importancia é enorme dado que os valores pesar do saber e os evidentes bos desexos de
medios do índice de subidas de prezos aga- Bernanke.♦
chan o nesgo de que os ascensos inclúen, rebaixándoos, os das inertes zonas rurais. CoXOSÉ F. PÉREZ OIA é economista. Traballou para
as Nacións Unidas en Xenebra.
mo consecuencia do incremento no valor de
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Prevista unha gran manifestación contra George Bush

Os EE UU promoven un tratado neoliberal
de comercio no Cumio das Américas
GUILLERMO SANTOS
MAR DEL PLATA (ARXENTINA)
Trinta e catro xefes de Estado
de toda América reúnense en
Mar del Plata (Arxentina) os
próximos 4 e 5 de novembro para sacar adiante, principalmente, o Tratado de Libre Comercio
continental (TLC). A visita de
George Bush ao país austral puxo en alerta a policía federal,
que teme disturbios e incluso un
atentado contra Hugo Chávez.
Arxentina recibe como anfitrioa
do cumio o máis alto da clase política americana. O país, a pesar
de certa euforia poselectoral do
presidente Néstor Kirchner, segue sumido nunha profunda crise
económica, da que non a conseguen librar nin as depredacións
ecolóxicas das grandes transnacionais da enerxía ou da soia nin
as promesas de reformas sociais.
Este cumio terá como eixos
fundamentais a sinatura do Tratado de Libre Comercio e o estabelecemento de novas bases estadounidenses no continente. A pesar das demandas de Venezuela
ou Chile, finalmente non se puido incluír ningún relatorio sobre
as relacións entre os EE UU e o
Mercosur, a condonación da débeda externa ou o futuro dos subsidios á agricultura made in USA
que impide a exportación de alimentos provenientes do sur.
É máis, o TLC pretende ampliar a fortaleza estadounidense
máis alá das súas fronteiras. O xa
finado ALCA pretendía poñer todos os países de acordo para liberalizar o tránsito de mercadorías
desde Alaska á Tierra del Fuego.
Este novo pacto ofrece o mesmo,
pero dun xeito bilateral entre Washington e cada país. O primeiro en
asinar parece que será Ecuador, seguido de Colombia. George Bush
até lles ofreceu o tratado a cada un
dos membros do Mercosur, coa in-

Distintos colectivos sociais xa se manifestaron en contra da visita de Bush á Arxentina.

tención de impedir a súa madureza
e a súa expansión cara ao norte
(Venezuela xa iniciara contactos
para se adherir á comunidade).
Bases militares
Outro dos temas que se vai tratar
é o estabelecemento de novas ba-

ses estadounidenses en territorio
sudamericano. Arestora, o exército estadounidense controla a base
de Manta, en Ecuador, desde onde parten, todos os días, avións
encargados de bombardear posicións da guerrilla colombiana. No
Paraguai ten outras dúas, que parece ser terían orde expresa de

proveer de soldados para unha futura invasión de Bolivia se gañar
as eleccións o socialista Evo Morales. Na Arxentina, a base da Tripla Fronteira causa todos os anos
mortes entre a poboación civil e
en Chile, a de Puerto Williams
serve como cabeza de ponte para
o control militar da Antártida.

Bush Stop
Como resposta cívica ao Cumio
das Américas, celébrase na cidade arxentina o III Cumio dos Pobos, que dirixe o premio nobel
da Paz Adolfo Pérez Esquivel.
Neste cumio alternativo participan máis de 500 organizacións
que tratarán todos eses temas sociopolíticos e económicos que os
presidentes van ignorar. Para o 4
de novembro organizaron unha
marcha pacífica en contra da

Na véspera do cumio informal de Hampton Court, o presidente francés, Jacques
Chirac facía un chamamento anti-liberal
a través de vinte e seis xornais europeos
nos que viña a afirmar que “Francia nunca aceptaría ver a Europa reducida a unha simple zona de libre-cambio”. Chirac,
consciente da crise de confianza que vive o proceso europeo, formula a necesidade dun novo impulso que supere o actual impasse e lle permita ao continente
seguir o ritmo dun mundo que acelera o
seu paso. Chirac postula a reafirmación
do modelo europeo de economía social
de mercado, alianza de liberdade e solidariedade e a defensa do poder público
como garante do interese xeral. A Europa política e social que defende París é
unha idea “vella”, diría Tony Blair, que
promove o relanzamento sobre a base da
construción doutro modelo, capaz de
afrontar os desafíos da mundialización.
Sobre a mesa está o complicado debate arredor dos orzamentos para o
2007-2013 e as negociacións sobre o capitulo agrícola da OMC, pero as diferenzas existentes en ambos os temas son ex-

presenza de Bush (“Bush Stop”)
e ao día seguinte prevese unha
enorme festa que contará coa
participación do presentador de
televisión e ex futbolista Diego
Maradona, o cantautor cubano
Silvio Rodríguez e Hugo Chávez, entre outros.
O cumio conta co apoio dos
organizadores do Foro Social
Mundial e manterá ocupados
os servizos de seguranza coas

súas 150 actividades (educativas, sanitarias, culturais e industriais), o cento de conferencias de estudosos de toda América e a propia manifestación
contra Bush, que podería convocar 200.000 persoas. O propio Esquivel acusou o presidente estadounidense de “asasino e violador dos dereitos humanos” e pediulle que non visitase a Arxentina.♦

Aquí fóra

Ideas para Europa
XULIO RÍOS
presión dunha visión do proceso europeo to para investigación, desenvolvemento
que incorpora matices importantes. Qui- e innovación; reforma do sistema unizais por iso, Chirac, recusando expresa- versitario e creación de centros de excemente a idea dun directorio, postula a lencia para poder competir coas econoformación, non exmías emerxentes de
cluínte, de grupos de
Asia; solucións ao
lair, laborista,
países con maior
problema demográfivontade e medios paco e á inmigración. É
expresou
a
súa
querencia
ra impulsar a profundicir, non nos enredización política, do
demos no que nos sepor
un
modelo
mesmo xeito que xa
para e potenciemos
ven acontecendo co
aquelas liñas de tramáis liberal”
euro ou o espazo
ballo que poden reviSchengen.
talizar a economía
A estratexia de
europea e a súa signiBlair, exposta no cuficación
internamio da pasada semana e despois de que cional. Para os corredores quedaron os
moitos desen por desaparecida a presi- asuntos centrais que seguen a dividir
dencia británica, incide noutros domi- aos socios comunitarios: o orzamento e
nios: política enerxética; máis orzamen- as negociacións coa OMC, temas que
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Xa en Mar del Plata asinarase o proxecto de construción da
nova base de Ambato (Ecuador)
que posibilitaría o lanzamento de
vehículos espaciais e a diplomacia estadounidense volverá presionar a Lula para que lle deixe
construír un cuartel en Manaus,
capital da Amazonía, que lles garantiría o control sobre os recursos da inmensa floresta.
Volvendo ao tema da Antártida, os EE UU xa proclamaron
que non pode seguir a ser un continente inexplorado e baixo xurisdición dos poucos países que
teñen fronteira directa co círculo
polar antártico (Chile e Arxentina, no caso americano). Segundo
vellas prospeccións dos xeólogos
norteamericanos, os recursos
enerxéticos e minerais do mar
xelado son enormes e cómpre
que unha instancia superior se
encargue da súa explotación. Na
práctica, tal e como denuncian os
ecoloxistas, a Casa Branca busca
un tratado que lles permita xestionar as bolsas de petróleo e gas
como reservas propias.
Seguranza extraordinaria
O cumio de Mar del Plata vai ser
o máis seguro da historia. Dez mil
policías arxentinos, mil máis do
servizo secreto norteamericano,
mil douscentos da garda persoal
de Hugo Chávez, que terá especial coidado das informacións que
prognostican un alto perigo de
atentado contra a súa persoa por
colaboradores do famoso terrorista internacional Luis Posada Carriles, sobre o que pesa unha orde
de extradición de Venezuela por
un atentado contra Fidel Castro.
Ademais, Mar del Plata protéxese con lanzamísiles e voos
dos mirage da Forza Aérea arxentina. Curiosamente, até o
fondo do mar foi remexido na
busca de explosivos.♦

serán obxecto de debate en decembro,
nun cumio que se aventura certamente
complexo.
Na treboada de ideas de Hampton
Court, Blair, laborista, expresou a súa
querencia por un modelo máis liberal,
cristalizado, por exemplo, na longa disputa pola aprobación da Directiva de
Servizos, que foi paralizada pola mobilización de amplos sectores sociais en varios países europeos. Niso quedou a terceira vía. O líder británico dixo apoiar a
dimensión social de Europa, pero que debe servir para aumentar a competitividade. Un equilibrio ben difícil se ignora a
solidariedade que mencionaba Chirac.
Así as cousas, é probábel que en decembro haxa un acordo sobre o novo orzamento. Sería un respiro na difícil situación actual e probabelmente contribuirá
a calmar os ánimos. Outra leria é que ese
acordo reflicta a existencia dunha maior
sintonía a propósito do futuro do proceso
europeo. Ese outro consenso tardará en
chegar.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org)

A selección
dos lectores

A liga divertida

Celta e Deportivo van case parellos
no inicio da liga. Os galegos, en plena fase de transición do vello modelo bosman (con pingües ingresos
televisivos) ao sistema sevillano
(investimento na canteira), manteñen boas expectativas e poderían
alcanzar algún éxito esta tempada.
O Celta ten mellor cadro. Fichou ben (principalmente, Baiano e
Silva) e xa conseguiu saber a que
xoga. O principal problema é a diferenza entre titulares e suplentes e
certa modestia de Fernando Vázquez á hora de encarar determinados partidos con vontade de vencer.
Os celestes xa o viviron todo
neste principio de campionato. Foron brillantes, caeron na usura e caeron vítimas dos seus propios fallos. Mais como as expectativas son
baixas e non haberá presión de ninguén para deixar o club nunha ou
noutra posición, é probábel que Balaídos viva boas tardes de fútbol.
Pensar na Uefa é outra historia.

CARLOS PARDELLAS / La Opinión

CÉSAR LORENZO GIL
Líder é o Osasuna, o Madrid
xa perdeu catro partidos de
dez (pero é terceiro!). O Betis e
o Espanyol pagan entraren en
Europa con pésimas clasificacións e os equipos galegos mantéñense practicamente parellos na zona tranquila da táboa.

adaptación, veulles ben aos deportivistas a tempada gris do ano
pasado. Agora deberán pensar en
que o futuro pode volver traer alegrías, pero que o camiño terase
que facer lentamente, sen aquelas

masas de diñeiro que fixeron dos
branquiazuis un coloso europeo.
Resistencia verde
Na segunda división, o único

O rico faise humilde
Esa humildade cústalle moito ao
Deportivo, pero vaina conseguindo. Se Javier Irureta era un monxe
soldado que gardaba con sombría
sobriedade os seus tesouros no fondo da catedral de Riazor; Joaquín
Caparrós ten máis ben o carácter
sanguíneo dun xesuíta ilusionado
en chegando a un novo destino do
que trasladaron cofres de ouro
(principalmente, Luque). O sevillano entendeu ben a mensaxe e
converteu a mansión nun apartamentiño cuco e sobre todo eficaz.
A catarreira de resultados acabou con dúas vitorias en Riazor e
os coruñeses volven ser perigosos.
Perderon brillo e recursos, poñen
máis táctica ca técnica no céspede
pero melloran partido a partido.
Falta por saber como reaccionará a bancada. Afeita ao mel,
agora toca comer laranxas. Nesa

equipo galego pasa as de Caín.
Por moito que o Rácing de Ferrol estea afeito a recompoñerse cada ano nunha metamorfose case mitolóxica, o custo para o funcionamento do equipo é
enorme e é lóxico que pase factura nestas primeiras xornadas.
Sen a puntaría de Mario Bermejo (agora no Albacete) e
cunha liña defensiva bastante
desafortunada, o adestrador
Xoán Veiga fai números cada
semana para poñer un equipo
de garantías. Polo momento,
esta pelexa non lle vai mal de
todo pero tampouco ben. En
dez partidos, os verdes gañaron
tres encontros e empataron
dous, o que os mantén con once puntos a só un do descenso.
A segunda división volve
ser este ano unha competición
moi dura e igualada onde non
hai equipos “para descender”
nin valen galón de cara ao ascenso (que llo digan ao Levante, que xa tivo que mudar de
adestrador para salvar a tempada). A boa nova para os galegos é que un técnico de aquí,
Xoán Carlos Mandiá, ten o
Hércules de Alacante cuarto na
clasificación, a só tres puntos
do liderado.♦

Os pequenos son rufos
Tras dez xornadas de liga, o
campionato español de fútbol
por fin recupera a emoción que
perdera un tanto desde hai dúas
tempadas. As enormes diferenzas de orzamentos entre uns
equipos e outros (principalmente entre Madrid, Barcelona,
Atlético e Valencia contra o resto) non se están notando na táboa e, en contraste co que está a
pasar nas outras grandes ligas
de Europa, son o Getafe e o
Osasuna os que mellor fútbol
están mostrando.
Estes dous conxuntos, deseñados para sufrir na loita pola
supervivencia, lograron converter os seus campos en fortes e

Cada semana publicaremos
a convocatoria da selección
galega dos lectores. Para
participar, envíanos a túa
convocatoria (indicándonos, se queres, o esquema de
xogo) da maneira que ti prefiras. Por correo electrónico, facendo un envío a info@anosaterra.com co tema
‘A convocatoria’; deixando
unha mensaxe no foro de
www.anosaterra.com; no
fax 986 223 101 ou mediante o correo postal: A Nosa
Terra. ‘A convocatoria’.
Apartado de Correos 1.371.
36.200 Vigo.
Entre todas as persoas
participantes sortearemos
camisetas oficiais da selección. Aposta polos teus ídolos! As túas ideas contan.♦

Valerón tivo que adaptarse ao novo sistema do Deportivo. Abaixo, Oubiña, titular indiscutíbel no Celta de Fernando Vázquez.

MONTSERRAT DÍEZ / El Progreso
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O inicio do campionato de fútbol, o máis igualado dos últimos anos

aínda non coñecen a derrota na
súa leira. A filosofía de grupo,
de infantería de choque que
montaron Javier Aguirre en
Pamplona e Bernd Schuster nas
aforas de Madrid, resulta perfecta polo momento.
Pola contra, os grandes pásano mal, ou mellor dito, non ben
de todo. O Madrid vive nunha
permanente crise aliviada de
cando en vez con vitorias fáciles. O debate necesario para
manter en pé a industria xornalística que xira ao redor do club
branco converte as actuacións
dos galácticos en actos que van
alén do espectáculo deportivo. O
certo é que a fórmula de Floren-

tino Pérez fracasou totalmente,
primeiro na estratexia de zidanes
(xogadores con inmenso poder
comercial) e pavones (futbolistas saídos da canteira). E agora,
no concepto de que se poden gañar títulos cun plantel moi rico
en nomes en determinadas áreas
“básicas” e ermos noutras. Para
o mes de xaneiro xa se buscan
xogadores medios que enchan os
ocos do actual cadro.
O Barcelona segue na busca
do seu estilo. Arestora é o favorito para gañar a liga, aínda que
presenta carencias que deberá
subsanar. Ao igual que ocorre
co Madrid, cada partido é un
suplicio porque os rivais saen

moi conscientes da importancia
de os vencer. Claro está que os
cataláns son os mellor armados
para desfacer as arañeiras defensivas pero seguen tendo problemas defensivos.
Os outros dous equipos “investidores”, Atlético e Valencia,
seguen na procura do seu “xeitiño”. Os madrileños parecen
destinados, outra vez, a faceren
unha mediocre tempada por
mor do mal deseño das fichaxes. Os levantinos teñen o seu
principal mal no egocentrismo
do seu técnico. Quique Sánchez
Flores quere ser José Mourinho
sen pisar suficiente lama. E iso
págase.♦

P. VILABARROS

Amador Lorenzo,
ex gardameta do Barcelona
e do Real Madrid, entre outros. Responsábel da Galería Sargadelos en Vigo. Esta
é a súa selección:

Diego López
R. Madrid
M. Salgado Borja Rubén Roberto
R. Madrid Mallorca Castilla Celta B
Oubiña
Celta

Campillo
Celta B

D. Castro
Viqueira
Málaga B R. de Huelva

Nano
Getafe

Nacho Novo
Glasgow Rangers

Suplentes:
S. Aragoneses (Elxe) (p.s.),
Aspas (Celta), Iván Carril (Deportivo),
Couñago (Málaga)

CONVOCATORIA
DOS LECTORES
Roberto
Sporting de Gijón
M. Salgado I. Bouzón Q. Álvarez Capi
R. Madrid R. de Huelva Vilarreal Zaragoza
Oubiña
Celta
Aspas
Celta
Couñago
Málaga

Viqueira
R. de Huelva
Fran
Losada
Valladolid

Suplentes:
Xosé Xoán (C. de Murcia) (p.s.),
I. Carril (Deportivo), Juanito (R. de Ferrol)
D. Fernández (Dundee Utd.)

Henrique Nicanor.

Vender o audiovisual
galego en Europa
As principais produtoras galegas participaron en Compostela na edición anual
do EAVE, un encontro dirixido a produtoras, programadores e distribuidoras do
sector audiovisual que ten por finalidade formalos no proceso de venda e de
negociación dos seus produtos. Este é
un dos vinte programas que compoñen o
macroprograma Media da Unión Europea. A conclusión á que se chegou é, en
palabras do seu coordinador, Henrique
Nicanor, que “para que a nosa cultura
poda ter presenza no mundo ten que estar realizada con cooperación europea”.♦

A
Preséntanse en Vigo
os Meniños Cantores
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O luns 7 de novembro presentase un compacto, o libro e o DVD Meniños cantores
no teatro cine Fraga Caixa Galicia de Vigo, co que se quere apoiar a candidatura
presentada por Ponte... nas ondas diante
da UNESCO o vindeiro 25 de novembro
da Candidatura do Patrimonio Inmaterial
Galego-Portugués como obra mestra. Músicos das dúas beiras do Miño colaboraron
nos arranxos e nas adaptacións dos temas
interpretados polos cativos dos centros convidados. Uxía Senlle e Suso de Toro foron
outros dos colaboradores do proxecto.♦

Luís Bará, Director Xeral de Creación e Difusión Cultural.

Fotografías de Kati
Horna na Coruña
O Arquivo do Reino de Galicia da Coruña
acolle até o 31 de decembro a mostra Kati Horna. Fotógrafa na Guerra Civil Española. Setenta imaxes, seleccionados entre as máis de duascentas setenta fotografías que conforman a colección que a fotógrafa húngara conserva no arquivo salmantino. Katia Horna, que chegou con 25
anos a España para traballar como reporteira, forma parte dese grupo de fotógrafos estranxeiros que retrataron a guerra e
foron, xunto cos reporteiros españois,
quen de revolucionar a reportaxe bélica.♦

o Nadal poderemos ler por fin
Meniña de cristal, de Iria López
Teixeiro, a primeira novela en
gañar o novidoso Premio BiblosPazos de Galicia para creadores
novos. López acabou de pulir a súa primeira
obra coa axuda do escritor e académico Xosé
Luís Méndez Ferrín nunha estancia na Casa
Grande do Bachao. O libro conta a historia
dunha estudante en Compostela, Xiana, que
debe volver á casa dos pais. A autora recoñeceu que nesta última fase, o contido só sufriu
“alteracións superficiais”. Das letras á pintura. A exposición ao redor de Frida Kahlo que
a Fundación Caixa Galicia inaugurou en
Santiago pode converterse no fenómeno artís-

N

tico do outono. A importancia das obras e o
interese que esperta a pintora mexicana nos últimos tempos achegarán á mostra a todos aqueles
interesados nunha arte que fuxiu do politicamente correcto e nos mostrou a súa autora en
carne viva. E dos pinceis á ópera. Estes dous
meses, Vigo vístese de gala para asistir ao bel
canto. Unha iniciativa do Concello leva á cidade non só as óperas Madame Butterfly, de
Puccini; Lucrecia Borgia, de Donizzetti e
Cosi fan tutte, de Mozart –esta interpretada
e musicada integramente por alumnos do
Conservatorio Superior de Vigo–, senón
que por Galiza pasarán expertos nesta arte
que falarán sobre o estado actual dun
xeito de música que sofre moitos tópicos.♦
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Oleiros, capital das bibliotecas
O concello ten un centro en cada parroquia e
o mellor índice de libros por habitante
XAN CARBALLA
Nove bibliotecas para dez parroquias, un índice de ocupación dos postos de lectura envexábel, máis de cen mil libros e case 400 cabeceiras de
revistas e publicacions para
30.000 habitantes, tertulias
literarias, concursos,... son
algunhas das realidades do
sistema de bibliotecas de
Oleiros, financiado municipalmente, e todo un modelo a
imitar por outros concellos.
O xérmolo das bibliotecas de
Oleiros data de 1985, cando en
Santa Cruz un grupo de mulleres que formaba a Comisión de
Festas decidiu invertir cartos
na compra de libros sobre a
muller. A partir de 1986 comezaron a constituirse as bibliotecas que foron levando o libro a
todas as parroquias. A biblioteca central é a que se sitúa desde 1986 en Perillo, e foi escollida como tal por ser a mellor
comunicada. Desde ese ano foron abrindo, sempre por iniciativa municipal e a petición dos
viciños, as outras, ás veces por
emulación e por desexo e orgullo de ter un centro de cultura
no seu propio lugar.
Dexo-Lorbé, Dorneda, Iñás,
Mera, Montrove, Nós, Oleiros,
Santa Cruz e Perillo, son as parroquias do concello. A descripción dos seus centros (ver recadro) danos idea clara de como
se considera a cultura e o libro
desde o goberno municipal, “un
dos activos máis importantes
para o futuro da humanidade e o
libro unha fonte inesgotábel de
coñecemento e educación”.
Son 376.240 euros o presuposto adicado en 2005 ao sostemento desta poderosa infraestrutura, uns cartos destinados
ao pagamento das quince persoas empregadas e á adquisición de novos fondos.
Porque cando un entra na
Biblioteca Central chámalle a
atención a presenza de numerosas novedades, nunha actualización permanente. Segundo
informa a directora, Mª Luz
Corral, as compras de novedades fanse anualmente, “cada
unha das bibliotecas do sistema
decide aqueles volumes que,
pola demanda específica dos
usuarios, máis lles interesa. De
maneira que, por exemplo, hai
temas relacionados co agrario
que son máis solicitados desde
o centro de Iñás e así pasa con
outros”.
O sistema de petición tamén ten en conta as ideas dos
usuarios. Xunto con esas adquisicións adquiridas co propio
orzamento municipal, o sistema de bibliotecas nútrese dos
fondos que veñen da compra
de exemplares de libros galegos que fai a Xunta.

manalmente. Os libros son prestados pola propia biblioteca que
se axuda coas aportacións en
préstamos que realizan outras bibliotecas da bisbarra (A Coruña,
Culleredo, Deputación, Biblioteca González Garcés...). Comenta
Mª Luz Corral que o 90% dos
asistentes son mulleres, cunha
media de idade que vai dos 30
aos 60 anos. Na actualidade o libro en debate é “Los pazos de
Ulloa”, e culminará esa lectura
coa visita guiada á Casa-Museo
“Emilia Pardo Bazán”, alá para o
día 16. Á semana seguinte farase
entrega do libro “Territorio da
desaparición” de Miguel Anxo
Fernán Vello, e para o 14 de decembro está previsto un encontro literario co autor para falar da
súa obra.♦

Sesión de contacontos na biblioteca de Rialeda.

