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D E B AT E D O E S TA D O
DAS AUTONOMIAS

ZP volve
ao café
para todos

Pepe Carreiro

FUNDADO EN 1907

(Páx. 19)

1,75 euros

Ante a perda de vocacións relixiosas

Vázquez decide manter a Franco
como ‘fillo predilectísimo’ da Coruña

A Igrexa
atrinchéirase
no ensino

(Páx. 14)

Xosé Manuel Barreiro:
‘Non atoparemos outro como Fraga,
agora toca traballar en equipo’
(Páx. 8 e 9)

Nunca Máis chama a manifestarse
no 3º aniversario do Prestige
(Páx. 10)

(Páx. 2 e 3)

QUE NO DEBATE XERAL DO ESTADO DAS AUTONOMÍAS
o presidente galego e os nosos senadores puidesen expresarse por
vez primeira en galego representa unha importante conquista, tanto no reforzamento do noso idioma como na asunción das singularidades propias de Galiza no contexto dun Estado plurinacional.
Tamén é un paso adiante que o galego poida ser usado no parlamento europeo na próxima semana, ao ser recoñecida como lingua
nacional, sen ter que botar man do seu irmán portugués. Pero aínda queda moito camiño por andar para normalizar en certos ámbitos a súa presenza. Sirva como exemplo o debate sobre a reforma
do Estatuto catalán no congreso dos deputados. Josep-Lluís Carod
Rovira dirixiuse a Mariano Raxoi en galego. O diario de sesións
do congreso, fedatario do que se debate na cámara da representación popular, recolle: “...continúa en catalán”. É algo máis ca unha confusión entre dous idiomas, máis ca un erro taquigráfico. É a
demostración concreta da importancia de Galiza no Estado e da
despreocupación histórica das institucións españolas polos cidadáns galegos. Desde aquí demandamos unha rectificación e unha
desculpa pública do presidente do congreso, Manuel Marín.♦

O concello
de Santiago
podería chegar
a expropiar inmóbeis
(Páx. 13)

CONSTELACIÓN DE ÍO
Xosé Manuel Eyré

Francia escenifica
a película O odio
(Páx. 8 e 21)

Luar na Lubre
fai as américas

PACO VILABARROS

(Páx. 33)

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 que aínda
non se dixo da Volta
ao Mundo de Vela
(Páx. 16 e 17)

Unha monxa retira
un cartel contra a
globalización na
rúa Brasil de Vigo o
pasado mércores 2
de novembro.
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Nove de cada dez colexios concertados son católicos

A Igrexa trata de compensar a perda
de vocacións co control do ensino
A. EIRÉ

Os gobernos Aznar, con numerosos integristas nas súas fileiras, supuxeron unha preparación para uns tempos onde a diminución de vocacións sacerdotais é patente. A importancia dada á materia da relixión é, polo tanto, básica para a formación de futuros crentes, como o é que o credo
católico inflúa nas decisións do Estado. As presións sobre o goberno central e a manifestación
desta semana, apoiada pola xerarquía eclesiástica, representan un episodio máis desta campaña.
Se escoitamos a COPE, emisora
propiedade da Igrexa Católica,
semella que están a preparar unha “segunda Cruzada Nacional”,
cuns argumentos moi semellantes aos dos anos trinta do século
pasado: a ruptura da nación española, a negación de todos os
valores morais e a persecución
da igrexa católica polo Goberno
central. Josep Duran i Lleida, católico confesional, político democristián e voceiro de CiU no
Congreso, fixo un chamamento
expreso á xerarquía católica para
que acabase con esa campaña
dos que denominou “mercenarios”da axitación.
Máis duros aínda son analistas como Suso de Toro, que fala de “ideoloxía brutal do integrismo centralista”, ao referirse
ao ideario que move a “emisora
dos bispos”, concluíndo que a
“nostalxia da relixión” e o mesmo que a “nostalxia franquista”. Ou Eric Juliana, colaborador de La Vanguardia, que se
refire á COPE como as “forzas
de asalto do nacionalcatolicismo español”. Para José M. Roca se algo está claro e a intención da xerarquía católica de
“restaurar o pasado”.
Está a comportarse agora a
xerarquía católica de xeito diferente que cando gobernaba o PP?
De ser así, cales son as causas?
Unha das facetas que define
os denominados “estados modernos”, entre os que se atoparía o
español, é a tendencia a entremeterse o menos posíbel nos asuntos particulares dos cidadáns, en
particular, naqueles que teñen relación cos seus sentimentos e a
súa convivencia.

metas tratan de condicionar as
decisións dun goberno nun estado non confesional.
Os principais conflitos
co Estado español

Salesianos, na imaxe, Maristas e La Enseñanza están situados nun radio de 200 metros no centro de Vigo. O alumnado deste zona
que desexe un ensino público deberá trasladarse entre 1,5 e 2 quilómetros.
Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Pero a igrexa católica non
comparte esta actitude e rexeita
os cambios legais que a poidan
privar de influír sobre os asuntos
privados da cidadanía. Por iso, a
xerarquía católica sempre se sentiu moi cómoda cos estados totalitarios, que regulan e impoñen
os seus criterios até nos comportamentos máis íntimos.
A opinión da igrexa católica
sobre a orixe da vida humana e
o aborto, sobre a educación, so-
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presentando unha lista con
acordos do Vaticano co Estado 10.000 persoas que aspira sexan
español sobre o Ensino e Asun- levadas aos altares como mártitos Culturais.
res. Nesta revisión da historia,
Estes acordos foron negocia- mesmo retoman a canonización
dos en secreto polo goberno inte- de Isabel, La Católica, comezarino de UCD, mentres se discutía da en 1958.
a nova Constitución e foron, en
Un trato deferente dos gobercerto xeito, un pagamento para nos coa xerarquía católica que
que a xerarquía católica aproba- aumentou nos oito anos de gose a Carta Magna.
berno do PP, que atendeu moitas
Ao contencioso pola materia das súas peticións.
de relixión hai que unirlle a opoAseguroulle 350 millóns de
sición a campañas para a preven- euros anuais, se esta cifra non se
ción da sida nas escolas ou a acadaba a través das doazóns voaposta por impartir unha educa- luntarias do IRPF. Aumentou nun
ción sexual “en valores”. Quere 22% o gasto destinado á docendicir, por medio da abstinencia. cia da relixión católica en infantil
Pero a inxerencia da xerarquía e primaria. Tamén aumentou as
católica en asuntos que lle afectan axudas nun 60% para o patrimoao labor dos parlamentos ou dos nio histórico, o 25% ao plano das
gobernos, tratando mesmo de con- catedrais e o 21 á arquitectura.
culcar os alicerces do Estado de Ademais, recibe o 80% das axudereito, é constante. Aí está o cha- das ao ensino concertado, pois o
mamento a desobedecer as leis, di- 89% son centros católicos, que
rixidas a quen mellor debe de co- equiparan a materia da relixión
ñecelas e aplicalas. Un chama- ás materias fundamentais.
mento á desobediencia civil que
É, polo tanto, lóxica a aposta
encabezou o Papa
política da xerarXan Paulo II nun
quía católica podiscurso ante o Trilo PP. Unha
bunal da Rota.
n oito anos,
aposta que é recíEstámonos reproca, pois na diferindo, por exem- o PP aumentou
rección do prinplo, aos matrimocipal partido da
un
22%
nios gais, por non
dereita española,
citar tamén a des- o gasto
impoñen os seus
penalización do
criterios persoas
destinado
aborto.
que pertencen
aos movementos
á
docencia
Un trato deferente
máis integristas
do catolicismo,
da
relixión
en
Malia que a igreque camiña a caxa católica espa- infantil e primaria.
da vez máis cara
ñola nunca realiao elitismo.
zou unha autocríPero fronte
tica sobre o comaos seus anatepromiso contraído
mas continuos,
coa ditadura franquista, por máis calquera discrepancia fainos senque o intentase un sector minori- tir vítimas dunha persecución
tario, o réxime democrático sem- que levou a Conferencia Episcopre a tratou con deferencia. O ar- pal a comparar as críticas co
gumento que utilizan é que os martirio sufrido polos primeiros
católicos tamén foron vítimas, cristiáns.♦
Vén da páxina anterior

E

Colexio das xesuitinas en Vigo.

Pola libre elección de centro
educativo, tamén para os laicos
M. VEIGA
Teño na man un artigo de Xulián Barrio, arcebispo de agnósticos ou ateos, votantes da esquerda ou do que
Compostela, publicado hai un mes. Non sei a que co- seña, que envían os seus fillos aos Maristas, Salesiarrente, dentro da Igrexa, se adscribe Barrio, se ao sec- nos ou La Enseñanza, aínda en contra das súas contor máis conservador ou ao máis liberal, se ten dado viccións, e que ven como deben asistir a cataquese e
mostras de inculturación galega ou non. Podería pre- a misa, para evitar o custo de ter que meter, en pleguntarllo a algún dos meus amigos sacerdotes –per- no inverno e cando aínda é noite, aos seus fillos pesoas lúcidas, honestas e ben informadas– mais non quenos nun autobús escolar. E non son poucos, sevou facelo. Para alá da curiosidade intelectual, o que nón moitos, os que se atopan neste caso. Entristéceme interesa, pois é o que lle afecta á miña vida e á da me e prodúceme unha indignación contida o pensar
miña familia, é a postura global da autoridade ecle- ademais que isto sucede no centro de Vigo, onde ao
siástica, a que se manifesta neste artigo de Barrio, por parecer unha boa parte da poboación non temos ninexemplo, ou na decisión da Igrexa española de cha- gún dereito nin liberdade de elección a respecto da
mar a unha manifestación pola “liberdade de ensino”. educación que deben recibir os nosos fillos.
Ben certo que este non é un problema que deLeo os argumentos, resultan uniformes –mesmo a
igrexa catalá e concordante neste tema–; non me pa- penda só, nin moito menos, da Igrexa, senón tamén
recen novidosos, mais, a pesar diso ou precisamente dos gobernos autónomo e central. Por desgraza os
por iso, provocan en min unha reacción primeira de poderes públicos non están, a día de hoxe, aínda
preparados, polas razóns que señan, para ofrecerdesacougo e unha segunda de desmoralización.
Leo no artigo de Xulián Barrio unha frase que pon nos, no centro das cidades galegas, unha oferta esentre aspas, e que entresaca non sei –por que este as- colar laica para os nosos fillos.
Os meus pais, hoxe mestres xubilados, aos que
pecto non está claro na redacción– se dunha valoración do Proxecto de Lei Orgánica de Educación rea- admirei sempre, pola súa claridade e coherencia en
lizada pola Permanente da Conferencia Episcopal ou materia pedagóxica, aprendéronme a querer o ensido Concilio Vaticano II, Gravissimun Educationis, 6. no público, a defendelo como un dereito de todos,
En todo caso, o texto di o seguinte: “Hai que lembrar un dereito á liberdade. E o que eles defendían en
que os pais, a quen corresponde o primeiro deber e tempos de Franco, hoxe deféndoo eu na mesma medereito inalienábel de educar os fillos, han gozar de dida e desexo que o siga defendendo a miña filla no
futuro, se as cousas por
verdadeira liberdade na
desgraza non mudasen.
elección de escola”.
or desgraza, os poderes
Por sorte, a vida tamén
A frase entristéceme,
me ensinou que non todo é
porque sei o que significa e
públicos non están aínda
negro sempre, nin en todos
sei o que nos queda os delugares. Son consciente
mais. Poño a man no corapreparados para ofrecernos, os
de que os colexios públizón e penso na miña filla
que vén de cumprir cinco no centro das cidades galegas, cos, aínda con todos os
problemas que deben soanos. Ela e nós, o seu pai e a
unha oferta escolar laica
brelevar, contan cun profesúa nai, teremos que pasar
sorado cualificado. A miña
sacrificios e gastar cartos
para os nosos fillos”
nai sempre dixo que: “nos
para gozar, cando menos en
colexios relixiosos dan clacerta medida, desa liberdade
se os que non foron capaque a xerarquía eclesiástica
ces de aprobar a oposireclama para os seus fieis.
Explícome. Vivimos no centro de Vigo. A menos ción”. Eu sei, non obstante, que nos colexios relide cen metros de distancia, repito a menos de cen me- xiosos, aínda que o profesorado non teña aprobado
tros, temos tres colexios relixiosos (Maristas, Salesia- unha oposición, fai esforzos, como calquera outro
nos e La Enseñanza). Ningún, repito: nin un só, pú- profesional, por cumprir co seu deber, máxime canblico. O colexio deste carácter máis próximo atópase do trata cunha materia tan sensíbel como é a infana unha distancia de entre quilómetro e medio e dous cia. Porén, neste labor non se ven axudados polas
quilómetros. Un deles, o que está algo máis achega- xornadas longas e esgotadoras (superiores ás do endo, carece de transporte escolar. O ano que vén a mi- sino público) e por outras servidumes, de tipo cienña filla deberá asistir ao ensino obrigatorio, terá que tífico e laboral (menores salarios: beneficios manerguerse, pese á súa corta idade, ás sete e media da dan), que limitan o seu exercicio da profesión. Eles
mañá para camiñar cincocentos metros e enlazar cun son, en realidade, os primeiros en padecer a precacoche de liña que lle permita chegar a tempo a clase. riedade económica do ensino público, a escasa oferÉ un esforzo que estou disposto a facer porque, ta de prazas e polo tanto as dificultades para acceder
respectando todas as crenzas, desexo firmemente a el a través dun concurso-oposición.
A miña filla contará en consecuencia, a partir
para a miña filla un ensino racionalista, que lle explique, desde pequena, o porqué das cousas e que do ano que vén, cunha formación laica e científica.
non poña en cuestión os principios da ciencia. En- Pagarei para iso o prezo do desprazamento, do
tristéceme pensar que segue sendo duro e custoso tempo e os cartos perdidos. A liberdade, a miña e a
pedir isto, neste novo milenio, cando a ciencia ten dos que pensan coma min, sempre tivo un prezo.
Outra cousa é a liberdade de Xulián Barrio e os
avanzado tanto, en todos os terreos.
Tamén me entristece pensar en todos os nenos e seus, esa págamoslla todos, através dos concertos
nenas do barrio, fillos de pais tamén racionalistas, co Estado e dos nosos impostos.♦

‘P
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Están os do PP
contentos co de Francia.
Pensan que lles dá a
razón sobre os
inmigrantes. Os máis
militantes apuntan: non
hai que ir a Francia,
mira os mineiros de
León. A idea é clara: co
novo goberno chega o
caos. “Inmigrantes e
mineiros, inimigos do
tendeiro”, vén ser o
lema.

Merkel, a líder
conservadora alemá,
falou inglés ante un
auditorio
norteamericano. Os
ianquis felicitárona polo
seu dominio do idioma.
Pero Merkel, orgullosa e
sincera, respondeu que
aínda falaba mellor o
ruso. O xesto valeulle a
crítica do seu partido:
“Esas cousas non se
deben dicir”. Pero os
progresistas gaban que
non oculte a súa
procedencia do leste e
as feministas cren
albiscar xa en Merkel
unha forma distinta de
comportarse en
política.

Se de bautizos se fala,
lean El bautizo, un bo
libro do arxentino César
Aira.

Dicía Miguel
Hernández gallegos de
lluvia y calma. Pouco
houbo diso, en cambio,
no debate do estatuto
catalán nas Cortes. Os
máis alporizados: Raxoi
e Francisco
Rodríguez.

Os pais escoitan na
radio: España se
rompe. O neno
pequeno di: “Non sei se
rompe, pero hai tantos
buratos na rúa coas
obras”.

N

on era a primeira vez que afondabamos na persoa e obra do escritor cuntiense Xohán Xesús González, animados quizais logo do esforzo en hemerotecas e
bibliotecas galegas, logo tamén de escoitarmos falar del nas nosas conversas con Manuela Francisco (de 87 anos) Manuel Liñeira (de
95) e o noso tamén amigo, hoxe finado, Francisco Alonso. Por mor disto e doutros moitos
motivos, no mes de agosto do 2003 Martiño
Picallo, Roberto Caeiro e o que está a escribir
entregamos no rexistro do Concello de Cuntis
a nosa proposta para que o futuro auditorio
–ou Casa das Artes– municipal portase con esplendor o nome deste destacado fillo das nosas terras e das nosas letras. Abundantes foron
as razóns que demos e que nos levaron a pronunciar o seu nome con este cometido.
O primeiro punto que nos deu en reflexionar
na persoa de Xohán Xesús González foi a súa
nacenza, xa que pese a ter acontecido en ámbito propiamente rural, concretamente no lugar de
Sebil, parroquia de Santa María de Cequeril
(1895) e nunha familia basicamente humilde,
chegaría con sacrificio e loita –del e dos da súa
casa– a ser unha persoa de futuro prometedor se
non fose polo golpe militar do 1936, porén a realidade da súa valía xace en todo aquilo que deixou escrito: reflexións, críticas e ensaios, fundamentalmente. Abofé que cada pobo é, ou debería ser, dono da súa memoria histórica, dos seus
acontecementos –positivos ou negativos– e que
o definiron como tal. Velaí a razón do rescate
(“recuperación”) da memoria, velaí agarda tamén a persoa deste cuntiense. E que mellor momento que no 2006, cando sexan cumpridos os
70 anos do seu fusilamento (e do de moitos), para que o escritor renaza no pensamento cidadán,
cando exista talvez na illa de San Simón o Centro da Memoria.
Extractamos a continuación, a modo esquemático, o documento que lle achegamos
ao citado Concello de Cuntis, subliñando o
por que a figura de Xohán Xesús González é
necesaria de ser ceibada da fosa de descoñecemento na que vive.
1). Por “ser fundador de diversos partidos
políticos de corte galeguista como a USG e o
VIR”; así como por ter colaborado na creación doutros de importante nome (á luz do
que nos ten asegurado o seu amigo Borobó)
e incluso en “agrupacións sindicalistas e de
traballadores: ANC, FCA, e a Federación
Comarcal Compostelana,...”.
2). Porque “procedendo dunha familia humilde e logrando ser un dos mellores avogados de Santiago, non renunciando ás súas orixes rurais, criticaría como letrado as reformas
agrarias que se estaban producindo”, dende
setembro de 1932, “e que pouco favoreceron
o agro galego (síntoma claro da súa preocupación polos problemas do campo)”.
3). Por ter sido un “arduo defensor da
igualdade entre homes e mulleres (apoiando o
dereito do voto feminino). Sentimento que en
moitas ocasións se exteriorizaría en significa-

Cuntis debe lembrar
a Xohán Xesús González
HÉITOR PICALLO FUENTES

Xohán Xesús González foi un avogado, escritor e activista político
cuntiense fusilado polos fascistas no 1936. A súa vila natal debería
homenaxealo dándolle o seu nome ao novo auditorio municipal.
Casas, de fundar unha propia
Compañía Teatral Galega”; e
ademais
8). “Pola súa promoción,
xunto con Emilio Nogueira, de
cambios importantes nas actividades teatrais e dentro do mundo
dramático”.
9). “Por facer publicidade
da súa terra natal en varios dos
seus escritos: así como no poemario Agarimos ou na novela
Ana María”.
10). E por último: por defender tanto as súas ideas como
Procesión en Cuntis durante o franquismo.
os seus principios galeguistas e
tivos títulos dos seus artigos (Desamparo Ju- autonomistas, custándolle o seu fusilamento
rídico de la Mujer Gallega ou Los jurados “nunha praza de Santiago xunto cos seus
mixtos en Galicia, entre outros moitos)”.
compañeiros do “Terzo de Calo”. Contaba
4). “Debido aos seus traballos como articu- tan só con 40 anos de idade, coincidindo co
lista en numerosos e prestixiosos xornais da- momento máis álxido da súa creatividade.
quel entón: El Compostelano, Trabajo, El Eco Era o 1936 e un manto de loito comezaba a
de Santiago e Claridad (ambos os catro de invadir o Estado enchendo as gabias de corCompostela), La Zarpa (de Oupos inertes que atrás foran crearense), El Pueblo Gallego e La
tividade, intelectualidade, liberConcordia (de Vigo), El País Gaor defender dade e regando os nosos eidos
llego (semanario compostelán do
co sangue que os deixaría inertanto
que sería fundador e director), Estes décadas e décadas.
paña (de Madrid), El Emigrado
Rematabamos a nosa exposias
súas
ideas
(A Estrada), A Nosa Terra,...”. Fóción coa seguinte súplica, que
ra do Estado español as súas palacomo os seus hoxe volve ser outra vez reflebras serán tinta impresa en Raza
xión: “ante toda esta exposición
principios
Celta (de Montevideo), Céltiga
de motivos, que consideramos
(Bos Aires), Galicia (A Habana)”.
que son máis que convincentes,
galeguistas
e
5). “Por ser escritor de numecremos que non debe haber na
rosos libros: de ensaio (Hacia una
autonomistas, historia recente de Cuntis un permorfología de la vida gallega),
sonaxe a quen, sen estar recupepoesía (Agarimos: versos da y-alcustándolle
rada a súa figura –exemplo de
ma), novela (A filla da Patrona e
Blanco Torres–, se lle
o fusilamento Roberto
A modelo de Paco Asorey), polítideba render unha homenaxe
ca (Rexionalismo), teatro (Carmiun edificio público
‘nunha praza ofrecéndolle
ña); así como outros que estivepara gravar o seu nome”. A súa
ron a piques de saír á luz pública:
de Santiago’” persoa, con fondas dotes cultude temática política (En pé, camrais, intelectuais e humanas, ten
pesiños e O romanticismo de maun espazo na historia dos defenñán), ensaio (Gelmírez), e novela
sores do galeguismo e do autono(Rayola e Rosario Duval),...”.
mismo. “Debido a isto suplica6). “Pola súa pertenza ao grupo teatral mos teñan a ben considerar esta proposta que
Universidad de Santiago e á súa colabora- pretende, entre outros obxectivos, recuperar a
ción coa compañía dramática La Raza”.
alguén esquecido por todos nós e que morreu
7). “Por ter a pretensión, xunto con Vítor polos seus ideais e polo amor ao seu país”.♦

‘P

Cartas

Operación
inmobiliaria
en Palavea
Palavea,un dos barrios da Coruña con menos renda e máis problemas sociais, asiste, sen voz
nin voto, aos manexos do Concello, Fomento de Centros de Enseñanza (Opus Dei), Fadesa e
Coca Cola para daren o gran pelotazo inmobiliario no terreo do
Colexio Penarredonda.
Cando se peche a operación
definitiva, o máis probábel é que
no PXOU non deixen espazo para vivendas de protección social,
nin para gardarías, nin para parques públicos (que tanta falta
nos fan ás nosas familias). Repetirase o pelotazo das xosefinas
en Xoán Flórez ou o dos Xesuí-

tas en Xoana de Vega, aínda que
eses colexios elitistas “concertados” os pagamos tamén os traballadores cos nosos impostos.
Pouco se notan os gobernos supostamente de esquerdas.♦
LUÍSA GÓMEZ
(A CORUÑA)