Préstamo e estudo
Como a filosofía de fondo do
sistema bibliotecario é que o
uso axuda a formar lectores, os
espazos de lectura permiten o
acceso directo tanto a libros como revistas, e ademais o préstamo –que é un dos servizos máis
demandados–, como a lectura
en sala, non é incompatíbel co
uso das instalacións para o estudo, algo que noutras bibliotecas está máis restrinxido.
As cifras estatísticas de
Oleiros falan ás claras da importancia das bibliotecas. Os
postos de lectura son 429. No
ano 2004 foron atendidos e levaron libros ou outros materiais, 53.667 persoas. A media
diaria de libros consultados é de
311 e ao cabo do ano os fondos
bibliográficos consultados nas
nove bibliotecas foi de 80.663
volumes. Hai acceso a internet
cun parque de 29 ordenadores e

tamén hai un servizo de videoteca e fonoteca, para o que se
dispón de postos específicos de
consulta. Todos os servizos son
gratuítos e está en estudo, cando
menos para algús dos centros,
establecer un horario continuado desde primeira hora da mañá
e con apertura os sábados.
Gañar lectores
A actividade das bibliotecas de
Oleiros non se reducen ao descrito. Como informábamos hai
unhas semanas teñen activada,
desde hai oito anos, unha programación de talleres de lectura e
tertulias literarias. Organizan
presentacións de libros, fan campañas cos centros escolares,
mesmo coa elaboración dos
Contos viaxeiros unha iniciativa
que vai dirixida ás aulas de Educación Infantil e 1º e 2º de primaria, que é unha sorte de creación colectiva de relatos ilustra-

dos, que fan participar a todo o
sistema escolar na animación á
lectura. Fan talleres de ilustración de libros, exposicións, guías
de lectura, publicacións propias
e edicións de guías estacionais
con recomendacións de libros;
folletos para os pais para que saiban como gañar aos fillos para o
amor á lectura, sesións de contacontos, encontros literarios....
Sen minusvalorar outros
moitos esforzos, o de Oleiros é
un modelo digno de atención pola súa adicación e o seu mantemento no tempo. Como exemplo
desde sistema de dinamización
está o funcionamento da súa tertulia literaria, que xa leva oito
anos en funcionamento. O seu
sistema esixe apuntarse en cada
tempada, que vai de Outubro a
Xuño limitándose a 20 asistentes, que se reunen semanalmente, moderados por unha xornalista, para comentar a “tarea
lectora” que se autoasignan se-

Unha parroquia, unha biblioteca
PERILLO

MERA

DEXO-LORBÉ

Biblioteca Rialeda: Instalada nun
edificio modernista de 1912, do arquitecto Rafael González Villarr,
rehabilitado É a sede principal do
Sistema de Bibliotecas. Ten nos
seus fondos máis de 90.000 volumes. Conta con servizo de internet,
hemeroteca, fonoteca e videoteca

Biblioteca Mª Xosé Trincado: Un
edificio para servizo das parroquias
de Serantes e Maianca. 10.000 libros para uns 2.500 habitantes.

Biblioteca Xoglar Meendinho: Está situada na zona posterior da Casa do Pobo e comparte instalacións
con outros servizo públicos da parroquia. 5.000 libros para 1.300
habitantes.

SANTA CRUZ
Biblioteca e Centro de Documentación da Muller Rosalía Castro: Está ubicada no Centro Cultural As
Torres. Conta con 15.000 volumes
para uns 7.000 viciños. Comparte
espazo co teatro As Torres e o Museo dos Oleiros José María Kayleda, que conta cunha das mellores
colección de cerámica do Estado.

DORNEDA
Biblioteca Pública situada na Casa
do Pobo. 6.000 libros para 3.000
habitantes.

MONTROVE

Biblioteca Manuel María: Situada
no Edificio Obelisco, perto da Casa Charry. 7.000 libros para 2.500
veciños.

Bibioteca Federico García Lorca:
Situada no Centro Cultural de
Montrove, compartindo outros servizos públicos. 3.500 libros para
unha parte dos 7.000 viciños da
parroquia de Liáns que dispón tamén da Biblioteca de Santa Cruz.

IÑÁS

NÓS

Ubicada na Casa do Pobo. 6.000
libros para 1.300 habitantes

Na Casa do Pobo. 6.000 volumes
para 3.800 habitantes.♦

OLEIROS

Consellos
para gañar
lectores
Nunha guía publicada por Biblioleiros (o sistema de bibliotecas
municipais), o Centro de Documentación da Muller de Santa
Cruz e o concello, esbózanse algúns consellos para axudar a conseguir máis afección aos libros:
– É fundamental que a nena
ou neno asocie a lectura con actividades agradábeis e queridas,
fomentando o interese polas palabras e as ilustracións que os libros encerren.
– A mellor maneira de afeccionar a unha nena ou neno á lectura é a través da súa vida afectiva.
Unha nena ou un neno que compartiu coa súa familia bos momentos en torno ao libro, normalmente será unha boa lectora ou lector.
– Para que as nenas e nenos
lean non é suficiente con mercarlles libros, é necesario crearlles o
hábito da lectura, léndolles na casa, levándoos ás bibliotecas, asistindo a contacontos, etc.
– Á hora de elixir un libro para unha nena ou neno débense ter
presentes os seus gustos e preferencias. A gran diversidade de
libros existentes, permite que
sempre haxa algún tema que lle
poida interesar: aventuras, natureza, viaxes, deportes, misterio,...
– A lectura non debe enfrentarse a outra actividades, senón
que as debe complementar. A televisión, o cine, o teatro, o deporte,
a música, non deben ser inimigos
do libro, deben complementarse.
– Non se debe dicir nunca
que a nosa filla ou fillo non le,
senón que debe ler con elas/es.
– Débese intentar elixir ben
os libros, ser selectiva/o, buscar
calidade. Un bo libro non é necesariamente o máis caro ou o máis
vistoso. É máis importante que
estea ben escrito, ben concebido e
que sexa axeitado á idade e comprensión da lectora ou lector.♦
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A lucidez
de Trias
VÍTOR VAQUEIRO

L

eo o brillante artigo
que Jorge Trias, avogado, ex (infelizmente)
cárrego eleito do PP, vén de
publicar. Os media, se cadra
afervoados no comentario
do estatuto catalán,
centraron a súa ollada unidimensional na lilaina da frase
de que “o texto abre a porta
á poligamia”. Despois de ler
o devandito articulado, e recoñecendo o mérito da frase,
vexo nel certas cousas de
gravidade análoga. Os
xornalistas deberían facer
unha leitura máis miudalleira do texto. Entenderían asi
que da mesma maneira que
la regulación no sólo del
matrimonio sino de otras
formas de convivencia”
(Art. 40. 7 EC) constituye la
puerta legal para la futura
ampliación del matrimonio
a uniones poligámicas como
las que autoriza la religión
islámica non deixa de ser
menos certo o feito de que
se escreba esa constitución
catalana –Estatuto, se
llama– pretende
contemplarlo todo, deixa a
porta (anatómica) aberta á
prodigalidade visual e, como
consecuencia, ao desprendemento de retina e, moi
probabelmente, á cegueira
de millóns de cidadáns.
Continuemos. O feito de que
cuando entre en vigor el Estatuto, a la Generalitat le
corresponderá, de forma íntegra y exclusiva (...) la función ejecutiva (son eu quen
subliña) constitúe a apertura
legal para a futura reimplantación da pena de morte.
Prosigamos. Debemos
entender que o feito de las
Cajas de Ahorros serán instrumentos del poder político
deixa o camiño libre a se
convertiren todas as
devanditas entidades
financeiras en orquestras
que concelleiros, alcaides e
deputados dirixirán, coa
conseguinte deixación das
funcións por parte dos representantes políticos e a
incapacidade dos bancarios
para realizar o traballo para
o que se achan máis capacitados. E, ao cabo, e por non
esgotar á leitora, o feito de
que la legislación laboral se
pone patas arriba, constitúe
a porta legal para os
traballadores seren
obrigados, dentro de poucos
anos, a realizaren tarefas de
funambulistas para as que,
obviamente, só uns poucos
están capacitados.
Só agardo que ese
brillante intelectual que
constitúe unha das miñas
máis importantes
referencias e que se chama
Francisco Vázquez,
complete, en clave galega,
como só el pode facer, o artigo do ilustre avogado
catalán. Antóllaseme unha
tarefa inadiábel.♦

Rubén Ruibal gaña
o Álvaro Cunqueiro de Teatro
A obra é unha historia sobre a marxinalidade
R.V.A.
Limpeza de Sangue. Este é o
título da obra gañadora do
premio Álvaro Cunqueiro de
Teatro. A historia de Rubén
Ruibal (Ribadeo, 1970) desenvolve a vida de dous personaxes de condicións sociais
moi diferentes, que coinciden
na sala de diálise dun hospital.
“Gústanme as historias de xente que está ao límite e tamén
desfacerme dos tópicos. No caso do lumpen, pénsase que dá
medo, pero eu son un rapaz de
barrio e sei que, por debaixo
desa imaxe forzada, son xente
tenra”, explica Rubén Ruibal.
A obra recibe moitas inspiracións de Roberto Vidal Bolaño,
a quen o autor lle adica o premio. Ruibal traballou con Bolaño en Doentes (1998) e en
Sen ir máis lonxe (1999).
O xurado escolleu esta obra
que se presentaba baixo o lema
de Blood makes noise (O sangue fai ruído), entre un total de
quince orixinais. Trátase da decimocuarta edición, o de máis
longa traxectoria dos que se
convocan no eido da dramaturxia galega. O galardoado recibirá 6.025 euros e a súa obra
será publicada na colección Os
libros do centro dramático galego que coeditan o IGAEM e
Edicións Xerais. Ademais, o
Instituto reservarase o dereito
de representación da peza durante dous anos.

Rubén Ruibal.

Rubén Ruibal xa intentara
noutras ocasións facerse cun
premio de teatro, pero non foi
até esta edición cando o conseguiu. “Esta semana tiven tres
premios: o Álvaro Cunqueiro e
dous xemelgos que están na incubadora”. O autor non acaba
de chegar á escena teatral. Dramaturgo, actor e director tea-

tral, é tamén autor doutras dúas
obras: Fume (Köur), que escribiu xunto a Carlos Losada en
1999 e que conta cunha edición
dixital; e Insomnio (2004), aínda inédita. Ambas as dúas foron estreadas polo Teatro Cachuzo baixo a súa dirección.
Porén, sinala que “non
montaría Limpeza de sangue.

Teño a experiencia de ser empresario e non me sinto capacitado. Fáltame paciencia. Esgótame porque non teño un amigo
que lle poida vender aos concelleiros de Cultura a obra”. Ruibal sinala que para o que máis
lle serve o galardón é para
afianzarse na escrita dramática,
xa que o que máis escribe son
narracións e contos. “Do teatro
o que máis me gusta é dirixir,
logo escribir e o último é ser actor”, engade o premiado.
Como autor, malia o galardón, recoñece que “o meu discurso como dramaturgo está
aínda por facer. É algo que ten
que ir madurando. Neste sentido, estou máis certo de ter atopado un estilo propio como novelista. Para o teatro deberei
madurar até acadar unha linguaxe propia”. Dentro da escena do teatro, Ruibal quéixase
do trato que recibiu Teatro de
aquí que “foi relegada nas últimas subvencións do Igaem. É
obvio que a esta compañía lle
falta Roberto Vidal Bolaño,
mais demostraron manter a
dignidade e un alto nivel teatral”, conclúe.
Con este galardón, Rubén
Ruibal únese a un amplo grupo
de galardoados que son Roberto Salgueiro, Euloxio Ruibal,
Agustín Magán, Roberto Vidal
Bolaño, Xosé Cid Cabido, Manuel Riveiro Loureiro, Raúl
Dans, Afonso Becerra, Siro
López e Antón Lopo.♦

Nº 1.196
Do 3 ao 9 de novembro do 2005
Ano XXVIII

Premio ‘Risco’

Coller o medo polo pescozo
Marilar Aleixandre consegue introducir
o tema da violencia en Euskadi nunha novela xuvenil
Título: Rúa Carbón.
Autora: Marilar Aleixandre.
Edita: Xerais.

Non hai dúbida de que a literatura infantil-xuvenil, en algo
menos de dúa décadas, acadou
un desenvolvemento espectacular. Dificilmente entón podiamos sequera imaxinar que
fose unha novela deste tipo das
primeiriñas en
agarrar polos
Paula
colares un tema tan espi- é unha
ñento, e insóli- adolescente
to, como é o despreocuda violencia pada que,
en Euskadi; de boas
máxime vin- a primeiras,
do, como vise atopa
mos, de espertar dun pesa- con que
delo de intole- o seu pai
rancia visceral biolóxico
no que o razo- pertencía
amento exento a ETA.
de prexuízos
constituía anatema. Eis, logo, que nos felicitemos por este esforzo de Marilar Aleixandre. Que se hai que valoralo
como exemplar porque é
exemplo a seguir, cómpre facelo tendo ben en conta que Marilar escolleu nada menos que o
formato máis complexo, o da
narrativa para adolescentes. Un
formato que, se en condicións
normais condiciona o discurso,
imaxínense como hai que medirse se polo medio anda o tema de ETA. Aquí o triunfo é
espectacular, o fracaso estrepitoso, e a liña que demarca ambos moi difusa, inestábel como
a idade a que vai dirixido. Unha idade, para máis, trascendental na construción da identidade e no posterior posicionamento vital do lector, que a polémica de hai unha década non
era por gastar palabras.
Dobradamente cumpre Rúa
Carbón co requisito da apertura temática, de rachar tabús,
actitude tan propia desta ideade
e que a literatura a ela dirixida
agradece e premia. Porque, se
xa en vista do antes comentado
merece tal consideración, débese saber que está presente,
como adoita, tamén a iniciación. A descuberta do sexo e
as relacións afectivas fan desta
unha novela que se caracteriza
polo estudo das sensacións e o
coidado do seu tratamento. Do
cal a autora xa nos ten deixado
abondas mostras na obra anterior, aquí botando man frecuentemente de exemplificacións que anuncian e/ou confirman determinados sentimentos. Eis, entre outros exemplos
procedentes de diversos edios,
os contos (a ra zarevna permite
excurso pola obra anterior da

Marilar Aleixandre.

autora) ou a música –e permítasenos non deixar de salientar
o esforzo de divulgación e reivindicación que da música e
dos músicos galegos se fai,
agochados por unha escurantista capa de silenzo. E sempre
con afán mostrativo, o lector
le, interpreta compara e comparte ou non; mais esta estratexia de apropiación do discurso
nunca é empalagoso froito de
pedagoxía pedante. Aínda que
non deixe de ser mensaxe de
adultos dirixida a adolescentes,
algo sempre arriscado, e a preocupación pedagóxica sexa
evidente, non se cae no traidor
exceso de dirixismo.

A.N.T.

Paula é unha adolescente
despreocupada que, de boas a
primeiras, se atopa con que o
seu pai biolóxico pertencía a
ETA e morreu non nun accidente de tránsito senón que lle
estourou a bomba que ía colocar. É o comezo da novela,
anunciándonos que o que imos
atopar nela é o enfrontamento
de Paula cunha realidade agresiva difícil de aceptar. Que o
espertar á vida é o espertar aos
problemas. Problemas que, por
moito que nos pareza, non son
exclusivos de nós. Velaí que a
protagonista se vai achar en
circunstancia similares ás da
súa nai, namorando ela tamén

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.

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

2. UNHA CITA CO AIRE.
Francisco X. Fernández Naval.
Galaxia.
3. TRES TREBÓNS.
Xurxo Souto.
Xerais.
4. A REPÚBLICA DOS SOÑOS.
Nélida Piñón.
Galaxia.
5. O HEROE.
Manuel Rivas.
Xerais.

2. MEMORIA DE FERRO.
Antón Patiño Regueira.
A Nosa Terra.
3. FOLLAS DO BACALLAU.
Xabier Paz.
Xerais.
4. A PALABRA DAS FILLAS
DE EVA.
Teresa Moure.
Galaxia.
5. A RAÍÑA LUPA.
Antonio Balboa.
Lóstrego.

LIBRARÍAS CONSULTADAS: Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña).
Michelena (Pontevedra). Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense),
Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

dun activista atrapado no sangue. Deste xeito a acción ármase en tres liñas, confluentes as
dúas principais e accesoria e
necesaria a secundaria. As dúas
principais consisten no coñecemento progresivo do pai biolóxico e no proceso, no espertar
ao amor desta adolescente. Dúas liñas ben harmonizadas, que
alternan e gardan o núcleo da
intriga. A terceira, tamén moi
ben manexada, percíbese nos
instantes en que é necesario
acudir ás lembranzas (na primeira parte da novela, fundamentalmente). É de salientar a
habilidade con que isto sucede
e a facilidade e naturalidade
coa que Marilar nos vai introducindo nunha atmósfera con
bastante de melancolía, de xeito que contraste co desenvolvemento posterior porque lembrar é a única maneira de saber
o que pasou.
Rúa Carbón, visto o visto, é
unha desas novelas valentes,
Marilar si que colleu o medo
polo pescozo. Desas que atraen
xa de entrada porque encarar
un tema tan complexo resulta
curioso por natureza. E non vai
deixar a ninguén indiferente.
Mesmo no caso que un non
adiviñe a formular ben a súa
postura e aínda que a aposta de
Marilar é indiscutibelmente
pola paz, mais unha paz na que
non hai vencedores, todos foron derrotados polo sangue. E
como a novela narra a toma de
conciencia, xustamente remata
cando a protagonista toma
conciencia da necesidade de
paz, córrese o perigo de que as
demais personaxes resulten un
tanto planas porque están en
función das necesidades da
protagonista, que consisten en
recopilar datos. De feito é así.
Por iso e, se se quere, porque
tamén dese xeito se procura
obxectividade (a inserción do
discurso na realidade é premisa
inexcusábel) ou inclusive por
tendencias do xénero. O feito é
que polo camiño quedan personaxes moi subxectivas, e tamén
subtemas, que merecerían máis
demorado tratamento. Como é
o caso dos enfrontamentos familiares pola língua.
Isto é o que se conta e cóntase cunha linguaxe clara, que
é esixencia do xénero. Porén é
tamén unha linguaxe mellorábel. Non é só que ás veces os
diálogos non sexan moi verosímiles; nun discurso que vai dirixido fundamentalmente a lectores que forman parte do estudantado, os contínuos casos de
teísmo e cheismo, entre outras
cuestións gramaticais de menor
trascendencia, son totalmente
rexeitábeis.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Na memoria do pobo. Oficios,
contos e cantigas, de Mª Montserrat Varela Vázquez, mereceu
o Premio ‘Vicente Risco’ de
ciencias sociais 2005. A obra
consiste no conxunto de
experiencias
de máis de
60 persoas
que serven
de correa de
transmisión
da cultura
oral viva do
século XX.
Nun intre no
que se busca
converter o patrimonio inmaterial do galego
obra mestra da humanidade, esta obra indica ben cal é a súa riqueza. Edita Sotelo Blanco.♦

Pioneiro da troba
Toxosoutos publica un novo
título da súa serie ‘Trivium’,
Martín de Padrozelos,
o primeiro
trobador da
lírica
galego-portuguesa?, de
Xulio Pardo
de Neira. Este poeta compuxo nove
cantigas de
amor e de
amigo e foi
pioneiro na introdución dos
modelos líricos provenzais na
nosa literatura.♦

Contra o
pensamento único
O pensamento único provoca,
entre outros males, unha curiosa
doenza do carácter, iso de “Non
hai Ningunha Alternativa”.
Contra a síndrome N. N.
A., de Vitorino Pérez Prieto, reúne 105
artigos, publicados n’A Nosa Terra, Diario de Ferrol,
El Progreso e
Irimia, entre
outros medios,
ao redor de
temas de actualidade sempre
cunha chamada ao compromiso
e á solidariedade.♦

Relendo a Biblia
Voltaire condenou o xeito de
entender a relixión anterior á
Ilustración e avogou por unha
divindade racional. Agora,
Laiovento
edita Exame
importante
de lord
Bolingbroke
ou a Tumba
do
Fanatismo,
unha relectura
de varios
libros da
Biblia cunha
visión allea ao
dogmatismo propio do catolicismo do século XVIII.♦

Nº 1.196
Do 3 ao 9 de novembro do 2005
Ano XXVIII

Novas de Galiza
Periódico Galego de
Informaçom Crítica
Nº 35. Do 15 de outubro ao 15 de novembro
do 2005. Prezo 1 euro.
Dirixe: Carlos Barros.
Edita: Minho Media.