En defensa de Galiza
Quedo abraiado co artigo de Anselmo López Carreira a prol do
uso de “Galicia” e en contra do de
“Galiza”. Os seus argumentos son
sumamente manipuladores, pois
non dicindo ningunha mentira
non din a verdade. É certo que
“Galiza” e variantes, e “Galicia” e
variantes aparecen todas en textos
medievais, mais cala que a primeira predomina absolutamente
nos textos do s. XIII e primeira

metade do s. XIV e a segunda na
segunda metade deste século e no
s. XV, en textos moitas veces inzados doutros moitos castelanismos. Defender unha evolución da
pronuncia “Galisia > Galicia” e
unha extinción de “Galiza” sen dicir nada sobre a presenza da pronuncia castelá “Galicia” é ocultarlle datos ao leitor. “Galiza” nunca
pode ser un hiperenxebrismo ou
un lusismo por ser ante todo un arcaísmo, é dicir, unha palabra galega desaparecida da fala. Por certo,
tan arcaísmo coma outras moitas
palabras recuperadas para o estándar, así: galego, pobo, igrexa,
Deus, xuízo, xustiza, etc. Palabras, moitas delas, que nunca
existiron coa súa pronuncia nin
ortografía actual (existiron como:
igreja, justiça, juizo).
Se é, como parece, un defensor
do “galego real” ou o galego acas-

trapado que chega como fala oral
até este comezo do s. XXI, sexa
consecuente e úseo na súa totalidade, non só en parte. É o galego que
se chama “gallego” (recoméndolle,
como exemplo, as normas ortográficas do “gallego-asturiano”, non
teñen desperdicio) e utiliza: pueblo, ilesia, Dios, xuício, etc.; mais
tamén: posibre, amabre, pra, pro (=
pero), dreito, espranza, perfeuto,
prática, ato, ótimo, ación, etc.
Por último, coido que saberá
que a romanística sitúa o galego
á par do portugués, ben como variante do mesmo idioma, ben como lingua xemelga, non sería razoábel comezar a ver no portugués un modelo de lingua culta e
non un inimigo? Eu cando menos o vexo así.♦
LUÍS DE LA CALLE
(MADRID)
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A

nselmo: Coincidimos recentemente, na
tan merecida homenaxe tributada a
Francisco Carballo, en Marín. Neste acto, eu tiven interese en “homenaxear”, tamén, a
publicación do primeiro manual da historia de
Galiza, promovido e publicado polo “Frente
Cultural da AN-PG”, en que colaborabades os
dous, xunto con Xosé Ramón Barreiro e mais
Felipe Senén. Mesmo levei o exemplar para
que pudese ser visto e coñecido por moita xente nova que nen sequer nacera a aquela altura
(1979). Veu cobrir unha necesidade ben grande,
vista a fame que tiñamos de información histórica e a ausencia dela através de institucións
académicas ou doutro tipo. Tal foi o seu carácter pioneiro que, en ano e medio, apareceron no
mercado non menos dunha ducia doutras historias de Galiza, unha vez que se decretou a súa
existencia. Ti tamén falaches con cariño desta
iniciativa, desculpando, polo seu carácter primicial, erros ou lagoas que pudese conter. Titulábase, daquela, Historia de Galicia. A mesma
actualización científica, o mesmo avanzo do
coñecemento, que se produciu nestas últimas
décadas –e que ti lembraches– é igualmente
aplicábel ao asunto que provoca esta carta. Escrebes, no ultimo número deste semanario, verbo da validade da denominación “Galicia” e da
artificiosidade do nome “Galiza”, que, afortunadamente (e explicarei axiña o adverbio), xa
se fixo de uso común na literatura e na fala do
movemento nacionalista, como símbolo non
banal dunha reapropriación que significa moito
na historia dos nosos días.
Incursionas por terreos (pseudo)filolóxicos
que non teñen nada a ver nen coa diacronía da
lingua, nen coa súa evolución nen, moito menos, con necesidades e escollas actuais. A cousa, Anselmo, é moito máis simples: “Galiza” é
o nome galego e “Galicia” é o nome español
(por moito que, neste idioma, sexa un galeguismo: non evoluiu a unha *Gallicia). A popularización deste segundo (como do adxectivo “gallego”, ben metido na fala popular) é mesmamente indicativa dun contundente proceso de
desinstitucionalización que a nosa nación padeceu, de erradicación do seus signos, de falta de
autonomía para os preservar, até o ponto de
chamármonos polos nomes impostos polo colonizador. “Galicia” e “gallego”, na masividade
do seu uso, son síntomas extremos deste proceso de expoliación, como o son todos os centos
ou miles de topónimos deturpados e barbarizados (por utilizarmos expresión de Castelao):
desde “Mellid” a “Teijeiro”, de “Orense” a
“Otero de Rey”, de “La Golada” a “El Carballino”… E, así, ad nauseam. Loxicamente,
“Galicia” resulta moito menos agresivo, pola
súa semellanza fonética coa solución galega,
pola súa alta frecuencia de uso, por ser a única
denominación oficial recoñecida e, como non,
polo seu carácter simbólico e de contraste a respeito de España (ou Europa ou América).
Os argumentos (?) teus verbo do seseo e do
ceceo son absolutamente puerís, por dicelo benevolamente. O mal chamado seseo vén sendo

Resposta a
Anselmo López Carreira
MARÍA PILAR GARCÍA NEGRO
o histórico do galego (a súa conservación par- mais non é isto o que importa. O que si imcial e moi fragmentaria demostra unha perda porta é non esborrifar, non confundir, sofistiinducida desde e por o castelán oficial). Que cada e ignorantemente, unha conciencia sobre
hoxe o estándar galego sexa ceceante é a con- a lingua e a súa restauración que tantos anos,
secuencia dese proceso de invasión e da difi- esforzos e dores custou elaborar e difundir, e
culdade de permanencia dos tipos fonéticos ga- non atacar, infundadamente, un proceso de
legos. Aínda hai xente que recorda
restauración de formas xenuínas
perfeitamente como os “Mendes”,
que, moi de vagar, se deu introos “Fernandes”, os “Migueles”…
cousa é ducido socialmente. Casualidades da vida: é Galiza o único
foron automaticamente reconversimples:
tidos en “Méndez”, “Fernández”,
simbólico importante que, grazas
á literatura nacionalista e ás cam“Miguélez”… no Rexisto Civil,
‘Galiza’
é
o
pañas eleitorais, se consolidou.
en calquer documentación oficial
ou eclesiástica. Así se fai ou, me- nome galego e Polo demais, a nosa xente (sollor dito, así se refai a historia. Que
bran os dedos das mans para con‘Galicia’ é o tarmos as excepcións) segue a dihaxa vacilación gráfica no galego
cer con toda naturalidade: “ahomedieval (como en todos os romances) é algo consubstancial a nome español” ra”, “mismo”, “adiós”, “veña”
aquela sincronía de lingua. Se nas
(calco do “venga” español), e
tantas e tantas solucións castelalinguas actuais evoluídas desde a
matriz latina hai tanta floración de
nizadas. Que neste (deplorábel)
grafemas para o son que o español (e o galego estado de lingua veñas a deostar o uso de “Gaactual por influencia deste) escrebe como “ñ”, liza” é francamente atacante. ¿Qué tal se tapor exemplo, é mesmamente porque tal fonema mén “restauramos” o “gallego” que o boletín
non existía no latín e houbo que “inventar” a A Nosa Terra (1917) usou nos seus primeiros
súa grafía (nh, gn, ny; no medievo, nn, ni, etc.). números, até que (no número en que Castelao
En fin, Anselmo, seríame moito fácil cair colabora por vez primeira, xustamente) utiliza
na frase feita e dicerche: “Zapateiro, aos teus xa de forma xeral “galego”?
zapatos” (ou o seu bon equivalente galego),
Unha aperta da túa vella compañeira.♦

‘A

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Inmigrantes e morte
O drama vivido polos inmigrantes
asasinados, feridos, mallados e detidos nos intentos de pular os valados de Ceuta e Melilla é unha mostra máis da insolidariedade e hipocrisía da nosa sociedade, e moi especialmente, do noso goberno.
É a máxima expresión dun
mundo inxusto e rabiosamente
insolidario no que impera un sistema económico que condenou
ao exterminio un continente enteiro como é África. Estrañaríanos un preso, a quen lle espera a
cámara de gas, tentase fuxir dun
campo de concentración nazi?
Seguro que non, mais pechamos
os ollos cando nos toca ser solidarios a nós.
Señor Rodríguez Zapatero,
vostede é quen de endurecer e
militarizar as nosas fronteiras á

vez que pronuncia belas palabras
sobre o moito que lles quere aos
pobres. Vostede fala da Alianza
de Civilizacións pero aumenta o
gasto militar. Di axudar os pobres pero mándalles o exército.
A solidariedade é radicalmente
contraria ao seu 0,7 por cento.♦
CRISTINA BANDÍN
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Os vellos
non valen nada
Aínda que só teño 60 anos (nótese
a ironía, non me acusen de iluso),
preocúpome moito pola vellez,
non pola xubilación nin polas enrugas nin pola caída dos dentes ou
do cabelo, non. Preocúpame non
poder valerme por min mesmo ou
“contaxiarme” de alzheimer, pero

sobre todo preocúpame chegar a
ese estatuto de vello no que desaparecerei totalmente da sociedade
e convertireime nun ser invisíbel
cando non molesto. Non entendo
ben que mal fan os vellos para mereceren tal sorte, pero a non ser en
casos concretos, con persoas moi
valiosas ou resistentes, non hai
quen se salve dese naufraxio, de
atoparse, de repente, só e inútil.
Penso nisto agora que morreu
Eduardo Haro Tecglen. El, aos
seus oitenta e tantos anos, seguía a
escribir diariamente unha columna
e cando falaba na radio ou na televisión non daba a sensación de ir
contar batallas do pasado senón
que aguzaba, con maior ou menor
graza, a realidade inmediata.
Pero el era unha excepción, el
podía seguir vivo porque o seu
prestixio de xornalista o mantiña
“vivo”, igual que pasaba con Ma-

nuel Fraga cando presidía a Xunta
ou con calquera outro ancián que se
nega a pasar á “xubilosa etapa”.
Que pasará co resto? Aqueles que,
polas causas que sexan, non teñan
forza ou vontade para seguiren no
seu labor de sempre, han desaparecer ou convertérense en estorbo para familiares. Esta nosa sociedade
prima a xuventude, mitifícaa até o
punto de que eu mesmo querería
seguir a considerarme un mozo. E
esta negación da senectude crea unha marxinalidade social tan profunda e desgarrada, tan terríbel e tan
próxima que todo o mundo se alarma por un cento de mortos por gripe aviar mais ninguén lle adica titulares aos centos de vellos que morren sós e sucios, de porta pechada,
en todas as cidades do mundo.♦
RAMÓN ESTÉVEZ
(VIGO)

Faro de Vigo
promociona a Abel
Caballero a marchas
forzadas. Sácao a
diario na páxina dúas e
sempre rindo, que xa
ten mérito.
Din que o Estatut
catalán rompe a
solidariedade. Queren
dicir que o unitarismo
ou o centralismo son
máis solidarios? Con
Franco había moita
unidade, pero a
insolidariedade era
aínda ben maior.
El País Semanal
publica fotos dos
cárceres da Alemaña
Oriental. O que se ve
non é terríbel, aínda
que esa seña a
intención. As celas da
prisión da Lama son do
mesmo tamaño, pero
albergan dous internos,
en vez de un. As salas
de visita xermanas
tamén eran mellores e
máis agradábeis.
Tamén se podería
realizar a comparación
co franquismo. No
cárcere de Príncipe
(Vigo) os propios presos
violaban os reclusos
que eran homosexuais,
por orde do director.
Violábanos con
obxectos metálicos ou
co que tiñan a man.
Despois de cada
violación, a vítima tiña
que ser atendida na
enfermaría. O médico,
outro preso, deixou
constancia nun libro de
memorias que aquí
nunca referenciou a
prensa.

Dúas cousas máis
sobre a revolta
francesa: 1ª Non ten
nada que ver co maio
do 68, pois unha cousa
é que se revolten os
fillos dos ricos e outra
que o fagan os fillos
dos inmigrantes pobres.
2ª A existencia de
inmigración é un
símbolo de crecemento
e riqueza. Por iso hai
moitos inmigrantes na
comunidade de Madrid
e moi poucos en
Galiza.♦
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U-los progres
españois?
Francesc-Marc Álvaro pregúntase en La Vanguardia (7
de novembro) onde están os
progres españois. “Cataluña
parece estar soia ante a España ultra. O silencio do progresismo español é clamoroso. Ademais, moitas veces, os
progresistas asumen as teses
da dereita cavernícola sen
ningún problema. Zapatero
emprendeu un camiño político que, por agora, ninguén
está a apoiar desde as esferas
intelectuais e sociais da esquerda. Sobrancea a pasividade ou a complicidade coa
dereita. Que temen os progresistas das Españas? Acaso
anceian, secretamente, ese
gran pacto entre PSOE e PP
para que os partidos chamados nacionalistas e periféricos deixen de ter peso nas
Cortes? Acaso están empeñados en darlle a razón a Josep
Pla cando repetía que o que
máis se asemella a un español de dereitas é un español
de esquerdas? Para cando unha gran manifestación en
Madrid de apoio ao Estatut e
á España plural?”.♦

‘Pallaso,
catro ollos!’
“O outro día, conta Alfonso
Álvarez Cáccamo (Faro de
Vigo, 3 de novembro), un
condutor ao que lle producín
un pequeno desperfecto duns
dous centímetros no gardalamas do seu automóbil chamoume, con berros cavernícolas, pallaso e catro ollos, e
ameazoume de morte. Como
eu levo gastados moitísimos
euros, e padecendo valentes
sufrimentos no proceso de
coidar a dentadura, para que
non ma modificase, pedínlle
perdón sete veces e disimuleime na tapicería do meu
asento. Non ousei saír, entre
outras razóns porque, por
dentro, andaba a escachar coa

risa con aquilo de catro ollos;
sentín señardade, lembroume
a infancia. Botei de menos
que non me chamase chapón.
Se eu fose máis valente, quero dicir, algo masoquista, tería saído do meu coche para
dicirlle aquela frase de Urbano Lugrís: “Señor, a vostede
e a min sepáranos unha pastilla de xabón”. Fixen ben en
non facelo: seguramente non
o entendería, e se así fose, o
máis probábel sería que as
portas do meu vehículo resultasen tunadas a punteirazos.
Cando cheguei a casa, deume
por conectar o televisor. Puñan unha película no horario
infantil, adornada decibelicamente con berros e babosadas. En dez minutos (téñoo
anotado) dixeron foder, non
me fodas e estannos a foder
oito veces. Tamén dixeron
cabrón e non me deas polo cu
(...) Como lles vas dicir aos
alumnos/as que foder, hostia,
me cago na túa nai son tacos
ou frases terríbeis cando a televisión, o altar da casa, os
proclama? Só que me queda,
pois, propoñervos que se instaure o Día Internacional da
Boa Educación”.♦

‘Atención
a Chávez’
Joaquín Estefanía informe
en El País (7 de novembro)
sobre os resultados dun macro inquérito, o Latinobarómetro, que mide a opinión
dos paises hispanoamericanos, mediante 20 mil enquisas. Segundo estes datos
só o 34% dos cidadáns ten
“algo ou moita confianza”
nos EE. UU. O 55% pensa
que os seus pais vivían mellor ca eles e só o 27% está
satisfeito co funcionamento
da economía de mercado.
Nada menos que o 75% está
preocupado por quedarse sen
emprego. O comentarista
conclúe: “Atención ao papel
de Hugo Chávez, que non é
folclórico como describen
moitas análises ideolóxicas
apriorísticas. As opinións

lunya es unha nació, pronunciado forte, claro, en ton
solemne, sincerísimo e emocionado o mércores pasado
no Congreso é a certificación da realidade de Cataluña, enseña e sinal de que
ninguén desde intereses centralistas conseguirá xa dividir os cataláns segundo a súa
orixe”.♦

Hugo Chávez na súa recente estadía en Santiago.

dos cidadáns sobre Venezuela melloran de modo acelerado en case todos os campos:
ese país devén, ano tras ano,
en polo de atracción”. Joaquín Estefanía, cita de novo
o Latinobarómetro que sobre
Chávez di: “Liderados como
o de Hugo Chávez cuestionaron o modelo económico e
político, xerando grandes niveis de apoio e poñendo a
palabra revolución novamente en xogo na rexión. Venezuela mostra o custo dos
atrasos causados por unha
elite que gobernaba para uns
poucos”.♦
Manuela de Madre.
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Manuela
de Madre
como símbolo
Xavier Bru de Sala comenta en La Vanguardia (8 de
novembro) a integración dos
inmigrantes en Cataluña e
compáraa coa francesa. “As
queimas de coches en Francia están orixinadas sen dúbida nunha marxinalidade
que na periferia de París se
mantén en canto que en Barcelona superouse de modo
exemplar (...). Alí a diferencia é relixiosa, aquí era lingüística (...). Ninguén vai
negar a persistencia de diferencias culturais e identitarias, mais a tendencia de
fondo é a de solidificación
dunha única sociedade (...).
Pois ben, e dito seña a modo
de homenaxe a un colectivo,
Manuela de Madre é xa, e
para toda a nosa historia, o
símbolo de que o desexo de
converternos nun só pobo é
unha realidade. O seu discurso será denostado por non
poucos españois, pero mesmo eles comprenderán algo
que non querrían saber e non
terían entendido doutra maneira, con outras palabras,
con outra personaxe, nin que
fose Montilla. O seu Cata-

Diluír
a autonomía
de Euskadi,
Cataluña e
Galiza,
segundo Meilán
O deputado nas Cortes constituíntes, Xosé Luis Meilán
Gil, comenta en La Voz de
Galicia (8 de novembro) as
vicisitudes do Estado das
Autonomías. “O PSOE e a
UCD de Calvo Sotelo pactaron a LOHAPA, a lei orgánica de harmonización do proceso autonómico, en parte
declarada inconstitucional e
que non votei, que propiciou
a xeralización do sistema autonómico e a tendencia á súa
homoxeneización. A isto
axudou a utilización, tanto
polo PSOE como polo PP, do
artigo 150,2 da Constitución
para transferir competencias
e igualar o autogoberno de
todas as comunidades autónomas de maneira que se diluisen as singularidades do
País Vasco, Cataluña e Galiza, implicitamente identificadas na disposición transitoria segunda da Constitución. O Tribunal Constitucional, cuxos membros na
súa gran maioría foron nomeados a proposta do PSOE
e do PP, sentou unha doutrina que tendeu a consolidar
as competencias do Estado,
como declarou nunha ocasión con franqueza un dos
seus presidentes, o asasinado
Tomás y Valiente”.♦
KAP / La Vanguardia, 7 de novembro do 05

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

As axitacións
contemporáneas
da ribeira
de pescadores.

A NOSA TERRA
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O PP máis
reaccionario
X.L. FRANCO GRANDE

P

enso que moita xente
empeza xa a preguntarse a onde nos leva o PP
coa súa teima contraria a
toda idea de diálogo, co seu
empeño en facer bandeira do
boureo e aínda do insulto aos
demais, coa súa
demonización, como agora se
di, do adversario, un adversario que non se ve como o outro, senón como un encordio
e que debemos converter en
inimigo noso. A cousa é
clara: lévanos a onde a dereita estivo sempre.
A dereita de hoxe é a de
sempre, en canto é característica súa non querer comprender. O único que concede é
que vaiamos a ela con submisión para poder exercer o que
mellor lle vai, que é a tutela.
Sempre se me fixo moi
difícil comprender esta teima
súa por someter a tutela a uns
e a outros, ben sexa aos individuos, ben sexa aos pobos.
¿Pode imaxinar esa dereita
que Catalunya ou Galicia non
sexan países tutelados? A
pregunta esta de máis. E cada
día vémolo mellor.
O máis sorprendente do
caso é que o seu actual presidente é un dos máis acesos
defensores da tutela aos
pobos periféricos (se non se
tutelan esgázase o país, a
unidade española convértese
nunha tirapuxa de forzas, o
separatismo destruiría o que
chamamos España, ou, se
queredes, Estado español), a
diferenza do seu avó, que,
como bo xurista que era,
sabía ben que a tutela só a
precisan os menores, os
loucos e os que non poden
rexer a súa persoa e bens.
O problema é que o PP
volveuse un partido que non
ofrece nada, que fai oposición
co seu catastrofismo, que se
nega a falar e a pactar e que
non sinala outros camiños.
Por exemplo: no tocante ao
problema territorial de
España, que nunca soubo
resolver cando mandou, nunca di como pensa resolvelo,
xusto porque, sospeitamos,
non quere resolvelo, ou
porque pensa que xa nada hai
que resolver. Pero así estamos
dende sempre, só que cada
vez peor.
Podo estar trabucado, pero a min paréceme que este
afán pola tutela aos demais,
individuos ou colectividades,
senta tan mal como a calquera persoa normal lle senta
que non se lle recoñeza a súa
personalidade, os seus dereitos como persoa. É unha
escura idea eclesial esa de
que hai uns pastores dirixentes de ovellas submisas. Pode
que esa sexa a idea máis reaccionaria e ofensiva para
quen se teña por persoa ou,
no seu caso, para un pobo
que sinta o orgullo de selo.♦

Emilio P. Touriño e Anxo Quintana.

AGN

Valoracións logo dos cen primeiros días do bipartito

Cal foi o cambio?
A. EIRÉ
Tanto Emilio Pérez Touriño como Anxo Quintana fixeron balance dos cen primeiros días do
goberno tripartito. O presidente
resalta a existencia dun executivo “sólido e estábel” e o vicepresidente afirma que “vai razoabelmente ben”. Alberte Núñez Feixóo, voceiro do PP pregúntanse “en que consiste o cambio”.
Para o PP, a política galega non
mudou nada co goberno bipartito. Así o afirman unha e outra
vez no parlamento nas comparecencias que están a ter os distintos conselleiros para explicar os
orzamentos. “Son uns orzamentos continuístas”, cantaruxa sexa
quen sexa o voceiro dos populares e a consellaría a analizar. Con
estas premisas sería lóxico que o
PP apoiase estes orzamentos, pero non vai ser así.
Aínda que se nos fixamos tamén nas réplicas dos membros
do Goberno non tería nada de
especial, pois máis do 80% dos
orzamentos das consellarías
deixounos o anterior goberno
comprometidos, cando non xa
licitado, mesmo no seu período
de interinidade.
Esta herdanza dificulta a posta en marcha rápida dunha nova
política. Así o manifestan todos
os responsábeis gobernamentais,
e así o recoñece tamén o vicepresidente Anxo Quintana cando
afirma que “son necesarias máis
actuacións e a maior ritmo”.
Pero, en cen días, e con estas eivas, na Xunta consideran
que, en asuntos concretos, non
se pode facer moito máis, mentres Feixóo afirma que “aínda

non sabemos en que consiste o
cambio”.
Para Touriño o cambio apréciase en que “hoxe se respira
mellor porque a Xunta goberna
coa xente e para a xente”. Quintana, pola súa parte, resalta que o
comezo do mandato do bipartito
“susténtase na boa marcha do
contrato de goberno contraído
cos votantes, que ten como eixo
principal e respecto para Galiza
e o respecto entre os cidadáns”.
Pero o maior logro de todos
para Touriño é a coalición “sólida
e estábel” entre socialistas e nacionalistas. Este foi o aspecto que
máis resaltou no seu discurso ante case un milleiro de correlixionarios que tivo lugar o 6 de novembro en Compostela. “Estamos no mesmo barco e temos o
mesmo rumbo”, afirmou o presidente referíndose ao PSdeGPSOE e BNG, e aos “malos presaxios dalgúns sobre a viabilidade deste Goberno”. Esa “implicación e apoio total das dúas forzas”, sería a condición que permitiu confeccionar uns orzamentos
en tempo récord e sen sobresaltos
ou disputas internas, explicou o
presidente, comparando a cohesión do actual Goberno coas liortas internas nos tempos de Fraga.
Quintana resalta ademais como os actuais mandatarios están
gobernando a pe da rúa, “en continuo contacto coa xente e cos
seus problemas”.
Desde o PP consideran que
esas son só cousas “do talante”,
pero que o único que fai o actual
goberno é descualificar os 16
anos anteriores. Desde a Xunta
acúsanos de reclamar unicamente medidas que non só non apli-

caron durante o seu longo mandato, senón que foron os responsábeis da súa aplicación. A última, a baixada da peaxe da autoestrada de Santiago a Ourense.

partidos parlamentarios.
Quintana resalta que é o
BNG o que “ten que pedirlle mesura, cordura e política construtiva ao PP”, apostando polo diálogo e a participación de todos.

Transparencia e diálogo
Política social
Existen dúas apostas do novo
Goberno que si o distingue dos
anteriores: a aposta pola transparencia na xestión e polo diálogo
político. Así, a súa primeira norma legal que leve ao Parlamento
nos próximos días será a Lei de
Transparencia, a través da cal,
entre outras cuestións, se controlarán as variacións patrimoniais
dos membros do Goberno, regulando de xeito preciso o seu réxime de incompatibilidades.
Tamén serán transparentes as
axudas e subvencións, así como
os convenios asinados con empresas ou particulares, entre eles
cos medios de comunicación.
Esa política de transparencia
puido comprobarse nos incendios forestais, con datos dos incendios e da superficie queimada
ao día e sen ocultar nin escamotear a súa magnitude.
Dentro desa transparencias
das contas públicas salta que, por
vez primeira, os orzamentos non
leven consigo unha lei de acompañamento, que os facía a estes
opacos e discrecionais, subvertendo o aprobado no parlamento.
Fronte ás decisións unilaterais do PP en anteriores lexislaturas, tanto nacionalistas como
socialistas resaltan pola “vía galega de consenso e diálogo”. Unha aposta para a tramitación da
reforma do Estatuto, pero, tamén, nas relacións entre os tres

Pérez Touriño resaltou que a política de igualdade pola que aposta
o novo Goberno xa se viu desde a
súa composición “cun reparto
paritario das consellarías”. Unha
aposta pola igualdade e a discriminación que é unha das grandes
teimas da vicepresidencia.
A outra son os servizos sociais.
Xa está en marcha a creación dunha sociedade pública de servizos
sociais, até de agora maioritariamente en mans privadas.
Pero non poden pasar desapercibidas as políticas tendentes
a valorar os recursos naturais do
rural, apostando pola súa revitalización. Os banco de terras ou a
normativa para que os viñedos
improdutivos sexan explotados,
son só algunhas das medidas que
están en marcha.
Pero máis alá do talante e
destas medidas, se tivésemos que
resaltar un feito positivo nestes
cen días, sería o cambio que se
produciu no sector empresarial.
Existe unha aposta decidida por
parte dalgunhas empresas e entidades bancarias polos sectores
económicos estratéxicos do país.
O intento de posicionarse en Fenosa foi só a punta dun iceberg
que, é certo, desfíxose na superficie ante o canoneo do capital
madrileño, pero que segue navegando por unha corrente que impulsa o Goberno.♦
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O odio
XOSÉ MANUEL SARILLE

A

insuperábel amnesia
dos medios de
información fai que
os cidadáns apenas lembren
as revoltas dos banlieues parisienses do ano 95. Eran
menos intensas pero tiñan as
mesmas características da
explosión que se está a
producir estes días.
No ano 95, Mathieu Kossovitz rodou La Haine (O
Odio), que pasou polos nosos
cinemas un ano despois coa
rapidez dun salaio, porque
neses días celebrábase aquí
un campionato de fútbol.
Aínda que xa recibira o
cesar ao mellor filme do ano,
en Compostela proxectouse
só durante dous ou tres días
nunha sala de 15 butacas, para colgados da pantalla, o
equivalente ao horario
pornográfico da televisión.
Kossovitz narra a historia
dun musulmán, un xudeu
tirado e un francés normal pero
pobre. Na resaca da revolta os
rapaces apalpan os muros insuperábeis da escola, o trato co
policía racista, o eterno fastío,
que diría Baudelaire, a carencia
absoluta de saída, con petas e
sen petas. E narra Kossovitz a
viaxe dos tres ao centro da
cidade, a ver o mundo burgués,
perdidos como marcianos na
cidade máis fermosa.
A falta de previsión dos
políticos franceses é evidente
e a estas horas debemos recoñecer que apesar de tanto desprezo, os rapaces saben
defenderse. Intúen con acerto
como as gasta esta sociedade
e ante o desastre absoluto e a
falta de futuro piden atención.
Claro que non atopan outra
maneira de facelo, por iso
atacan os bens dos demais e
as propiedades públicas, para
que a sociedade reaccione.
Realmente nada novo.
O novidoso é que sexan
tan intuitivos eses rapaces. De
momento lograron un paquete
de medidas que se van pór en
marcha imediatamente, din.
Acertaron. Como superviventes que son, saben que a política se move por intereses e
que até Sarkozi é capaz de
pensar en clave social cando
recibe unha boa patada no cu,
el e o seu partido, empeñados
en trocar a política social para
os barrios pola violencia institucional e o abandono.
Os políticos europeos
empéñanse en analizar o movemento segundo vellos
parámetros, consistentes en
saber se ten dirección ou
non. Que non se despisten
porque tampouco a
fantasmagórica Al Qaida é
piramidal e hai quen di que o
verdadeiro problema é precisamente ese. Esta revolta é
primaria, mais sorprende o
método escollido, intenso e
eficiente. Talvez algúns consigan sistematizalo. E iso sería o peor.♦

P. CONDE

Xosé Manuel Barreiro
‘A sociedade galega quere ver caras novas no PP’
PERFECTO CONDE

Din que é dos candidatos a suceder a Manuel Fraga que
mellor podería entenderse con Xosé Luís Baltar e Xosé
Cuíña. El opina que non só con eles, senón con calquera dos
outros. Rematará sendo o candidato de consenso do PP?
Pretende vostede suceder a
Fraga nun momento especial
de Galiza. Aí está formulada
nada menos que a reforma do
Estatuto de Autonomía.
A propia sucesión de Fraga
xa é algo extraordinario. O que
Fraga representa no PP e o que
representou na política, dende
hai 50 anos, dálle ese carácter
único. Dende o punto de vista
persoal, é dificilmente substituíbel. Evidentemenete, é un momento que ten unha certa transcendencia para Galiza e, sobre
todo, para o papel que a nosa terra debe xogar no proceso de
construción nacional. A reforma
do Estatuto engádelle non só un
interese especial senón unha ex-

cepcionalidade adicional, á marxe da importancia que en si mesmo ten o congreso do partido.
Dicíalle o do Estatuto para
que fixase a súa posición respecto á súa reforma.
Coido que está ben definida
no sentido de que nós manifestamos claramente que este Estatuto deu bos resultados, sobre todo
se utilizamos a variábel máis
apropiada para medilo, que é a
capacidade de autogoberno. Se
un analiza cal era a situación de
Galiza en 1989, en relación coa
de agora, ninguén dubidará de
que se afondou moito nese terreo. Polo tanto, non é malo que
os criterios que se seguiron para
a redacción do actual Estatuto se

sigan tamén para a súa reforma. ten que ver co intervencionismo
Basicamente, hai dous. Un é o derivado, por exemplo, do caso
consenso mínimo e, en segundo do Estatuto catalán. Eu non sei
lugar, as regras e o marco de xo- se responde a unha estratexia
go. Este marco é a Constitución. predifinida ou non. En todo o caNon ten moito
so, debemos estar
sentido que buspreparados para
quemos
unha
on imos atopar que iso non aconforma encuberta
teza en Galiza.
de reforma cons- a ninguén como
Até agora parecía
titucional. Hai
que non había dúFraga,
haberá
que
quen di que en
bidas de que o
Cataluña iso é o traballar en equipo” marco de xogo
que se pretende,
para o PSOE e
e é verdade que
para o PP era o
dá esa impresión.
mesmo. Agora,
Dentro desas dúpor parte do
as variábeis, estamos dispostos a PSOE, parece que empeza a haparticipar. O que non podemos é ber algunha dúbida.
focalizar toda a atención sobre
Preocúpao a vostede que
as cuestións identitarias. É o que chegue a Galiza algo parecido
eu chamo a tinta da lura. Que a unha “resaca” do Estatut?
non nos fagan focalizar toda a
Non sei se resaca é o término
atención sobre as cuestións iden- máis apropiado, pero é evidente
titarias cando, detrás, hai cues- que focalizou moito o debate potións de fondo moi relevantes. lítico en todo o Estado a cuestión
Fundamentalmente, todo o que do Estatut, polo que supón de rup-

‘N

Nº 1.197 ● Do 10 ao 16 de novembro do 2005 ● Ano XXVIII

A LOITA POLA SUCESIÓN NO PP
lo consolidar e, polo tanto, son Alfredo Brañas no seu momen- Este é o principio básico, á marpartidario de que hai que ir á to, na medida en que foi capaz xe de cuestións persoais “de lenconformación de equipos. Ob- de demostrar que é perfectamen- da”. As deputacións cumpren un
viamente, vai haber unha persoa te posíbel defender e expresar labor recolleito na propia Consporque só hai un posto de presi- compromisos claros cunha so- titución e deben seguir cumprinciedade que ten do a súa tarefa e xa hai mecanisdente, pero habeelementos identi- mos para que a súa xestión se lerá que integrar.
ficativos perfec- ve a cabo con total transparenEste partido é o
on creo
tamente defini- cia. O asunto cal é, controlar as
que é porque foi
Os apoios
dos, á marxe deputacións ou controlar a Cacapaz de chegar a que caiba falar
doutras autono- charro, controlar a Baltar ou a
Francisco Cacharro e Baltar un espectro moi
de
refundación”
mías do Estado. non sei quen?
apoian a Cuíña. Xosé Manuel amplo da sociePasaron os primeiros cen
Iso parecía que
Romai Beccaría a Alberto Nú- dade galega. E
era couto exclu- días do novo goberno. Cal é a
ñez Feixóo. E a vostede, quen segue chegando.
sivo dos partidos súa valoración?
Nós temos 37 dos
o apoia?
Non podo facer un balanzo
nacionalistas e
deputados.
Espero que me apoien os 75
compromisarios en número sufi- Non somos un partido de clase aquí demostrouse que non. E positivo. Tamén me dou conta
senón de corte popular. Dentro Cataluña non foi así, quizais de que cen días son cen días,
ciente para gañar o congreso.
Feixóo fala de que non sería do partido hai sensibilidades di- porque había un compoñente na- non unha lexislatura. Hai un primalo que ficase só un ou dous ferentes e iso non é malo. Temos cionalista previo asentado na meiro sinal, o de que aínda non
que renovarnos, pero non debe- súa burguesía. Se cadra, no País foron capaces de amoldarse as
candidatos. Que lle parece?
Teño dito, dende o principio, mos entender a renovación por Vasco tamén ocorreu o mesmo. dúas forzas que teñen a responque a presenza de catro candida- exclusión. Haberá que facer que Aquí non, e foi así precisamente sabilidade de gobernar. Un ten a
turas non é sinal de que o PP es- todo o mundo teña algo que di- porque Fraga conseguíu trasmi- impresión de que hai como dous
tirlle á sociedade galega que era gobernos. Dáse unha presenza
tea dividido. Hai que pensar que cir. Hai que aglutinar.
Xa saíu a palabra. En que posíbel defender esas posicións pública do presidente da Xunta,
imos substituír unha figura irrepara falar dun teconsiste
para sen posturas ruppetíbel na polítima concreto, e,
vostede a reno- turistas e sen raca galega. É nes Deputacións
paralelamente,
char co principio
vación?
cesario que se
presenza
hai outra do viceTen que ser a de solidariedade
dea o debate indeben
seguir
de
catro
presidente para
consecuencia in- que debe haber
terno e que aprofalar do mesmo
do con- entre as distintas cumprindo
veitemos estes
candidaturas non é mediata
tema. Iso dá a imgreso. Non quere comunidades que
meses para que
presión de que
dicir sácate ti pa- conforman o Es- a súa función”
cada un explique sinal de división”
existe unha certa
ra que me poña tado. Por iso o
cal é a súa posicompetencia eneu. Hai que per- PPdeG non é o
ción. Que haxa
tre os represenmitir que persoas mesmo que o PP
tres, catro, cinco
tantes do goberno
que, ao mellor, de Murcia ou o
candidatos non é
malo na medida na que supón até agora non viñan participando de Extremadura ou Castilla y pertencentes a cada unha das
que existe interese en participar na vida orgánica do partido, te- León. Evidentemente, nós for- forzas políticas. Por outra parte,
nese debate interno. E tampouco ñan a oportunidade de facelo. mamos parte dun proxecto na- até agora non se viron proxectos
temos que ver como algo anor- Xente nova, xente representati- cional, pero temos que ter habi- nin ideas novas. Están con efecmal que se vaian aproximando va do que é a sociedade galega lidade para que a interpretación tos mediáticos, ás veces imporposturas e se chegue a unha can- de hoxe. Renovar dende o que que se dea en Galiza sexa dife- tantes, e cousas que se presentan
didatura de consenso ou a dúas. nós fomos e o que somos e se- rente porque Galiza é unha co- como novidosas vemos que xa
Hai que facer as cousas con na- guir contando coa experencia munidade histórica con todo o estaban enriba da mesa antes.
Un goberno de coalición debería
turalidade e non hai división que teñen moitas persoas. Habe- que isto significa.
Aínda quedan no PP aque- explicarnos onde están as súas
porque haxa catro candidatos rá que ver como se modulan os
nin tampouco haberá un camba- protagonismos persoais. A so- las “familias” políticas proce- ideas diferentes. Logo hai granlache se se chegase a unha unifi- ciedade galega quere ver caras dentes da época de Franco e des problemas de indefinición.
Cando un analiza os discursos
cación de candidaturas. Non hai novas no PP e en todas as forzas que tanto mandaron?
Esa circunstancia non se dá. doutros presidentes no debate
que marcarse o obxectivo en si políticas. A aposta está en enO que pode ser é que existan sobre as autonomías e escoita o
mesmo de chegar a unha candi- contrar o punto de equilibrio.
Renovar até o punto de re- persoas con maior ou menor sig- discurso do noso presidente, un
datura, pero tampouco pasa nada
se os candidatos sentamos a fa- fundar como di Cuíña ou non? nificación política, pero iso hai- sente lástima. Volvemos caer
Este partido, no tocante a no no PP, no Bloque, no PSOE e nas vaguidades, nas indefinilar con total naturalidade.
Chegado o caso, con quen se proxecto político, segue a ter vi- en calquera outra forza. Nós te- cións e non só en relación co tesentiría máis cómodo vostede? xencia. Polo tanto, non creo que mos que primar as cuestións de ma do Estatuto. Todo son palaNo terreo persoal, que eu caiba falar de refundación. O proxecto por riba das persoais. bras baleiras.
Vostede é de Lugo, unha
saiba, non teño ningún problema proxecto político segue sendo o Se iso que me di se dese, sería
de relación con ningún dos ou- mesmo e está apoiado na gran un erro. Temos que procurar que provincia que cada vez perde
unha militancia máis poboación pero dá máis
tros tres candidatos. Con calque- maioría da societan ampla coma a figuras da política. Que lles
ra deles úneme unha relación de dade, leva a cabo
amizade. Polo que se refire ao unha política liando un analiza que temos, perto pasa aos de Lugo?
Eu tiña esa idea localizada
de 100.000 afiliaposicionamento político, pri- beral ubicada no
dos, teña meca- na área da Terra Cha. Vilalba timeiro hai que pensar que somos centro e continúa os discursos
válido. doutros presidentes nismos que lle vo dous reitores de universidapersoas que estamos no mesmo sendo
permitan expre- de, Ramón Villares primeiro e
proxecto. Pode haber diferenzas Practicamos un
sar a súa opinión, despois Darío Villanueva, e,
lexítimas, porque este é un parti- concepto de gale- no debate sobre
e iso hai que fa- nunha ocasión, toda a praza do
do dunha base moi ampla. Onde guismo non excelo a través dos Obradoiro, agás o Concello, era
non pode haber diferenzas é nas cluínte, como o as autonomías e
órganos formais dos de Vilalba. Estaban o arcecuestións de principio. Estou que representa
escoita
o
discurso
do partido pero bispo, o reitor e o presidente da
dando este rodeo para dicirlle moitas veces o
tamén por outras Xunta. Non sei se ese mesmo
que eu non me vou manifestar a nacionalismo. Os do noso,
matiz se está dando en Lugo. No
fórmulas.
respecto de con quen estaría piares da casa seAgora vólve- meu caso, a inclinación política
máis cómodo. Non tería dificul- guen valendo, e un sente lástima”
se falar da nece- chegou de casualidade. Eu era
tades para traballar en equipo non dan lugar a
sidade de coor- unha persoa que me movía nos
que se fale de recon calquera deles.
dinar as deputa- ámbitos de universidade e da
fundación senón
empresa privada e un bo día, en
dunha reactualización da mensa- cións. Cal é a súa opinión?
A renovación
Nisto hai que acudir a un 1995, ofrecéronme participar na
xe. Se cadra, tamén é isto o que
principio tan elemental como o política. Eu, no terreo persoal,
Podería darse o caso de que o quixo dicir Cuíña.
da autonomía das entidades lo- vexo a política como unha acticongreso instalase no PP alcais, concellos e deputacións. O vidade conxuntural, na que me
gunha clase de bicefalia, un Diferenciarse
goberno da Xunta controla os sinto moi honrado, pero antes ou
presidente procedente dunha do País Vasco e Cataluña
concellos? Seguramente a res- despois volverei exercer o meu
candidatura e un secretario
Esencialmente, que é para posta é non. En consecuencia, traballo de catedrático de unixeral doutra, por exemplo?
Non o sei. O que creo é que vostede a idea de galeguismo? por que ten que controlar as de- versidade e a miña actividade
O modelo que Fraga aplicou putacións se teñen a súa autono- privada. De feito, agora pedín xa
un liderado das características
do de Fraga é moi difícil volve- e que foi un pouco seguir o de mía amparada polo marco legal? a reincorporación á cátedra.♦
somos partidos nacionalistas e,
polo tanto, entendemos que é posíbel a defensa da nosa identidade
cando menos en pé de igualdade
cos nacionalistas. Unhas das importantes herdanzas de Fraga foi
precisamente demostrar iso.

‘N

‘A

‘A

P. CONDE

tura dese marco de xogo e, sobre
todo, polo que leva consigo de
cambio de posicionamento a respecto dun partido que, teoricamente, tiña que compartir esa
mesma configuración do Estado
que nós compartimos. Vemos que
iso se rompe polo que, en principio, só parece a razón de manter
unha estabilidade de goberno. E
iso é imposíbel que non chegue
aquí. Todo o que ten que ver con
cuestións tan complexas como é
definir o modelo de Estado ou a
reformulación das autonomías vai
chegar a todas as comunidades.
Nós temos que seguir mantendo a
nosa postura, pero sen que a tinta
da lura nos poña a venda diante
dos ollos e nos enrede o debate.
O actual presidente do PPdeG mantén unha posición
que parece moi firme cando di
que se se introduce o término
nación nin sequera sentaría a
negociar.
Si, pero el explicou por que o
dicía. Con arreglo ao marco de
xogo que define a Constitución
non tería cabida ese concepto, e
non é que o diga Fraga. Destacados representantes do PSOE dixeron exactamente o mesmo. Véxanse os casos de Alfonso Guerra, Francisco Vázquez ou o propio Felipe González... É dicir,
tanto os socialistas coma nós non

‘C
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‘Seguimos a esixir solucións e xustiza’, lema do acto

A Plataforma Nunca Máis convoca unha
manifestación no terceiro aniversario do Prestige
H.V.
O domingo trece de novembro
ás doce do mediodía parte da
Alameda de Santiago unha
manifestación convocada pola
Plataforma Nunca Máis para
lembrar a catástrofe do Prestige e reclamar a recuperación
das zonas afectadas e reducir
o risco de novos accidentes.
O trece de novembro é o Día da
Dignidade para a Plataforma
Nunca Máis, que ademais se interroga sobre se “estamos preparados para o seguinte?” accidente. Así mesmo, esta entidade
chama a evitar “outro Prestige”.
Tres anos despois da maior
catástrofe ecolóxica que padeceu
o noso país, “transcorridos mil
días tras a marea negra”, a Plataforma Nunca Máis lembra que
aínda hai cuestións por resolver e
chama a participar nunha mobilización que se celebrará no marco
dun novo contexto político.
“Seguimos a esixir solucións e
xustiza” é o lema a manifestación,
coa que Nunca Máis quere demandar “coa mesma forza ca sempre,
coa mesma coherencia e coa mesma firmeza, un compromiso claro
por parte das Administracións para
superar a catástrofe provocada po-

lo Prestige e as
súas secuelas”.
Na rolda de
prensa de presentación deste
acto reivindicativo, os membros da Plataforma Nunca
Máis sinalaron
que as consecuencias
do
Prestige non
están superadas
e sinalaron algúns feitos que
así o constatan.
Un caso que
pon en evidencia que as consecuencias do Nunca Máis conta con que sexa unha manifestación multitudinaria, como ocorreu o ano pasado. P. VILABARROS
Prestige están
Un patrón maior, Manuel Ma- mercadorías perigosas, e esta cifra
próximas foi o que denunciou o
voceiro de Nunca Máis, Rafa Vi- neiro, da Confraría de Poboa do aumentará con todo o que vai sigllar: a pasada fin de semana houbo Caramiñal, deu un dato significati- nificar o porto exterior da Coruña,
afloramentos de petróleo na praia vo: en 1999 a súa Confraría reco- tendo en conta que teremos barcos
do Rostro. É só un caso, pero hai llía 140 toneladas de ameixa babo- que pasen diante das nosas costas
nas mesmas condicións que o
máis. Por exemplo, Pablo Villar, sa e na actualidade só recolle 7.
Outra circunstancia que sina- Prestige”, sinalou Nunca Máis.
xerente da Confraría de Cangas,
indicou que “detectamos unha re- laron os representantes da Platadución importantísima” nas captu- forma Nunca Máis na presenta- Reivindicacións concretas
ras, polo que reclamou “a necesi- ción desta manifestación é a perdade de programas de recupera- sistencia de riscos nas nosas cos- Son a persistencia do risco e dos
ción urxente para poñer freo ao tas. “Máis de 13.000 buques pa- efectos da marea negra o que lesan diante das nosas costas con van a Nunca Máis a facer un chadescenso nas pesqueiras”.

mado á cidadanía para que “evitemos outro Prestige” e ás autoridades para que se leven a cabo actuacións en tres liñas fundamentais. A primeira demanda da Plataforma é “apoiar a recuperación
económica dos sectores afectados” con consignación orzamentaria para iso. Seguidamente, reclaman “avanzar na rexeneración
medioambiental” e “urxente tratamento e procesamento axeitado
dos residuos procedentes do Prestige”. Por último, a terceira esixencia estará relacionada con “reducir
significativamente o risco de novos accidentes nas nosas costas” e
o “aumento dos medios dispoñíbeis para a prevención e para os labores e salvamento marítimo”.
En resume, para a Plataforma
Nunca Máis este trece de novembro non é unha efemérides máis,
senón que é unha ocasión para
reivindicar que se poñan remedio
aos problemas ambientais e sociais que persisten e que se tomen medidas para que non se repita un accidente como o do
Prestige. Por estas razóns son polas que chama á manifestación
que se celebrará na Alameda de
Santiago o trece de novembro a
mediodía, unha mobilización que
pretende ser multitudinaria.♦

PROMOCIÓN ESPECIAL DO

Club de Viños de Galicia
PARA OS LECTORES DE

A NOSA TERRA
Presentámoslles a Veigadares, un excelente
viño, con denominación de orixe Rías Baixas,
fermentado en bocois de carballo fránces,
cunha estadía na adega de máis de un ano e
considerado como o mellor viño branco de España
pola prensa especializada no ano 2004.
ADEGAS GALEGAS, responsábel deste viño, fixo
a primeira experiencia de albariño ecolóxico ao
longo do ano 1999, prestándolles especial
atención tanto ao cultivo, onde as prácticas
ecolóxicas adquiren a máxima importancia, como
ao proceso de elaboración, conseguindo que o
viño acadara un excelente comportamento
na fermentación. Agora, se vostede compra
unha CAIXA DE 6 BOTELLAS de Veigadares
por 72 EUROS (portes incluídos), regalámoslle
unha botella de Ada, a augardente do bagazo
de Veigadares.
Ademais pode descubrir os mellores viños galegos
facéndose socio, de querelo,
do CLUB DE VIÑOS DE GALICIA,
unha maneira doada, confortábel, variada,
económica e para as persoas máis esixentes,
de coñecer unha selección dos mellores viños
galegos cada mes, información doutras zonas
(Rioja, Ribera del Duero, Toro, Bierzo, etc),
ficha técnica dos viños e sen compromiso
de compra nin cuota de inscrición.

En Galicia elabóranse, con toda seguridade, algúns dos mellores brancos do mundo.
Coñézaos e desfrute deles.

Pídanolo agora a través do telf. 902 999 460 ou de
acvgalicia@hotmail.com e benefíciese desta extraordinaria oferta.
Pedidos por rigurosa orde de chegada.