O periódico quincenal escrito
na norma AGAL dá conta das
principais noticias
das
últimas
dúas
semanas.
Ademais,
inclúense
artigos de
opinión de
Antom
Garcia Matos, Anxo
Collarte,
Gustavo Luca de Tena, Pedro
Alonso, Comba Campoy, Xis
Costa, Alberte Pagán, Miguel
R. Penas, Joana Pinto e Xan
Carlos Ánsia. Hai entrevistas
co debuxante Miguelanxo Prado, o motociclista Pedro
Lorenzo e o activista galego
en Barcelona Ângelo Pineda.♦

En Bloque
Nº 5. Outubro do 2005.
Edita: BNG-Madrid.

O boletín adícase
completamente a saudar o
rexurdimento da selección
galega de fútbol. Dáse conta da
historia dos primeiros enfrontamentos de Galicia, durante os
anos 20, contra Lisboa ou
Asturias,
entre
outros. No
1936 xogou
a nosa
selección o
seu último
partido até o
de agora. A
finais da década do
1979, tentouse pór en marcha outra vez o
combinado nun encontro
contra Euskadi. O último
intento, até agora, fora o movemento dos Siareiros Galegos,
no 1997. Coa chegada do novo
goberno á Xunta, o proceso
por fin culminou con éxito.♦

Compostelán

A ameaza que Pinter nos anuncia
Dúas obras do Nobel en galego
Título: Vellos Tempos / A festa de aniversario.
Autor: Harold Pinter.
Edita: Xerais-Centro Dramático Galego.

A recente concesión do premio
Nobel de Literatura deste ano a
Harold Pinter devolve este libro,
editado hai xa seis anos, ao primeiro plano da actualidade, por
ser a única amósega da obra do
dramaturgo inglés presente no panorama editorial galego. E esta
actualidade
ofrécenos unha As dúas
magnífica opor- obras que
tunidade de copresenta
ñecer os textos
dun autor que este
non só levou a volume
cabo –xunto son dous
con
algúns magníficos
compañeiros de exemplos
xeración entre do persuaos que salientan
sivo e
John Osborne
ou Tom Stop- coherente
pard– unha fe- universo
nomenal reno- que Pinter
vación do mun- constrúe.
do da escena,
senón que edificou, ademais, un poderoso e implacábel discurso que posúe unha
autoesixencia estética e moral de
primeira magnitude.
En non poucas ocasións fálase da obra de Pinter relacionándoa co teatro do absurdo. Non
embargante, habería que facer
unha importante matización a este aserto. As pezas de Pinter poderían ser encadradas baixo ese
epígrafe se por absurdo entendemos o que Sartre definía ao comentar O estranxeiro de Camus:
“o divorcio entre as aspiracións
do home cara á unidade e o dualismo insuperábel entre o espírito
e a natureza, entre o impulso do
home cara ao eterno e o carácter
finito da súa existencia, entre a
‘preocupación’ que é a súa mesma esencia e a vaidade dos seus
esforzos”. É dicir, se entendemos
o absurdo como medida da relación do home co mundo.

Harold Pinter.

Neste sentido, o “absurdo” de
Pinter está moito máis perto de
Kafka que de Beckett ou Ionesco. A continua percepción dunha
ameaza –descoñecida pero inevitábel– que gravita permanentemente sobre os seus personaxes
procede sempre dun contorno coñecido e recoñecíbel, cotián,
mesmo confortábel, pero que
acaba desvelándose como unha
gaiola que remata por fustrar as
súas perspectivas de futuro. Os
personaxes de Vellos tempos ou
d’A festa de aniversario experimentan unha sucesión de acontecementos extravagantes que, sen
embargo, lles parecen completamente naturais. Non se sorprenden nunca pola súa estrañeza, como se respondesen a unha lóxica
propia cuxas claves manexasen
só eles. Deste xeito, o lector/espectador, obrigado a asumir como normal un comportamento
que semella carecer de finalidade, acaba identificado cuns interrogantes que tamén son os seus:
uns interrogantes desesperada-

mente amarrados á melancolía que acompaña o transcorrer do tempo e
ao conmovedor esforzo por
definir unha
identidade propia. Cabe preguntarse, dende este punto
de vista, se o
tan publicitado
maxisterio de
Pinter no uso
dos silencios
non reflite, en
realidade, ese
baleiro que estarrece ao ser
humano ante a
perda dun relato coherente
que lle dea sentido á súa existencia.
Sen embargo, a opresiva atmosfera que crean as súas obras
non procede exclusivamente deste sentimento de saudade. Ao
contrario, o teatro de Pinter está
solidamente enraizado na realidade social. Nos diálogos mantidos polos seus personaxes, ningún intercambio é inocente: unha
sutil pero asañada guerra polo
poder emana sempre de cada palabra, de cada aceno, de cada silencio. As conversas entre os protagonistas, aínda que parecen
conter en si unha anómala relación co extraordinario, non son
máis que o escintilante reflexo
dun diálogo no que non se discuten os intereses colectivos senón
onde abrollan as omnipresentes
relacións de dominación entre as
persoas. Unha incontestábel proba de contemporaneidade que ten
como correlato lóxico a reflexión
sobre a (im)posibilidade da comunicación. O maxistral estilo
de Pinter acada os seus mellores
achádegos neses dubitativos diálogos onde o que se di case nun-

ca reflite o que realmente se quere dicir, nunha artificiosa e ambigua cerimonia de contraditorias
aparencias na que as evidencias
resultan tan ocultadoras coma
elocuentes son os silencios.
As dúas obras que presenta
este volume son dous magníficos exemplos do persuasivo e
coherente universo que Pinter
constrúe con todos estes ingredentes. A festa de aniversario
–obra que forma parte da tríade
de títulos máis apreciados pola
crítica teatral, xunto con The Caretaker e The Homecoming
(obras ás que o lector galego pode acceder, por certo, a través
dos dous volumes que dedica ao
teatro de Pinter a editorial portuguesa Relogio d’Água)– desenmascara as relacións de dominio
que se dan na vida doméstica,
nas relacións entre sexos e, en
suma, na orde social estabelecida, prefigurando as obras máis
explicitamente políticas dos últimos anos. Vellos tempos, quizais
unha das súas obras máis accesibeis, indaga no valor da memoria como elemento formador da
identidade, creando un xogo que
garda certas semellanzas con
aquel espléndido conto de Cortázar, Continuidad de los parques.
Un libro, xa que logo, que
constitúe un excelente inicio
para internarse na obra dun autor que, ante todo, resulta
intensamente humano. Que
capta con emoción os sufrimentos e as alegrías que laten
por baixo das imaxes seductoras ou vulgares coas que adoitamos encubrir os sentimentos.
Un autor que, na violencia do
drama, é quen de converter o
irracional nunha forza sobrecolledoramente vitalista.
Esperemos que o Nobel
propicie –tamén no noso país–
máis coñecemento, máis edicións e, sobre todo, máis representacións de Harold Pinter.♦
MANUEL XESTOSO

Nº 150. Outono do 2005.
Dirixe: Pilar Comesaña.
Edita: Finisterre.

O protagonista é o cantante
arxentino Ariel Rot, que visita
Galicia. Dúas actrices contan
a súa experiencia (Patricia
Vázquez e Nuria Sanz).
Preséntanse novos artistas
(Iván Prieto, Vanessa Díaz,
Rita Rodríguez,
Mar
Vicente,
Xosechu
Cárcamo,
Marcos Casas e Xurxo
Couceiro,
entre
outros).
Teresa Pereira achégase ao
baby boom de Bertamiráns e
entrevista a sexóloga Concepción Landeira.♦

Maximino Cacheiro e a soidade
Título: Relampos do existir.
Autor: Maximino Cacheiro Varela.
Edita: Toxosoutos.

A fuxir da estudada escuridade,
da ironía e da presunción, entre
o prosaísmo adoito obvio e limitado e a entoación idealista,
asolagada en sons imprecisos,
formas anodidas e achados fugaces, Maximino Caheiro Varela, en Relampos do existir,
entrega unha longa serie de situacións, preguntas, ideas e
sensacións que tentan esbozar
a melancolía e o desamparo, a

soidade e a Aínda que ás veces abrolle
é unha hora /
ausencia de un perfil singular,
unha hora é a
e v i d e n c i a s : a escasa elasticidade da
mesma hora–,
palabras ínti- palabra revela inseguridade. mais a miúdo
mas e espidas,
fica no verso
dúbidas e laretórico e esmentos á procura do segredo e
treito, limitado –Pracenteiro
da intuición que fican na tenrupracer / que turxe o noso ánira, no instinto e na rotina.
mo/ cal fulgor que danza soÁs vecea amosa o ritmo e
bre un raio / no abril das ilua soidade –A paisaxe amada
sións da vida. / Éxtase de cotamén esta rexida polo /
tiá descorrer–, no son rancio
azar–, o detalle inesperado
–Ao furgar no fondal do pasa–onde o azar dos sons marca
do / en inquisidor mirar inun misterio–, ou a monotonía
trospectivo, / plurais vidas
e a fustración –Unha hora non
aparecen / e un abraio invá-

deme–, na palabra obvia ou na
efusión estéril.
Aínda que ás veces, nalgún
apartado pregue do poema,
abrolle unha efémera sensación
de novidade, un perfil singular
apenas presentido, a escasa
elasticidade da palabra, a imaxe envisa e a reducida intuición, revelan inseguridade e
confusión: sons que respiran
emoción e sentimento e versos
a miúdo sen febra e sen alento,
dubidosamente evocadores.♦
XOSÉ MARÍA COSTA
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O milagre e o poder do libro galego
SUSO DE TORO
Acabo de deixar de novo no andel da
miña librería un exemplar de Á lus do
candil editado no 1953. Antes envolvino
de novo en plástico transparente pois os
ácaros e o balor atufan en pasando as súas follas e mesmo fan tusir a un.
É un libro tosco, de páxinas rudas e
cos bordos rotos. Lin ese libro quince
anos despois de ter sido editado, andou
por almacéns húmidos, por caixas e logo
pasou tempo nalgunha librería até que
chegou azarosamente ás miñas mans de
rapaz, para min foi como unha mensaxe
nunha garrafa lanzada ao mar. Aquela
mensaxe tiña significado, o galego non
só era unha fala, e era posíbel escribir en
galego. Mesmo, en certo senso, era unha
obriga facelo. O libro galego ten unha
épica, a edición en galego está feita de
lealdade, valentía, teimosía, constancia,
memoria, e tamén está enchoupado de
esforzos e do prezo que pagaron as persoas que os confeccionaron sen gaño, e
do prezo incalculábel que pagaron os escritores que escribindo en galego renunciaban explicitamente a oportunidades
profesionais, artísticas, monetarias... Falo de escritores e intelectuais verdadeiros que pagaron o prezo maior que podían pagar: escribir nunha lingua que apenas tiña lectores. A cambio déronlle ao
seu país e á súa lingua o mellor que tiñan, a esperanza. A esperanza de que
houbese continuidade, a transmisión daquela chamiña, que non se apagase unha
chispiña de lume para que un día ardese
forte o lume do lar. Disimulen que use
estas figuras tan manidas e literarias,
mais trátase exactamente diso, do poder
da palabra para trasladar memoria e faino a través de figuras literarias. Imaxinar
un futuro é sempre un traballo da imaxinación, ou sexa literario.
Esa chama chegou a nós e foi para
algo, asumimos un deber. Un viaxa por
aí ás veces e por esa España ten escoitado iso das “literaturas autonómicas”, iso
de que a literatura galega existe porque
está subvencionada. Cando é así un contesta e contestará sempre que nós editamos sempre libros, antes e agora, na
monarquía isabelina, na I República, na
ditadura de Primo de Rivera, na II República, no franquismo cando se puido,
e logo do franquismo, con autonomía e
mais sen ela, e cando nolo prohibiron
editamos follas clandestinas. A edición
en galego, o libro en galego é unha tarefa nacional. E escribimos e escribiremos
en galego con subvención ou sen subvención. Sempre, mentres haxa memoria e dignidade colectiva.
Con todo, debemos recoñecer que os
esforzos de xeracións anteriores, ese traballo sobre o que se levanta o que hoxe
teñamos, serviron para que o libro galego teña hoxe outra situación social: ten o
que non chegara a ter antes, un certo público que trascende o límite ideolóxico.
Existen hoxe persoas que non sendo galeguistas len literatura que escriben escritores galegos en galego. Ese é o triunfo da literatura, imporse aos límites ideolóxicos, xustificarse por si mesma. Non
serán moitos os libros que conseguen isto, mais sucédense eses libros atendidos
polos lectores que acoden libremente á
librería a demandalos. Non serán moitos
os escritores afortunados por esta benzón, a máis necesaria e lexítima para un
autor, mais están aí e son seguidos por
un público lector. Non será un público
lector moi amplo, mais existe, temos á
fin unha masa crítica. E isto conseguiuse

A literatura galega non é só un negocio que venda mil libros e que se manteña grazas ás lecturas obrigatorias no ensino. O libro feito en Galiza é un éxito porque consegue
triunfar no mercado a pesar de todos os atrancos que sofre.

PACO VILABARROS

existencia son os números. E quen ten os
cun esforzo acumulado de xeracións annúmeros son os editores, e tamén a Fateriores e tamén, como non recoñecelo,
cenda pública, coas liquidacións dos deco traballo persoal dos autores deses lireitos de autor. Non teño reparo persoal
bros. Estamos obrigados a ser esixentes
en dar conta dos números das vendas dos
literariamente con nós propios e tamén a
libros que escribín, a miña ética é calviser teimosos e comprometidos. Agora
nista, mais habería quen torcería o nariz e
que non abonda con ser teimosos e comsinalaría falta de elegancia. Así que deixo
prometidos se non ofrecemos un traballo
iso para os editores, que son unha parte
literario que poida someterse a un escruimportante nesta batalla pacífica e civil
tinio literario obxectivo esixente.
de crear unha literatura en galego con
Ese froito valioso, o público lector,
asentamento na sociedade. Mais, iso si,
conseguiuse entre moitos, claro. Para
afirmo rotundamente que hoxe existen
trascender o límite do público ideolóxico
varios miles de lectores que agardan nofoi preciso que fosen medrando xeravas entregas literarias de varios autores,
cións escolarizadas, que xente doutras
dous, tres, catro, cinco, os que sexan. E
xeracións anteriores fosen familiarizánque mesmo para un libro minoritario de
dose por libre coa escrita do galego, que
ensaios literarios exisse mantivesen en pé
ten máis deses mil lecalgún medio de prensa como éste. Si, A
edición en galego, tores, que xa é o colmo da fartura.
Nosa Terra, tamén ten
o libro en galego
Sobre que os noun papel importante
libros sexan lidos
nesa continuidade. E
é unha tarefa nacional. sos
nos institutos: e logo
por iso sentín tanto ler
non o son tamén os de
a semana pasada un
E escribimos e
autores en castelán?
artigo no que se volvía ler iso de que só escribiremos en galego Como é se non que se
venden tantas ediexisten mil lectores
para un libro galego e con subvención ou sen cións de libros literarios, máis aló dos preque os lectores restansubvención”
mios comerciais? Vin
tes son estudantes
en institutos estudanobrigados polos ensites cos libros de Julio
nantes (“O best-seller
Llamazares, Antonio
escolar en Galiza”)
Muñoz Molina, Luis Mateo Díez... E
Escribo só para desmentir, outra vez
nunca, nunca, lin que ninguén sinalase
máis, isto. Rezo para que esas afirmaisto como unha limitación, ou que iso focións non se difundan fóra da Galiza,
se argumentado para sinalar a debilidade
porque reafirman os prexuízos e a propada literatura e a edición en castelán.
ganda contra a lingua e a literatura galeE digo tamén que é un pequeno mais
ga. E porque non é verdade. Máis aínda
verdadeiro milagre. Somos poucos, non
que eu propio dixera tal cousa. Nunca a
chegamos a tres millons e somos un papuiden dicir porque non é esa a miña exís inculto, claro que si, e que non nos
periencia, polo contrario, fronte ao preaprenderon a ler as nosas palabras; non
xuízo españolista de que escribimos para
temos unha cidade grande que permita o
o ar afirmo sempre a existencia dalgúns
éxito inicial dun romance como A sommiles de lectores. E, como as palabras sabra do vento, de Carlos Ruiz Zafón, que
en de balde, baséome para iso nos númebasea o seu éxito lector precisamente no
ros. Si, os aliados para demostrar a nosa

‘A

entusiasmo lector dunha cidade grande
como Barcelona; tivemos até agora un
poder político que non apoiou a nosa
lingua e cultura e, sobre todo, temos uns
medios de comunicación que ignoran,
cando non atacan, a nosa lingua e a nosa literatura. Os nosos libros saen á sociedade con todo en contra. Vouno dicir:
o libro en galego, vistas as circunstancias nas que se dá, é un verdadeiro éxito. Os nosos libros compiten contra un
rival no mercado que ten todos os medios ideolóxicos e comunicacionais, o
libro en castelán, os nosos libros só se
teñen a si propios, o que vallan, e só teñen eses lectores. Por iso son tan valiosas esas persoas. E por iso defendo a súa
existencia. Existen, existen; son verdade. Que ninguén os negue. Son un produto humano exquisito, requintado, valiosísimo. E, proporcionalmente, hai un
público lector máis numeroso que o do
libro español en castelán.
Por iso me disgustou o trato que a nosa nova administración, que facemos nosa, tratase con tan pouco respecto os nosos editores e libreiros. O volume industrial, empresarial, que teñen, é modesto:
fíxolles esquecer aos nosos gobernantes
o papel literalmente fundamental que teñen na nosa sociedade, eles son o sistema
arterial e venoso que irradia social e territorialmente a existencia da cultura galega. A existencia do noso país.
Comprendo que ás veces autores que
se senten frustrados opinen amargamente
que non hai lectores en galego e que só
len os estudantes obrigados. Entendo que
o digan tamén os que actúan como inimigos ideolóxicos nosos. Mais resúltame
desesperante que o repitan os que forman
parte desta mesma aventura, nun barco
que navega unha mar difícil non podemos deixarnos abandonar ao nihilismo
autodestrutivo, porque daquela disparamos contra nós mesmos. Porque temos
de ser bos navegantes, bos editores e escritores, mais non esquezamos que a nosa navegación ten unha fin: traer de volta
alimento e riqueza para o país do que
partimos e ao que pertencemos. A literatura galega é un triunfo da Galiza, a proba máis clara da súa existencia. E destragar o que temos conseguido, negar o gañado prexudícanos grandemente.
Algúns temos desde hai anos a ilusión de que a nosa literatura, apresentándose no mundo, sexa recoñecida sen
volta. E mesmo que a nosa literatura
poida ser a anfitrioa doutras literaturas
coas que convive como pode, que sexa a
anfitrioa natural da literatura portuguesa, o noso mundo lingüístico, e da castelá, o noso contexto político e social. Desexamos e traballamos, mesmo, para
que os nosos editores poidan un día ser
anfitrións desoutros editores neses ámbitos lingüísticos moito máis estensos. E
para iso debemos reprimir a desesperación, non podemos ser autodestrutivos.
Que ninguén sinta lástima de nós,
porque non hai motivos, o libro galego é
un éxito que está bastante consolidado,
que aínda ten de ter os apoios que teñen
outros e pode crecer. O libro galego é un
éxito e un milagre. Un milagre que desafiou as circunstancias máis adversas e que
conseguiu transmitirse desde aqueles libros toscos, de páxinas rudas e cos bordos
rotos que agora están no andel da librería
envoltos en plástico transparente para que
sobrevivan á humidade e ao paso do tempo. Aqueles libros que veneramos e polos
cales temos escrito os nosos.♦
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Cales son as grandes liñas da
política cultural que queren
promover?
O fundamental é ter un bo coñecemento en detalle da situación cultural do país: mapa de infraestruturas, recursos, movemento asociativo, axentes culturais... e despois elaborar un Plano
Nacional de Cultura que defina
as liñas de traballo e as prioridades nun prazo de oito ou dez
anos. Mentres se fagan eses estudos desenvolveremos iniciativas
que axuden a organizar o traballo
que se fai na sociedade e darlle
proxección e protagonismo. Hai
xa avances en canto aos equipamentos e infraestruturas culturais, que son unha carencia en
moitos concellos, rendabilizando
os que hai e facendo máis onde
se precisan. Outra liña ten que
ver coa dinamización do tecido
asociativo de base que estivo moi
abandonado até agora e que precisa apoio, porque foi o sector
que mantivo viva a cultura. Tamén hai que organziar e vertebrar
os sectores que teñen que ver coa
industria cultural, de traballo profesionalizado, no que hai debilidades que resolver. Iso pasa por
mellorar a información e a comunicación, e aí teñen que ver moito os medios públicos, e tamén os
privados; mellorar os circuitos
de programación e difusión cultural; apoiar a creación, que está
a moi bo nivel pero hai dar un
salto e ser ambiciosos. E pasa por
organizar a promoción da cultura
galega no exterior.
En que se vai distinguir o
antes e o despois da política
cultural respecto á longa etapa do PP?
En todo o que ten que ver
coa cultura propia e a identidade
colectiva, que van ter protagonismo nas actividades que se desenvolvan desde agora. Un bo
exemplo é o Ano da Memoria,
que vai ser a primeira oportunidade de ver un deseño de política cultural diferente, con atención á historia do país e a un momento especialmente esperanzador, que foi o da República,
frustrado pola represión... Ademais da homenaxe ás vítimas no
que atinxe á memoria histórica
estamos traballando no centenario do Himno Galego, o centenario de Lois Tobío e noutras
cousas. Os grandes símbolos da
política do PP foron o Xacobeo
e a Cidade da Cultura e nós imos
invertir esas prioridades, dando
protagonismo á cultura do país,
á creación cultural propia e á
xente da cultura.
Por que a Cidade da Cultura se convirte pouco menos
que en elemento que dilucidaría a orientación do goberno?
Ese é un debate artificial
que non responde a unha prioridade da Consellaría. Nós pedimos acougo e tempo para
analizar todas as circunstancias que rodean o proxecto,
desde as económicas, de deseño arquitectónico, de conexion
con Santiago ou de contidos.
Precísanse meses e non axuda
nada o barullo mediático, porque ese debate non se dera en
todos estes anos anteriores e a
alguén pode interesarlle agora
unha discusión frívola e super-