López Veiga principal
branco das críticas
nas xornadas do Prestige
“Prestige: así están as cousas tres anos despois” é o título do ciclo de conferencias
que cada xoves ten lugar ao
longo de dous meses no Museo do Mar de Galiza en Vigo. A primeira das citas tivo
lugar o 27 de outubro e a última terá lugar o 15 de decembro.
Só van dúas conferencias
de todo o ciclo. A primeira
delas levou como título
“Limpeza e solidariedade: o
movemento social visto polos protagonistas” e na mesma, representantes sociais e
políticos de Cangas contaron
a súa experiencia nos labores
de loita contra os efectos da
marea negra a consecuencia
da catástrofe do Prestige.
Pero a conferencia que tivo o impacto máis significativo até o momento foi a pronunciada por Victoriano Urgorri, profesor da Facultade
de Bioloxía de Santiago de
Compostela, responsábel da
estación de bioloxía mariña
da Graña e membro da Comisión de Coordinación Científica sobre vertidos mariños
accidentais.
As autoridades da Xunta

e máis concretamente o anterior conselleiro de Pesca,
Henrique López Veiga, biólogo de profesión, foron
quen máis críticas recibiron
na conferencia de Urgorri.
Este científico sinalou, ademais, que “a zona intermareal foi a máis afectada polo
vertido, pero na terrestre [os
efectos] foron peor polas tarefas de limpeza que polo
impacto directo do fuel”.
Precisamente, o título da
conferencia de Urgorri era
“Impacto nas comunidades
do intermareal rochoso e a
súa recuperación”.
Nas cinco xornadas que
quedan pendentes de celebrarse compararanse os efectos hoxe e hai tres anos, falarase da evolución das poboacións bentónicas do litoral,
do drama vivido polas familias afectadas, dos instrumentos institucionais ante as
catástrofes mariñas e das repercusións económicas deste
desastre. Na lista de conferenciantes destacan o ex presidente da Xunta, Fernando
González Laxe, e a economista María do Carmo García Negro, entre outros.♦
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O debate
CARLOS AYMERICH
Fun a Madrid ver o debate do Senado. O debate sobre o Estado das Autonomías que a pesar de se ter que celebrar todos
os anos apenas se celebrou, desde 1994, en tres ocasións. Unha por cada presidente español: en 1994 con Felipe González,
en 1997 con José María Aznar, en 2005 con José Luis Rodríguez Zapatero. A estrea de Emilio Pérez Touriño na metrópole. Un PP botado ao monte que empregou toda a súa artillaría, con Esperanza Aguirre ao mando, contra o Estatut e contra un Zapatero que non encontrou amparo no seu partido.
Uns presidentes autonómicos que exerceron de delegados dos seus respectivos partidos (ou da facción partidaria correspondente) e que, excepción feita de Pasqual
Maragall, renunciaron a exercer o papel institucional que
lles sería propio. No caso de comunidades autónomas rexionais, sen identidade nin vontade xenuína de autogoberno, tal actitude pode ser comprensíbel. Resulta máis
difícil de explicar no caso do presidente de Galiza.
Porque Touriño non quixo exercer de presidente dunha
nación. Non quixo falar dos nosos problemas nin dos nosos soños. Desatendeu as directrices pactadas no seo do
goberno e, como xa fixera na Conferencia de Presidentes
de setembro, escolleu seguir o guión fixado polo PSOE.
Cabe preguntarse, porén, que sector do PSOE lle escribiu
o discurso a Touriño. E, desde logo, non foi o de Zapatero.
Onde Zapatero falou de dereitos colectivos, Touriño
referíuse á solidariedade. Cando Zapatero, acosado polo
PP, pasou ao ataque e defendeu o Estatuto de Cataluña,

Touriño, Maragall e Esperanza Aguirre no debate do Estado das Autonomías.

‘T

ouriño non quixo exercer de presidente dunha nación.
Non quixo falar dos nosos problemas nin dos nosos soños”
Touriño escolleu atacalo, ao xeito de José Bono. Onde
Zapatero falou de dereitos colectivos dos pobos que integran o Estado, Touriño púxonos ao nível de Extremadura e de Andalucía coa súa “vía galega”. No momento en
que Zapatero, fiel á maioría que o converteu en presidente do goberno español, xustificou a lexitimidade dunha
maioría que non conte co PP, Touriño esgrimíu as propostas de Manuel Fraga como argumento de autoridade
alertando contra calquera tentación bilateral.

Non. Non de lle deu apoio ningún a Zapatero. E, o
que é peor, non actuou como presidente da nación galega. Houbo que agardar a Francisco Jorquera, o único senador galego que interviu no debate, para ver unha man
galega tendida a Zapatero e a Maragall e para escoitar
unha voz xenuinamente galega falar sen complexos do
noso país. Máis outra vez, defendendo a dignidade nacional de Galiza que outros, abraiados pola metrópole,
deixaron esquecida en Raxoi.♦

Lugo
En Lugo hai unha certa rebelión
na granxa Gaioso Castro, dependente da Deputación Provincial.
Non é que os animais que alí hai
se sintan discriminados nin que
pretendan facer unha revolución
dende as cochiqueiras. Non, a revolución vén dada pola oposición provincial que ve como a
citada granxa está infrautilizada,
gástanse nela enormes cantidades de euros e non cumpre cos
cometidos finais aos que en teoría tiña que estar destinada, como son os de potenciación da cabana de vacún provincial e do
propio mercado dos gandeiros,
que se surten dos seus embrións
para a reprodución vacuna.
O BNG na deputación provincial presentaba ao último pleno ordinario unha moción na que
formulaba unha rexeneración da
citada granxa que foi, non se
agardaba menos, refugada polos
votos do grupo popular que lidera Francisco Cacharro Pardo.
De entrada, a moción nacionalista formulaba o cambio na
dirección na Gaioso Castro, que é
exercida por un “independente”
que logo de ocupar o cargo de alcalde de Begonte durante varias
lexislaturas nas listas do PP, abandoou a súa militancia ao ser condenado por acoso a unha funcionaria, pero mantivo o seu posto
como alcalde, fixo campaña a favor do PP nas pasadas eleccións,
tal como denunciou a oposición
no seu día, e mantense como alcalde da localidade e tamén, para
non variar, como director da
granxa cos méritos de ser simplemente un gandeiro, como moitos
máis que existen na terra.
Por iso, o Bloque pedía que a
dirección-delegación deste organismo dependente da Deputación
pasase a ser desempeñada por
persoal técnico cualificado, o que
foi refugado polo presidente provincial alegando que para dirixir

Rebelión na granxa
ANTÓN GRANDE

A granxa que a Deputación destina, supostamente, á mellora do vacún da rexión, está infrautilizada, segundo o BNG, que denuncia
que ao seu mando segue o alcalde de Begonte, condenado por acoso laboral e sen titulación específica para un cargo dese calibre.
a Gaioso Castro non facía ser un
especialista senón un bo xestor.
Pero os nacionalistas aínda pedían máis na súa moción. Por
exemplo, que o proceso de selección de explotacións gandeiras
para o reparto de embrións obede-

Guisa e Napo

cese a criterios racionais e de optimización destes recursos, que se
primasen as explotacións en control leiteiro e que se garantise que
a instalación deses embrións fora
realizada por persoal cualificado.
Tamén insistiu o BNG nun
UXÍA E BRAIS

dato importante como é que se
realice o seguimento das implantacións para, a partir diso, centralizar os datos de preñez coa finalidade de crear unha base xenética e que, deste xeito, a granxa
poida mercar os descendentes do

vacún que foi xemiado con embrións da propia granxa, evitando
así ter que mercar fóra de Galicia
e, ao mesmo tempo, ofrecéndolles unha oportunidade aos gandeiros de venderen a xenética
que melloran, para o cal os nacionalistas pedían tamén que se
garantise a suficiente publicidade
da oferta de contrato de subministración de vacas para que todos os gandeiros da provincia
que reúnan as condicións necesarias poidan facer as súas ofertas.
Como se ve, unhas propostas
que non teñen que ver nada coa
tolemia senón co razocinio. Pero
claro, o raciocinio semella que
ainda non é práctica habitual na
Granxa Gaioso Castro. Nin na
Deputación de Lugo.♦

Subliñado

A ribeira atormentada
LOIS DIÉGUEZ
Anda todo diós agora coa cantiga de pedir que a Ribeira Sacra sexa
declarada Patrimonio da Humanidade. Mesmo os gloriosos alcaldes
do noso contorno, eses que no seu día inzaron a crista da serra que vemos desde Monforte, de fantasmais muíños de vento a nos ameazar
co eterno movemento e zunido das súas monstruosas aspas. Tamén
os miñatos, coellos, cervos e outros animais fuxiron dese inferno. E
agora, sen deixar de repetir a cantiga, o Consorcio da Ribeira Sacra e
non sei se algunha institución da Xunta, aparécennos con novas ideas sorprendentes, como a de comunicar as ribeiras do Sil mediante funiculares, ou a de pintar de cores o asfixiante monte de cemento co
que ergueron o encoro de Belesar. Como se xa todos puidésemos visitar os monumentos románicos sen problemas, ou andar por eses fermosos camiños sen fundirnos de súpeto, ou xantar en preparados restaurantes, ou ver pinturas medievais sen a cal que as cobre ou o descoido que as destrúe, ou visitar monumentos megalíticos, petroglifos,
castros e outras marabillas sen perdernos polo monte. Necesitamos
xente sensíbel, simplemente iso, sensíbel, que defenda o noso patrimonio (os títulos académicos ou políticos, por si sos, nunca son garante). Desa que sofre ante calquera ferida que lle abramos e reaxa
ante a humilde queixa dun veciño. Simplemente iso. Para que a racionalidade e o respecto imperen nesta Ribeira outra vez ameazada
polo apampamento, a brutalidade e o interese familiar.♦
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Quere impedir a especulación e facilita a introdución de novos pisos no mercado

O Concello de Santiago anuncia posíbeis
expropiacións para evitar a suba do prezo na vivenda
PERFECTO CONDE
O Concello de Santiago quere
impedir a especulación, o abandono de casas e terreos e o abuso dos propietarios. Para conseguir que haxa máis vivendas no mercado prepara unha
ordenanza que prevé, en casos extremos, a expropiación.
Dentro de pouco, se o lector é propietario dunha casa en mal estado
ou dun terreo que non estea encarreirado á construción na capital
de Galiza, terá que ter coidado. O
Concello de Santiago está tramitando unha Ordenanza Reguladora do Rexistro Municipal de Terreos e Edificacións a Rehabilitar
que pode supoñer a expropiación
dos inmóbeis e dos terreos que
non se adapten á lexislación para
proceder logo a unha rehabilitación ou construción forzosa.
Segundo declarou para A Nosa Terra a concelleira de Casco
Histórico e Rehabilitación, Mercedes Rosón, as medidas que están en curso de aprobación teñen
como finalidade “a edificación ou
rehabilitación forzosa de edificios, ben pola Administración,
que procederá a expropiar os terreos ou edificacións, a fin de asumir a edificación, cando os propietarios incumpran o seu deber
de edificar ou rehabilitar, ou a través dunha sociedade urbanística
ou dun axente edificador, que pode ser calquera persoa solvente”.
Rexistro público
Para aplicar este procedemento
está prevista a implantación dun
rexistro administrativo de carácter público constituído por todos
os inmóbeis, tanto terreos como
edificios, que previamente se incluirán no mesmo por resolución
administrativa ditada polo órgano
municipal competente. Segundo
Mercedes Rosón, trátase de “regular o obxecto, prazos, ámbito
de aplicación e estabelecemento
das condicións da edificación forzosa, definindo as obrigas dos
propietarios en orde á súa edificación nos prazos estabelecidos. Vai
ser unha ordenanza moi progresista que protexa o interese común e que será absolutamente
transparente e pública”.
En consecuencia, os propietarios de terreos e de construcións
en ruína ou inadecuados deberán
emprender a edificación ou rehabilitación nos termos que determinará a ordenanza. No solo urbanizábel e no urbano non consolidado, o prazo para cumprir o deber de edificar comenzará a contarse dende a conversión dos terreos en terreos edificábeis. En
solo urbano consolidado, o prazo
comezará dende a aprobación definitiva do planeamento urbanístico que conteña a súa ordenación
detallada, aínda que os terreos
non reúnan a condición de edificábel. Neste caso, o deber de edificar atinxe a obriga de dotar a
parcela dos elementos de urbani-

Mercedes Rosón, concelleira de Casco Histótico e Rehabilitación do Concello de Santiago.
Reportaxe Gráfica: P. CONDE

Desde o recuperado edificio do antigo concello, na Praza de Cervantes, estase a reorganizar a rehabilitación da cidade histórica de Santiago.

zación necesarios para que se
converta en terreo edificábel.
O deber de edificar tamén
afectará os propietarios de predios
nos que existan construcións paralizadas, ruinosas, derruídas ou
inadecuadas ao lugar no que radiquen. No caso de que o planeamento prohiba a substitución total
ou parcial das edificacións existentes ou impoña a conservación
de determinados elementos ou a
súa rehabilitación integral, o deber de edificar entenderase como
o de rehabilitar respectando os
elementos dotados de protección.
Os prazos para cumprir o deber de
edificar ou rehablitar serán os fixados polo planeamento xeral ou
de desenvolvemento en función
da clasificación e cualificación do
solo e das circunstancias que
concorran nas determinadas áreas
e terreos, que serán apreciadas de

forma motivada. No seu defecto,
o prazo será de dous anos.
Estes prazos poderán reducirse nos supostos de ruína inminente, risco de deterioro acelerado da
edificación ou en función da importancia do ben que protexer. A
Administración poderá conceder
prórrogas cunha duración máxima
conxunta de un ano, a petición dos
interesados e por causas xustificadas de forma motivada. As administracións públicas que posúan
ou adquiran terreos para ampliacións ou futuras necesidades xustificadas poderán retelos sen edificar por prazos superiores aos previstos na ordenanza proxectada,
previo acordo co Concello. O ámbito de aplicación destas medidas
comprende a totalidade do termo
municipal de Santiago.
Haberá dous libros de rexistro, en función dos ámbitos. Un

de Plan Especial 1 e outro de Resto do Termo Municipal, divididos
á súa vez en sección de terreos e
sección de edificacións declaradas en ruína e construcións paralizadas e inadecuadas. O alcalde
ou concelleiro en quen delegue a
competencia para ditar orde de
inclusión, estará facultado para
incoar o procedemento de inclusión no Rexistro, ordenar ou cancelar esa inclusión e dar visto e
prace as dilixencias de apertura e
peche de cada tomo. O Rexistro
terá natureza pública de carácter
administrativo e deberá manterse
en condicións de consulta pública, a disposición de calquera cidadá, sen que resulte a tal efecto
esixíbel a condición de interesado. Poderanse expedir certificacións e notas informativas a solicitude do interesado, e as ordes de
inclusión de inmóbeis serán notificadas ao Rexistro da Propiedade
coa finalidade de estender a publicidade rexistral á situación urbanística da finca.
Expropiación
Transcorridos dous anos dende a
inscrición, sen que se lle dese
cumprimento ao deber de edificar
ou de rehablitar, a Administración
decretará a edificación forzosa do
terreo ou a rehabilitación do inmóbel, ben de maneira directa ou
a través dun particular, que será
denominado axente edificador. A
finalidade do procedemento é a de
edificar ou rehabilitar forzosamente por parte da Administra-

Dositeo Rodríguez: ‘Esta medida
podería provocar un crash inmobiliario’
O voceiro do grupo municipal
do PP en Santiago, Dositeo Rodríguez, expresou para A Nosa
Terra a súa radical oposición a
este proxecto. “Utilizar técnicas
expropiatorias para vivendas libres que non desfruten de beneficios fiscais pode ser aberrante
e, constitucionalmente, algo
moi discutíbel. Dende o punto

de vista técnico, creo que non
vai servir para conseguir nada
bo, porque estase a introducir
un factor absolutamete negativo que pode prexudicar miles
de persoas e producir unha paralización do sector da vivenda
e un crash inmobiliario, se se
levan a cabo medidas deste tipo. Nun mercado financeiro

plano, hai moita xente que lexitimamente investiu os seus aforros na compra de vivendas, actividade que non é negativa en
si mesma. Se o que se quere é
mobilizar a disposición de vivenda, o que habería que facer
é aplicar técnicas de estimulación mediante medidas de carácter fiscal, por exemplo”.♦

ción, que poderá expropiar os terreos ou edificacións cando os
propietarios incumpran o seu deber de edificar ou rehabilitar, ou a
través dunha sociedade urbanística ou dun axente edificador.
A Administración notificaralles aos propietarios a iniciación
do procedemento e concederalles
un prazo de 20 días para formular
alegacións. Asemade, ordenará a
súa anotación no Rexistro da Propiedade, nos termos da lexislación aplicábel, e, concluído o trámite de audiciencia, se é o caso, o
Concello aprobará a actuación ou
o convenio que a regule, se é unha sociedade urbanística pública
a que vaia asumir a edificación ou
rehabilitación. A expropiación
poderá tramitarse polo procedemento de taxación conxunta.
Unha vez ocupado o inmóbel,
comezarán a correr os prazos fixados para solicitar licenza e proceder á edificación. Calquera particular con capacidade de asumir as
responsabilidades previstas poderá
colaborar na garantía do cumprimento do deber de edificar e instar
a Administración a que exercite a
expropiación para adquirir o terreo
non edificado, sempre que asuma
a obriga de solicitar licenza de
obra no prazo de tres meses, contados dende a data na que estea resolta a dispoñibilidade do terreo.
Se o Concello entende que a solicitude reúne os requisitos formais
esixibéis, notificaralle ao propietario concedéndolle un prazo de 20
días para alegacións e ordenará a
súa anotación no Rexistro da Propiedade. Transcorrido ese prazo, o
Concello deberá resolver no prazo
dun mes acerca da aprobación da
solicitude de edificación forzosa
que poderá entenderse desestimada se, nese prazo, non se notifica
resolución expresa.
Cando un particular presente
unha solicitude desta natureza, a
Administración poderá optar por
xestionar ela mesma a actuación
ou convocar un concurso público, no prazo non superior a tres
meses, valorando as distintas
propostas en función, entre outros factores, do prezo e o réxime
das vivendas resultantes.♦
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Vázquez desvía a atención co anuncio dunha denuncia a Tello

PSOE e PP rexeitan
retirar os símbolos franquistas da Coruña
R.V.A.
A última discusión entre o BNG e o PSOE no pleno municipal da Coruña volveu servir para demostrar a axilidade que
ten Francisco Vázquez para desviar a atención mediática. O
que tiña que ser un debate para retirar os símbolos franquistas da cidade, rematou co anuncio do alcalde de presentar
unha denuncia contra o portavoz do BNG, Henrique Tello.
No Pleno do 7 de novembro o
BNG presentara unha moción
para que a corporación municipal aprobase a retirada da estatua do fundador da Lexión, Millán Astray, o cambio de nome
do hospital Juan Canalejo e a
revogación do nomeamento
por parte do Concello de Francisco Franco como fillo adoptivo e predilectísimo da Coruña.
Entre as razóns que aducía o
BNG estaba o acordo de Goberno asinado na Xunta entre
socialistas e nacionalistas que
tiña como un dos seus puntos a
recuperación da memoria histórica.
“A Consellería de Cultura
vén de presentar en San Simón
unha programación titulada Un
aniversario para lembrar:
2006 Ano da memoria, que pretende desenvolver unha ampla
programación temática arredor
do setenta aniversario do comezo da Guerra Civil en Galicia que desencadeou represión,
falta de liberdades individuais
e colectivas e silencio. A recu-

peración da memoria é un acto
de xustiza social e histórica”,
explicaba a moción presentada
polo BNG.
Por estas razóns, o grupo municipal pedía que se retirasen os
máis de corenta símbolos franquistas da cidade que constitúen
“unha homenaxe aos que se levantaron en armas contra a legalidade constitucional republicana”. Ademais, os nacionalistas
lembraban no escrito de admisión a debate que Juan Canalejo
foi fundador da Falanxe coruñesa e responsábel de asasinatos e
saqueos de vivendas e propiedades privadas.
O PSOE e o PP puxéronse
de acordo para impedir a tramitación da moción. Porén, para
que o asunto non tivese protagonismo ao día seguinte o alcalde desviou a atención de cara a outro tema. Antes da discusión a trámite da moción de retirada dos símbolos franquistas, o pleno debateu sobre unha
reclamación que lle fai a Axencia Tributaria ao Concello para

que abone 740.450,4 euros de
IVE.
Durante o debate, o portavoz do PSOE, Xabier Losada,
acusou a Henrique Tello de
mentir no asunto do IVE e pediulle que o mirase aos ollos. O
portavoz do Bloque contestoulle que “non o miro aos ollos,
señor Losada, porque non quero facer con vostede escenas de
sofá. A repartirse diñeiro vostede con outros. Falo da cafetaría
(do Coliseum)”.
Losada comezou a pedir o
amparo de Francisco Vázquez
en alto: “señor alcalde, señor
alcalde”. O rexidor dirixiuse a
Tello pedindo que retirase o
que acababa de dicir. Tello respondeulle ficando en silencio.
Entón o alcalde dirixiuse ao
nacionalista dicindo: “moi ben,
non o retira. Nese caso procederase a dar comunicación ao
Ministerio Fiscal do que dixo.
É vostede un miserábel. Que
conste en acta que o alcalde
chamoulle miserábel ao portavoz do Bloque”. Tello replicoulle: “e que vaia ao ministerio fiscal, señor alcalde”. Esta
situación xa se produciu en
maio do 2004, cando Vázquez
ameazou a Tello cun expediente sancionador, pero o nacionalista non volveu saber nada do
asunto.♦

No centro, Millán Astray, fundador da Lexión,
que aínda conserva unha estatua na Coruña.

Maragall, Corominas e o Estatut
MIGUEL BARROS
O vendaval político que desencadeou o
Estatuto catalán ameaza con engulirnos a
todos cara á oscura caverna do ultramontanismo. Antes xa tivemos a experiencia
da tronada que provocou o Plano Ibarretxe. Talmente, como se as propostas dos
parlamentos vasco e catalán, foran rampantes declaracións de guerra.
Invocan algúns o ordenamento constitucional cando as súas previsións son restritivas, pero no caso de que a flexibilidade xurídica e a lexitimidade democrática
constitucional lles posibilite aos parlamentos das nacionalidades históricas,
propostas de reforma máis ambiciosas
que a do actual marco autonómico, os
máis conservadores braman enfurecidos,
porque tales propostas o seu xuízo, son reputadas de deslealdade constitucional.
Non aceptan que na relación dinámica, propia do Estado actual, as propostas
de reforma dos estatutos mirasen sempre
cara ao horizonte. E na liña do horizonte,
o Estado percíbese como una ordenación
xurídica conformada por unha pluralidade
de vontades colectivas ás que anima a
mesma esperanza de construír en común
unha organización abarcadora de realidades diversas e non un molde no que, como
no leito de Procusto, seña preciso entrar á
forza senón se vai de grado.
Por semellarme que a xenreira é a peor das emocións políticas, pretendo chamar á atención sobre algúns feitos políticos que teñen sido advertidos polos avós
dos actuais protagonistas da vida política

catalá, e tal pretexto obedece á convicción ra Castela avasalladora de cataláns,vascos
de que en liberdade, non poden ser nin o ou galegos.
tempo nin a forza, o remedio para os proTerceiro, que pola contra, foi a concepblemas da convivencia.
ción política uniformista do Estado imporOs cataláns non teñen unha percep- tación foránea que exercitaron con fruición
ción negativa de Castela nin de España; os flamengos que rodeaban a Carlos I.
por conseguinte, os ultramuntanos non Concepción uniformista acentuada polo
poden declararse os únicos custodios das primeiro Borbón que aniquilou os fueros
esencias castellanas de España.
cataláns. Non é imputábel á tradición da
Pere Corominas, nun fermoso ensaio política unitaria do Estado o uniformismo
sobre Castela, chamaba a atención sobre como característica específica, senón que
algúns feitos políticos derivados da súa in- pola contra tal perfil é imputábel ao absovestigación: Primeiro,
lutismo de Austrias e
que o proxecto de reBorbóns.
cuperación da suposta
Contra a política
Estado
nacional
unidade do reino visiuniformista e despótigodo fora dende os
ca introducida pola
concibiuse
seus inicios, política
corte de Carlos I, proda monarquía leonesa,
tagonizaron as cidades
como un molde e
e tal política, integraba
de Castela episodios
non como
territorios; pero resde memorábel bravupectaba institucións,
ra. Fazañas que emounha
vestimenta
acaída
leis e costumes. A unicionan a Corominas e
dade política era inteque destaca como
a quen ha de usala”
gradora da diversidade
antecedente político
xurídica e cultural.
singular de rebelión
Segundo, Castela
autóctona contra o unifoi unha terra de hoformismo importado.
mes libres e a guerra das Comunidades foi
Xa que logo, afirmar a identidade proa primeira guerra nacionalista, opinión na pia non implica a negativa á construción
que abunda Sánchez Albornoz para la- dun estado plural, integrador das distintas
mentar que en tan duro trance os castella- diversidades nacionais, como fora tradicionos non recibiran socorro nin alento dos nal política da monarquía astur-leonesa, e
pobos peninsulares que despois sufrirían a como recolle o testamento de Isabel de
mesma sorte. Ambos os historiadores, ca- Castilla, tan citado e gabado por Castelao.
talán un, e castelán o outro, negan que foO Estado uniformador, na medida en

‘O

que descoñece a singularidade, alenta as ansias de ver recoñecida a diferenza. O Estado
nacional concibiuse como un molde e non
como unha vestimenta acaída a quen ha de
usala. De tal xeito que a tentación por simplificar o que naturalmente é complexo, ten
obrigado o emprego da forza. E a forza sempre esperta a violencia dos que a padecen.
Non debe invocarse á historia como
argumento, pero si como antecedente,
porque tanto a natureza humana individual, como a personalidade colectiva dos
pobos non ten cambiado substancialmente –ou faino con moita lentitude; daquela,
as reaccións adoptadas ante os mesmos
estímulos son raozabelmente previsíbeis ,
con independencia do momento temporal
no que tales estímulos se produzan.
Por iso dicía o avó do actual presidente
catalán: “Escolta, Espanya, la veu dun fill
que et parla en llengua non castellana (...)”.
O máis importante dos versos de Maragall agóchase na autocualificación de fillos de España que reclaman os cataláns,
por esta razón din os versos: “On est Espanya(...) Has desaprés d´entendre an els
teus fills”. A fermosa Oda a España, de Joan Maragall, ilustra perfectamente un profundo afecto de fillo aínda que en moitos
casos seña un fillo incomprendido. O
afecto dos catalánas cara a España reclama a esperanza de sentirse tamén estimados, pero en todo caso, a discrepancia da
proposta do Estatut, non autoriza os disidentes a sementar a animosidade contra
os nosos irmans cataláns.♦

A Nosa Terra, Galicia Hoxe, A Peneira, Tempos e
Vieiros promoven unha asociación de medios en galego
A.N.T.
As empresas editoras de A Nosa Terra, A Peneira, Galicia Hoxe,
Tempos Novos e Vieiros están a crear a Asociación de Medios Escritos en Galego. A entidade, que está en proceso de constitución,
está aberta a calquera publicación do ámbito da información xeral que sendo editada no país, estea realizada integramente en galego e que conte cunha periodicidade non superior a bimestral.
A AME nace co ánimo de defender os intereses das empresas
que a compoñen e o seu afortalamento dentro do mercado dos
medios no país, ademais de con-

tribuír ao proceso de asentamento dos medios en galego de cara
a consolidar un espazo comunicativo no noso idioma e fomentar a súa preseza pública.

Outro dos obxectivos é a profesionalización do sector, de xeito
que as empresas se doten de estruturas sólidas que garantan a proxección de cada medio de cara a
asentar a independencia económica, sostén imprescindible da liberdade de prensa. Entre as funcións
da asociación está a representación do sector diante das administracións e promover iniciativas lexislativas e administrativas que
promovan a prensa en galego.

Como obxectivos internos, a
AME plantéxase debater colectivamente os temas de interese para
o sector e o asesoramento para facer fronte aos problemas profesionais comúns, ademais do intercambio de coñecementos e información entre os seus membros.
Os socios fundadores consideran de grande importancia o
papel do sector privado na normalización lingüística neste país,
na medida en que estas publica-

cións son unha plataforma publicitaria cualitativa e cuantitativamente atractiva. Por outra banda,
agardan o interese e a implicación das administracións públicas na promoción dos medios en
galego, dada a importancia destes no proceso de normalización
da lingua e do propio país.
Máis información na páxina
web: www.vieiros.com/ame ou
no correo electrónico asociaciondemedios@vieiros.com.♦

Respaldo unánime en Xixón ao Estatuto do Periodista Profesional
A.N.T.
Autoregularse, esa é a panecea
que propoñen as principais empresas xornalísticas do Estado
para acabar cos grandes problemas que ten a profesión xornalística. Fronte a esta proposta da
patronal, á que se sumou a Federación de Asociacións da Prensa,
o Foro de Organización Xornalísticas defende o Estatuto do
Xornalista Profesional. Así o decidiron por unanimidade en Xixón, durante a IV Convención de
Xornalistas do Estado, celebrada
do 4 ao 6 de novembro.
Pártese de que os “xornalistas
teñen o deber de informar. Para
exercer responsabelmente ese dereito, a súa actividade debe de declararse incompatíbel con outras
que atenten á súa independencia.
E debe de realizarse con referencia a normas deontolóxicas, cuxa
violación dea lugar a sanción”.
O estatuto do Xornalista Profesional foi aprobado polo Foro
no ano 2000 en Valladolid. Durante dous anos, unha comisión

formada por representantes de
todas as organizacións que integran o Foro, procedeu á súa redacción. O resultado foron dúas
propostas, unha lei ordinaria dos
dereitos do xornalista profesional e outra lei orgánica do estatuto do xornalista profesional.
Na anterior lexislatura fracasan as proposicións non de lei,
rexeitadas polo PP. Na presente
admítese a trámite a proposta do
IU, que recolle o texto do Foro.
Até que o debate chega a se
parlamentaria, os grandes medios ignoran o debate, pero ante
a toma en consideración lánzase
unha ofensiva contra del. Pero as
peores descualificación veñen
por parte de González Urbaneja,
agora á fronte da Asociación de
Prensa de Madrid e da Federación de Asociacións de Prensa de
España. En marzo deste ano a
FAPE decide presentar unha proposta alternativa e abandonar o
Foro. (Rexeita responsabilidades
deontolóxicas e elimina o Consello de Información).

Esculca convoca
o II Encontro en Defensa
dos Dereitos e Liberdades
A.N.T.
Coa idea de abrir o debate sobre
a opacidade dos poderes públicos, o Observatorio para a Defensa dos Direitos e Liberdades, Esculca, convoca para os
días 16, 17 e 18 en Vigo o II
Encontro en Defensa dos Direitos e Liberdades organizado por
EsCULcA. O manifesto e o informe sobre a situación no Estado español farase público en
Santiago.
Esta segunda convocatoria
contará coa participación de representantes de Statewatch (Ben
Hayes), Open Society (Helen
Darbishire), Instituto Prensa y
Sociedad (Javier Casas) e Sustentia (Juan José Cordero). Ademaís intervirán Marc Carrillo
(profesor do Departamento de
Direito da Universidade Pompeu
Fabra), Anxo Quintela (Director
de Vieiros) e Fernando Martínez
Randulfe (Presidente de EsCUL-

cA). As conferencias públicas terán lugar ás 19,30 no Centro
Cultural Caixanova,
A diferenza do pasado ano o
encontro centrarase monograficamente no direito ao acceso á
información. Segundo Esculca
trátase de “indagar nas posibilidades legais que existen no noso
país de exercer este direito, trazar unha panorámica da situación no mundo e mostrar os beneficios que para a sociedade galega decorrerían dun maior coñecemento das actuacións dos diferentes poderes públicos”
Ao tempo que se elebran as
xornadas en Vigo, o día dezasete será apresentada a Campaña
Internacional polo Direito de
Acceso á Informacón e o informe elaborado por Sustentia sobre a situación no Estado español. O acto terá lugar no Clube
Internacional de Prensa en
Compostela.♦

A propia definición do xornalista como suxeito de dereitos e
deberes profesionais, foi, como
sempre, o elemento máis cuestionado e discutido nas anteriores reunións do Foro.
Desde os sectores corporativistas (FAPE) critícase que non se
regule o acceso á profesión, cando

os sistemas de habilitación están
condenados polo Tribunal Constitucional, ao non estar suxeita a habilitación nin a colexiacion obrigatoria. Así que, na vez de propoñer quen pode ser xornalista, o foro apostou por desenrolar os dereitos e esixir os deberes a aqueles
que, de xeito continuado, conver-

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

teron o exercicio dos dereitos de
liberdade de expresión e información nunha profesión.
Entre os integrantes do Foro
está o Colexio de Xornalistas de
Galicia, así como UGT, CCOO,
a Federación de Sindicatos de
Periodistas e o Colexio de Xornalistas de Catalunya.♦
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A vila vive o mellor novembro da historia e en Vigo pasa desapercibida a Volvo

Sanxenxo, capital da náutica durante dúas semanas
RUBÉN VALVERDE
“Tiñan que facer unha carreira destas cada ano. Non recordamos
tanta xente no inverno na vila. Iso si, para nada é comparábel coa
afluencia de xente que hai no verán”, sinala Manolo, o propietario dun dos restaurantes de máis prestixio de Sanxenxo, O’Pazo. A Volvo Ocean Race encheu un concello de menos de 20.000
habitantes. Imposíbel aparcar, imposíbel comer... xente de todas
as partes de Galiza. A gran pregunta: que foi de Vigo 2005?
“Imos pola vía rápida do Salnés
ou pola costa?”. Esta era a primeira pregunta que se facían todos os afeccionados que se achegaron a Sanxenxo para ver a regata costeira organizada pola
Volvo Ocean Race o domingo 6
de novembro. A proba era “puramente publicitaria”, en palabras
do tripulante do Ericsson I e gañador nunha ocasión da proba,
Guillermo Altadill, pero puntuaba para o cómputo total da proba. O espigón do porto estaba
cheo de xente, pero non en tal
cantidade como parecería, tendo
en conta a publicidade investida.
Algúns espectadores minimizaban a concentración de público
comparado con outras edicións.
“A verdade é que aquí non hai
nada de xente comparado co que
vin eu en Southampton”, sinalaba
Fernando, un mariñeiro de Camariñas que compaxinou toda a súa
a vida a pesca coa navegación deportiva. “Con 76 anos estou orgulloso de ser quen puxo a andar o
Club Náutico de Camariñas. Cando comecei a xente mirábame
mal. Pensaban que era pouco menos ca un tolo por ter un barco só
para navegar polo pracer de saír
ao mar. Ao final, algúns mariñeiros máis foron incorporándose e
agradézoo porque navegar só é
moi aburrido. Daquelas, os custos
de ter un barquiño de nove metros
non era grande porque todo o traballo de mantemento o facía eu e
podíase deixar fondeado”, expli-

ca Fernando.
“Teño gravadas varias edicións da Volvo e isto é cativo. En
Southampton había tantos barcos
vendo o desenvolvemento da
proba que en troques de mar só
se vía escuma. Dende o porto
non cabía nin unha alma máis.
Sen esaxerar, habería en barcos
catro veces toda a ría”, continúa
o mariñeiro, que estaba presenciando a proba co seu fillo, Luís,
quen tamén é afeccionado ás regatas. “Teño un barquiño de 4,60
metros que gardo na leira para
non ter custos de mantemento.
Penso que está ben que se fagan
eventos como a Volvo, pero hai
que recoñecer que en certo modo
serviu para reforzar o carácter
elitista que ten a vela. Non hai
máis que ver que Sanxenxo está
cheo de Mercedes e BMW e o
prezo de comer aquí hoxe”.
A fin de semana, os hostaleiros estaban como se lles tocase a
lotería. As terrazas estaban ateigadas. O tempo era propicio para recibir esa cantidade de visitantes.
Porén, o que é bo para o público
moitas veces non o é para os regatistas. Non había calma chicha
exactamente pero o vento que zoaba na ría non era suficiente para
mover eses monstros do mar. Así,
a saída que estaba prevista para as
11, atrasouse até a unha e moito
do mediodía. Por mor deste impedimento non se puido gozar de todo o potencial que ofrecen os barcos da Volvo.

Vista xeral do porto de Sanxenxo.

Algúns dos que alugaron
barcos para seguir a proba de
perto levaron unha pequena decepción. O que chama a atención é que un dos negocios aos
que máis partido se lle podía ter
sacado, o arrendamento dunha
embarcación para seguir a competición, foi controlado por empresas de Madrid, como World
Meeting Point. O que fixo este
tipo de empresas foi arrendarlles
os barcos a particulares e despois alugalos por un prezo moito máis alto, incluso a outras
empresas de Suecia, Inglaterra
ou dependentes da propia organización da Volvo.♦

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Fernando e Luís, pai e fillo, afeiccionados á vela.

Dúas horas na procura dun restaurante
A hora de xantar foi onde máis
se notou que Sanxenxo estaba
sacando partido da regata. Despois de visitar quince restaurantes a única resposta que se
escoitaba era: “sentímolo pero
se queredes comer ides ter que
agardar até as cinco da tarde”.
Para comer houbo que afastarse do centro e agardar até as catro da tarde.
Onde tamén fixeron o agosto a meirande parte dos restaurantes foi na suba dos prezos.
“Somos dos poucos que non subiron porque queremos conservar a nosa clientela de sempre,
pero moitos quixeron aproveitarse deste evento para cobrar
moito máis que no verán incluso, co razoamento de que ían vir
moitos estranxeiros. Pero a
maior parte da xente que asistiu
é de Galiza”, sinala o dono de O
Pazo, Manolo.
“Hoxe atendemos 150 per-

Manolo, dono do restaurante O Pazo.

soas na comida e agora na cea
temos previsto servir a unhas
110. De feito, o equipo Movistar reservounos unha parte do
local. De todos os xeitos en
agosto fanse máis cartos. Aquí

temos o triplo de xente e todos
os días. Hai que ter en conta que
o sábado veu tanta xente por
mor da saída e polo bo tempo,
pero o resto da semana fixo moi
mal tempo e non tivemos tantos
visitantes. Aínda que os propios
equipos e a organización arrastran xente”, engade Manolo.
De feito, só na organización
da Volvo participan máis de 60
persoas, se a esta cifra se lle engaden os tripulantes dos equipos (dez por embarcación, cun
total de sete embarcacións),
máis unhas cen persoas que move cada equipo, incluíndo os familiares, en total achégase ás
mil persoas. A cifra increméntase con case 50 xornalistas desprazados ao lugar, os tripulantes
dos catamaráns que tamén compiten e os seus respectivos equipos e cos “turistas” que dan a
volta ao mundo nunha embarcación estilo galeón que pertence

Enma e Yaiza, do posto de degustación do Albariño.

á organización. En total a cifra é
significativa tendo en conta que
Sanxenxo non acada os 20.000
habitantes no inverno, aínda que
no verán pode chegar a quintuplicar esta cifra.

Pouca xente de fóra e
poucas compras
Na explanada do náutico instaláronse varias carpas e casetas de
patrocinadores e colaboradores
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ercibida a Volvo

as semanas

Paraíso do arroz con lumbrigante
Nuno é un empresario chinés de
27 anos. Decidiu tomar unhas vacacións e apuntouse, xunto cun
amigo, a dar a volta ao mundo no
barco da organización da Volvo.
“Son dunha pequena cidade costeira de seis millóns de habitantes
chamada Qingdao. Alí hai moita
afección pola náutica, hai moitos
portos e todos os que poden teñen un barco, independentemente do tamaño. De feito dentro da
mesma cidade temos moitos
clubs náuticos”, explica Nuno.
O seu aspecto de intelectual
traxeado lembra a eses xaponeses das películas de acción. Fala
nun perfecto inglés e non sabe di-

cir nin unha palabra en galego ou
en castelán. Afirma que lle gusta
moito Galiza. “É un sitio estupendo, moi diferente á China en
case todo. Aquí hai moita diversión e a xente toma as cousas con
relaxación. O que me chama a
atención é que moi pouca xente
sabe falar o inglés. O nivel de vida é máis ou menos semellante
ao de alí, polo que non noto moita diferenza nese aspecto. Se tivese que escoller algo de Galiza
sen dúbida quedaría co arroz con
bogavante”. Esa foi a única palabra que Nuno aprendeu durante a
súa estancia en Sanxenxo.
Do mundo da náutica desta-

ca que lle parece estraño que
aquí non estea máis estendido e
que estea todo privatizado. “Na
China todo é público. Non entendo como aquí non se navega
máis coas boas condicións que
existen. Debería popularizarse
máis este deporte”, conclúe.
Nese obxectivo, popularizar
máis a vela, coincide o presidente da federación. “Grazas á Volvo conseguimos financiamento
da Xunta para facer cursos polos
colexios. Outros anos contamos
só cun equipo para toda Galiza,
este ano contamos con seis e con
moitos medios. Grazas a iso démoslles clases teóricas e saca-

Nuno, afeiccionado chinés á vela.

mos ao mar uns 9.000 rapaces”,
sinala Xosé Anxo Rodríguez.

“A náutica pode ser unha saída
para os mariñeiros tradicionais
que están pasando por recortes
continuos, xa que é un sector
con moito potencial turístico e
industrial e ninguén coñece as
rías e as súas posibilidades mellor que os pescadores de toda a
vida”, engade o presidente.
O propietario da empresa
Delphi Metal, que elaborou os
peiraos deportivos de Sanxenxo,
Xosé, sinala que “a náutica é
cousa duns poucos. Debería facerse un esforzo entre todos para baixar o alugueiro das prazas
de amarre. Penso que a vela despois da Volvo vaise popularizar,
porque co prezo que teñen os
combustíbeis navegar aínda é
para uns poucos menos que o
que foi até agora”.♦

Galiza: nación celta na que tamén se fala catalán

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

A Volvo Ocean Race preparou
dúas guías oficiais. Unha para
os medios de comunicación e
outra para os que se achegan a
presenciar as probas. Ambas as
dúas foron elaboradas pola xornalista do diario inglés The
Independent Kate Simon, que
visitou a nosa terra. Nelas, hai
un capítulo adicado a Galiza, na
que se describe como “unha nación celta cunha paisaxe semellante á de Cornualles”. Sinalan
que por exemplo Sanxenxo é un
lugar con moito turismo, “tanto
internacional como español, que
se mestura cos poboadores autóctonos, chamados galegos”.
De Vigo afirman que é un lugar coñecido porque foi un porto
importante de pasaxeiros con Latinoamérica e co Caribe e porque a
escritora Laurie Lee escribiu unha
guía de España en 1934 titulada
Como saín a camiñar unha mañá
de verán. Ao parecer, este libro comeza a súa andaina en Vigo e a revista da Volvo sinala que a zona
vella da cidade non cambiou moito das descricións que daba Lee.

da proba. Destacaba unha do
Brasil, que combinaba apartados de información con outros
de baile e degustación. Outros
representaban produtos típicos
do país, como o albariño. “Hoxe
hai tanta xente que acabamos
cos vasos. Iso si, moitos dos que
viñeron pedir albariño gardárono para repetir”, comenta unha
das responsábeis do stand, Enma López. A súa compañeira
Yaiza Quinteiro sinala que “durante a semana non viñeron
moitas persoas. Tivemos algún
tempo libre. Hoxe aínda non paramos. O que notamos tamén é
que hai pouca xente de fóra, a
meirande parte son galegos”.
Da mesma opinión é Noelia,
que traballa nun posto de Caixanova. “Malia haber moita
xente, penso que meirande parte é de aquí, aínda que os da organización distínguense ben”.
Había tempo que non se vían
tantos louros de ollos claros
xuntos en Galiza. Canto máis se
aproxima un ao lugar onde está
instalada a organización decáta-

Público asistente á entrega de premios da regata inaugural en Sanxenxo.

“Nas estreitas rúas do barrio antigo aínda se venden polas mañás
pratos de peixe e ostras nas mesas
da Rúa da Pescadaría. Tamén hai
mexillóns en abundancia”.

A organización sinala que escolleron Sanxenxo como lugar de
inicio da Volvo por mor das súas
posibilidades de navegación, “moi
semellantes ás do Mediterráneo”.

O presidente da Federación Galega de Vela, Xosé Anxo Rodríguez,
explica que “é normal que se faga
esta afirmación porque fóra de Galiza segue existindo o medo a un

an, pero ao final compran artigos zaron actos paralelos que atraecomo chicles ou tabaco. O au- sen a atención do público. Malia
gardente e o viño mírano pero todo, o Concello fixo un esforzo
non o levan. En troques, no ve- investidor enorme, que superou
rán, cando veñen
os 25.000 euros
os portugueses e
en publicidade.
os madrileños,
Ademais,
alia o rebumbio participou en numercan todo canto hai”, engade
merosos eventos
mediático
Mercedes.
baixo o lema de
‘Vigo 2005’ e a
que
tivo
Vigo
Vigo,
alcaldesa apurou
a cara oposta
os planos de hudende comezos
manización da
Malia o rebumbio de ano, realmente
zona da Alameda
mediático que tie o Náutico con
a
Volvo
vo Vigo dende
motivo da saída
comezos de ano, está pasando
da Volvo Ocean
realmente a Volvo
Race. Porén, as
está pasando de- desapercibida.
repercusións para
sapercibida para a
a cidade non deimaior parte da cixan de ser simbódadanía, e con ralicas e só poderízón. En primeiro lugar porque an cuantificarse no eido da renon vai ser sede da carreira, se- percusión internacional que poinón o punto de partida da pri- da ter a proba, aínda que a orgameira proba oceánica, co cal os nización pon máis fincapé en fabarcos estarán só durante unhas lar de Galiza como punto de parhoras na cidade. En segundo lu- tida que de Sanxenxo ou Vigo,
gar, porque tampouco se organi- ás que se refire como portos.♦

M

Noelia, de Caixanova.

Mercedes Castro, de Regalos D’Terra.

se de que o idioma oficial do
náutico é o inglés. A maior parte son suecos, neocelandeses,
australianos e ingleses. “Para os
hostaleiros é o agosto, pero os
comerciantes non o notamos
moito”, asegura Mercedes Castro, que ten unha tenda de regalos do país chamada D’terra.
“Para a vila non é un boom,

pero está ben que se fagan cousas así. Por exemplo os hoteis de
catro estrelas están repletos. No
verán este comercio estaría cheo
dende que abro até que pecho.
Porén, hoxe pola tarde estiven
facendo crucigramas a maior
parte do tempo. Non entrou moita xente a preguntar. É certo que
algúns ingleses pasan e curiose-

tipo de mar moi bravo, porque hai
que ter en conta que Fisterra é un
dos lugares máis coñecidos por todos os navegantes do mundo e
identificábannos coas súas augas.
As Rías Baixas son un paraíso para a navegación, posto que ten augas moi tranquilas, semellantes ás
do Mediterráneo. Por iso temos un
potencial enorme que está aínda
sen explotar”.
O que chama máis a atención
da reportaxe sobre Galiza é cando
enumeran os datos. Os estranxeiros sorpréndese co barrio do Berbés, polas súas construcións típicas, e co viño albariño, que é o
que sinala a guía que un visitante
non se pode perder. Tamén destacan a proximidade de Santiago de
Compostela. Porén, a información
que non semella moi contrastada é
cando falan dos idiomas que se falan aquí. A reportaxe sinala que o
galego é o idioma propio da terra,
pero que se compaxina co español
e co catalán. Para completar información sobre Galiza, a Xunta repartiu exemplares do libro O mar
(A Nosa Terra).♦
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O mercado de traballo
en España
MANUEL CAO

Entre as minicentrais paralizadas non se atopan as que se constrúen no Ulla, pendentes dunha sentenza xudicial.

Deberían desbotarse case todas, afirman

Os ecoloxistas celebran
a paralización
de corenta minicentrais
H.V.
Os ecoloxistas de Adega e da
Coordinadora Galega en Defensa dos Ríos celebraron o
anuncio da Consellaría de Medio Ambiente de suspender 24
minicentrais e establecer a moratoria doutras 14.
Tanto o secretario xeral de Adega,
Daniel López Vispo, como o portavoz de Cogader, Xan Louzao,
celebraron o anuncio do conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, ante o Parlamento.
“Estamos á expectativa do
que poda significar este anuncio
e pedímoslle unha aclaración á
Consellaría de Medio Ambiente”, sinalou o secretario xeral de
Adega, Daniel López Vispo.
Xan Louzao, portavoz da Coordinadora Galega en Defensa
dos Ríos, Cogader, fixo unha declaración no mesmo sentido que
López Vispo e indicou que “nos
parece ben como noticia, como

punto de partida. O que se lle pedía era unha moratoria”.
Louzao sinalou que agora haberá que estudar o impacto que
poderían causar estas minicentrais
e establecer unha comparanza coa
súa produción, que, dixo, será moi
pequena. Por iso, e porque os ríos
galegos xa están moi saturados de
minicentrais, son as razóns polas
que “se deberían desbotar practicamente todas as minicentrais paralizadas ou con moratoria”. De
todos xeitos, a Louzao gustaríalle
contar coa lista da pequenas centrais paralizadas.
O Ulla á marxe
O que non entenden os ecoloxistas
é por que a Consellaría de Medio
Ambiente non incluíu as sete minicentrais do Ulla entre as paralizadas. As dúas principais centrais,
con saltos moi grandes, están pendentes dun recurso xudicial ante un
fallo que decretou a súa anulación.

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.