Luís Bará
‘A Cidade da Cultura reconducirase para
servir a cultura do país e non hipotecala’
XAN CARBALLA

“A Cidade da Cultura terá que estar ao servizo do proxecto global do país e non
ao revés, iso será o condicionante principal do que fagamos”. Luís Bará, Director Xeral de Creación e Difusión Cultural, insiste en que a Consellaría de Cultura non mediatizará a súa acción política por unha polémica que considera sobredimensionada, “dedicáronlle máis páxinas en dous meses que nunha década”.

X. CARBALLA

ficial que nada axuda. Sería
interesante saber o número de
páxinas que se lle adicou en
dez anos e o espazo destes dous
meses. Nós levamos traballando no asunto desde que chegamos e temos a obriga de encauzalo, nos prazos que consideremos máis acaídos e con rigor.
Dúas son as cuestións suscitadas: custes triplicados e
contidos.
Elexiuse un novo xerente da

Fundación Cidade da Cultura, e
estase facendo a análise, tanto
de compromisos de gasto como
do que se derivaría do propio
funcionamento da instalación,
que eran estudos que non se fixeran. Con esa información iremos tomando decisións. Respecto a isto hai que ver que se
fai cos edificios que aínda non
se comezaron, o Teatro da Música e o edificio de novas tecnoloxías. A conselleira apuntou a

posibilidade de suspender obras
para estudar facer cambios e
acaso darlle outro uso. En canto
aos contidos estamos na fase de
interlocución, consultas e debate, sobretodo nas que estarán rematadas en breve. En todo caso,
a Cidade da Cultura terá que estar ao servizo do proxecto global do país e non ao revés, iso
será o condicionante principal
do que fagamos.
O feito de que sexa unha

Fundación a titular da Cidade da Cultura condiciona as
decisións da Consellaría?
O sistema de fundacións é
unha fórmula que creou o PP para xestionar de maneira opaca e
discrecional os proxectos. É un
modelo de xestión que non é o
noso, pero xa está funcionando e
teremos que lograr que se transparente e se faga democrático e
participativo. Levaría máis tempo desmantelar esa estrutura que
correxir o seu funcionamento.
Pero a capacidade de decidir da
consellaría é dabondo.
Como vai ser o funcionamento dos edificios que xa están avanzados?
Os máis adiantados son a Biblioteca e a Hemeroteca, que están nun 65% e 90% de execución, respectivamente. Nun ano
poderán estar rematados, e terán
unha especie de función de Biblioteca Nacional. Están concebidos como armacén e arquivo e
tamén terán acceso público para
investigadores e especialistas.
Nestes anos ademais dos libros e
documentos que chegan do Depósito Legal, fóronse adquirindo
coleccións históricas que conformarán os fondos bibliográficos.
As decisións arquitectónicas condicionan os cambios que
vostedes xulgan necesarios?
O problema non é o proxecto arquitectónico, que pode gustar máis ou menos, senón a idea
política que está detrás. Responde a unha concepción do poder
totalitaria, de toma de decisións
non democrática. Ao longo da
historia temos proxectos feitos
con esa función de reverenciar o
poder, citados ademais polo ex
presidente da Xunta [Fraga
comparou a Cidade da Cultura
con Versalles ou o Escorial].
Sempre se usan exemplos
como o Guggenheim ou a Cidade das Artes de Valencia,
como xeradores dun aumento do PIB desas cidades. Até
que ponto unha infraestrutura como esa, unha vez reconsiderada, pode ser economicamente viábel?
Ás veces desvirtúase o debate. A cuestión non é só de
rendibilidade económica porque se creamos algo que xera
PIB pero destrúe ou impide
medrar o tecido e a industria
cultural do país, por moitos turistas que traia, causará un mal
maior. A cuestión é como conciliar ambos aspectos.
No acordo do goberno estaba contemplado o estudo
da Cidade da Cultura?
Hai un punto específico que
falaba da “redefinición”, porque as dúas forzas políticas sabíamos que era un proxecto
inasumíbel en aspectos de concepción e custes. E temos a
idea común de que hai que facelo útil e ao servizo das necesidades do país.
Incide esa presión sobre
unha das áreas principais de
goberno do BNG?
É máis barullo que outra
cousa. Nós temos as nosas propias liñas de traballo e estámolas
desenvolvendo independentemente. Todo o mundo debe tranquilizarse e deixar que o tempo
poña as cousas no seu sitio.♦
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Seguro Azar

Cope
DAMIÁN VILLALAÍN

S
A Filosofía, unha dama
que consola e cura as preocupacións
Breve loa a Boecio en galego
Título: Consolación da filosofía.
Autor: Boecio (edición de Helena de Carlos).
Edita: Galaxia / Xunta de Galicia.

Permítasenos este título, para dar
fe dunha xoia de edición: a bilingüe latín-galego de Consolación
da Filosofía de Boecio, a cargo
de Helena de Carlos. E deixémolo xa dito: coa
súa
lectura,
abofé que sa- Unha obra
boreamos
o do século
ben feito. Hai VI que
un gozo pleno
pola conciencia aínda nos
e a constata- conmove e,
ción do traballo sen dúbida,
rigoroso e cheo nos consola
de respecto po- no
lo texto tradu- “escenario
cido. A satis- da vida”
facción sentida
é completa, e
máxima a admiración por degustarmos a excelencia do resultado. Quizais
nos falten agora as palabras precisas que dean conta cabal desta
pracenteira sensación de quen le,
mais quen probe notará a delicia
de páxinas conmovedoras, a beleza radical dunha obra que nos
arrebata intensamente, cativadora, axitadora, profunda, que nos
remexe, lúcida.
“A obra que o lector ten nas
súas mans é quizais unha das
máis lidas no mundo occidental
ao longo dos tempos. É especial
xa desde a súa concepción, pois
foi escrita na cadea por un condenado á morte, e tamén pola
súa forma, na que prosa e verso
se acompañan e determinan
mutuamente (...) A Consolación
da Filosofía é unha obra que
sintetiza en boa medida moitos
dos valores literarios e conceptuais do mundo antigo e que, ao
tempo, anticipa os xeitos de
pensar da Idade Media”. Estas
palabras de Helena de Carlos,
presentes na introducción do estudio sobre o autor e a obra,
conteñen resumidos a importancia, o atractivo, os encantos
do que se ten considerado canle
fundamental pola que se transmitiu boa parte da filosofía do
mundo clásico ao medieval.
De maneira adecuada sitúa
no seu tempo a Boecio (480524/6), home da elite senatorial
romana pertencente a unha familia que remonta á época republicana. Atende os aspectos biográficos baseados na propia obra
boeciana e en Casiodoro, dos
que destacan o referido á educación, ao seu papel na administración do estado ou á acusación
ao final da súa vida de ter mantido contactos co emperador de
Oriente nun contexto de enfrontamento entre Rávena e Bizancio. Trázanse os perfís máis des-

Como non podía
tacados desta situación
ser menos para unha
histórica, en concreto o
edición desta impordunha minoría ostrogotancia para a nosa culda ariana nun ámbito
tura, inclúese unha bicatólico sometido á pobliografía selecta moi
testade do Papa ou a fipertinente,
sobre
gura do rei Teodorico,
obras de conxunto,
responsábel directo do
biografía e estudos do
fatídico destino do notexto traducido.
so autor. Debúxase taToda esta parte inmén a implicación de
trodutoria, sen dúbiBoecio no mundo escoda, xunto aos méritos
lar e formativo, no seo
xa aludidos, supón
das denominadas “artes
unha absoluta posta
liberais”,
nomeaao día nos aspectos
damente as conexións
fundamentais de Boeactivas coas disciplinas
cio e a súa Consolaconstituíntes do “quación.
drivium”. Descríbese,
No que toca á traademais deste labor de
dución, acompañada
estudoso, a súa dimendunhas notas oportusión de escritor, tradunas, equilibradas e clator e comentarista, en
rificadoras, hai que diespecial da lóxica ariscir que é unha inmensa
totélica, e tamén de
satisfacción que un
Platón. Os seus esfortexto como este, verzos por conciliar ambos
sionado por figuras do
filósofos fan del, como Díptico representando ao pai de Anicio Manlio Severino Boecio.
calibre de Chaucer, Jeacaidamente sinala Hee establece a sinxeleza da intelian de Meun, López de Ayala ou
lena de Carlos, unha “ponte funxencia, “o ollo máis alto”, o coPlanudes, dignifique tanto e con
damental” que leva o pensamenñecemento superior conectado
tanta calidade o noso país, tan
to grego (doctrinas, conceptos,
coa eternidade dun deus indefininecesitado aínda de avances norcategorías...) ao seu tempo e aos
do e a perpetuidade do mundo,
malizadores neste eido capital
días e noites do feudalismo.
lembrando a autoridade de Pladas traducións. O noso idioma
Logo vén un interesante e
tón. Neste proceso, hai quen quivese moi enriquecido coa excecoidado estudo da obra, Consolaxo ver (por exemplo Courcelle),
lencia acadada. Quen le este gación da Filosofía. Comeza pola
como apunta Helena de Carlos,
lego da “consolación” de Boeestrutura, sintetizando o contido
unha obra de conversión, con tres
cio, chamado por Dante “l´anidos seus cinco libros. De cómo
fases consecutivas: o coñecema santa”, admira logros e briFilosofía, personificada nunha
mento dun mesmo, o coñecellos dunha altura poética evidenmuller de rostro venerábel e exmento da fin suprema, e o coñete: “o temón da verdade”, “os
traordinaria imaxe, se lle aparece
cemento das leis que rexen o
aguillóns do medo”, “a mole da
nas “soidades do exilio” ao autor,
mundo.
tristura”, “a espiga da razón”, “o
vítima das musas poéticas, priTamén se indican con talento
mar da fortuna”, “as tebras das
sioneiro e enfermo. Cómo Filooutras cuestións importantes, cofalsas doenzas”, “o temporal dos
sofía, médica ela, dado que “é a
mo os trinta e nove poemas, cuespíritos”, “a nube da ignoranhora do tratamento máis ca da
mio lírico, directamente imbricacia”, “a brétema da opinión”,
queixume”, fai o diagnóstico e
dos nunha prosa con claros ecos
construcións metafóricas similadeseña as estratexias para a salciceronianos –e coa lembranza
res ás aparecidas noutros textos
vación do paciente, doente de
da estructura dos diálogos platóprevios ou posteriores, como a
“letarxia”, graduando a dose cunicos-, e que representan unha
nosa “Historia Compostelá”, por
rativa. Filosofía, tamén mestra e
boa mostra dos esquemas métriexemplo. A sinceridade na linnutriz, ao “perturbado polo escos do mundo antigo e do manegua escolleita, a sensibilidade, a
quecemento” de si mesmo, ao
xo e pervivencia da mitoloxía
lealdade polo texto de partida, a
que sofre as penas por un falso
(Hércules, Orfeo, Idade de Ouro,
intensidade emocional acadada,
crime, ao condenado a morrer,
etc) e da literatura clásica (p.ex.
os múltiples sabores e gozos pervaille aplicar a degustación da
Homero, Eurípides, Horacio,
cibidos coa lectura, enaltecen o
dozura retórica e a música, “serCatulo Séneca, entre outros); ou
labor realizado pola profesora
va” súa, ensinando asemade a ver
o problema do xénero literario
Helena de Carlos, tamén poeta
con máis claridade e a descubrir
(xénero menipeo na forma de
(temos na memoria a beleza de
o ben supremo, a verdadeira fe“prosimetrum”, a literatura do
“Alta Casa” ou “1999”).
licidade, que vén sendo todo
desterro, o carácter protréptico, a
En suma: unha edición ab“un”. Aquí Filosofía, nai de todas
diatriba
filosófica,
a
dimensión
solutamente recomendábel, meas virtudes, retrata a mutabilidaautobiográfica, onde a actitude
recente dos máximos eloxios;
de da fortuna. “Sumo consolo
do intelectual en relación co Pounha obra do século VI que aíndos espíritos cansos”, denuncia
der é un aspecto central, etc.); a
da nos conmove e, sen dúbida,
os valores engañosos e vans, e
tradición filosófica na que se innos consola no “escenario da viapunta o lugar da perfección.
sire (os elementos aristotélicos e
da”. Testamento intelectual dun
“Guía da verdadeira luz”, xa que
platónicos,
o
neoplatonismo,
home e testemuña dun tempo e
é de seu o oficio de “ir abrindo as
etc), ou a fortuna e posteridade
das súas tensións, eleva a expecausas das cousas agochadas e
da “Consolación”, tratando teriencia vital ás excelencias dundesenvolver os motivos velados
mas como o manuscrito autógraha arte suprema. Páxinas que
pola brétema”, certifica o poder
fo, o arquetipo textual, as aluarden. Unha marabilla para o
do mal, conta coa vontade e a casións, copias, comentarios, o
xardín nacional das letras.♦
pacidade, define destino e proviprograma iconográfico, influendencia, presciencia e libre albecias, traducións, edicións...
XOSÉ ABILLEIRA SANMARTÍN
drío, chama ao cultivo da virtude

on oínte da Cope. Pero xa
lles adianto que non teñen
nada que temer: nin ANT
sucumbiu á infiltración nacionalcatólica nin eu lles vou pedir
que non merquen produtos cataláns. Nin sequera os vou
fornecer dun recetario para facer
exorcismos sen saír da casa. Escoito a Cope con certa
frecuencia, é certo, sobre todo
cando deduzo que os seus locutores máis extremistas e iracundos andan rabiosos por algún
éxito gobernamental ou por
algunha torpeza do núcleo postfranquista que dirixe o PP. Cada
un divírtese á súa maneira. O caso é que formar parte da audiencia me lexitima de abondo para
falar sobre a emisora episcopal e
mesmo para entrar en diálogo
con Francisco Carballo, quen hai
poucos días se preguntaba nestas
mesmas páxinas, con benévola
incredulidade, se os bispos españois serían, coma min, oíntes da
súa propia canle radiofónica.
Sono, con certeza. E iso é o
importante neste asunto. En realidade, que a Cope insulte
gravemente e a diario o
presidente do goberno español,
que organice e promova campañas de boicot ás mercadorías catalás, que aplauda os agresores
de Santiago Carrillo, que minta,
difame e calumnie con afán sectario e cripticamente violento...
todo iso non tería que ser motivo de maior preocupación se os
propietarios da COPE fosen Federico Jiménez Losantos, Nacho
Villa, César Vidal, Gabriel
Albiac (si, el) e unha tal Cristina
López que traballa polas tardes.
Pero o problema é que a Cope é
a emisora, non sei se oficial ou
oficiosa, da Igrexa Católica Española, ou cando menos da súa
xerarquía, dos seus pastores. A
consecuencia lóxica, non
necesariamente maliciosa, que
calquera pode extraer deste feito
probado é a compracida
identificación da Igrexa Católica
coa extrema dereita. Ou, como
se lle chama agora, con risible
eufemismo, a dereita extrema.
A Cope, pois, é sobre todo
un problema e unha responsabilidade dos católicos, da grea que
se deixa pastorear por uns
bispos que, ao mesmo tempo, se
ven gustosamente pastoreados
por media ducia de locutores
manipuladores, maleducados e
afectos á demagoxia hipertensa.
O problema e a responsabilidade é dos católicos, porque a violencia verbal dos devanditos locutores non se limita a José Luis
Rodríguez Zapatero, a Pasqual
Maragall ou a Jesús Polanco, é
dicir, ás cousas da política,
senón que se extende tamén a
outros temas, deses que as convencións xornalísticas
denominan humanos, como a
inmigración, que na Cope
recibe un tratamento
sistematicamente hostil e
escasamente evanxélico.
E cando un colectivo ten
un problema é ese colectivo o
que ten que solucionalo. O
que non vale é mirar para outro lado nin pensar que os xefes, neste caso os pastores,
non están ao tanto.♦

O

pasado mércores 2 de
novembro, no Teatro
Principal de Compostela o filme Viva Zapatero, da directora e humorista política Sabina Guzzanti, abría a XIX edición de Cineuropa, que este ano
aposta por un cine provocador e
que bate marcas dentro da súa
historia coa proxección de máis
de oitenta títulos. Este filme é
un manifesto contra a situación
que actualmente viven os medios de comunicación e a liberdade de expresión da Italia de
Silvio Berlusconi.
A película, que no título xoga, segundo a autora, co Viva
Zapata de Elia Kazan e coa opinión que a dereita italiana ten
de Zapatero, a quen consideran un “diaño roxo”, conmocionou no pasado Festival de
Venecia e, posteriormente, pasou a converterse nun fenómeno sociolóxico, até o punto de
que hai analistas que consideran que podería influír no resultado das vindeiras eleccións.
Nesta vocación transgresora inscríbese tamén a proxección de O sabor da sandía, premiada na Berlinale e no festival
de Sitges, na que se propón unha provocadora ollada á pornografía. Este filme de Tsai
Ming-liang é unha das películas destacadas dentro da sección Oriente Express, dedicado
as producións realizadas en
Oriente. Ademais a programación, que se desenvolverá no
Teatro Principal, a Sala Yago, o
Salón Teatro e, por primeira
vez, na sala a Fundación Caixa
Galicia, inclúe unha retrospectiva de Michael Haneke e os
pases do filme norteamericano
Hard Candy e Batalla no ceo así
como a produción íntegra, de
nove horas de duración, de The
Kingdom, de Lars Von Trier.
Na gala que se celebre o 15
de novembro no Teatro Principal Luis Tosar recollerá o Premio Cienuropa 2005, converténdose así no primeiro actor
galego ao que se lle concede este galardón. A Concellería de
Cultura quere con el recoñecer
o traballo de Luís Tosar e “facelo extensivo a toda unha xeración de actores galegos que
grazas ao seu traballo gozan
dun recoñecemento merecido”.
Dez anos de cine en Ourense
Paralelamente o Festival Internacional de Cine Independente
de Ourense ultima os preparativos do que será a súa décima
edición. A coprodución Galatasaray-Depor (One day in Europe) inaugurará o 12 de novembro o festival no Auditorio Municipal. Esta edición, que conta
con oitenta películas na sección
competitiva, renderá homenaxe
a Mercedes Sampietro Marro
dentro do ciclo Cine en Feminino, e concederá a Joaquim de
Almeida o premio do festival e
a Imanol Arias o premio Concello de Ourense.♦

DÍAS DE CINE

MAR BARROS

Novembro trae consigo as novas edicións dos dous festivais máis
importantes de cine que se celebran en Galiza, Cineuropa e o Festival Internacional cine Independente de Ourense. Ambos desenvólvense nun contexto no que prolifera a aparición de novas citas.

Sabina Guzzanti, directora de Viva Zapatero, da que ollamos un fotograma á dereita. Abaixo, Galatasaray-Depor.

FAME DE IMAXES
NOS CONCELLOS PEQUENOS
Novos certames e mostras de
cine están a xurdir por todo o
país, en paralelo aos dous festivais máis importantes. Concellarías de cultura, cineclubs,
asociacións culturais ou iniciativas individuais apostan
por este tipo de citas culturais
como alternativas para satisfacer a demanda doutro cine
diferente ao das salas comerciais, e como canle de difusión
dos, cada vez máis numerosos,
traballos audiovisuais.
Nos dous últimos anos,
tan só en materia de curtametraxes, creáronse cinco novos encontros en todo o país,
o Festival de Cans, Redondela en curtas, o CurtoCircuíto,
que se celebra en Compostela, e o de Ribadeo, ademais
do Play-doc de Tui, que a pesar de centrarse na proxec-

ción de documentais de todo
o mundo, presenta unha sección dedicada a estas producións de menor duración.
A explicación que dá a este
fenómeno o director do festival
Play-doc, Anxo Sánchez, pasa
polo feito de que “está de moda
o audiovisual” e pola existencia de “máis facilidades, tanto
técnicas como económicas á
hora de facer unha produción”. Como apunta Alfonso
Pato, director do Festival de
Cans, “o acceso ás novas tecnoloxías permite que calquera
poida facer a súa creación. Hai
máis xente facendo historias
que no ano 2000, máis escolas
que xeran un material que precisa canles de difusión”.
A estes factores, Anxo Sánchez engádelle unha terceira
causa. Ao seu ver, “concellos e

institucións públicas, nun intento de buscar actividades
culturais diferentes, sóbense
ao carro e crean un novo festival, pero sen nada máis de
fondo”. “Valoro positivamente que xurdan festivais como
canle de difusión de cine, –indica-, mais o numero ao que
se ten chegado é esaxerado.
Coido, ao respecto, que debería haber unha concentración,
que se agrupasen e se definisen obxectivos”.
Demanda do público
César Silva, director do Festival
Internacional de Cine Independente de Ourense, argumenta
que detrás da aparición de novos certames está a necesidade
de “satisfacer a demanda de cine non comercial alternativo á
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programación das salas”. Segundo César Silva, “as institucións danse conta de que o cinema é un vehículo cultural moi
importante, a través do que se
dá a coñecer culturas descoñecidas”. Por iso, “concellos pequenos” apostan por esta vía,
“independentemente da ideoloxía”. “Hoxe por hoxe é a forma
máis directa de relacionarse
con outras culturas e outros xeitos de facer cine”, comenta.
Apesar de todo, para moitos
“os festivais deben ir ao específico e ter claros os obxectivos”,
para, como indica Alfonso Pato
“non caer en macro eventos,
que non son exactamente de nada sendo un pouco de todo, como se da Feira de Monterroso
do Audiovisual se tratase”.
Coinciden en que é necesario o apoio institucional,
mais “existen vías alternativas”. “A administración debe
ser motor de todas estas cousas –comenta Alfonso Pato-,
pero un pode camiñar por
outros terreos”. A primeira
edición do seu festival, que
xerou moitas expectativas e
que contou co apoio do sector
audiovisual, realizouse cun
orzamento de 3.000 euros.♦

Nº 1.196 ● Do 3 ao 9 de novembro do 2005 ● Ano XXVIII

Caen as fotos do Outono
M. BARROS

As ficcións artesanais de Fran Herbello, os premios do certame FotoPres’05, as olladas de xénero feitas por mulleres
ou as instantáneas de Lorena Ros e Xulio Villarino, que protagonizaron o I foro internacional de fotorreportaxe Revela.
Como cada ano, o Outono Fotográfico achega unha chea de exposicións a máis dunha ducia de vilas e cidades galegas.
Heteroxénea e diversa preséntase
esta nova edición do Outono fotográfico, un dos encontros coa fotografía máis destacados de Galiza
en canto a número de mostras e
de espazos nos que se desenvolve. O pasado 24 de outubro daba
comezo esta XXII edición da cita,
que amosará, até mediados de novembro, preto de setenta exposicións, individuais e colectivas, en
máis dunha ducia de concellos.
Promovido pola Casa de Xuventude de Ourense, esta cita coa
fotografía bota unha ollada á obra
de autores como Fran Herbello e
as súas manipulacións da realidade, aos rostros cos que Xoán Piñón sintetizou o espírito de Ortigueira na celebración dos vintecinco anos de vida do festival, ao
seguimento fotográfico realizado
por Jean-Marie del Moral do pintor
Miquel Barceló ou ás dúas caras
que Luzía Oca González amosa
en Badías: caboverdianas na Mariña, as caras de dous mundos,
Galiza e Cabo Verde, entre os que
existe o potente vínculo destas
mulleres inmigrantes.
Ademais das case corenta individuais, que levan a sinatura
de Laura Borrás Redondo, Nicanor García, Diego Vázquez Iglesias, Carretta Nunzio ou Xaquín
Rosales, o Outono Fotográfico
presenta toda unha serie de
mostras colectivas que afondan
en temas tan diversos como a
ecoloxía, o papel da muller ou no
fotoxornalismo recente.
Unha delas pode visitase no
Museo Municipal de Ourense até
o 20 de novembro e ten por título FotoPres’05. Nela reúnense
as fotografías do certame que
convoca a Fundación La Caixa e
que este ano tivo como gañador
ao freelance Juan Medina, por
unha serie de imaxes que capta-

Obras de JEAN-MARIE DEL MORAL (cor), JAVIER ARCENILLAS, NICANOR GARCÍA (cor), e, abaixo, GALLEGO (cor).

ron o naufraxio dunha balsa de
emigrantes que remata coa frialdade do nome “Inmigrante 9” escrito nunha das tumbas.
No Ateneo de Ourense, até o
15 de novembro, presentase Galicia en foco toda unha serie de
imaxes tiradas por profesionais
do país que poderían resumir un
ano da prensa galega. Outra das
mostras que afonda no fotoxornalismo, en concreto no tema das
migracións, é a que leva por título
Revela, e que está composta polas instantáneas de Lorena Ros e
Xulio Villarino. Estas mostras formaron parte do programa do I Foro Internacional de Fotorreportaxe e Sociedade, Revela, que se
celebrou en Oleiros no verán.
A loita ecoloxista tamén está
presente no Outono da man dunha mostra de ADEGA. Con motivo dos seus trinta aniversario, a
asociación presenta unha exposición con outras tantas fotografías
tomadas polos seus voluntarios
nas distintas actividades reivindicativas, educativas ou nos seus
múltiples encontros. A mostra
abrangue dende as protestas de

Ai,
a memoria!
MARICA CAMPO

O

ex presidente da Xunta di que a Cidade da Cultura é como Versalles
ou o Escorial. Si, señor Fraga, nisto
estou de acordo con vostede. Hai moitas
semellanzas. Felipe II deixoulle a Felipe III
unha coroa en bancarrota. Este, cun goberno con máis inquedanzas sociais que o do
pai, atopouse cunha escasa marxe de
manobra fronte á presión dos banqueiros
xenoveses. Houbo que aumentar os impostos e, como sempre, o prexudicado foi o
pobo. A miseria da época está ben reflectida na chamada literatura picaresca do século XVI. A construción de Versalles tamén
se enmarca nun período de inxustiza. A do
absolutismo de Luís XVI, un rei obsesiona-

Cerceda pola incineradora, pasando polas mobilizacións en In-

do pola estética e o brillo persoais, a ditar
leis tan transcendentais para a xente como
a que condenaba a morte a quen ousase levar zapatos de tacón coma el. Mentres, o
pobo morría coa fame. Faltoulle citar,
Señor Fraga, as pirámides de Exipto, faraónicas pezas que custaron a vida de
milleiros de escravos. ¿Que Eisenman é o
mellor arquitecto do mundo? ¿E que se o
fose? Tamén se diría o mesmo no seu tempo de Juan Bautista de Toledo, o primeiro
arquitecto do Escorial, e de Juan de Herrera, o que fixo a obra polo falecemento
daquel. E de Jules Hardouin-Mansart quen,
por certo, tivo en conta a tradición francesa
fronte ao gusto italianizante da época. Mais
iso non resta nada ao saqueo a que foi
sometido o país. Hai que contar, para
sermos xustos, que nos alicerces desas
obras está a dor dos desherdados. Aquí semella que, facendo honra ao noso pailanismo, nos deixamos seducir polo máis estraño (de fóra) e, como os novos ricos, canto
máis caro mellor. Señor Fraga, vostede está de costas á historia actual, a que se ten
que ocupar do benestar do pobo e non da
gloria e a memoria dos seus gobernantes.
Este país noso ten problemas e urxencias

glaterra en contra dos vertidos en
contra radioactivos na Fosa Atlán-

maiores (vostede falaría dos garavanzos).
Eu diríalle sanidade, despoboamento, falta
de garderías e residencias, sectores
pesqueiro e agrario. E cultura, que tamén é
cousa de comer e, como reza o refrán, “con
esas cousas non se xoga”. A cultura non
precisaba ter a súa cidade. Son as cidades,
as vilas e as aldeas as que precisan ter cultura.
Mais vostede, señor Fraga, é coherente. Defende o que defendeu no seu día.
Alza a voz polo seu proxecto estrela, o
que había inmortalizar a súa memoria. O
que arroiba é escoitar agora tantas e
tantas voces que no momento inicial do
proxecto ficaron caladas. O que naquel
momento eran argumentos que non
atopaban eco, hoxe son os tópicos que
repiten, sen denominación de orixe, os
que, á fin, se decataron do disparatado
que é este investimento. Que é o mausoleo de Fraga. Que é unha obra faraónica
e baleira de contidos. Que é unha dilapidación de cartos cando hai necesidades
máis urxentes. Que non achega a cultura
a toda a poboación. Que hipoteca para
moitos anos os orzamentos de cultura.
Que Santiago ten interese artístico abon-

tica, até as últimas concentracións polos incendios forestais.♦

do e non precisa, como foi o caso de Bilbao co Guggenheim, algo que o faga
máis atractivo. Que ...
Lembro as descualificacións de que
foi obxecto a entón deputada Mª Pilar
García Negro por defender a postura do
BNG. Lembro outros membros desta organización que, seguramente por localismo, defenderon a Cidade da Cultura, en
contra da opinión do seu grupo, e recibiron os parabéns da prensa. Lembro que
eu escribín un artigo no diario A Mariña
de El Progreso, que agora non teño a
man, defendendo a actuación da amiga e
deputada. Doíame ver como nin o propio
Bloque a defendía.
Eu quero fermosas obras en Galicia,
mais prefiro que non se esboroe por falta
de atención o rico patrimonio histórico
que temos. O maior, o da lingua, cuxo
plano de normalización non se aplicou até
o de agora por falta de cartos. Tamén gosto do Escorial, do palacio de Versalles e
das pirámides de Exipto; pero, se se
puidese volver o tempo atrás e eu tivese o
poder de facelo, cambiaríaos polas vidas e
a dor que custaron. A maior obra de arte é
o benestar da xente.♦
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Xaime
Velázquez
‘Despois de ler
O código da Vinci
coido que calquera
libro de ciencia
ficción é
infinitamente mellor’
M.B.
Vigo acolleu entre o 28 de
outubro e o 1 de novembro,
o I IberCon, organizado
polo Colectivo Neno, que
unía a celebración Convención Hispana de Fantasía e
Ciencia-Ficción (Hispacon)
e os Encontros de Ficção
Científica de Portugal. Como xorde esta iniciativa?
Ignacio Agulló, o presidente do noso colectivo, ten
asistido aos encontros portugueses e atopou moitas semellanzas cos que se desenvolven no Estado. Considerou
que sería interesante facer unhas xornadas conxuntas. Comentóuselle a idea aos organizadores do Hispacon e aos
dos Encontros e pareceulles
positivo. Paralelamente, o noso colectivo gañou as eleccións para poder escoller a cidade na que se ía a celebrar o
encontro anual do Hispacon e
o proxecto foi adiante.
Con que obxectivos nace?
Queriamos dar a coñecer a
ciencia ficción e a fantasía ao
público que descoñece estes
temas ou lles parecen estraños. Existen prexuízos e certa
vergonza á hora de dicir que
che gusta este xénero. Despois de ler O código Da Vinci,
un superventas, coido que calquera libro de ciencia ficción
é infinitamente mellor.
En total foron 95 horas
de ciencia ficción.
Durante catro días celebráronse mesas redondas,
conferencias, entre elas foi
destacada a de Francisco Pablos que abordou a relación
de Xulio Verne e Vigo, a de
música de ciencia ficción. Tamén houbo proxeccións, pasouse Star Wars Revelation,
feita integramente por afeccionados, e contamos coa presenza de Laura Gallego, de
João Barreiro e de Dave Lally,
presidente da Asociación Europea de Ciencia Ficción.
Que tal de participación?
Estamos contentos, acudiron case 150 persoas. Mais
quero sinalar que case non recibimos axuda das administracións públicas. En Galiza
hai afección a este xénero e
aínda que somos minoría, estamos aí, compramos libros,
películas. Efectivamente non
estamos representados nos
medios, pero, se o normal é
ver Gran Hermano e fútbol,
gústanos ser minoría.♦

XOÁN PIÑÓN

Doa CON ROSA Cedrón
MAR BARROS

Co espectáculo Cantigalia Doa e Rosa Cedrón subíanse xuntos por primeira vez sobre un
escenario nun mesmo proxecto e coas cantigas do medievo como pretexto. Mais Cantigalia foi máis que cunha xira de concertos de verán, foi o aperitivo do próximo traballo
de Doa e o primeira aparición musical de Rosa Cedrón tras a súa marcha de Luar na lubre.
Co San Froilán pechábase o que
fora froito dun “conxunto de casualidades” e que tiña como protagonistas a dous grandes da música
galega, por unha banda aos músicos de Doa e, pola outra, a Rosa
Cedrón, a vocalista que en xaneiro
abandonaba Luar na lubre para facer a súa carreira en solitario.
O pasado verán todos estes
músicos uníronse para poñer en
escena un proxecto, que levou
por título Cantigalia, co que
Doa quería botar unha ollada
aos case trinta anos de traxectoria, rescatando algunhas das súas pezas máis destacadas. Era un
dos proxectos pendentes da formación que se acabou de completar tras a decisión de Rosa
Cedrón. A súa posta en marcha
supuxo a primeira actuación da
vocalista tras o abandono do seu
grupo anterior e serviu para que
Doa quecese motores de cara a
presentación do que será o seu
vindeiro disco.
Como explica Xoán Piñón,
dadas as circunstancias “chegou
dado, nos precisabamos unha
voz feminina e ela acababa de
deixar o seu grupo”. “Trouxo ao
grupo todo o que nos faltaba e
deunos moitísimo, como persoa
e como música”. Para Rosa Cedrón esta xira era “unha necesidade”, que lle reportou, ademais,
“máis alicientes para seguir preparando” os seus temas.
O espectáculo, que se representou por primeira vez en Compostela a finais de maio, volveu

poñer en escena o chelo de Cedrón e, ademais de tres pezas novas, incluíu temas de Martín Codax, do Códice Calixtino, pasando polas Cantigas de Santa María e os Romances o pé do Camiño de Santiago, cancións que no
seu día interpretou Miro Casabella, e que, para a ocasión, adaptáronse á voz de Rosa Cedrón.
Baiona, Celanova, Ribadavia, Tui, A Coruña e, finalmente
Lugo, foron algúns dos espazos
que acolleron este repertorio que
mestura os sons medievais coa
contemporaneidade. Mais o proxecto non foi máis que o aperitivo do que será o próximo disco
de Doa, o quinto en toda a súa
carreira e que tamén se titulará

Cantigalia. Nestes momento o
grupo está na fase de selección
das pezas que van integrar este
álbum.
Como avanza Xoán Piñón,
este novo traballo incluirá a parte
do repertorio da xira que os subiu
aos escenarios galegos durante o
verán que non está recollida nos
anteriores discos e contará coa
colaboración de Rosa Cedrón para a gravación. Desta vez, o grupo quere incorporar aos instrumentos habituais as sonoridades
da zanfona e do contrabaixo e
agarda comezar a gravación dos
temas en xaneiro para que en primavera poida estar xa na rúa.
Nun momento no que a industria do disco estase a resentir, Doa

asegura non ter “esa presión das
discográficas, nin esa ambición de
vender millóns de discos, traballamos máis libremente”, feito que
explicaría por que, cunha traxectoria tan longa publicase pouco.
Doa parte dunha musica e
dunha literatura ignorada por
gran parte dos músicos galegos
como é a de orixe medieval.
“Coido que as formacións sempre tiveron excesivo respecto á
hora de traballar con este patrimonio importantísimo”. Eles teñen os seus métodos para achegar a música do pasado até a actualidade, un xeito máis próximo
á música popular que á música
culta, máis sempre mantendo rigor e coherencia histórica.♦

Futuro en solitario
Aínda que a invitación de Doa
para actuar neste espectáculo
tiña semellanzas coa que case
dez anos atrás lle fixera Luar
na lubre, o certo é que Cedrón
pensa continuar coas súa traxectoria por separado.
Nestes momentos a vocalista está a traballar no que será
o seu primeiro disco en solitario, “porque é o que máis me
apetece”, mais, con todo, non
renuncia a participar doutros
proxectos musicais.
En xaneiro tomaba a deci-

sión de abandonar Luar na lubre
porque “necesitaba moverme
soa, expresarme doutro xeito e
pola miña propia voz”. “Se perdes a chispiña que te move, a da
novidade, a da ilusión, este mundo da música que xa é complicado, faise difícil de levar”. Con
todo, asegura gardar desta etapa
“moitas cousas, o 90% boas”.
A pesar de que Rosa Cedrón
non ten moi definido en que vai
consistir o seu novo proxecto, o
que si asegura é que non vai ter
nada que ver co que era Luar na

lubre, aínda que beba de todos os
estilos que a influíron, dende a
música clásica até o folk ou o
rock. “Quero primeiro estar moi
contenta con el”, antes de avanzar nada. “Gústame improvisar”.
Nesta nova etapa, a idea
principal é que todo o labor de
produción corra ao seu cargo, incluso a composición, aínda que
non desbota as colaboracións.
Non se ten marcado datas pero existe a posibilidade de que para o ano que vén xa haxa noticias
do seu traballo discográfico.♦
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Highgate
cemetery
MARGA ROMERO

O

cemiterio londinense de
Highgate está poboado
por faias, carballos,
bidueiros, cipreses, moitos
buxos indisciplinados, algún
loureiro, moito acivro e teixos.
Debe ser fermosa a primavera
aquí, co recendo das árbores tileiras e dos castiñeiros das
Indias, que agora en novembro
poden sorprender as nosas costas coa caída dalgunha das súas
castañas que gardamos para a
sorte dunha fermosa lembranza.
As árbores aínda que deixen caer as súas follas douradas ruben
polas pedras dos monumentos
funerarios, atrápanos e cavan no
seu interior ou nacen xa desde o
seu propio ventre. Case nada
evoca a morte, mais sabemos
que aquí hai soterradas 162.000
persoas e cóntanse 52.000 tumbas. Foi en 1839 cando se abriu
este cemiterio privado que
sobrevive da caridade, das dúas
libras que costa visitar a tumba
de Karl Marx, no cemiterio do
lado oeste e das cinco libras que
se pagan para ter unha visita
guiada pola parte máis vella e
interesante arquitectonicamente
do cemiterio do leste, onde se
atopa a avenida exipcia. Existe
unha asociación Friendes of
Highate Cemetery, da que
tamén forman parte as persoas
que nos guían nas visitas,
moitas con familiares alí
soterrados outras que converten
seres que foron transformando a
vida da cidade ou do mundo en
familia. A tumba de Marx é a
máis visitada, monumento desde o que se lembra: “traballadores do mundo unídevos”. Ao pé,
entre todas as flores, sobresae
un ramallo de crisantemos co
prezo: 1,95 libras. Nesta mesma
beira atópanse as tumbas da escritora Mary Ann Evans, coñecida como George Eliot, ou a de
editor Sir Leslie Stephen, que
foi pai de Virginia Voolf e de
Vanessa Bell. Mais a vexetación
vizosa está na outra beira entre
anxos esveltos, roseiras ou
coroas, pegadas da época
vitoriana nas serpes de ferro que
se agarran ás tumbas, entre
palabras borradas polo tempo e
nomes que xa non acertamos a
ler. O sol morre e o percorrido
das cinco remata e o guía non
nos levou á tumba de Christina
Rosetti e non sabe onde está.
Preguntamos insistentes e Sue
Berdy, amiga do cemiterio, e feminista, condúcenos con paixón
á tumba oculta da poeta á que
admira e cóntanos a historia de
Elizabeth Siddal, a fermosa modelo de cabeleira prerrafaelita
de Dante Rosetti, coa que
chegou a casar e coa que
enterrou os seus poemas como
proba de amor eterno, que logo
quixo recuperar. Historias de
amores inventados, de fillas non
recoñecidas hainas en todos os
cemiterios e é doado converter
a quen transformou o mundo ou
a quen nos conmove coa
palabra en familia.♦

João Afonso inicia o ciclo
de músicas ibéricas en Pontevedra
M.B.
A actuación do compositor portugués João Afonso iniciou o pasado sábado 28 de outubro o ciclo de concertos Con voz propia,
promovidos polo Concello de
Pontevedra coa colaboración de
Caixa Galicia. Por segundo ano
consecutivo o ciclo aposta por
músicas ibéricas na súa programación e polo Pazo de Cultura
de Pontevedra como escenario
no que se desenvolverán até o
mes de decembro os cinco concertos programados.
Despois do concerto de João
Afonso, a programación continuará o venres 11 de novembro.
Esa noite a catalá Lidia Pujol
achegará a Pontevedra os temas
do seu primeiro traballo en solitario Iaie. O Pazo da Cultura
acollerá as pequenas historias
que Lidia conta en cada canción
e para o que se vale, non só da
voz e da música, senón da palabra recitada de textos anónimos
ou dos poetas Jacques Prévert e
Federico García Lorca. Aínda
que este é o seu primeiro traballo
en solitario, a intérprete leva
moitos anos de carreira, partici-

João Afonso.

pando como cantante e actriz en
numerosos proxectos escénicos
de diferentes xéneros.
Ao pé da letra protagonizará
a seguinte cita musical. Se algo
define este espectáculo musical

colectivo é a heteroxeneidade.
Procedentes de estilos musicais
diferentes seis grupos do país
dan forma a esta particular tribo
que sitúa a palabra como centro
das súas creacións musicais.