CAMPUS -

A NOSA TERRA

A Consellaría de Medio Ambiente, reunida cos ecoloxistas,
sinalou que non incluía estas minicentrais alegando seguridade
xurídica ante un eventual fallo
da xustiza que puidese levantar a
paralización.
O argumento de Medio Ambiente non o comparten os ambientalistas, que lembran que a
Xunta ten capacidade para paralizar. “De feito, o conselleiro non
dixo que non puidesen paralizar”,
sinalou Xan Louzao. En realidade,
téñense producido outras paralizacións en condicións moito peores.
A redacción do Plano Hidrolóxico
Estatal implicou deter a construción dalgunhas concesións que se
outorgaran recentemente e a propia Consellaría de Innovación do
novo Goberno deixou sen efecto
temporal unhas expropiacións
dunha minicentral en quince días.
“Non entendemos que sucede
pero parece que ao Ulla non lle
queren meter man”, sinalou Louzao, que a continuación dixo que
“tampouco entendemos por que
Augas de Galiza non retira o recurso que presentou xuntamente
con Fenosa”. Medio Ambiente
afirma que a retirada do recurso
por parte de Augas de Galiza non
tería eficacia pero os ecoloxistas
indican que “se trataría dun sinal”.
En calquera caso, para Cogader, Fenosa está a botarlle un pulso á Xunta ao non paralizar as
obras desas dúas centrais do Ulla.
“Que pasaría se a xustiza anula a
concesión e as dúas presas xa están construídas?”, preguntou
Louzao. O problema, para Louzao, é que son dúas obras grandes
e a Administración tería dificultades para derrubalas. “Iso e o
feito de que implica acabar co
principal río que está regulado
pola Xunta, levarían a paralizar
de contado”, concluíu Louzao.♦

Dúas novas destacan estes días en relación a asuntos laborais
en España: dunha banda, os datos da Enquisa de Poboación
Activa (EPA) do terceiro trimestre (8,5%), onde a taxa de desemprego baixou por primeira vez en moitos anos da media
da UE e, por outro lado, a alta taxa de sinistralidade laboral
en relación aos países europeos.
No referente á medición das taxas de desemprego, existe unha gran sorpresa e incredulidade entre os analistas pola súpeta caída do paro en España que semella ter máis relación coa redefinición das variábeis do mercado de traballo que coa realidade laboral. A principios de ano a EPA modificou a metodoloxía seguindo
as directrices da Organización Internacional do Traballo e a adaptación aos criterios EUROSTAT e, probabelmente, de aí vén esta
diminución do desemprego que non se corresponde con cambios
efectivos na realidade do mercado laboral español. Na actualidade, as taxas de paro representan unha variábel importante dende
o punto de vista político e mediático e esta circunstancia tende a
prevalecer sobre a veracidade duns datos que, en todo o caso, poden ser manexados pola redefinición das variábeis e pola clasificación e inclusión da forza laboral nunha ou noutra variábel estatística. Precisar a circunstancia do paro en relación ás persoas é
unha das tarefas máis habituais dos sucesivos gobernos e sempre
van orientadas a incrementar o número de ocupados e diminuír o
número de desempregados. Xa o goberno de José María Aznar
conseguiu reducir as taxas con alteracións xurídico-institucionais
na regulamentación laboral e con continuas redefinicións do concepto estatístico de parado, pero estes novos datos están desconcertando os analistas que lles reclaman aclaracións ao Instituto
Nacional de Estatísticas e ao Ministerio de Traballo. Para o analista da política económica, é fundamental que as estatísticas se
correspondan coa realidade dos feitos e manteñan unha certa estabilidade para realizar comparacións intertemporais e avaliación
de resultados e programas de actuación.

Un dos cadáveres de Almuñecar.

‘A

s taxas de paro representan
unha variábel importante dende o punto
de vista político e mediático e
esta circunstancia tende a prevalecer
sobre a veracidade dos datos”
Doutra banda, as taxas de sinistralidade laboral españolas duplican as da UE e velaí está o accidente na autovía A-7 en Granada para poñer de manifesto a gravidade dun problema que revela incumprimentos da Lei 31/1995 de prevención de riscos laborais –corrixida e mellorada en normas posteriores– e, sobre todo, a existencia dun divorcio entre o mercado laboral real e unha
lexislación que desatende aspectos clave que lle afectan á seguridade no traballo. No sector da construción prodúcense a maioría
dos accidentes e tende a sinalarse á subcontratación como a vía
que inutiliza de facto todos os controis deseñados pola lexislación. En España é habitual a subcontratación que se materializa
na constitución de submercados laborais segmentados con traballadores legais españois ou doutros países e inmigrantes en situación inestábel. A aceptación da subcontratación por parte das institucións públicas aféctalles aos dereitos e deberes do traballador
particular forzado a aceptar salarios máis baixos, quendas de duración excesiva, traballo sen pausa, renuncias no seu dereito a
descanso diario e dominical, etc. A proliferación de contratos temporais nos que os dereitos laborais non poden exercerse pola ameaza do despido sitúa o traballador nunha posición de febleza mentras que o empresario pode despedir ou subcontratar con empresas liberadas do cumprimento das normas de seguridade debido
tanto ás lagoas xurídicas na regulamentación contractual como ás
características específicas do persoal das empresas subcontratadas. “Feita a lei, feita a trampa” dicíase, e así semella ocorrer no
sector da construción no que as elevadas taxas de investimento,
os altos beneficios para os empresarios que acadan os contratos e
as reais posibilidades de obter rendas salariais significativas para
persoal pouco cualificado permiten que quede nun segundo plano o cumprimento das normas de seguridade laboral.♦

O PP rexeita calquera cambio, pero de producirse, demanda o mesmo que Catalunya

Zapatero aposta por un Estado federal igualitario
A. EIRÉ
Non sabemos se José Luis Rodríguez Zapatero ensinou cartas
no debate dobre o Estado das Autonomías, que agochara na discusión do Estatuto catalán, ou as recibiu na man que xogou o
día anterior cos seus compañeiros socialistas. Pero estas son as
que puxo encima da mesa: aposta por un Estado Federal cun
nesgo igualitario entre comunidades. O PP só está preocupado
de derrotar o PSOE. Nesta estratexia oponse a calquera cambio, incluída a reforma do Senado, pero as súas comunidades
demandarán as mesmas competencias que consiga Catalunya.
Logo de tres días de debate no Se- vez, Mariano Raxoi tivo moitas
nado, que moi ben podería cele- máis voces, usou os presidentes
brarse no congreso ou nun foro das autonomías gobernadas polo
convocado por unha grande em- PP como ventrílocuos para dipresa, tal é o peso é a función da fundir a súa mensaxe.
Logo de recitar as xaculatorias
Cámara Alta, é moi difícil desbrozar as mensaxes principais entre da ladaíña da “solidariedade”, rematada finalmente co chamamento
tanta faramalla de palabraría.
Moi en síntese, a mensaxe de á Constitución a xeito de “amén”,
Zapatero, máis ou menos adubia- preguntaban insistentemente “que
da, foi a que segue: a España fe- hai do meu”. Non é nada estraño,
deral será igualitaria ou non será. pois eses rezos, relixiosos ou laiTemos así dous elementos pa- cos, son unha matraca para demanra a análise. Que o PSOE, logo de dar favores que, consideran, doutro
moitas discusións internas e pac- xeito non serán concedidos.
Pero neste rosario de interventos, aposta por un Estado federal
(non confundir con confederal). O cións no Senado, negado polos pooutro pé da mensaxe socialista é pulares como cámara territorial
que o Estado seguirá a ter un nes- unha e mil veces, os misterios vego igualitario, de “café para todos” ñen, sorprendentemente, ao final.
Primeiro Misque se instaurou
terio doloroso: Zacoa LOHAPA, depatero
quere rachar
clarada inconstitupresidente
con España, única
cional e aplicada
nación, patria indina práctica, e pac- de Murcia dixo:
visíbel. Segundo
tado no golpe de
“non
queremos
ser
Misterio: o Estatuestado do 23-F.
Zapatero, lo- nin máis nin menos to catalán é o camiño para esa rupgo da cea do día
tura. Terceiro Misanterior cos ba- que ninguén,
terio: non hai diferóns socialistas,
chámese
renzas entre automostrou unhas linomías, por máis
ñas políticas só como se chame”
que a Constitución
insinuadas o mérfixe diferentes xeicores anterior no
tos de acceso e redebate sobre a recolla o termo de nacionalidades
forma do Estatuto catalán.
O presidente español intro- históricas. Cuarto Misterio: opoñeduciu tres novas ideas no seu rémonos por todos os medios a que
as autonomías históricas, comezandiscurso.
A primeira: a reforma dos es- do por Catalunya, aumenten as sútatutos deberá ir acompañada de as competencias porque rachan Esnovos mecanismos de coopera- paña. Quinto e último Misterio: se
ción e coordinación entre o Esta- así fose, reclamamos “café para todo e as comunidades autónomas. dos”, uns Estatutos semellantes paSegunda: a citada coordina- ra todas as autonomías.
A “petición de favores”, expreción corresponderíalle ao Senado, pero se o PP veta a súa trans- sada polo presidente de Murcia,
formación en cámara territorial, rematou cun “todos ou ninguén”,
ese papel será desempeñado pola contestado cun “todo ou nada”.
O presidente de Murcia dixo:
Conferencia de Presidentes.
Terceira: toda modificación “non queremos ser nin máis nin
do financiamento autonómico menos que ninguén, chámese codeberá decidirse no marco do mo se chame. Chegou ou moConsello de Política Fiscal e Fi- mento de acabar coas diferenzas
nanceira e deberá de garantir un que por motivos históricos pernivel similar de servizos en to- mitiron que existisen dúas vías
dos os territorios, con indepen- de acceso ás autonomías”.
Zapatero despediuse contendencia da súa capacidade fiscal.
O Estado asegurarase, polo me- te de que os presidentes socialistas apoiasen expresamente a súa
nos, o 20% dos gasto público.
reforma do Estado, mentres Raxoi se abrazaba aos seus pensanA mensaxe do PP
do que subira un chanzo máis
Aínda que Zapatero e Pasqual para desaloxar roxos e separatisMaragall tentaron fuxir todo o tas do goberno do Estado, que
que puideron do debate da refor- semella ser o único que lle preoma do Estatuto catalán, a “cues- cupa. Déronse a paz e quedaron
tión catalá” estivo omnipresente para verse o sábado na manifestación de ganchete cos bispos.
no Senado.
Foi, por así dicilo, a segunda Todos menos Raxoi que ese día
volta dun debate no que, esta decidiu “exercer de centrista”.♦

O

José Luis Rodríguez Zapatero no debate do Senado.

Touriño pediu
máis autogoberno e máis solidariedade
O presidente galego, Emilio Pérez Touriño, realizou un discurso
que navegou entre as augas do
pacto de goberno co BNG e a súa
obediencia á estratexia común
que impuxo o PSOE a noite anterior nunha cea á que asistiron os
presidentes autonómicos e os dirixentes partidarios. O presidente
estremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, alporizouse tanto nesa comida que lle deu unha tarantela ao corazón na mañanciña.
Touriño, que realizou a súa
primeira intervención toda en galego (non así a réplica), demandou para Galiza un “posto activo
na historia de España”. Referiuse
á transición afirmando que daquelas “mitigamos o recoñecemento
da nosa identidade nacional en
aras do consenso”, reclamando
agora “a explícita identidade nos
nosos estatutos”. (Estaríase lem-

brando cando tanto socialistas como comunistas defendían o dereito de autodetermianción?).
O presidente galego tamén
defendeu a “acomodación pacífica, mutuamente beneficiosa e
enriquecedora, cultural, política
e economicamente, de varias
identidades nacionais no seo
dun mesmo Estado”.
Con Ramón Piñeiro como
referente e Castelao como apoio
circunstancial das súas teses,
Touriño destacou que “o galeguismo pasou de ser un movemento de defensa e recoñecemento territorial a unha estratexia de modernización económica e social á que non pode subtraerse ningún actor político”.
Touriño ofreceu a Galiza como “referente” e exemplo da
“España plural” que defende Zapatero. “Por historia e cultura so-

mos unha nacionalidade histórica
e entendemos, por iso, as demais
nacionalidades históricas”, afirmou referíndose, sen citalo, ao
Estatuto catalán, pero, ao mesmo
tempo, deixou claro que “pola
nosa realidade socioeconómica
estamos interesados en que funcionen a pleno rendemento os
mecanismos de solidariedade”.
Esa sería a “terceira vía”, a
“vía galega” para a reforma estatutaria: “máis autogoberno e
máis solidariedade”. Un vía máis
en consonancia con Zapatero
que cos seus socios do BNG.
Aínda así, logo de reclamar
unha “negociación multilateral
do sistema de financiamento”
(tese Zapatero), referiuse ao
“déficit estrutural e histórico”
de Galiza demandando a culminación “dos seus proxectos estratéxicos pendentes”.♦

Jorquera reclama unha
‘interpretación aberta da Constitución’
Para o BNG, o recoñecemento
do carácter nacional de Galiza
non é unha cuestión que pertenza só ao ámbito simbólico e dos
sentimentos. Recoñecer que Galiza, como outros territorios, é
unha nación, significa recoñecer
que ten uns riscos culturais, lingüísticos, sociais, económicos e
mesmo psicosociais específicos,
que deben de traducirse en dereitos políticos específicos.
Defender isto non é defender ningún privilexio, senón
a necesidade de dotármonos de
instrumentos políticos para
atender máis acaidamente ás
nosa singularidades.
Esta foi a principal tese defendida polo senador do BNG,
Francisco Jorquera, no debate
autonómico do Senado.
Entre as singularidades destacadas por Jorquera están que
compartimos o mesmo espazo

xeográfico, cultural e lingüístico
que Portugal, “por iso é necesario
poder deseñar políticas transfronteirizas”. Que temos un asentamento poboacional con máis do
50% dos núcleos de poboación
do Estado, polo que reclamou
“competencias en réxime local”.
Jorquera afirmou que “non
hai maior inxustiza que dar o
mesmo tratamento a situacións
distintas”. Seguidamente, defendeu que a asimetría estatal,
está recoñecida no espírito da
Constitución: “distingue entre
nacionalidades e rexións; distingue entre diferentes vías de acceso á autonomía; recoñece os
dereitos históricos das nacionalidades; o acceso ao autogoberno era voluntario e optativo.
O BNG demandou “un modelo de financiamento que dote
de suficiencia económica ás comunidiades”, negando que o

Estado español xogase un papel
solidario con Galiza: no ano
1900 o PIB de Galiza representaba o 7,1% do Estado, e a súa
poboación o 11%. Máis de cen
anos despois o PIB é do 5,4% e
a poboación o 6,5. No 1980 o
PIB per cápita de Galiza representaba o 85,1% da media estatal, no ano 2001 tiña descendido
ao 75,9% da media do Estado.
Para o BNG só se poderá
corrixir este atraso relativo se as
institucións galegas teñen o
control real sobre os seus propios recursos, incluídos os fiscais. O BNG entende a solidariedade como tal se “é froito
dunha relación libre entre iguais
baseada no pleno respecto aos
dereitos das partes”.
Para lograr isto, Jorquera reclamou “facer unha interpretación dinámica, aberta e flexíbel
da Constitución”.♦
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Bilbao

Presos, cárceres e agravios comparativos
DANI ÁLVAREZ

Todos os condenados polos crimes do GAL están na
rúa, mentres que a Arnaldo Otegi o acaban de condenar a un ano de cárcere por “inxurias á Coroa”
José Ángel Altzuguren tiña 39
anos. Era veciño de Bera de Bidasoa, unha pequena vila Navarra
preto de Guipúscoa. Foi condenado a seis anos de cadea por axudar a membros da ETA a cruzaren
a fronteira de Francia a España.
Os xuíces non o condenaron por
integración en banda armada, si
por colaboración. Estaba internado na prisión de Pamplona, por
fortuna para el, pois todos os presos vencellados á ETA sofren a
chamada dispersión. Isto consiste, segundo os termos gobernamentais inventados cando Enrique Múgica Herzog foi ministro
de Xustiza, en separar os presos
da organización para evitar que
teñan poder mentres cumpren
condena. Iso supón que un veciño
de Bilbao pode pasar anos e anos
en Cádiz, Soto del Real, Herrera
de la Mancha ou Almería, por poñer un caso. É dicir, ademais da
pena imposta por cometer delitos,
envíano á prisión máis afastada
da súa familia e da súa vida. Disque así é máis doada a súa reinserción. Os datos están aí para
quen queira velos: despois de 15
anos de dispersión de presos por
toda a península (medida tamén
aplicada en Francia), os presos
seguen nas súas.
O goberno semella non entender, ou non querer entender
que as súas son motivacións políticas. Non son presos políticos,
pero si os move algo distinto que
aos sociais. Pero estabamos co
conto de Altzuguren. Ingresado
no cárcere de Pamplona estaba.
Sufría depresión e era tratado
por un psiquiatra. Dentro dos
problemas que presenta o sistema penitenciario español, e do
difícil que é sobrevivir dentro
dunha prisión española, Altzuguren avanzaba. Un día, algún funcionario de Interior e Xustiza

A NOSA TERRA

asinadocumentos indocumentado decidiu que Altzuguren tiña
que ser trasladado á cadea de Soria. Non había razóns, non houbo
aviso previo á familia (para que,
preguntaranse eles). Levárono
nun furgón un venres. O luns
atopárono aforcado coas sabas
da súa cama. Tiña depresión e
desde o traslado até o suicidio
nin un só especialista, médico,
psiquiatra ou o que sexa se interesou por el. Ninguén o visitou.
De quen é a culpa? Está claro
que todo aquilo que acontece
dentro dunha prisión é responsabilidade do director e da propia
administración. Pagará alguén
por isto? Non. Ese mesmo día no
mesmo penal apareceu morto outro preso de 71 anos. Un preso social. A quen lle importa? Seguramente as persoas presas sexan a
última preocupación nas nosas
listas de prioridades. Pero é que
agora vexo que a Mario Conde lle
acaban de outorgar o terceiro grao
penitenciario. Alguén se escandaliza? Non creo, non vaia ser… O
mellor de todo é que Conde xa
desfrutaba de fins de semana libres e outros 40 días de permiso
ao ano fóra da cadea. É dicir, o ladrón de luva branca máis coñecido (que non o maior) en España
pasa 150 de 365 días na rúa. Rafael Vera, coñecido instigador dos
GAL, condenado por malversación de fondos, entrou no cárcere
hai uns meses. Antes de entrar enviou algunhas cartas a un xornal
español para dicir que se o metían
dentro, “tomaría unha decisión
que non tería marcha atrás’’. Juan
Carlos Rodríguez Ibarra (a ver se
se recupera axiña) advertiu de
que se entraba, “non sairía vivo”.
Hai unhas semanas saíu en terceiro grao por depresión.
Vera, Barrionuevo (ex ministro dos GAL a quen o PSOE lle fi-

O Estado apenas lles recoñece dereitos aos presos da ETA. Na imaxe, manifestación contra unha posíbel negociación co grupo armado.

xo unha homenaxe ás portas da
cadea de Guadalajara. Foi iso apoloxía do terrorismo? Disque non),
Amedo, Domínguez, Rodríguez
Galindo, Dorado, Bayo… Todos
eles condenados por terríbeis crimes. Os GAL mataron ducias de
persoas, algunhas presuntos membros da ETA, outros inocentes de
todo. Todos eles están hoxe na
rúa. Na prisión alavesa de Nanclares seis presos se suicidaron no úl-

timo ano. O que estaba coma director foi ascendido hai quince días. E logo hai que ouvir que a xustiza funciona ben, que nos mide a
todos por igual. Acaban de condenar a Arnaldo Otegi a un ano por
dicir do rei de España que é o “xefe dos torturadores”. E non anda
lonxe cando o rei español é o xefe
máximo dos exércitos e a Garda
Civil foi condenada en moitas
ocasións por torturar (xa se nos

esqueceu o caso Egunkaria? Roquetas e o agricultor que entrou
para denunciar un accidente de
tráfico e saíu cos pés por diante?).
Anda por aí un tal Gustavo Bueno
que disque é filósofo e catedrático. Asinou un artigo no que dicía
que “unha Constitución que non
permita fusilar a Ibarretxe non se
sostén”. Iso non é condenábel.
Que veña López Aguilar e que mo
explique.♦

O QUE SUCEDEU NO RÍO DA PRATA
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NOVA COLECCIÓN INFANTIL: ANTÓN E POMPÓN

as formas,
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os contrarios,

os números,

as vogais..

e un conto.

Libros de Anxo Fariña, coas tapas acolchadas, para aprender e divertirse a partir dos dous anos.

GUSTAVO LUCA
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955. Toda Francia mira
para Skikda, a linda cidade branca de beiramar
que levaba daquela o nome
colonial de Phillippeville. Os
comandos da FLN, a Fronte
Nacional de Liberación, puñan
bombas contra os musulmáns
partidarios dunha
administración autonómica
para Alxer, aos que consideraban traidores, e tamén contra
os franceses da colonia.
As familias dos enxeñeiros
e técnicos do petróleo de Hasi
Messaud vivían de flor na próspera Phillipeville convencidos
de que a revolta nacionalista alxeriana era un asunto para
resolver pola vía policial. O
FLN colocaba explosivos nas
salas de baile. Gillo Pontecorvo
contou en cine de branco e negro como os compases dun
cha-cha-chá remolón preceden
nunha milésima de segundo a
hecatombe de corpos de corpos
e mesas disparados pola porta
dun danzón.
En París tamén queimaban
estes dias salas de baile. Nos
comezos da Batalla de Alxer,
en Phillippeville, os cafés danzantes simbolizaban a burla
colonial contra a agonía independentista. Hai quen se deixa
levar pola tentación de igualar
as dúas revoltas pero a de agora protesta porque non a
deixan entrar no baile. Os
carros chamuscados son os
que dormen na rúa porque os
dos crocants, os dos que campan sobre os cartos, pasan a
noite en garaxes.
En moitos casos, estes utilitarios ao raso representan a fuga de clase dalgúns inmigrantes
que fixeron catro pesitos.
Seguindo o rastro do lume
podemos saber algo máis sobre
os arrabaldos en pé de guerra.
Arden as oficinas públicas de
emprego e asistencia social, as
que durante os últimos quince
anos repartiron empregos lixo.
A Administración republicana
deu un algo, hai quen di que
pouco, pero foi a que se fixo
responsabel do lerio. O
escándalo é que o goberno que
agora se bota de cabeza á pia
do mercado xa non dá nada.
Arden as comisarías e os
xulgados, a forza que defende
este sistema. Arde o ministro
da Policía Nicolas Sarkozy como lume de prevención para
que non se incendie o Estado.
O poder sempre tomou esta
precaución, mesmo José María
Aznar, que puxo de cabo de
varas o máis idiota da tropa.
Á luz desta cacharela
acode como non a prensa
conservadora inglesa, que denuncia a República por matar
de fame (cita literal) os
musulmáns. A información
está dirixida aos inmigrantes
en Liverpool e no sur de
Londres, que darían algo por
ter un programa de vivendas
coma o da República. No entanto Tony Blair explícalles
compulsivamente que unha
cousa é a Guerra do Iraq e
outra as bombas humanas.♦

A diminución do gasto social nos arrabaldos,
unha das causas do vandalismo

O fracaso do modelo de integración francés
CÉSAR LORENZO GIL
Fóra do espectáculo de cifras de
coches e locais queimados cada
noite nos principais suburbios
das máis grandes cidades galas,
a onda de vandalismo que
azouta a Francia ten moito a
ver co fracaso dun modelo de
integración que procurou facer franceses a todos os chegados de fóra pero que non superou a marxinación, o racismo e a
discriminación aos emigrantes.
“Vandalismo hóuboo e haberao
sempre en ambientes de marxinalidade. Mais cando se usa o vandalismo para expresar un desacougo,
os gobernos teñen que reaxir”.
Quen así fala é Edouard Clasigny,
xornalista francés que analizou os
motivos da fractura social que en
Francia facilitaron que Jean-Marie
Le Pen pasase á segunda volta presidencial nos últimos comicios.
Tras os incendios dos suburbios alguén considera que existen
tramas organizadas de criminais
que demostran coa forza do lume
o seu control sobre os barrios
contra a policía, nun paso adiante
na degradación do Estado de dereito en determinados guetos. Segundo esta hipótese, as razzias
responden a unha estratexia por
arredar o poder civil de determinadas barriadas, que de agora en
diante estarían controladas unicamente polas mafias.
Outros consideran que o movemento é semellante ao dunha
bóla de neve. Ao estilo das revoltas dos negros en Los Angeles no
1992 após o asasinato dun traballador a mans da policía, Francia

Grupo de mozos, que viñan de queimar un vehículo, no intre de recibir a policia con pedras en Toulouse.

fixo medrar un movemento de
descontento contra as autoridades
a partir dun escuro incidente entre
xendarmes e delincuentes subsaharianos, grazas, principalmente,
á forza da televisión e da internet.
De seguirmos esta segunda liña de análise, hai que saber por
que sobardou o vaso, por que barrios poboados principalmente por
familias que emigraron a Francia
desde as antigas colonias desde
hai corenta anos, estoupan. Por
que son os mozos, franceses todos
eles, quen comandan os disturbios.
O propio Clasigny fíxose pasar por fillo de emigrantes (simplemente falsificando a súa identidade para colocar un apelido