Polos Camiños da Terra

Marful, Narf, Xabier Díaz, Safari Orquestra, Guadi Galego e
Guillermo Fernández e Non Residentz conforman este conxunto
de voces que se poñen en marcha
sobre o mesmo escenario.
Dende Euskadi achegarase o
25 de novembro Amaia Zubiria
para presentar os temas de Haatik, un novo traballo que se converte no seu cuarto disco en solitario. Haatik é, por unha parte,
unha revisión de cancións e épocas anteriores, e, por outra, presenta sete novas composicións,
amosando, en conxunto, a súa
propia evolución como cantante.
A copla, matizada con xeitos
do pop, do fado, do blues e mesmo do jazz, virá o primeiro de decembro da man de Pasión Vega,
que trae debaixo do brazo Flaca
de amor, o seu novo disco con temas que levan a sinatura de compositores como Joaquín Sabina,
Javier Ruibal, Arturo Pareja Obregón ou o gaditano Jesús Bienvenido, que compuxo a canción que
lle dá título ao disco. Así, a súa
voz porá o punto e final deste novo ciclo que se desenvolverá até
decembro en Pontevedra.♦

Xesus torres Regueiro

Espasantes, na ribeira do Cabe
Na ribeira do Cabe, ao deixar as
chairas monfortinas, e logo de
pasar Vilamelle, atópase a freguesía de Santo Estevo de Espasantes no torrón de Pantón. Envorcada cara ás depresións que
aquí comeza a facer o Cabe e
abrigada polos repeitos que baixan do monte San Paio. Dise que
Espasantes pertenceu aos templarios como anexo á bailía de
Canabal. A igrexiña solitaria co
seu cemiterio derredor campa
modesta no medio das viñas.
Os viños de Espasantes teñen
sona de antigo, rivalizando cos míticos de Amandi, o Esperón que
Benito Vicetto puña na mesa de
Los hidalgos de Monforte e os de
Vilachá. Nós hai ben tempo que os
apreciamos, dende que acodimos á
Festa do viño de Pantón no campo
da feira do castro de Ferreira e entramos no seu coñecemento. Dende a entrañábel primeira Festa do
viño, con apenas seis casetas de colleiteiros que foron en aumento, a
compañeira e eu acudimos en varias edicións atraídos polo gusto
destes viños, o fermoso contorno e
o ambiente case familiar. En Espasantes, dúas pequenas adegas, a de
Moncho (Terras Mouras) e a de
Xavier (Saíñas) veñen elaborando
uns viños tintos de gran calidade,
entre os mellores da Ribeira Sacra
para o noso gusto, e mesmo recibiron recoñecemento internacional.
O inesquecíbel Manuel María,
que tan ben coñecía e cantou as terras, as xentes e os viños de Pantón, ten unha lembranza para estes
na súa “Cancionciña dos viños de
Pantón”: ¡Fieis viños de Espasantes, / das Saíñas e a Tapada...! Tamén na “Cantiga dos viños das

tres ribeiras de Pantón”, na que os
viños de Espasantes, Atán e Pombeiro representarían as tres ribeiras: a do Cabe, a do Miño e a do
Sil, respectivamente. Recóllense
no libriño “Cantigas e Cantos de
Pantón”, editado en 1994, cantigas
arcaicas e populares, testemuña
da miña vocación de poeta local,
segundo puxo o autor na adicatoria que me ofrendou, e no que inutilmente (como acostumaba con
outros poemarios de tema local)
tentou agocharse, ou amosarse,
baixo o seudónimo de F. Maside
Goián. Maside, como homenaxe
ao culto Xaquín Arias Sanxurxo,
dono da torre de Maside, e Goián
en homenaxe ao impresor lucense
Soto Freire, quen mercara alí un
pazo-granxa para resarcirse dos
sensabores do oficio. Coido que
así hai que interpretalo.
Dous pazos hai nesta freguesía: o de Vilaxilde e o da Casa de
Espasantes. Esta é tamén coñecido
pola Pousa ou pola Casa do Conde. Até finais do século XIX esta-

ba dentro da freguesía veciña de
San Fiz de Cangas, e nesta fermosa igrexiña teñen enterramento en
capela propia, para incrementar logo a de Santo Estevo de Espasantes. Pertenceu aos Lopes de Cangas, que tiñan como armas orixinarias os característicos trece roeis. Da evolución desta liñaxe e da
freguesía en xeral documéntanos o
extraordinario libro que Isaac Rielo Carballo escribiu sobre Pantón.
Historia e Fidalguía. A casa grande de Vilaxilde fica máis abaixo,
na entrada da parroquia segundo
se vén de Monforte. Precisamente,
un dos topónimos é Pacios: o do
rueiro máis próximo á igrexa. Outro ben curioso é A Famulia.
Leandro Carré Alvarellos recolleu nas súas Lendas tradizonaes galegas (un libro que urxe
reeditar) a dos “mouros” do castro de Espasantes que escoitara
en Ferreira no ano 1935. A Carré
parecíalle ver nesta lenda unha
antiquísima lembranza, modificada pola tradición oral, dunha

de tantas citanias incendiadas polos romanos para vencer a resistencia dos galegos á súa invasión.
Manuel María, tamén no seu
libriño xa citado, puxo en verso
romanceado esta lenda, un chisco
modificada, que servirá de ilustración deleitosa e remate axeitado. Tamén de homenaxe persoal á
memoria do noso poeta nacional
no seu aniversario, que conmemoro cun cálice de Saíñas e outro
de Terras Mouras (para que non
digan Xavier e Moncho):
Polas terras de Pantón / onde chaman Espasantes, / encovados no seu castro / vivían mouros
xigantes / que gardaban ben gardados / tesouros deslumeantes. /
Un capitán deses mouros / foi un
día a Ribadavia, / corte do rei de
Galicia / que nesta vila moraba /
na compaña dunha filla / que a
todos ademiraba. / O capitán
dos infieis / despaciño a contemplara, / ¡valéndose dun feitizo / a
princesiña raptara! / O rei cun
enorme exército / cara Espasantes marchara / para liberar a filla / que aquel infame roubara. /
Chegaron ó castro mouro / e a
fortaleza tomaran: / miraron e
remiraron / e alí non acharon
nada... / Unhos humildes labregos / ante o rei se presentaran /
decíndolle que os xigantes / denantes que o rei chegara, / nunhos enormes cabalos / -dun brinco o Cabe saltaban- / fuxiran como centellas / coa princesa malfadada. / O saber novas tan malas, / o rei feito león bravo, / ó
exército ordenaba / que a fortaleza queimara / ¡e estivo ardendo cen días / facendo gran lumeirada...!♦
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Minga
FRANCISCO CARBALLO

C

on este nome quechua minga,
mutirão ou mutualidade, estivo a
celebrarse, do 25 ao 28
de outubro, unha Asemblea Popular Brasileira
de 8.000 persoas. En
Brasília, no amplo
recinto deportivo do
Nelson, ouvíronse as voces organizadas dos
concorrentes.
A asemblea reunía
axentes sociais da
esquerda brasileira e
numeroso persoal de
agrupacións cristiás. Os
tres máis ouvidos coriofeos foron Delci
Franzen da 4ª Semana
Social da Igrexa; D. Valentini de Caritas e J.P.
Rodrigues que lidera o
MST (Movemento dos
sen terra).
Esta asemblea levou
tres anos de
preparación por todos
os lugares de Brasil. O
temario abordado é impresionante: sistema político de Brasil,
soberanía social, traballo, educación e cultura,
cidade e campo,
economía,
comunicación, biomasa,
relacións internacionais.
Calquera que sexa a
articulación das
propostas a levar a cabo, o que temos ollado
deste magno
acontecemento popular
acredita unha madurece da sociedade civil e
unha fortaleza das Comunidades de base católicas sen precedentes.
É unha resposta global
á crise que os partidos
do Parlamento
manifestan e que Brasil
–todo un continente en
recurso, poboación e
proxectos– ten que
definir. A “miseria” da
corrupción que lle
afectou ao PT de Lula
da Silva e ten o
presidente en tensa espera antes da volta a
presentación no 2006,
acaba de ser vapuleada
pola equerda brasileira
que proclama a súa
vontade de sacar o país
da crise.
Minga, mutirão, é a
expresión da confraternización humana nun
mundo desolado polo
neoliberalismo. Non
podemos renunciar á libre disposición dos
bens da terra; non
podemos deixárllelas ás
altas xerencias
financeiras capaces das
maiores
estrangulacións da
humanidade. O Brasil
dá unha lección ; cada
país, pequeno ou grande, ten de tomar, na súa
propia man,decisións
deste voltaxe.♦

A Ucha das Horas

Felipe Senén

Magostos galegos para artellar vida e morte
Os centros comerciais desta nosa
posmodernidade consumista entran no novo entroido do Halloween importado. Somella que o
asunto é imitar os demais e mandar novamente ao desterro as formas e a significación das nosas
tradicións. Novos ritos, novos mitos e un lixeiro pouso do pasado
que tentamos avivar, ese noso lume de frouma, castañas e viño da
festa galega dos magostos. O
asunto é, no tempo murcho do
outono que anuncia a invernía,
celebrar a vida e sacarlle o ferro
da gadaña á morte. A un tempo
todo está preparado para optar á
inclusión no listado de bens Patrimonio da Humanidade do patrimonio inmaterial, intanxíbel ou
intelectual de Galiza e Portugal.
Meritorio e necesario traballo do
colectivo do ensino galaicoportugués de “Ponte nas ondas”.
No tempo de outono, onde todo se despide e ponse murcho en
retablos de ouro, para ter o seu cumio nas festas tradicionais de Santos e Defuntos. Memoria sobre os
que se foron e sobre tanto santo
non celebrado. Momento de feiras
preparativas para o inverno que se
anuncia. Horas de matanzas nas
casas poderosas, cando tamén, nun
ritual íntimo, picábanse os vellos
pipotes do viño novo, requilante, e
abríanse as billas. Entre tanto Samaín e irlandesización de Galiza e
tanto Halloween ianqui importado,
aínda navegamos, resistímonos a
manter o noso, a tradición das lumeiradas de magostos, asando as
castañas, símbolo, semente de vida
e de esperanza, de soutos madeireiros, cubertos de espiñosos ourizos
preñados da semente e alimento
das castañas. Venérase a San Martiño de Tours, que ten reliquias en
Ourense, santo cabaleiro tripamundos, como un Arthús buscador da
concordia no reino das tribos, a inconsciente eterna necesidade dos
que a un tempo que branden a espada ensinan a repartir a súa capa.
Na Galiza de antes, dos cruceiros e dos petos de ánimas nas encrucilladas, creíase na Santa Compaña e nas “señas”... dicíase que os
defuntiños se aparecían en forma
de escintilante luz, dando consellos
ou laiándose das débedas deixadas.
Había aves de mal agoiro, meigas
que interpretaban os ouveos dos
cans, os cantos do paxaro da morte, as sombras... anunciaban tristeiros aconteceres. Moitos xuraban e
perxuraban ver as aparicións. Dende que o aparato de televisión se
entronizou no corazón das casas,
xa se fala doutras cousas. A pesar
de todo, en calquera lugar pode haber unha estampiña dalgún santo
recibindo a luz dunha dunha mariposa ardendo no aceite, unha vela
ou lampariña e o murmurio dunha
oración en lembranza dos defuntiños. Mudaron moitas cousas, manda o consumo, pero seguímonos
empeñando na necesidade de crer
en que os defuntiños siguen sendo
luz orientadora dende non se sabe
que harmonía celeste. Pois velaí
que polos medios sabemos que unha empresa suíza comercializa brillantes feitos por encarga coas cinzas dos defuntos e que segundo o
carbono que teña esta fúnebre ma-

Ilustración de Castelao para o seu libro Un ollo de vidro.

teria prima terá máis pureza, así
como o boro determinará o tipo de
cor e a talla axudará a particularizar aínda máis o encargo. Ao fin
cada un, e as súas lembranzas, será, a mais de “polvo enamorado”,
que diría Quevedo, unha luminosa
e escintilante pedra traballada, un
colgante ou anel para adornar
mans ou escotes, os corpos vivos
dos herdeiros, e lucirse temporalmente en ligues e saraos... pasará a
un cofre e o futuro faralle dar mir
viravoltas. Gostariamos de saber a
historia de moitas xoias, esa ansia
de querer semellarse aos nimbados
deuses, quen as fixo, quen as lucíu,
a quen pasaron, onde están...?
Na Galiza de antes, cando todos tiñamos unha aldea detrás, a
morte era como unha sombra, estaba máis perto, representábase de
branco e de luz, con cheiro a cera,
incenso e cinamomo, nunca de
negro ou coa gadaña, iso era cousa allea. Os camposantos eran espazos íntimos, queridos, a parroquia dos mortos, formando parte
do igrexario, o mesmo adro, centro espiritual da parroquia dos vivo, chan de campas con símbolos

labrados e epitafios de amor eterno que un sorteaba, como nun labirinto, no seu camiño cara á misa. Dicía Miguel de Unamuno que
en Castela eses cemiterios arredados dos núcleos habitados, con
muros caleados e vital ciprés verde, ergueito e rechouchiante, eran
“corrales de muerte”. Hoxe todos
os cemiterios son terreos de especulación, como ficheiros de cemento mal organizados, a ritmo
co caos urbanístico no que vivimos. Tamén a morte ten os seus
catálogos e xerarquías, é un custo
que non está á man de todos.
Na Galiza de antes e nas culturas fisterrás do Atlántico, facíanse
mofa e lerias sobre a morte. Non teriamos máis que ler Un ollo de vidro, de Castelao, sobre aquel defunto que tiña implantado un ollo
de vidro, o que lle permitía ver mellor o acontecer do Trasmundo, que
diría Laxeiro. Lembremos a graza
panteísta de El bosque animado, de
Wenceslao Fernández Flórez e
tantas anécdotas sobre esa desacougante espera: aqueles moribundos
que, véndoa vir, denantes piden un
dedal de tostado, “para ir quentes e

endulzados” nun longo e incerto
camiño... E moitas cousas daquel
símbólico viático, ritual de pasaxe,
que remataba coa extremaunción,
que provoca diferentes reaccións
nos agoniantes: “cando os corvos
se xuntan sinal de carne fresca”, dicíalle aos seus un petrucio cando
sentía os cregos na súa casa... outro
matinaba en voz alta namentres se
lle poñían os santos óleos...”cando
un unta os zocos sinal de que vai facer unha viaxe...” E mil e unha historias graciosas entre as sombras da
morte, como as dos feretristas de
Ribadavia, esa florecente e competitiva empresa que aúna carpinteiros e toneleiros a facer ataúdes que
sempre lles cómpren aos mortais. A
xenialidade barroca, de contrastes,
de Ramón Otero Pedrayo, tan perto
das ultratumbas e os Dies irae, fabulador sobre o trust dos feretristas
de Ribadavia, aos que literariamente n’O desengano do prioiro lle outorga as siglas FIAMBRE (Federación Iberoamericana Mortuoria Benéfica Requiem Eternam). E poderiamos abondar no asunto, sabendo
que a realidade é sempre máis sorprendente que canto poida saír do
maxín: carpinteiros de ataúdes que
previamente proban as caixas á súa
medida, que dormen a sesta nelas...
o caso daquel indiano de Avión,
que mandou construír un gran
templete no cemiterio parroquial e
mandou madeira de caoba especialísima para facer por encargo o seu
cadaleito, labradas as súas iniciais,
anxos nas esquinas... pero a morte
sorprendeuno lonxe do seu encargo
e alá mesmo foi enterrado... hoxe o
seu cadaleito é maseira dos porcos
na casa labrega dos herdeiros...
Cousas que teño contado e algún
escritor reaproveitou.
Se a vida –que ten en cadaquén un tempo– dá para moito,
para máis dá a morte eterna. José
Saramago, dende a súa óptica
portuguesa, tamén barroca, filosófica e de contrastes, n’As intermitências da morte fábula sobre
se “por decreto” todos fósemos
eternos... qur aburrido entre tanto tirano mandamáis e con pazos
de verán e inverno en todas as
partes. De inmediato, esixiríanse
medidas ao goberno para novos
cambios, radicalmente mortais e
coa sempiterna esperanza nunha
redimida Xerusalén celeste.♦

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.
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O Trinque
A morna
Cesária Évora converteuse nunha
das principais voces do mundo
grazas á potencia da súa voz e ao
seu labor de difusión da música
popular de Cabo Verde (a morna é
unha das modalidades máis im-

portantes). Tras adiar o seu recital
do verán en Galiza, chega por fin a
Compostela o próximo 10 de novembro. No Auditorio de Galiza a
partir das 9 da noite, dentro do ciclo ‘Sons da diversidade’.♦

Nova edición con 36 exposicións
individuais e 21 colectivas en 15 cidades e vilas do país. En OURENSE
a galería Marisa Marimón amosa,
desde o martes 8, Unha película de
pel X, de Mireya Masó; en Alterarte, espazo artístico da Universidade de Vigo podemos ver, desde o
luns 7, Accións Experimentai,s de
Berio Molina; na librería Eixo, até
final de mes, Gigantes, de Nicanor
García; Fran Herbello presenta
Mal de corpo na Casa da Xuventude até o martes 15; o Edificio Politécnico acolle, até o venres 18, a colectiva Mulleres vistas por mulleres. Anacos da cidade; o café teatro
Xesteira, a mostra Mesquitas de Alberto Porres; a galería Visol, Imaxes e Textos, de Manuel Penín; e o
Studio 34, Olladas, de Susana Baños, Alfonso Cousido e Marta
García Calvo; até o venres 25 estará na asociación de veciños As Eiroás a colectiva Olladas dun Barrio; na sala da Fundación Caixa
Galicia até o martes 15 Estranxeiros?, de José Rodríguez Romay;
no Liceo os mellores traballos do V
Concurso de Fotografía Clube Alpino Ourensán Ollar; no Centro de
Maiores de Caixa Galicia, Mi ciu-

Allariz

Cangas

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

OS SEGREDOS

XOVES ARTISTAS

DAS ÁRBORES

Podemos ollar esta mostra
fotográfica na sala A fábrica até o 7 de novembro.

Segunda edición desta mostra que pode visitarse, até o
xoves 10, na Casa da Xuventude.

XOSÉ COLLAZOS

A Coruña

O Barco
Barco
■ ACTOS

PEDRO PIQUERAS
O director de RNE e presentador do programa de debate Enfoque estará o venres
11 ás 20 h. no Multiusos do
Concello para falar sobre El
reto de la radio.

Bueu

■ ACTOS

AS FRONTEIRAS
DO EXILIO
O salón de actos da Fundación Luís Seoane acolle, até
o 15 de novembro, o I Foro
Internacional do Exilio, no
que van participar importantes persoeiros. Este xoves 3
Iñaki Anasagasti disertará
sobre Relacións entre o exilio de Euskadi e o de Galiza
e José Ángel Ascunce sobre
O exilio de Euskadi como
categoría socio-cultural.
■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

JUANA DE VEGA

FAUSTINO UCHA

La gran dama del primer
progresismo español é o título da mostra que s pode ollar
no museo de María Pita.

Poden ollarse os seus óleos
na sala Amalia Domínguez
Búa até o sábado 12.

Cambados

MANILLA

■ EXPOSICIÓNS

Fotografías de Ricky Davila no museo de arte contemporánea Unión Fenosa.

ANTÓN SOBRAL E

XABIER TOUBES

O MAR

A Fundación Luis Seoane
alberga a súa mostra baixo
o título de Global.

Até o martes 22 pode ollarse na galería Borrón 4.

C U L T U R A

ENRIQUE BRINKMANN
O gravador malagueño
mostra o seu traballo, baixo
o título de Cartografías, na
galería Ana Vilaseco. A súa
obra destaca pola sutileza,
sensibilidade e naturalidade, introducindo como soporte a rede metálica.

ABSTRACCIÓNS /
FIGURACIÓNS 1940-75
Mostra colectiva do museo
Reina Sofía que se pode visitar no Quiosque Alfonso
até o 6 de novembro.

REIZENTOLO
A galería Pardo Bazán acolle,
até o 11 de novembro, unha
mostra na que este colectivo
reinterpreta coñecidas obras
de arte de todos os tempos.

DIÁSPORA
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.

A Fundación Luís Seoane da
CORUÑA alberga a mostra
Diáspora: 10 artistas galegos
no exilio latinoamericano, entre os que se encontra E. Granell, do que é esta pintura.

NOVO MACUF

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

ORQUESTRA SINFÓNICA
DE GALICIA
Dá un concerto no Pazo da
Ópera este xoves 3 e o venres
4 ás 20,30 h. baixo a dirección de Víctor Pablo Pérez.

SPIRIT OF BROADWAY

A sala de Caixa Galicia
acolle, até o 9 de novembro, unha mostra didáctica
coas obras do II Certame de
Videocreadores.

P. y M. Spirit of the Dance presentan este espectáculo musical no Coliseum o
venres 4 ás 21 h.

As fotografías de Norbert
Wu pódense ollar no Aquarium Finisterrae.

E S P E C T Á C U L O S

Dentro deste ciclo, en OURENSE
poderemos escoitar no Auditorio
Municipal, este xoves 3, a Raynald Colom Quintet; o vernes 4,
a Roberto Somoza Trio; e o sábado 5, a Alberto Conde Trío
que, xunto coa Big Band da Deputación, estreará e presentará o
disco Entremares. Na CORUÑA,
no Forum Metropolitano, o ven-

res 4, estará Raynald Colom
Quintet; o xoves 10, Alberto
Conde Trío; e o venres 18, Funklab. Iberojazz quere dar a coñecer as realidades jazzísticas máis
interesantes das distintas zonas
do Estado para paliar as escasas
oportunidades que os grupos e
músicos tiveron durante os últimos tempos.♦

Skizoo

O Museo de Arte Contemporánea de Unión-Fenosa
inaugurou 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 Mallo, Colmeiro, Leiro, Chirino, Patiño, Murado ou Basallo, entre outros; e os traballos de David Castro, Tatiana Medal e Simón Pacheco
–becados pola institución–.

CENTRO ON

ANTÁRTIDA

E

Iberojazz
Iberojazz

A Fundación Caixa Galicia
expón as súas fotografías.

dad, tu ciudad, nuestra ciudad,
imaxes realizadas polos socios do
propio centro; no Ateneo os traballos presentados ao Galicia en Foco; no café Plaza os do 8º Concurso Bodegas Docampo; no Museo
Municipal, FotoPres´05 da Fundación La Caixa; e no parque de San
Lázaro, Revela, de Lorena Ros e
Xulio Villarino. Na Casa da Cultura de BARBADÁS temos, até o venres 25, a mostra Diversidade na cor
de Antonia María López Toti. No
BARCO DE VALDEORRAS podemos
ollar, até o xoves 17 na galería Sargadelos, Mar ao Norte. Gran Sol de
Ricardo Rodríguez Yáñez; e na
sala Caixanova, Realidades inconexas de Laura Borrás Redondo.
No Antigo Cárcere de CELANOVA
está Imaxe e palabra II, de Juan
Cid. Na Casa da Xuventude de
CHANTADA, Al sur de África y América de Carretta Nunzio. No Centro Cultural da GUARDA, As cores
da paisaxe, de Honorio Rodríguez
Álvarez. No Edificio Administrativo da Xunta en LUGO Arborescencias, de Eduardo Ochoa. Para coñecer o programa completo de
mostras visitar www.outonofotografico.com♦

Toro, o retratista de Matamá-Laza pode visitarse na
Fundación Vicente Risco
até finais de novembro.

D E

MARGARET
BOURKE WHITE

Outono Fotográfico

Latitudes III
é a mostra
de Carlos
Rial e
Almudena
Fernández
que
podemos
contemplar
na Fundación
Caixa
Galicia de
FERROL.

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

LOS DELTONOS
Esta banda toca o próximo
venres 11 no Playa Club. No
mesmo lugar poderemos escoitar en directo o sábado 12

Esta banda liderada por Jorge Escobedo, Antono Bernardini e
Morti (no EP que acaban de sacar
contan, ademais, coa colaboraLa Habitación Roja dentro
da xira Nuevos Tiempos.

ción de Bumbury), toca este venres 4 na Iguana Club de VIGO e o
sábado 5 faráo no Playa Club da
CORUÑA.♦

O martes 8 ás 20,30 h. proxéctase esta fita no Ateneo
Ferrolán dentro do ciclo
Martes de cine.

lección de obras, de entre as
máis de 4.000 pezas que compoñen a colección (pintura,
escultura, e fotografía dos últimos 150 anos) de artistas
galegos do s. XX entre os que
están Xosé Barreiro, Urbano
Lugrís, Helena Gago, Rafael
Úbeda, Tino Grandío, Abelenda, Buciños, Laxeiro, Virxilio, Eugenio Granell, Souto
ou Xaime Quessada. Entre o
4 e o 19 de novembro.

■ EXPOSICIÓNS

MANUEL COBAS

Ferrol
Ferrol
■ CINEMA

O TERCEIRO HOME

A MÚSICA
NA COLECCIÓN
CAIXANOVA
Co gallo da inauguración da
nova sede de Toxos e Froles,
poderemos admirar esta se-

O Liceo acolle unha mostra
dos seus traballos.

LOMARTI
Pinturas e esculturas na galería Volter até finais de novembro.

Carteleira
Carteleira

☞

☞

☞

☞

FLORES ROTAS.
Empuxado por un amigo
tras a chegada dunha enigmática carta, un Don Xoán solteirón inicia unha viaxe para visitar as súas antigas parellas e
comprobar se algunha delas tivo un fillo con el. Comedia
tristona con moralina natalista.

UNHA HISTORIA
DE VIOLENCIA. Tom
Stall (Viggo Mortensen) convértese nun heroe ao frustrar o
atraco ao seu restaurante. Mais
a fama converterase nun pesadelo cando un home misterioso
chegará querendo arranxar
contas do pasado. Dirixe David Cronemberg

☞

GOOL! Película ao redor do fútbol non apta para entendidos no deporte e puristas. Un mozo hispano que vive en Los Angeles consegue xogar no Newcastle inglés grazas
ao seu portentoso dominio do
balón. Aparecen Shearer, Zidane e outros futbolistas famosos.

FRÁXILES. Amy (Calista Flockhart) é unha enfermeira que chega a un hospital
infantil na illa de Wight (Reino
Unido) que está a piques de pechar. Terá que enfrontarse a unha
presenza maligna que ten a ver
cunha sinistra historia do pasado.

7 VIRXES. Un rapaz
que cumpre condena nun
reformatorio aproveita un permiso de 48 horas para facer todo o que lle prohiben no centro:
beber alcol, drogarse, facer o
gamberro… Esa viaxe ao inferno acabará por facelo amadurar.

☞

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

☞

DE VODA EN VODA.
Dous especialistas en di-

vorcios encontraron un xeito
infalíbel de ligar. Grazas ao seu
carisma conseguen infiltrarse
en vodas de descoñecidos e
aproveitarse das ganas de casar
das convidadas. Comedia disparatada para pasar o tempo.

☞

A NAI DO NOIVO.
Charlotte Cantilini (Jenniffer López) acaba de casar feliz
por atopar o home da súa vida.
Mais non conta coa sogra, Viola
Fields (Jane Fonda), unha antiga
estrela da televisión que fará o
imposíbel por prevalecer sobre a
nora no corazón de seu fillo.

☞

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 día no
que ser princesas, non putas. Boa
fita de Fernando León, fiel ao
seu estilo. A vida en estado puro.

☞

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

☞

BOOGEYMAN. A
PORTA DO MEDO.
Un mozo de vida estábel debe
enfrontarse aos medos da infancia. Un personaxe diabólico
dos contos que lle relataba seu
pai ao durmir aparéceselle para
matar todos os seus seres queridos. Terror previsíbel, moitas
veces repetido nas pantallas.

☞

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

LUGO convértese, por 3º ano, na
capital internacional da maxia
entre o luns 7 e o sábado 12. Organizado polo Mago Antón e
patrocinado polo Concello, abre
o luns 7 cunha esposición de
Magos do Mundo, presentada
por Paulino Gil, ás 19 h. no hotel Méndez Núñez; ás 20 h. comeza no Auditorio G. Freire a
Gala de Apertura coa actuación
do Grupo D’spectacle. Os días
8, 9 e 10 as actuacións dos ma-

gos realizaranse en centros sociais, escolas, centros culturais e
outros locais: 31 magos para públicos de todas as idades. O venres 11 o arxentino René Lavand ofrece unha actuación estelar no Auditorio G. Freire. Pecha o programa o sábado 12 coa
actuación de sete magos, con
idades de entre 70 e 94, considerados como os grandes mestres, e que son o galego Xosé
Manuel Carballo, os franceses

Pierre Edernac e Omar Pasha, o polaco Salvano e os norteamericanos Johnny Hart e
John Calvert, ademais da intervención de René Lavand. Durante esta semana os viandantes
aos que un mago (identificado
cunha plaquiña) lle pergunte pola verba máxica (lirolai) e a coñezan terán dereito a ver un xogo de máxia. Máis información
en www.lugomaxico.com ou
www.lugo.es.♦

Ourense
Ourense

Gustavo
Almeida
toca este
vernes 4 no
Liceum do
PORRIÑO.

O Porriño

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

COLECCIÓN
CAIXA GALICIA

GUSTAVO ALMEIDA

O C.C. da Deputación amosa as novas adquisicións de
arte desta entidade.
■ MÚSICA

CIRCUIT
REASSONS JAZZ
Mª XESÚS DÍAZ
A pintora coruñesa expón a
súa obra, até o 19 de novembro. no hotel Silva (Río
Castro 42-44) de 12 a 14 h.
e de 19 a 22 h.

LATITUDES III
Carlos Rial e Almudena
Fernández expoñen a súa
obra, até o 20 de novembro,
na Fundación Caixa Galicia.

Lugo

The Raynald Colom
Quintet tocará este xoves
3 ás 20,30 h. no Pazo de
Congresos.

ROLLER WILLOUGHBY
O músico de Bang 74 vai dar
un concerto acústico, xunto
co ex Blood Filloas Boy
Elliot, este sábado 5 ás 20,30
h. no café cultural Auriense,
por unha entrada de 2 euros.

Até o luns 21 pode ollarse
esta mostra no Museo Provincial.

JOAQUÍN VILLALBA
As súas pinturas poden ollarse na galería Sargadelos.

MANUEL EBRA
A sala Puerta 11 acolle as
súas pinturas.

LUÍS MOSCARDÓ
Paisaxes xeométricas é o título baixo o que expón os seus
óleos na galería Clérigos.

Monforte
Monforte
FLORES SILVESTRES
DO VAL DE LEMOS
Até o martes 15 na Casa da
Cultura.

NOROESTE

LOS CAPRICHOS
DE GOYA Y DALÍ

■ EXPOSICIÓNS

65 PINTURAS,
65 DEBUXOS

ANACOS DO CAMIÑO

■ DANZA

Pinturas de Xesús Cameselle Ben até o venres 25 no
edificio Multiusos.

PISANDO OVOS

Obras de Gonzalo Sáez
que poden ollarse até o venres 11 na sala Teucro.

PUNTO E COMA
Cerámicas de Eva Izquierdo e Purificación Alonso
na Casa da Torre até o domingo 6.

Ribadavia

A Sala X da Facultade de
Belas Artes acolle a colección de Marcos Pereiro até
este venres 4.

SOCIEDAD ARTÍSTICA

■ EXPOSICIÓNS

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

Ribadeo
■ MÚSICA

ASIA

O Castelo de Santa Cruz
acolle as magníficas fotos
de paisaxes de Xela Lariño
e Manuel Barral, até o 12
de novembro.

Samos

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

MICROSCOPÍA

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

BANDA SINFÓNICA
DE LALÍN
Concerto desta formación o
próximo sábado 12 de novembro no Auditorio Municipal ás 20,30 h.

HISTORIA DE DÚAS
RECUPERACIÓNS
Nesta mostra poden apreciarse os arranxos de San
Xulián de Samos realizados
en 1880 e 1951; até o 31 de
decembro no Mosteiro.

Santiago
■ ACTOS

POETA EN COMPOSTELA

O teatro Galán acolle a actuación desta compañía coruñesa, que presenta desde
este xoves 3 ao sábado 5 ás
22 h. a peza N8 OHX. Máis
información en www.teatrogalan.com.
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ PEDRO CROFT
O escultor portugués amosa a
complexa relación entre a escultura e a arquitectura, a través de 7 pezas de metal, até o
venres 25 na galería SCQ.

VIEIROS NA ROCHA
Pinturas de Manuel Santiago no espazo de arte El
Correo Gallego.

SANTIAGO DE SIBENIK
O mosteiro de San Martiño
Pinario acolle unha mostra
de seis belezas do patrimonio de UNESCO, até o domingo 20.

POP 4 YOU

Cineuropa
Cineuropa 05
XIX edición do festival que se
celebra no teatro Principal, Salón Teatro, Sala Yago e Fundación Caixa Galicia de SANTIAGO
do 2 ao 30 de novembro e no que
poderemos contemplar máis de
80 películas. Inaugurado co pase
en primicia de Viva Zapatero,
esta película de axitación, da italiana Sabina Guzzanti, convulsionou o pasado festival de Venecia pola súa denuncia da situación dos medios de comunicación e da liberdade de expresión
na Italia de Silvio Berlusconi, e
dará paso ás máis recentes obras

de Lars Von Trier (Manderalay), de Kim-ki Duk (O arco),
ou de Michael Haneke, cuxa celebrada Caché, protagonizada
por Juliette Binoche e Daniel
Auteuil, será complementada no
festival cunha ampla retrospectiva da filmografía do austríaco,
autor de fitas como Funny Games ou A pianista. Ademais poderemos ver a controvertida e
provocadora ollada á pornografía
do taiwanés Tsai Ming-liang, O
sabor da sandía, xa premiada na
Berlinale e no festival de Sitges.
Como se ve, Cineuropa aposta

polo cine provocador, e ademais
do xa comentado, dentro do espazo “Transgresións” poderemos
contemplar a fita norteamericana
Hard Candy, gañadora absoluta
en Sitges, que aborda a relación
entre unha adolescente e un pederasta adulto a través da internet; ou a mexicana Batalla en el
cielo, coa que o realizador Carlos Reygadas escandalizou tanto
no pasado festival de Cannes.
Por outra parte, Luís Tosar recollerá en persona o premio Cineuropa 05 o martes 15 no teatro
Principal,♦

OS ARTISTAS
DE ÁNXEL CASAL

Podemos admirar esta mostra no Museo do Gravado
en Artes.

Ribeira

■ EXPOSICIÓNS

Traballos de Xosé María
Barreiro até o domingo
20 de novembro no Pazo
da Cultura.

poden verse os seus traballos
até o luns 7 de novembro.

Esta mostra, que leva por título Arte e edición nunha
Galiza entusiasmada, rescata a figura do editor e alcalde
nacionalista. Centos de libros, pinturas, carteis e deseños compoñen a mostra, comisariada por Enrique Acuña, que foi concebida como
unha revisión do movemento cultural galego anterior ao
golpe militar de 1936. No
Auditorio de Galicia.

Dentro deste ciclo preséntase o libro Love me tender,
de Ana Romaní, este xoves 3 ás 19,30 no Casino.

■ EXPOSICIÓNS

NATUREZAS
MESTURADAS

É a obra que representa
Xiquirriteula o mércores
9 ás 20,30 no Auditorio
Municipal.

Redondela

37 membros deste colectivo expoñen no Liceo Casino até o 7 de novembro.

Oleiros
Oleiros

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 05

PAPIRUS

Pontevedra

XARDÍN PRIVADO

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

■ TEATRO

Edicións, pinturas, esculturas
e serigrafías que se reúnen
no Mosteiro de San Xoán.

Poio
O QUIXOTE

A LUZ DA MODA

Por to do Son

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

XESÚS VÁZQUEZ

As obras do prestixioso
premio de fotografía de natureza, recoñecido como o
máis importante do mundo, organizado pola BBC
Wildlife Magazine e o Museo de Historia Natural de
London, nas que se valora
a beleza formal, pero tamén a crueldade e os problemas de conservación da
natureza, van estar expostas até o domingo 27 na
Casa da Cultura.

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

O músico e compositor do
Río de Janeiro presenta, este
venres 4 ás 23 h. no bar Liceum, o seu último traballo
Por si me escuchan, con temas en portugués e español, e
que interpretará coa axuda da
súa banda Brasilian Night.

GALIZA EN CARTEL

Javier Granados e María
Burgaz expoñen, até este
venres 4, na galería JVG
Espacio.

FRIDA KAHLO
Na Fundación Caixa Galicia (Rúa do Vilar 19) podemos admirar unha interesante retrospectiva sobre a figura da fascinante pintora mexicana, até o 20 de xaneiro.

RASGOS Y EMOCIONES
A galería José Lorenzo acolle esta mostra do pintor
Ramón Manzano.

TOYA GARCÍA SENRA
Na galería Paloma Pintos

Esta galería da ruela de Xerusalén acolle unha mostra,
até o 30 de novembro, de
Álvaro de la Vega, Fernando Casás, Francisco Leiro,
Jo Redpath, Manuel Patinha e Silverio Rivas.

FERNANDO PÁEZ
A Igrexa da Universidade é
o lugar escollido para amosar, até o 22 de novembro,
vinte e cinco fotografías en
cor nas que o artista fai un
estudo profundo, respectuoso e tranquilo sobre a vellez.

NÓMADAS
Sebas Anxo presenta, na
galería Espacio 48, unha
serie de papeis tratados con
técnicas de colaxe e mixtas
nas que suxire o diálogo entre as personaxes, sempre
veladas, da súa obra.

TERESA HUBBARD /
ALEXANDER BIRCHLER
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. Esta mostra, Pequenas imaxes na casa da sra.
Owens, no CGAC até o 8 de
xaneiro, inclúe os vídeos
Eight, Single wide, Detached
building, Johnny, House wiht
pool e Night shift.

ANTÓN CABALEIRO
O artista compostelán presenta na galería Sargadelos
tres series que, baixo o título
Tácticas do Salchichón, Polaris e Round Trip, forman

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.
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parte da súa obra máis recente.
Wildlife
Photographer
of the year 05
pode ser
contemplada no
PORTO DO SON.

Semana Internacional da Maxia

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. 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

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

CARLOS MACIÁ
O pintor presenta 2046 Serie
Air Clic na galería C5 até este sábado 5 de novembro.

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

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.

Julian Opie
mostra a
súa obra na
Chocolataría
de SANTIAGO
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■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Maximino Zumalave dirixe
o conxunto este xoves 3 as 21
h. no Auditorio de Galicia.

REINCIDENTES
O coñecido grupo andaluz
toca este xoves 3 ás 21 h. na
sala Capitol.

RAO TRIO JAZZ
Toca o mércores 9 ás
22,30 na Borriquita de Belén, con Germán Díaz á
zanfona. Tamén o mércores pero ás 23 e no Modus
Vivendi poderemos escoitar o dúo de jazz Pablo Seoane e Diego Pérez.

CESÁRIA ÉVORA
O próximo xoves 10 ás 21
h. no Auditorio de Galicia a
cantante caboverdiana dará
un concerto dentro do ciclo
Sons da Diversidade.
■ TEATRO

DESGUACE

Recital de
Cesária
Évora en
SANTIAGO o
próximo
xoves 10.

A sala Yago acolle a representación desta compañía de
títeres para adultos, desde
este xoves 3 ao domingo 6,
El hermano mellizo de dios.
Consulta de horarios e entradas en www.salayago.com.

Convocatorias
PLAY-DOC 06
Esta edición do 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,
non habendo para o resto de seccións ningunha restrición 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 distintas 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 portu-

guesa e/o producións galegas, tanto curtametraxes como longametraxes.

PREMIO DE POESÍA
FAUSTINO REY ROMERO
Organizado pola A.S.C. do mesmo nome, coa colaboración do Concello de
Rianxo, á VIII edición poderanse presentar un poema, ou conxunto deles, de
tema libre, cun mínimo de cincuenta e
un máximo de cento cincuenta versos
que deberán enviarse nun sobre pecho,
sen ningunha identificación da autoría a
A.S.C F. Rey Romero, Isorna s/n 15983, RIANXO (A Coruña), xuntando,
no interior, outro sobre pecho no que figure o título da obra no exterior e, no interior, os datos identificativos da autoría. As obras presentaranse por triplicado antes do 30 de novembro. O premio,
único e indivisíbel, está dotado de 600
euros e o gañador debe asistir á entrega
de premios e recitar a súa obra, non sendo en caso de forza maior no que poderá delegar. A ASC F. Rey Romero resérvase o dereito de publicar o poema gañador na forma, tempo e medio que estime oportuno, podendo o autor facer o
mesmo deixando constancia da calidade de gañador deste certame. Máis información no telf. 981 866 663.