árabe, sen necesidade de broncear
a pel) e descubriu como lle era
imposíbel alugar un piso, obter un
crédito ou, incluso ingresar nunha
academia especializada en preparar oposicións á administración.
“Ser inmigrante, aínda que sexa
falando un francés de Molière e
sen problemas de papeis, significa estar apartado, discriminado,
sinalado”, explica o xornalista.
O filme de Mathie Kassovitz
O odio (1995) explica á perfección este fenómeno. Hai que lembrar, tamén, os incendios de inmóbeis degradados e infrahumanos
que ocupaban familias enteiras de
emigrantes. En Francia corre un
conto: “En que se parecen Francia

e o Brasil? En que cadansúa selección de fútbol hai media ducia
de negros pero nos seus parlamentos non os deixan entrar”.
A marxinación puxo en tea de
xuízo o modelo republicano. As
institucións foron incapaces de
atender as demandas de barrios
cuxa taxa de desemprego supera
o 30 por cento e as vivendas, de
40 m2, seguen ocupadas por familias numerosas. A crise económica do sistema público galo tamén se notou nestes arrabaldos.
No último lustro abandonáronse
moitos dos programas sociais de
integración, modelo de xestión
exportábel a todo o mundo nos
tempos de bonanza.♦

Aquí fóra

Zombi
XULIO RÍOS
Definitivamente, semellan quedar atrás os
tempos nos que os EE UU pilotaba sen riscos o temón latinoamericano. A combinación de estratexias plurais no ámbito da política, da economía e o comercio ou da defensa, xunto cunhas elites locais formadas
no seu propio contorno e adeptas radicais da
submisión aos intereses do norte, aseguraron durante décadas o tantas veces tráxico
marasmo dunha rexión, rica en recursos, pero prostrada na mais insultante das pobrezas
e miserias. Que os tempos cambian e que o
século XXI parece abrir un tempo novo en
moitos sentidos, é unha das percepcións que
deixa o recente Cumio das Américas celebrado en Mar del Plata (Arxentina).
Morto, vivo, ou zombi, segundo as interpretacións das respectivas partes interesadas, o ALCA foi o espello da tensión que
enfrontou as diferentes estratexias que hoxe
pelexan por afirmarse na rexión. Os EE UU
venceron as fortes (e nunca vistas) resistencias e lograron incluír a mención que desexaban, pero tamén quedou recollida, no documento final, a opinión contraria, despois
dun duro e longo tirapuxa, impensábel hai
unha década, que lle impediu a George
Bush participar na sinatura do texto. Despois del, fóronse Lula e Vicente Fox. O forzado equilibrio pretendía evitar que Hugo

Chávez, cun pé no Cumio e outro na rúa, se enterrado, pero un exceso de euforia pode
saíse plenamente coa súa.
ser contraproducente e, sobre todo, irreal. Os
A discusión sobre o futuro do ALCA EE UU contan aínda co apoio de numerosos
eclipsou os outros temas do encontro (a po- países na rexión e tentarán reflotalo, implebreza, o emprego e a gobernabilidade demo- mentando os axustes necesarios e cedendo
crática), pero, no fonna corrección dalgundo, estábase a falar do
has asimetrías comermesmo. Entre os partiALCA foi o espello ciais que neste cumio
darios do Mercosur
quedaron moi clarada tensión que enfrontou mente explicitadas, en
predomina unha preocupación por relacionar
en materia de
as diferentes estratexias especial,
o avance do libre cosubsidios á produción
mercio coa integración
agrícola.
En abril do
que hoxe pelexan
rexional, a equidade e a
2006 poderían reabrirse
redución das desigual- por afirmarse en América” as negociacións.
dades, garantindo a suO Mercosur non
peración das lacras hisdescarta sentar á mesa
tóricas que impiden
de negociación do ALerradicar o desenvolvemento; entre os parti- CA se ve sinais positivos na próxima Rolda
darios da estratexia estadounidense (México de Doha, a celebrar o mes próximo en Hong
e o bloque centroamericano), prevalece o Kong. Alí discutiranse as axudas á agriculenfoque mais tradicional, tendente a perpe- tura dos Estados Unidos que axustan o notuar as dinámicas de dependencia.
do da postura sudamericana, cada vez mais
O ALCA, fillo do chamado “Consenso consciente da necesidade de defender os
de Washington” debía entrar en vigor en xa- seus propios intereses. Con tantos procesos
neiro de 2006, segundo se acordara no Cu- electorais abertos nos próximos meses e
mio celebrado en 1994. Pero non vai ser po- tanto en xogo, toda a rexión entrará nun pesíbel. O presidente Chávez, que promove o ríodo de fondas tensións e incertezas.♦
seu propio ALBA (Alternativa Bolivariana
XULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org)
para América), insiste en que pode darse por
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Quen entra
no baile
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O filial coruñés é o equipo con mellores resultados
das principais categorías do fútbol español

A selección
dos lectores

O intratábel Dépor B
CÉSAR LORENZO GIL
Trinta e tres puntos en once partidos, 29 goles a favor e tres en
contra. Estes son os soberbios
datos que presenta o Deportivo
B no inicio da tempada en terceira división. Cales son as causas deste espectacular comezo?
Hai case dez anos, o Deportivo B,
daquela adestrado por Carlos Ballesta, rozaba os meles do ascenso
á segunda división. Caía na liga de
ascenso tras unha campaña brillante. Eran os tempos de Máikel,
Viqueira, David Fernández e
Deus, a última fornada de futbolistas criados na canteira coruñesa
que aínda hoxe gañan, mal que
ben, a vida como profesionais. Daquela, o aliciente principal fora a
crise deportiva que deixara Carlos
Alberto Silva cando marchou. Corral, o seu substituto, tirara da canteira para manter a categoría, nun
intervalo necesario entre o Superdépor de Arsenio Iglesias e o Dépor Campión de Javier Irureta.
Agora, a situación do filial deportivista non é tan boa pero xa viviu tempos peores. O equipo segue
na terceira división pero xa non pasa por ela como se nada. Agora gobérnaa con puño de aceiro e demostra que o seu nivel está moi por

riba de todos os seus contendentes.
O Dépor B marcou 29 goles en once partidos (case tres por encontro)
e só encaixou tres goles. Con esas
cifras converteuse no equipo con
mellor rexistro de primeira, segunda, segunda B e terceira división e
as súas estatísticas están á altura do
Juventus de Turín ou do Chelsea
de Londres, por poñer dous casos
extremadamente distintos.
As razóns deste prodixioso
inicio de campionato hai que procuralo en tres aspectos. Por unha
banda, o antigo Fabril conseguiu
unhas instalacións perfectas para
formar futbolistas. A Cidade Deportiva de Abegondo é o contorno
ideal para preparar estrelas. Lonxe

dos incomodos do campo da Torre, os rapaces gozan dunhas instalacións que o propio presidente
do club, Augusto César Lendoiro,
comparou coas do Ajax de Amsterdam ou do Olympique de Lyon,
por dar dous exemplos de entidades nas que a canteira é a principal
fonte de financiamento.
En segundo lugar, o Deportivo tíralle o “zume” a xogadores
“xa non tan nenos”. Alén de Xisco, o dianteiro mallorquín que
marcou catro goles en tres partidos, que ten 19 anos, a meirande
parte do plantel pasa dos 21, o
que lle dá unha madureza e experiencia idónea para a competición. O traballo de Richard Mo-

EXERCICIO E SAÚDE

ar e os seus colaboradores comeza a dar os seus froitos. O Deportivo volve ter talento. Os irmáns Carril (Jonathan no Atlético de Madrid B e Iván no primeiro equipo coruñés) son os
futbolistas con maior proxección
nados en Galiza desde aquela xeración de Corral. Con eses vimbios, Tito Ramallo logrou facer
un excelente traballo que pode
acabar felizmente se os coruñeses conseguen, desta vez si, o ascenso á segunda división B.
E, finalmente, chama a atención o coidado que co equipo filial
está a ter o adestrador do Deportivo. Joaquín Caparrós asiste sempre que pode aos partidos dos rapaces e dirixe os seus adestramentos cando é compatíbel o horario
coas necesidades do primeiro
equipo. Contra o gusto de Irureta
por usar o filial de “completa convocatorias”, o sevillano subiu xa
case que para sempre a Carril e
probou, sen complexos, a Senel e
a Iago. O primeiro, ex céltico, por
certo, parece que non volverá á
terceira. Esta doutrina rachou o
teito para os xogadores do Fabril.
Agora, após moitos anos, hai posibilidades reais de que críos galegos poidan xogar na Liga das Estrelas coa camisola branquiazul.♦

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.♦

XURXO LEDO
P. VILABARROS

A obesidade (2)
Imos ver cales son os tipos de obesidade que nos refiren distintos estudos para poder comprender mellor a problemática, que non se reduce á simpleza de gordo-delgado
ou engordar-adelgazar.
Cidón Madrigal (1994) presenta unha clasificación en función dos mecanismos que provocan a obesidade que se estrutura en dúas categorías:
1. Obesidades hiperlipoxenéticas: alimentarias e psicosomáticas.
2. Obesidades hipolipolíticas: hormonais, circulatorias,
constitucionais familiares, psicóxenas
As primeiras serían as obesidades de recheo excesivo ou
de fabricación. Prodúcense por
abusos alimentarios, por transformación anormal de certos
alimentos, por causas metabólicas e nerviosas.
As segundas son debidas a
unha evacuación insuficiente
(obesidades de combustión).
Outra clasificación sería a
referida á localización da graxa:
-Obesidades altas: localizada na cara, no tórax e no pescozo. Son debidas principalmente
a unha sobrealimentación. Caracterízase por unha sensación
de calor excesiva, sobre todo
despois de comer. É unha graxa
dura e quente cunha sobrecarga
máxima de 15 kg.
-Obesidades abdominais. Pa-

recen estar ligadas a unha secreción excesiva de insulina que facilita a transformación dos azucres en graxas. É característica
deste tipo a obesidade sedentaria
que aparece sobre todo no home.
Os depósitos de graxa localízanse de forma moi característica
por riba das cadeiras e constitúen os chamados “michelíns”.
Dáse principalmente cando a actividade física non cobre a inxestión de azucre. A nerviosa caracterízase por un depósito en forma de escudo hexagonal sobre a
parte dianteira do ventre. Agrávase co estrés e as persoas senten desexos de azucre, cansazo e
hinchazón abdominal. E unha
graxa dura e quente cunha zona
fría a nivel do plexo solar. A metabólica e metabólica ateróxena
é froito dunha predisposición
hereditaria, onde están presentes
ademais a sobrealimentación como factor desencadeante, así como o estrés. A utilización de certos medicamentos e a falla de actividade física son elementos tamén determinantes. Nestes casos xeralmente o páncreas non
funciona ben. Caracterízase por
un groso ventre redondo, con
discretos rodetes laterais fríos. A
somnolencia despois de comer,
sobre todo o xantar, agravado co
consumo de alcol, é propia deste
tipo de obesidade, que ademais é
fría, dura e pode chegar a un máximo de 20 kg.

Manuel Bragado,
-Obesidade nos membros.
-Obesidades xeneralizadas.
Outras obesidade moi comúns nas mulleres son: a xenital da muller ou “culotte de cheval”. Aparecen depósitos de
graxa fría sobre a cadeira, a cara interna dos muslos e xeonllos. Aparecen tamén cistes en
forma de “pel de laranxa” alcanzando sobrepesos de 5 a 10
kilos. A circulatoria venosa
cunha graxa branca e fría que se
deposita nas pernas dando lugar
á coñecida celulite e manifestada con pesadez de pernas e edema agravados coa calor. Sobrepeso de 5 a 7 kilos. E por último, a circulatoria capilar que é
igual que a anterior pero afecta
os catro membros, con color
violáceo e con frialdade, pero
que neste caso mellora no verán. Sobrepeso de 3 a 4 kilos.
Por outra banda Heyward,
V.H (1996) sinala que hai dous
tipos de obesidade:
1. Hiperplásica: caracterízase por un número anormal de
adipocitos. Unha persoa de peso normal ten entre 25 e 30 billóns de adipocitos, namentres
que unha persoa obesa pode ter
entre 42 e 106 billóns.
2. Hipertrófica: asóciase
cun aumento do tamaño dos
adipocitos. O tamaño destes aumenta durante o crecemento
acelerado da adolescencia e ségueo facendo cando nas células

se almacena un exceso de graxa
en forma de triglicéridos.
Pero, cales son as causas da
obesidade e o sobrepeso? Os especialistas téñeno moi claro:
descartando problemas patolóxicos, o desequilibrio enerxético entre o que consumimos e o
que gastamos. A falla de actividade física, máis que o comer
en exceso, é a causa máis frecuente de obesidade, segundo
Corbin, Fletcher e Mayer.
Mayer (1968) observou que
soamente o 10% dos nenos que
tiñan pais con peso normal eran
obesos, namentres que a probabilidade de ser obeso aumenta
nun 40% e nun 80%, respectivamente se un ou os dous pais
son obesos. Isto pode ser debido a causas xenéticas e/ou a hábitos inapropiados.
Rematamos este capítulo sinalando a aparición dun recente
estudo, dirixido por Yusuf, que
revela unha maior efectividade
para o cálculo da obesidade, a través da análise da relación entre o
perímetro da cintura e da cadeira.
Este método fronte ao IMC considérase máis fiábel porque a graxa depositada no estómago e no
abdome é máis perigosa que a
dos muslos ou dos brazos, porque
o sistema de insulina pode quedar
máis facilmente danado, incrementando as posibilidades de padecer diabetes e enfermidades
cardiovasculares.♦

director de Edicións Xerais.
Esta é a súa selección:
Diego López
R. Madrid
Salgado Castiñeiras Quique Corredoira
R. Madrid
Eibar
Villarreal Numancia
Oubiña Borja
Celta Mallorca
Aspas
Celta

Isaac
Celta

Iván Carril
Deportivo

Couñago
Málaga

Suplentes:
Queco Piña (Rácing de Ferrol) (p.s.)
Iago Bouzón (Recreativo de Huelva),
Nano (Getafe), Senel (Deportivo)

CONVOCATORIA
DOS LECTORES
Roberto
S. Gijón
Salgado
R. Madrid

I. Bouzón
Capi
Sito
R. Huelva Zaragoza Ipswich
Oubiña Borja
Celta Mallorca

Aspas
Celta

Iván Carril
Deportivo

Couñago
Nacho Novo
Málaga
Glasgow Rangers

Suplentes:
Dani Mallo (Deportivo) (p.s.)
Noguerol (Elxe), Juanito (R. de Ferrol)
Losada (Valladolid)

Eu tamén
navegar

Anselmo López Carreira.

Celébrase
o XXII Galeusca
Até o 13 de novembro Girona acolle a
XXII edición do Congreso Galeusca que
reúne a representantes da literatura galega, vasca e catalá e que este ano xirará ao
redor do tema Tradición e disidencia. Unha delegación de catorce escritores galegos estará presente no encontro. Participarán como relatores Teresa Moure coa ponencia Escritoras e disidencia, Anselmo
López Carreira e Carlos Paulo Martínez
Pereiro. Intervirán ademais Antía Otero,
Xavier Seoane, Anxos Sumai, Xabier López López, Nacho Taibo e Rosa Aneiros,
así como o consello directivo da AELG.♦

Alberto Conde.

Jazz ibérico
na Coruña
O día 19 de novembro The Funklab Quartet
pon o punto e final no Forum Metropolitano
da Coruña ao festival Iberojazz que se vén
desenvolvendo dende o 3 de novembro nas
cidades de Ourense e A Coruña. O proxecto
liderado por Joan Díaz e David Gómez, no
que participan Josep Cicurella e o guitarrista Vicenç Solsona ofrecerá un repertorio que
xira ao redor de temas de Herbie Hancock
Ese mesmo auditorio acolle o 10 de novembro a Alberto Conde Trío, unha formación composta polo pianista Alberto Conde, Baldo Martínez e Nirankar Khalsa.♦
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Aspecto da exposición
Travesías. Galicia terra
de navegantes,
organizada pola
editorial Galaxia.
PACO VILABARROS

Xosé Lois Vilar.

Semana de arte
rupestre en Baiona
Até o 12 de novembro desenvolvese na Capitanía marítima de Baiona o ciclo Arte rupestre galega: conservación e patrimonio,
organizado polo Instituto de Estudos Miñoranos, que inclúe conferencias e mesas redondas a cargo de estudosos e expertos. Antonio de la Peña abordará a situación que viven hoxe os petroglifos o xoves 10, Ramón
Fábregas terá a súa intervención o venres 11
e o sábado intervirán Xosé Manuel Rey
García, Fernando Xavier Costas Goberna,
Xosé Lois Vilar, Fernando Carrera Ramírez e Antonio Pedro Batarda Fernandes.♦

n Ourense xa se respira ambiente cinematográfico. A
partir do próximo sábado, 11
de novembro a cidade volverá
desfrutar do mellor cinema independente. Galatasaray-Dépor, de Hannes Stöhr, inaugura o festival. Após
136 películas, o 19 de novembro
clausúrase a mostra coa estrea mundial de Mulleres infieis, de Rodrigo
Ortúzar. E sen saír da sétima arte, hai
que saudar o nacemento do festival

E

‘Nova Factory’, que terá lugar en
Oleiros entre o 1 e o 4 de decembro.
Este certame ten por obxecto unir esforzos das compañías audiovisuais
galegas, moitas veces con difícil acceso ao mercado. E seguimos falando de imaxes. Pontevedra reúne 44
obras do impresionismo ruso na sede da Fundación Caixa Galicia na
cidade. Cadros de Kandinski, Serov, Vasiliev e Malevich que chegan
a Galiza desde San Petersburgo.♦
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Cultura reformulará a rede arqueolóxica
fuxindo da idea de ‘parque temático’
O orzamento medra un 20% e mantéñense os catro núcleos principais
XAN CARBALLA
A Consellaría de Cultura manterá os catro parques arqueolóxicos previstos pero reformulando o seu contido e funcionamento.
O referido ao megalistimo na Costa da Morte, o da arte ruprestre
en Campo Lameiro, o da cultura castrexa en San Cibrán de
Las e o do mundo galaico-romano en Lugo. O orzamento para
2006 será de 670.000 euros, un 20% máis ca no exercicio anterior.
A extraordinaria riqueza do patrimonio arqueolóxico galego
vai ser reordenada polos responsábeis da Consellaría de
Cultura, tal e como fixo público
Felipe Arias, director xeral de
patrimonio. O ex director do
Museo do Castro de Viladonga,
xunto co de Santa Tegra os dous
principais museos de sitio do
país, entende que os catro nucleos arqueolóxicos previstos
están ben pensados xeograficamente e na súa especialización
por etapas, “pero pensamos que
debemos redefinir aspectos referidos aos contidos e ao funcionamento. Nos contidos trataríamos de que non só tivesen relación a un único xacemento e
procurando máis integración
con outras areas do patrimonio.
En canto ao funcionamento
queremos que non dependan só
do Servizo de Arqueoloxía e
que involucre a outros departamentos da administración”.
As decisións non implican
supresión de ideas previstas como os Centros de Intepretación,
“pero si de como estaba ideadas. Se tomamos o exemplo de
San Cibrán de Lás, que xa está
avanzado, non pensamos que
teña sentido que conte coa súa
propia biblioteca, cando a 28
quilómetros está unha espléndida e de grande especialización
no Museo de Ourense. A razón
é de racionalizar gastos pero tamén de funcionamento”.
Arias non gosta especialmente da denominación de
Parque Arqueolóxico, “porque
remite a unha idea de disneylaizar a cultura. Todo o que fagamos arredor dun xacemento
ten que ter explicacións comprensíbeis, pero os museos non
son ludotecas nin salas de xogo, o que non é contraditorio
con que a información se ofereza de xeito ameno”.
Unha rede
con elementos estelares
Para os futuros parques ou núcleos arqueolóxicos non hai un
calendario previsto. O goberno
do PP xa fora incapaz de manter o calendario que prevía telos completados neste 2005,
pero a actual equipa da Consellaría non se atreve aínda a dar
novas datas. En todo caso quer
que na Rede Galega de Patrimonio Arqueolóxico (ver recadro), os dous museos de sitio
específicos –Viladonga (Lugo)

e Santa Tegra (Pontevedra)–
sexan elementos principais e
de cabeceira, “hoxe, aínda que
non podamos dar datas, hai
moitos lugares simbólicos e
emblemáticos que se poden
percorrer, ademais deses museos de sitio antes ditos: San Tomé en Ourense; Troña, en Ponteareas ou Baroña, na Coruña.
Todas as actuacións que fagamos teñen que ver coa coordenación da rede de museus que
deben potenciar os monográficos, os locais e comarcais. O
que haberá que ver é como os
integramos na rede aproveitando as actuacións centrais dos
grandes núcleos”.
Ese sistema de integración
non sería administrativo, senón tratando de chegar a acordos e convenios con outras
institucións e asociacións.
Exemplos disto poderán ser os
casos de Dombate ou de Elviña. En Dombate a Deputación
da Coruña xa ten avanzado e a
piques de comezar a obra de
cuberta do monumento mega-

Felipe Arias, Director Xeral de Patrimonio.

lítico e o centro de acollida, e
en certo senso será a porta de
entrada ao futuro parque megalítico da Costa da Morte. En
Elviña, o concello da Coruña
ten feito xa un concurso de
ideas para un Museo de Histo-
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ria e realizado diferentes actuacións, polo que a Consellaría trataría de chegar a acordos
de integración na rede mediante convenios.
Nos últimos anos veñen reivindicándose por diferentes co-

lectivos a posta en marcha doutros parques arqueolóxicos,
nalgúns casos como posíbeis
iniciativas municipais. Esté sería o caso do centrado no Castelao da Rocha e os petroglifos
de Conxo, en Compostela.♦

Rede Galega de Patrimonio Arqueolóxico
Museos de sitio
Santa Tegra
Viladonga

con servizos para a atención ao
público. No contexto deste parque abordaranse actuacións
noutros puntos: o petroglifo
chamado Laxe das Rodas (Muros), obra de gran calidade que
está nun excelente estado de
conservación. Os gravados aparecidos en Porto do Son. Os petroglifos de Mogor (Marín), unha das mostras máis coñecidas
da arte rupestre en Galicia.