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 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.

CURSOS EN VALADARES
O Centro Veciñal e Cultural vigués
organiza un curso de iniciación a fotografía que impartirá o profesional

xoves 10, mercede a Alecrín, poderemos disfrutar
dunha sesión de contacontos para adultos ás 19,30 h.

AMARANTO

FORMAS NO MAXÍN

Esta compañía de teatro representa Tazón de sopa china y un tenedor, desde este
xoves 3 até o sábado 5 na sala Nasa ás 22 h. O próximo
xoves 10 a Cía. Elena Córdoba representará Silencio.

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 5 ás 12 h. no
mesmo lugar os reis da casa,
que terán que estar acompañadas por un adulto, gozarán
da sesión de títeres Príncipe
Máximus, o namorado e de
divertidos obradoiros. Máis
información en www.marcovigo.com.

DIÁLOGOS
A compañía de Aranjuez
Cambaleo actúa desde o
vindeiro xoves 10 ao sábado 12 no teatro Galán.

CENTRO
DRAMÁTICO GALEGO

■ CINEMA

O CDG presenta o seu novo
espectáculo Seis personaxes á procura de autor, de
Luigi Pirandello, no Salón
Teatro, onde vai estar até o
13 de novembro.

ILEGAL

Tui
■ EXPOSICIÓNS

LEOPOLDO VARELA
A paisaxe na lembranza
chámase esta mostra dos
seus óleos na galería Trisquel e Medulio até o 26 de
novembro.

Verín
■ EXPOSICIÓNS

NALGURES
Fotografías de Asunción Rodríguez Ada que se poden
admirar na Casa do Escudo.

Vigo
■ ACTOS

OBRADOIRO
PARA CRIANZAS
INMIGRANTES

prazas, é gratuita e realizarase os sábados 12 e 19 de novembro de 10,30 a 12,30.
Ademais a biblioteca mantén o resto de actividades,
como o de contacontos deste sábado 5 ás 11 h; ou os
cursos Aprende inglés xogando, os venres de 18 a 19
h. para crianzas de 4 a 6
anos, e de 19 a 20 para as de
7 a 9 anos. Finalmente, do
21 ao 25 de novembro celebrarase a Semana das Regueifas: cada día participarán dous grupos dun máximo de 30 persoas de 10 a
11,30 e de 12 a 13,30, destinada a escolares de 9 a 14
anos grazas a Luís O Caruncho e Pinto de Herbón.

IMPACTO DO PRESTIGE

A Biblioteca Pública Central incorpora este curso para facilitar a integración lingüística e social destas
crianzas de 9 a 12 anos.
Conta cun máximo de vinte

O Museo do Mar ofrece un
completo debate público
sobre o impacto do desastre
do Prestige nos últimos tres
anos cun ciclo de conferencias (ás 20 h.) durante dous
meses. Este xoves xoves 3

a conferencia versará sobre
O Prestige: a razón da
ciencia e contará con Rosa
Chapela (especialista do
Centro Tecnolóxico do
Mar, de Vigo), e Victoriano Urgorri (profesor da F.
de Bioloxía de Santiago e
responsábel da Estación de
Bioloxía mariña da Graña.

INÉS DE CASTRO
Este sábado 5 ás 20 h. no
pub Sete Mares celébrase o
Filo-café organizado por
Incomunidade, no que haberá intervencións de poesía, performance, teatro,
danza, música, fotografía
ou audiovisual, e vaise pre-

sentar o libro Son de Poesía, homenaxe da palabra
viva da nosa lingua aos poetas Antón Tovar, Manuel
María, Xela Arias e Luísa
Villalta.

FRAN ZABALETA
Presentará o libro La Cruz
de Ceniza, coescrito con
Luís Astorga, este xoves 3
ás 20 h. na Casa do Libro,
acto que será presentado
polo, tamén, escritor Francisco Castro. Neste mesmo
lugar e á mesma hora, o
martes 8, Inma Chacón
presentará o seu libro La
Princesa India, acompañada por Francisco Castro. O

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 8 ás 20,30 h.
no Auditorio Municipal esta fita dirixida en 2002 por
Ignacio Vilar.

ATRACO PERFECTO
Este xoves 3 ás 20 h. proxéctase esta película de
Stantley Kubrick na Fundación Caixa Galicia.

ARTFUTURA 2005
Novamente o MARCO presenta o programa audiovisual completo deste festival,
que se exhibe simultaneamente en 9 cidades do Estado. Nesta edición explórase
o futuro dos obxectos e os
entornos na era dos fluxos de
datos. Este xoves 3 ás 20 h.
continúa con Full Motion
Theater, Theo Jansen e
Avance Resfest; o venres 4
ollaremos Retrospectiva:
Experimental Futura e Retrospectiva: 12 anos de 3D
en España; e o sábado 5 teremos 2005 Artfutura Show
2005 e 3D en España 2005.
Desde o venres 11ao domingo 13 o museo organiza as
Xornadas de Portas Abertas.
Máis
información
en
www.marcovigo.com.

D.O.G.

■ DANZA

PARLAMENTO DE GALICIA

VII XORNADAS
DE DANZA E MÚSICA
TRADICIONAIS

Vénse de anunciar a convocatorias
de bolsas para a realización de estudos de posgrao en calquera das
universidades e centros superiores
de investigación de países da
Unión Europea nas áreas de Socio-

loxía, Ciencias Políticas, Dereito e
Ciencias da Información, para o
curso académico 2005-06 ou 200607. As bases están publicadas no
Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia nº 31, do 19 de outubro de
2005, e na páxina electrónica do
Parlamento de Galicia.♦

Organizadas pola A.C. Interfolc (integrada pola Escola
Municipal de Danza, Corisco, Lembranzas Galegas e
Gaiteiros da Xistra) as eliminatorias teñen lugar o sábado 5 e domingo 6, sendo a fi-

Alberto Costas Barreiro, de novembro a marzo, os luns de 12 a 13,30 h.
ou de 21 a 22,30 h. ou os mércores de
21 a 22,30 h. O prezo é de 12 euros
para os socios e de 18 para os non
abonados. Os luns e venres de 19,15 a
20,15 haberá tamén aulas de Tai-Chi
para persoas de todas as idades. Máis
información na Secretaría do C.V.C.
de Valadares en VIGO ou no teléfono
986 467 053.

IX CERTAME
OLLADA DE MULLER
A Vogalía da Muller da AV Val do Fragoso de VIGO organiza unha nova edición deste concurso de fotografía feminina no que as participantes deberán
presentar un máximo de dúas imaxes,
de tema libre, en cor e de 20x25 cm,
nun sobre facendo constar o nome da
autora e o título, así como se se prefire
empregar pseudónimo, e os dados persoais de contacto, entre o 7 e o 18 de
novembro na Secretaría da AV (Val
Miñor 1-3, 2º anda - r 36210). O 1º
premio está dotado con 75 euros; o 2º
con 50; e o 3º cunha figura de Sargadelos; ademais de, as tres fotografías
gañadoras, ser publicadas na páxina
electrónica da asociación.♦

nal o domingo 20. As actuacións son no teatro do C.C.
de Caixanova ás 20 h. e as
invitacións poden recollerse
na Concellaría de Festas e
Animación Socio-cultural
de 9 a 13,30 (2 por persoa)
■ EXPOSICIÓNS

IV CONCURSO
DE CARTELISMO
F. MANTECÓN
A Fundación Caixa Galicia
acolle a mostra de obras finalistas deste concurso até o
luns 7. A entrega de premios
terá lugar precisamente o
luns 7 ás 20 h. e será presentada por Fernando Ónega,
intervindo nela o presidente
de Adegas Terras Gauda,
Xosé María Fonseca e o deseñador Óscar Mariné.

ANTÓN GOYANES
Até o 28 de novembro podemos contemplar a súa
pintura na galería PMB
(Pablo Morillo 8).

TITANIC
THE EXHIBITION
Esta mostra sobre o magnífico e malogrado transatlántico, con obxectos recuperados como xoias, cartas,
fotos, móbeis, ou documentos, así como reproducións
dos cuartos, corredores, salas de festas, e as novas de
xornais de todo o mundo
que recolleron o desastre,
permanecerá no IFEVI até
o15 de xaneiro.

ZAIRA
BARCIA BOULLOSA
A artista estudante de Belas
Artes, presenta a súa obra
na Casa da Xuventude até o
vindeiro venres 11.

FERNANDO GONZÁLEZ
Podemos ollar o traballo
deste fotógrafo até o martes
15 na galería Sargadelos.

FRENTE A FRENTE
Fotografías de Ruth Beltrán Muñoz até o domingo
6 na Galería.

GALICIA INDUSTRIAL
A Fundación Barrié inaugura a súa nova sede na cidade (Policarpo Sanz 31)
con esta impresionante
mostra, de produción propia, que cobre máis de dous
séculos de desenvolvimento industrial no noso país,
desde os precursores do s.
XVIII até as novas industrias do s. XXI. Os centros
de ensino e outros colecti-

Bala
de canón
(1798-1838)
8,6 cm de
diámetro,
ferro
fundido,
do Real
Patronato de
Sargadelos
(Cervo), que
podemos
contemplar
na mostra
da
Fundación
Barrié
en VIGO,
A Galicia
Industrial.

■ Véndese Lancia Delta do 1994 en
Santiago, con poucos quilómetros,
deportivo e de cor vermella. Chamar
ao 628 695 839.
■ Precísase perruqueira con experiencia para A Coruña. Posto de traballo estábel. Soldo fixo máis comisións. Telf. 638 717 084.

vos poden solicitar a participación nos obradoiros didácticos ou as visitas comentadas para grupos no
telf. 986 110 220.

MINGOS TEIXEIRA
Até o 13 de novembro podemos contemplar a súa pintura, agrupada baixo o epígrafe Contrasta 2 Sinónimos,
na sala de exposicións II do
C. Social Caixanova.

JAVIER LEMOS GODOY
A galería Chroma presenta
a mostra de pintura Rande
puente de la historia, que
permanecerá aberta até o 16
de novembro.

DELMI ÁLVAREZ
Na sala I do Centro Social
Caixanova o fotógrafo galego presenta o proxecto
Galegos na diáspora.

PARALELAS
Mostra de Lino Lago que
organiza a galería Dua2.

ABERTO POR OBRAS
Esta proposta parte da investigación sobre os procesos da
creación da arte dun grupo de
traballo vinculado á Facultade
de Belas Artes de Pontevedra,
e converte o Espazo Anexo do
MARCO, nun lugar de experimentación aberto e activo.

tivas diferentes de Maruxa
Fernández Llamazares,
Enrique Lista, Manuel
Sendón e Xosé Luis Suárez Canal, nas que se incide na relación entre fotografía e memoria.

X MARATÓN
FOTOGRÁFICO
A exposición das imaxes
deste maratón, organizado
polo Concello e a Agrupación Fotográfica Galega,
podémola contemplar na
Casa das Artes.

MANUEL VILARIÑO
A galería Bacelos amosa as
súas fotografías até este
venres 4.

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

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

A Rede

A PATRIA ESTÁ AO
VIRAR NA ESQUINA

GONZALO CUTRINA
www.gonzalocutrina.com
Páxina electrónica do ilustrador catalán
afincado en Galiza, Gonçal Cutrina. O sitio contén unha mostra dos seus traballos: debuxos, ilustracións, a súa liña de
camisetas “Rúa” cos modelos que as ilustran, e as etiquetas que deseñou. Tamén
inclúe unha referencia aos seus clientes,
contacto e enlaces, ademais do seu currículo. Moi interesante.♦

GERARDO PORTO
O CC Caixanova celebra o
oitenta cumpreanos do artista galego cunha grande exposición da súa obra: vidrieiras, cerámica, cartelaría e decoración escénica, coas que
consigue paisaxes e escenas
de gran beleza e inspiración
romántica. Porto, como moitos galegos, foi emigrante,
atopando o seu destino en
Holanda, onde foi o único
non holandés que traballou
na televisión nacional, motivo polo que a súa obra, enormemente valorada en museos e galerías de Europa, é unha descoñecida no seu país.
Até o 14 de novembro.

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.

■ Urxe vender, por problemas, precioso e orixinal apartamento en Mondariz Balneario, amoblado, 60 m2, 2 dormitorios, baño, salón-cociña, calefacción, chans e teitos forrados de madeira, abufardado, duplas e grandes xanelas, vistas ao ceo desde toda a casa e
desde as camas, decorado estilo montaña, rústico e a estrear, con garaxe e
trasteiro. Merece ser visto. Prezo
20.000.000 de pta. Información nos
telf. 679 697 055 / 986 226 826.
■ 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.
■ Alúgase apartamento en Lira (Carnota), a carón da praia, con terraza e
vistas ao mar, completamente equipado para catro persoas na ponte 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.
■ Véndese piso no porto de Fisterra.
Chamar ao 657 414 314.
■ Impártense aulas de inglés e fanse
traducións (en Vigo). Telf. 686 811 460.
■ 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

20 h. na A VV Emilio Crespo de Navia coa obra Urbe
2; o domingo 6 poderemos
ollar ás 18 h. na A VV Parada-Maceiriña á compañía Spaghetti Títeres coa
peza Chímpete, Chámpata;
o vindeiro sábado 12 teremos ás 20 h. no C.S.C.R. de
Beade a Teatro Aforo coa
obra En alta mar e ás 20,30
h. no Liceo de Bouzas a Teatro Alla Scalla-Artello
con Amadís de Algures; o
domingo 13 ás 19 h. Fulano, Mengano e Citano estarán na A VV Monte da
Mina de Castrelos con
Shss... Calma.

Coruña 981 134 144. Organización de
grupos de axuda e obradoiros en calquera localidade da Galiza.
■ 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
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!
■ 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.
■ Véndese Yamaha SRX 600. Preguntar por Román no telf. 655 521 320.
■ 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.
■ 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 Ribeira 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.
■ Merco banda deseñada de Tintín
en galego, portugués e inglés e do
Corto Maltés en portugués. Chamar
ao telf. 655 405 521.
■ 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.♦

MEMORIAS
DE ADRIANO

Vilalba

Lisboa

Maurizio Scaparro dirixe
esta adaptación de Marguerite Yourcenar, protagonizada por José Sancho,
que podemos ollar este xoves 3 ás 20,30 h. no C.C.
Caixanova.

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIONS

MANS SALGADAS

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GUBELKIAN

Vilagarcía
ilagarcía

Fotografías de Javier Teniente até o domingo 27 na
Casa de Cultura.

Viveiro
iveiro
■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO ARENAZ
A súa obra poderá ser contemplada na galería Arcana
até o 7 de novembro.

ECOS DA CREACIÓN
Fotografías de Manuel Lemos na Sala Municipal de
Exposicións até o 13 de novembro.

A galería de mostras temporais
acolle A luz de Einstein 19052005, cos progresos científicos
da física nos últimos 100 anos;
7 artistas ao 10º mes, V edición desta bienal que dá a coñecer a sete artistas emerxentes; Conhecer as artes decorativas. Desenhos franceses
do s. XVIII; Antoine Watteau (1684-1721) (todas até o 15
de xaneiro).♦

Non vos riades que o conto é triste

■ MÚSICA

THE DRONES
Esta banda dá un concerto
este xoves 3 na sala La Fábrica de Chocolate; o venres
4 escoitaremos a Vikingo; o
sábado 5 aos Strawberry
Hardcore; e o vindeiro venres 11 a Meu. Máis información en www.fabricadechocolateclub.com.

LA UNIÓN
Xa están á venda as entradas (15 antecipada, 18 na
billeteira) nos locais de costume para o concerto deste
grupo, que abrirá coa actución de Cruz del Sur, o
venres 4 de novembro ás 23
h na Sala A¡.

MARGARITA ESCARPA
O auditorio do Conservatorio acolle un concerto de
guitarra desta artista o sábado 5 ás 20,30 h.

AUSENCIAS E
MEMORIA

■ TEATRO

Nesta mostra, que podemos
visitar no C.S. Caixanova
até este sábado 5, preséntanse catro propostas crea-

VIGO A ESCENA
Este circuíto presenta a actuación da compañía The
Pinga Teatro o sábado 5 ás

Non queren cambiar a Constitución. A mesma que encabezaba a “galiña”. Verbi gratia, a denominación que, os que fixeron a mili, lle daban ao escudo franquista. O de “Una, Grande y Libre” que
aparece no exemplar primixenio da Constitución Española de 1978. Que vergoña!♦
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Anuncios de balde

Mingos
Teixeira
expón no
Centro
Social
Caixanova
de VIGO.

D

eixando atrás rebumbios e festexos e falando en confianza,
todo o mundo sabe que Leonor non reinará. E non porque a constitución ordene
que o monarca seña varón,

senón pola mesma razón que
pasaron de moda a peineta e
a mantilla. Até a monarquía
inglesa está en crise e se aquí
aínda non se sabe é porque
até as crises nos chegan con
atraso. Pero chegan. Leonor

será unha cidadá, talvez carne de televisión, como a Duquesa de Alba. Mais, para
esas, o PP de turno estará sacralizando a República Confederal e dicindo que é intocábel, salvo catástrofe.♦
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Emilio Rosendo
‘Non lle teño medo á gripe, ainda lembro a do 19’
H. VIXANDE
Con 96 anos, é memoria de
todo un século convulso. Padeceu enfermidades, marchou á emigración, evitou a
guerra, coñeceu máis dunha
ditadura e rematou recalando en Vigo, onde tivo dous bares. Chámase Emilio Rosendo.
Agora que vén o inverno, andará asustado coa gripe aviar.
Non lle fago nin caso. O que
teña que vir, virá. Ademais, a España non chegaría, digo eu.
Lembro a peste de 1919, chamábanlle a moda.
Caían como moscas.
Se caían... Morreu moita
xente, sobre todo as mulleres que
estaban encinta ou as que viñan
de parir. A nós morreunos unha
tía que acaba de ter un fillo. Cando rematou a guerra do dezaoito
veu a moda esa, dis que o vento
traía a enfermidade polos cadáveres dos mortos sen soterrar.
Di polo vento?
Iso dicían, de feito, onde
máis aire daba, máis mortos había. Naqueles sitios máis arrimados, onde non daba o vento, case
non houbo mortos.
E vostede non a colleu?
Estiven algo malo, pero a
xente nova non tiña problema. No
meu lugar había sete ou oito casas
e houbo catro ou cinco mortos.
Pero houbo quen se salvou.
A miña tía Preciosa. Dicían
que non había que darlle auga
aos doentes, pero ela insistiu en
que necesitaba a auga ou morría.
Entón dixemos: dálle a auga a
ver se morre dunha vez. Tivo fillos e netos despois daquilo.
Vostede despois que fixo?
No vinte e seis, un día incomodeime coa miña nai e falei
cun home que vivía en Lisboa e
que estaba de vacacións en
Avión. Levoume con el. Nin sequera levei documentos, pasamos por Salvaterra do Miño e
non necesitei o pasaporte.
Como agora.
En Lisboa un patrón meu
axudoume a conseguir a documentación.
En Lisboa faría de todo.
Botei quince anos. Estiven
empregado nun bar na rúa dos Almos número vinte. Era unha taberna. Tiñamos bar, pero tamén
carbón vexetal, petróleo, tabaco...
En Portugal había unha ditadura.
Oliveira Salazar, que era ministro, apoderouse do goberno.
Comezarían as persecucións.
Máis que nada, explotaban á
xente. Os comerciantes tiñan un
dito: “Oliveira, Oliveirinha, árvore de salvação, pelo amor de deus,

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.
PACO VILABARROS

não espremas mais o meu limão”.
Polo menos estando en Lisboa, librou da mili.
Como estaba inscrito no consulado, chamáronme a facer o
servizo no trinta e un. Estiven un
ano en Alcalá. Daquela, a mili
era de tres anos, pero cando entrou a República licenciounos ao
ano. Despois, volvín para Lisboa.
Onde o colleu o 36?
En Lisboa. Chamáronme os
franquistas, pero non fun.
Desertor?
Non sei. Non quería ir, a vida
militar é algo inútil e estaba ben
en Lisboa. De todos xeitos, aqui-

lo foi prexudicial para min. O
cónsul español non me renovou
os papeis e a policía díxome que
alí non podía quedar. No 37 tiven
que volver para Avión.
Seguro que o perseguiron.
Non, o alcalde deume un pase para poder viaxar. Daquela xa
casara e marchamos para Vigo.
Alí montamos un bar na Ferrería
e logo fomos para outro na Falperra, moi preto do primeiro.
Foron os anos da emigración masiva.
Chegamos a ter vinte persoas
no bar agardando para marchar para Venezuela. Dabámoslles comi-

da, cama e axudábamos para que
conseguisen os papeis e o billete.
Ao final, empregoume un irmán
meu unha moblería que montou.
Alí estiven até xubilarme no 80.
Hai só 25 anos.
Xa teño 96, 97 en xaneiro.
Ou sexa, a gripe do 18, o 36,
o franquismo, tocáronlle todas
as pestes.
Fáltalle Fraga.
Seica agora quere ir ao Senado.
Foi embaixador, ministro,
asinou penas de morte: nunca me
gustou, Agora, deixalo ir... bastante tempo estivo aí.♦

UN DOS LIBROS
MÁIS VENDIDOS
DO ANO

A NOSA TERRA