Petroglifos
Termas Romanas de Lugo
Xacimentos visitábeis. Posta
en valor das zonas arqueolóxicas excepcionais: lago de Castiñeiras e petroglifos da Caeira
(Poio)
Acondicionameno de rotas
arqueolóxicas: Vía Nova no
Parque do Xurés e Camiño Real da Faladoira (Ortegal).
Actuacións en xacigos de
gran valor: Castro Borneiro (Cabana), Adro Vello (O Grove) e
petroglifos de Mogor (Marín).
Centros de exposición
Centros de interpretación: Elviña, A Barbanza e Aquis
Querquennis.
Centros de acollida: Cambre, Castromao (Celanova) e
Santa Maria de Cervantes.
Parques Arqueolóxicos
Parque Arqueolóxico do Megalitismo, situado na comarca

O Dolmen de Dombate nunha imaxe dos anos 80. Semi-abandonado durante anos
será a porta de entrada ao Parque do Megalitismo da Costa da Morte.

da Barbanza. Será o reflexo da
cultura megalítica, expresada
nos enterramentos tumulares,
monumentos funerarios dos que
se conservan máis de 5.000 na
Galiza. A localización deste parque temático céntrase na Costa
da Morte, na Península da Barbanza e en Castiñeiras-Morrazo. En 2003 realizáronse diversos estudios e adquisicións e
elaborouse o concurso de anteproxectos para a construcción

do Centro de Interpretación.
Parque Arqueolóxico da Arte
Rupestre. As realizacións céntranse no concello de Campo
Lameiro, que conserva unha zona arqueolóxica ao aire libre de
grande importancia para o patrimonio cultural galego. Arredor
deste espazo constituirase unha
área de visita pública cun Centro de Interpretación e Documentación da Arte Rupestre e

Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa. Estará centrado
en varios puntos xeográficos: o
primeiro será a Cidade de San
Cibrán de Lás, onde continúan
as escavacións e os labores de
rehabilitación, mentres se constrúe un centro de interpretación.
Ademais realízanse actuacións
nos castros de Punta de Prados,
Ortigueira; Elviña; Baroña; e
Santa Tegra na Guarda.
Parque Arqueolóxico do
Mundo Romano. Terá o seu
centro principal na cidade de
Lugo, aínda que tamén se incorporarán unha serie de depósitos da mesma cronoloxía.
Dentro deste gran contexto temático hai que incluír ademais
o xacigo de Adro Vello.♦
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Compoñendo
pezas
PILAR PALLARÉS

E

stes días boto moito de
menos a Haro Tecglen.
Precisaría da súa lucidez
e do seu auténtico
progresismo para me
esclarecer que é o que está a
pasar na Franza.
Eu só teño fragmentos,
pezas dun rompecabezas.
Varias son imaxes da pax
francesa. Nunha estou cunha
boa amiga nun solpor de
Saint-Malo, á procura de
algún lugar para cear.
Silencio nas rúas desertas. Só
o alteran os berros dun
bébedo. Moi axiña chegan
uns policías e lévano detido.
Silencio.
Noutra descanso nos
xardíns de Cluny, entre nenos,
vellos e turistas. Hai tamén
unha xoven parella. El está
sentado no respaldo do banco,
cos pés pousados no lugar
reservado como asento. Le un
libro en voz alta á rapaza.
Axiña surxen de non sei onde
dous policías e conmínano a
se colocar correctamente.
Obedece.
Noutra peza hai un vello
deitado, desde hai días, nun
recuncho do bairro doutro bon
amigo. Ao seu pé, unha
botella de boujolais que deixa
un regueiro como de sangue.
Pergúntome sempre se está
dormido, inconsciente ou
morto. Ninguén repara nel nen
avisa a policía. Os restoballos
mortos cheiran, así que debe
de estar vivo.
E hai unha conversa nun
xardín do Marais inzado de
meniños orientais vixiados
polos pais. Séntase á miña
beira unha señora francesa
con ganas de falar. Non se
fixa no libro que leo, Les
contes d’Amadou Koumba, e
pasa, sen transición, de gabar
a laboriosidade, a discreción e
a quase-invisibilidade dos
orientais a laiarse da presenza
de tantos negros e tantos
árabes en París. Sobre todo os
árabes. Acaba apelando a Le
pen.
Cal é o sentido? Hai
pezas que son do escaparate e
outras da trastenda, crueldade
económica e social disfarzada
de orde, inxustiza adobiada
de boas maneiras. Un
polvorín agachado tras as
sebes recortadas do xardín
burgués.
A de Franza non é a
revolta dos inmigrantes, nen
a dos estudantes expulsados
do sistema escolar, nen a dos
xovens nihilistas –tan propios
da sociedade occidental,
aínda que moitos deles teñan
raíces no Terceiro Mundo–,
nen a dos desposuídos da
banlieu, nen a do lumpen. E
todo iso e máis. E ten que
haber moito desespero nos
fillos e netos dos insubmisos
que abandonaron os seus
países en procura de pan e
liberdade. Como se
conformar con ser rocaille,
morralla?♦

Travesías, tres exposicións
para coñecer a Galiza navegante
A.N.T.
Coincidindo cos eventos da
Volta a Mundo de vela con saída en Vigo, a editorial Galaxia, coa colaboración da Consellaría de Cultura, os concellos de Vigo e Ferrol e a Deputación de Pontevedra, abren
tres exposicións simultáneas
que, baixo o rubro xeral de
“Travesías. Galicia terra de
navegantes”, poñen a disposición pública un percorrido
e unha reivindicación dos galegos exploradores do mar.
O director de Galaxia, Víctor F.
Freixanes abriu a exposición central de Vigo, o día 4 de novembro, expoñendo a filosofía que
animaba a iniciativa, “trata de navegantes e de travesías e pretende ser unha homenaxe a todos
aqueles que dedicaron a súa vida
a explorar o mar, desde a ponte
dun buque ou desde o gabinete
cartográfico. Pretende tamén reivindicar o papel de Galiza e da
súa xente na expansión oceánica
europea a través das experiencias
dos seus navegantes”.
A proposta expositiva ten
tres centros. Ademais de Vigo
(Cas das Artes), estará aberta
no Museo de Pontevedra e no
Ferrol (Centro Cultural Torrente Ballester), en todas elas exhibirase o audiovisual Travesías con música de Berroguetto e
hai varios puntos interactivos
nos que o visitante pode coñecer diversa información, desde
biografías de navegantes galegos, aos distintos instrumentais
históricos e modernos (baró-
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metros, bucinas, sextantes,....)
e de comunicación.
A exposición de Vigo, ten
unha sección adicada á evolución do coñecemento xeográfico, cunha exhibición de mapas
históricos, unha recreación do
cuarto do cartógrafo, mostra de
aparellos de navegacións e entre
outras moitas pezas unhas fermosas maquetas de vellos galeóns. No centro do patio da antiga sede do Banco de España un
cañón de aire recrea o ruído do
vento nas velas dos vellos navegantes oceánicos. E como única
peza pictórica o maxistral cadro
de Urbano Lugrís Habitación
do vello mariñeiro.

Na exhibición Travesías hai
toda unha sección titulada “Entre as ondas e os ventos”, no que
se fai unha introdución á construción naval e a evolución da
navegación a vela. A sección II,
describe diferentes travesías: en
Vigo están a de Pedro Sarmiento de Gamboa, nos anos 15791580, através do Estreito de
Magallanes; a de Bartolomé
García de Nodal e Gonzalo de
Nodal ao estreito de San Vicente (1618-1619) e no Ferrol a
viaxe de circunnavegación da
corbeta Nautilus (1892-1894).
Finalmente nas tres sedes
de Travesías hai unha galería
de navegantes galegos, realiza-

da en paneis explicativos e que
poden tamén ser consultadas
nos pontos interactivos. En
Pontevedra aprovéitase para
incluír na visita as salas de oficiais do Numancia, o buque de
Méndez Núñez e as diferentes
salas náuticas do museo. Tamén estará en exhibición nas
tres cidades o documental de
Enrique Barreiro Pontevedra,
cuna de Colón (1930).
A mostra, da que foron comisarios Gustavo Adolfo Garrido e Bernardo Maiz, estará
aberta en Vigo até o 31 de decembro, en Pontevedra até o 11
de decembro e en Ferrol até o
día 2 do mesmo mes.♦
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Cando soñamos
O teatro dos soños, de Carlos
Labraña, é unha obra de teatro
para rapaces. Cando todos
dormen, non hai descanso.
Nos soños
desenvólvese
todo un
mundo de
aventuras no
que poderemos
compartir o noso tempo coa
fantasía, as alegrías, as tristuras
e os medos. O
libro foi editado
pola Asociación Cultural ‘A Garola’, de Cedeira, coa colaboración da Xunta de Galicia.♦

Novela futurista
contra a manipulación xenética
Isidro Novo levou por ela o Premio Risco
de Literatura Fantástica
Título: Un escuro rumor tralo silencio.
Autor: Isidro Novo.
Edita: Sotelo Blanco.

No transcurso aproximado dun
século, a literatura pasou de
exaltar os avances científicos a
acender luces vermellas que
alertan de perigos incontrolados e incontrolábeis. Coma nun
alustro corren pola nosa mente
títulos como Perigo vexetal
(Ramón Caride), Mutacións
xenéticas (Fina Casalderrey),
O faro de Arealonga (Uxía Casal) ou Ariadna (Xosé Miranda), por quedarnos só con algúns, entre os
máis habituais Toda
e do noso sistema literario. narración
Acoden á no- futurista
sa mente co- ten un algo
mo posíbeis ou un
referentes que moito
ubiquen ao de fondo
lector destas paródico.
liñas na natureza xenérica
da última novela de Isidro
Novo, Un escuro rumor tralo
silencio, galardonada co Premio Risco de Literatura Fantástica 2005.
Esta novela constitúe unha
clara, aínda que peculiar, denuncia das aberracións a que
pode chegar o home se teima
en continuar cos experimentos
xenéticos sen coñecer cales poden ser as consecuencias. O
universo da novela está poboado por seres froito do capricho
da experimentación xenética;
sobre todo en animais, aínda
que os efectuados aos vexetais
sexan decisivos. Velaí o rescate
como personaxes de seres mitolóxicos como o centauro,
protagonista dunha pasaxe ben
plástica da novela (o seu mellor momento), cando o centauro e o pai salvan a Alén deste
novo perigo vexetal. Mais esta
denuncia non deixa de ser, como dixemos, peculiar desde o
momento en que o maior inimigo do verde vexetal rematará sendo o mellor refuxio do
causante do problema (o ser
humano), á vez que as vítimas
dos experimentos xenéticos (os
vexetais) acabarán sendo novamente castigados: a única defensa dos humanos consistirá
en atacar os vexetais. Inutilmente, iso si, mais non deixa
de ser un alegato ecoloxista peculiar.
A novela comeza amosando un mundo aparentemente
idílico no que conviven en, tamén aparente, harmonía humanos e animais dotados de ca-

O novo
de Kalandraka
Kalandraka publica dous
novos títulos. Na colección
‘Os contos do Trasno’
aparece O patiño feo, adaptación do
famoso conto
de Hans Christian Andersen
para primeiros
lectores, con
ilustracións de
Ana Sande. Antonio Santos escribe
e debuxa A viaxe de Pancho,
o relato dun elefante moi simpático, Pancho, que vive un
monte de aventuras após ser
capturado na sabana.♦
Isidro Novo.

racterísticas humanas, sobre todo centauros, cun alcalde déspota e un sabio estrafalario polo medio. Unha problemática
amorosa semella centrar o discurso, de pouca forza para tirar
do lector e que se revelará secundaria cando por fin apareza
o verdadeiro problema (a ameaza, o perigo vexetal). Mais para entón a estrutura da novela
xa estará descompensada, cunha presentación excesivamente
prolixa. Mais aínda non de todo porque no desenvolvemento
resólvese en falso o conflito,

PEPE ÁLVEZ

nunha tentativa de sorprender
ao lector, que non sorprende
tanto, mais é útil de cara á
mensaxe final: o ser humano
non debe confiarse.
Toda narración futurista ten
un algo ou un moito de fondo
paródico. Pois nesta de Isidro
Novo, o moito, é moi claro (hai
parodia do discurso futurista,
sen trascendelo, e hai parodia da
realidade) e, aínda que permite
certa lectura de fondo simbólico, hipoteca dobremente ao narrador ao longo de toda a novela. Un narrador tamén moi aco-
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modado nun estilo que quere ser
elevado; que, de cando en vez,
semella querer xogar co ritmo,
darlle variedade, mais para iso é
precisa unha puntuación exquisita; que quere demostrar versatilidade lingüística e lógrao,
mais (fundamentalmente no inicio) non é quen de desfacerse de
calcos semánticos do castelán.
Un narrador, polo tanto, tamén
peculiar, pois este estilo non é
nin moito menos frecuente nun
discurso deste tipo aínda que
non sexa incompatíbel con el.
Con todo o peor é que non consegue dotar de axilidade o discurso, nin sequera despois de
establecido o conflito central,
nin crear intriga que emocione e
tire do lector.
Tampouco permite que as
personaxes desenvolvan a súa
personalidade, ficando estereotipadas, como lembrando a
banda deseñada. Porque tamén
tiraniza, asume excesivo protagonismo, non deixa voz ás personaxes (aínda que se queira
compensar con algún capítulo
fundamentalmente dialogal) e
cando o fai os diálogos resultan inocentes, previsibeis, case
redundantes, de xeito que tampouco contribúen a dinamizar
a acción. Un narrador excesivamente descritivista que tampouco acada resultados brillantes cando se pon a describir. Quedámonos co contributo
de que títulos como Un escuro
rumor tralo silencio supoñen
de cara ao establecemento
dunha conciencia (política,
científica e económica).♦
XOSÉ M. EYRÉ

Sopa de libros
A colección ‘Sopa de libros’
de Edicións Xerais, seguen
collendo espesor. O tempo das
palabras en voz baixa, de Anne-Lise Grobéty, con ilustracións de
Esperanza
León, conta a
historia de
Óscar, un
heroe de 12
anos que debe
reconstruír o
seu mundo.
Morris Milpés,
de Mick
Fitzmaurice,
ilustrado por
Satoshi Kitamura,
lévanos á vida dun
insecto que quere ser bailarín
de ballet.♦

Un caderno
máxico
Agustín Fernández Paz segue
abraiando os nenos coas súas
historias. A noite dos animais
conta como Raquel, unha nena
afeccionada ao
teatro que recibe un regalo
moi especial.
Un caderno para pintar, fabricado en Taipei,
convértese de
súpeto nun
obxecto máxico
que a vai levar a
mil aventuras. Edita Galaxia.♦
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Murguía
Revista Galega de Historia
Nº 6. Xaneiro-abril. Prezo 10 euros.
Dirixe: Uxío-Breogán Diéguez.
Edita: Asociación Galega de Historiadores.

O tema de portada é a alimentación na Galiza medieval, obxecto dun estudo de Xosé Andrade. Antonio Somoza analiza as organizacións de
esquerdas
que existían en Lugo
durante a II
República.
Manuel
Mera fai
unha crónica particular
da
Revolución
dos caraveis
portuguesa. Modesto Fontán
dá conta do asociacionismo
relixioso en Barro entre os séculos XVII e XIX. Xosé Chao
Rego protagoniza a sección de
entrevista. Xosé Martínez
lévanos á Noia dos encaixes
de palillo.♦

Arte Galicia s. XXI
Nº 7. III trimestre do 2005.
Dirixe: Antonio Díaz.
Edita: Grupo Vertebral.

Os artistas convidados a este
número son Pedro Bueno, Suso de Marcos, Cristina del
Mar e Aurelia Torres. Dáse
conta das exposicións de
Frida
Kahlo, na
Fundación
Caixa Galicia de
Santiago;
de Chikaku
(a
evolución
da arte contemporánea
xaponesa),
no Marco, de Caravaggio, no
Museu d’Art de Catalunya,
Mimesis (artistas de entreguerras), no Museo Thyssen,
obras mestras do século XX
no Ivam valenciano ou Juan
Vanderhamen, na Fundación
SCH de Madrid, entre
outras.♦

Encrucillada
Revista Galega de
Pensamento Cristián

Diálogo entre dous mestres
Galaxia reedita as Conversas con Ánxel Fole de Casares
Título: Conversas con Ánxel Fole.
Autor: Carlos Casares.
Edita: Galaxia.

Dicir que Conversas con Ánxel
Fole, de Carlos Casares, é unha
pequena xoia da nosa literatura,
podería semellar excesivo,
máis que nada por tratarse dun
libro de entrevista. Contodo,
hai que lembrar que estamos
ante un autor como Fole, mestre na arte de contar, neste caso
a súa vida, e ante un transcritornarrador da talla do fatalmente
desaparecido Carlos Casares.
Pode interesar aquí reproducir a explicación que ofre- O libro
ceu o propio rompe
Casares sobre a moitos
técnica do seu
paso ao papel tópicos
da longa parra- que
fada co lugués arrodeaban
que tanta sona o autor
tiña de bo con- de Terra
versador, sobre brava.
todo para uso
de escritores e
xornalistas que
nalgún
momento se teñan que ver nun transo semellante, mais tamén para
os que posúan algunha curiosidade polo mundo da literatura e
da arte de representar. Isto é o
que lle contou o autor de Deus
sentado nun sillón azul a un xornalista de El País (16-01-97):
“Aquilo no papel non soaba
igual e tiven que reelaborar
aquelas conversas, e aínda a xente di o ben que recollín a Fole en
libro, que aquel era o Fole que
falaba; e diso nada”.
No propio prólogo da obra,
Casares xa formula a cuestión:
“Unha conversa queda necesaria e lamentabelmente mutilada
en canto se lle quitan as inflexións da voz, os xestos, a expresión corporal e os peculiarísimos tics da persoa que fala”.
Mais contemos outros aspectos do libro. Estamos, en primei-

Carlos Casares e Ánxel Fole.

ro lugar, ante o feliz suceso da
reedición desta obra, que virá a
luz hai agora once anos. O texto
rompe moitos tópicos que arrodeaban o autor de Terra brava.
Por exemplo, non era quirogués,
senón lugués da capital; non era
labrego, nin fillo de tales, como
algúns con lixeireza deduciron
dos seus textos. Era dunha casa
farta, na que había unha boa bibliteca. Un bisavó seu fora xa
deputado nas Cortes do sexenio
revolucionario (1869). O seu pai
foi alcalde de Lugo e maxistrado
de audiencia en Palencia. Tamén
sabemos por este libro que Brañas foi amigo do seu avó, así como moitos outros detalles da súa
procedencia familiar. O interesante é resaltar que estamos ante
un caso repetido: Ao Fole, creador de boa literatura a partir de
elementos ou experiencias populares, sucédelle o mesmo que á
propia Rosalía, tida por poeta
inspirada, pero basicamente ignorante, durante moitos anos,
polas mesmas razóns que Fole: a
raiceira popular das súas creacións e o feito de pertenceren

ambos a unha cultura non canonizada como a galega.
Hai que ter en conta, en todo
o caso, que este Fole que parola
con Casares, na altura de 1983,
non deixa de ser un autor represaliado, vítima da eficacísima
apisonadora cultural e humana
que constituíu o franquismo. O
Fole rigoroso, colaborador de
prensa e correspondente da axencia Foebus, transformouse nun
personaxe bohemio, desaliñado e
un tanto digno de compaixón.
Nada foi casual. A maiores doutras cuestións persoais, Fole soubo do fusilamento de moitos
amigos seus (o concelleiro monfortino Vítor Martínez, por
exemplo), igual que lembra “as
execucións bárbaras que se fixeron até 1945” e que, a partir dese
ano (coincidente co fin da segunda guerra mundial e a derrota do
nazismo) “comezaron a baixar”.
Fole, polo demais, mantívose aínda nos intres máis intempestivos fiel ao seu galeguismo
republicano, á esquerda e, no literario, ao realismo. Non era un
ser inocente, como algúns, mes-

mo algúns dos seus amigos,
quixeron facer ver. Até o título
de Terra Brava non foi azaroso.
El quería compensar a imaxe tópica e folclórica da Galiza “doce e feminina”. As historias ambientadas nos montes do Incio e
no val de Quiroga víñanlle ben
para ese obxectivo.
Tampouco foi un escritor
fantástico. O mundo do lobo,
por exemplo, podería selo, visto cos ollos de hoxe, mais daquela constituía un elemento
real da vida en gran parte do
país. Fole adscribiuse sempre
ao realismo e a súa capacidade
para contar, o seu estilo eficaz
e sintético, fano un autor moderno, un autor plenamente vivo na literatura galega actual.
Casares soubo facérnolo
ademais humano e simpático,
para alá de permitir que ficase
reflectida unha boa parte da súa
vida, ideas e inquedanzas. Ao
cabo, Casares era dono dunha
narración tan perfecta e sintética
como a do seu entrevistado.♦
M.V.

Nº 144. Setembro-outubro do 05. Prezo 5 euros.
Dirixe: Andrés Torres Queiruga.

María Xosé García e Miguel
Anxo Fernández fan “unha reflexión sobre o compromiso
dos cristiáns”. Salvador Toro
procura a presenza de deus na
vida cotiá. Pilar Wirtz conta as
súas experiencias nos
exercicios
espirituais.
Ademais,
as habituais
seccións de
política, por
Xosé Luís
Barreiro Rivas, de
cultura, por
Xoán
Bernárdez
Vilar, e de
igrexa, por Rubén Aramburu.♦

O poder evocador de Otero
Título: Bocarribeira.
Autor: Ramón Otero Pedrayo.
Edita: Galaxia.

Cun ritmo afincado na tradición,
adoito persoal e turbador, apegado á terra e ás súas xentes, a voz
de Ramón Otero Pedrayo, en
Bocarribeira, sinxela e cálida,
abrolla íntima e espida, fiel as
súas orixes: paisaxe envisa, formas e imaxes a esbozar horizontes e figuras, camiños latexantes
e efémeros contornos a filtrar a
emoción, o son e o sentimento.
Amosa o ritmo e a imaxe, o
senlleiro alento da paisaxe -”Bo-

c a r r i b e i r a : Otero
herdada, souto, ofrece
laxe, / sol ma- un perfil
ñanceiro, parras
intenso e
de caíño, / eira
soante, leda saudoso
muiñaxe, / fei- que amosa
ras raiosas, gos- a mirada
to do camiño... / interior e
Moza souril de a soidade.
avó na serra albeira / e noivo
garanduxo na ribeira”-, o ciclo íntimo da vida -”Raia o día, vén a
noite, / chega e vaise o panadeiro...-, a lembranza, a humanizada
lonxanía -”Chaman os ermos in-

zados de liras / e a baixa muradella onde neniño / vin estoupare os
ovos de perdís / e choutar os poli-

ños anceiosos / dos bravos arrecendos das encostas...”-, o aroma
da memoria -”Sabía o vento a mazán.”-, o segredo da terra e a pegada do tempo.
Fóra dalgunha imaxe rotinaria, o verso de Otero ten un
fondo poder evocador e ofrece
un perfil intenso e saudoso
que amosa a mirada interior e
a soidade, o gozo sensual da
paisaxe, a emoción e a tenrura:
a súa voz é un son turbador
que esboza sinxelo a sombra e
a ledicia, o soño e a ausencia.♦
XOSÉ MARÍA COSTA
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Concertos

Só os repugnantes non bailan
O Festival Sinsal agasalla a Vigo con The Wedding Present
Grupo: The Wedding Present.
Lugar e día: Cinema Salesianos (Vigo), 2

de novembro, 20 h.
Prezo: 17 euros adiantada, 20 na billeteira.
Organiza: Festival Sinsal 05.

O encabezado principal desta
crítica non é necesariamente
certo, sobre todo se temos en
conta o lugar onde se celebrou
o festival, o
cinema Sale- Un concerto
sianos de Vi- breve, vinte
go. Pero non
deixemos que cancións
esta verdade pero só
estrague un bo unha hora e
titular e lem- cuarto,
bremos
o un auditorio
arranque deste un tanto
concerto. Non inaxeitado,
podemos pensar que só se- unha eclécsenta persoas tica escolla
das duascen- de temas e
tas cincuenta unha
que enchían a programasala atenderon ción moi
o requirimen- atinada.
to do cantante
inglés David Gedge para que
saísen a bailar, porque no espazo que hai diante do escenario non collía ninguén máis.
Aínda que bastante eléctricos, The Wedding Present non
abordaron os seus temas máis

The Wedding Present.

pop nin incidiron especialmente nas cancións máis aceleradas, pero si realizaron unha pequena homenaxe ao seu disco
Seamonsters, o máis aclamado
pola crítica e o preferido dos
máis dos seus seguidores. Con

obras dese álbum abriron e pecharon o recital e interpretaron
a canción que quedou xusto na
metade: toda unha declaración
de principios.
Houbo outras escollas máis
discutíbeis, como as catro ou

cinco cancións que interpretaron do disco George Best. David Gegde chegou a admitir
que este era o traballo que menos lle gustaba, de aí que non
se comprenda esta escolla.
O clímax deste recital al-

canzouse cando interpretaron
Don’t talk, just kiss, incluído
no seu álbum Bizarro. Foi nese
momento cando se animou o
público e os máis atrevidos decidiron achegarse ao escenario,
onde apenas si cabían unhas
poucas persoas.
En fin, un concerto breve,
vinte cancións pero só unha
hora e cuarto, un auditorio un
tanto inadecuado, unha ecléctica escolla de temas e unha programación, como sempre no
Sinsal, moi axeitada.
E falando de programación, hai que saudar a actuación dos teloneiros, sobre todo
do dúo Final Fantasy, cuxo intérprete principal, Owen Pallet
–que actuou só agás nas últimas cancións–, demostrou o
que dan de si un violín e un looper –un pedal que fai as funcións dun sampler e que permite elaborar in situ bucles de
son de acompañamento sen ter
que empregar máis músicos.
Quedamos á espera da segunda xornada do Festival, que
terá lugar no Museo Marco de
Vigo o 19 de novembro con James Yorkston como cabeza de
cartel e P.G. Six e Samara Lubelsky como teloneiros.♦
H. VIXANDE

O esforzo por coñecer o pai
Fernández del Riego publica Sesenta gallegos ilustres
Título: Sesenta gallegos ilustres.
Autor: Francisco Fernández del Riego.
Edita: Alvarellos.

Hai libros que un correría o risco
de cualificar de innecesarios se
dun país normalizado culturalmente estivésemos a falar. Mais,
non é o caso e,
pese ao incre- A breve
mento en obras pero
e referencias
nos últimos vin- intensa
te e cinco anos, prosa
en Galiza aínda dedicada
fan boa falta li- a cada
bros como este personaxe
do veterano po- casa moi
lígrafo Francis- ben coa
co Fernández
época
del Riego.
En Sesenta actual de
gallegos ilus- presas e
tres (cunha ad- coñecedenda de 10 mentos
artigos máis) veloces.
que agora se
publica, a editorial Alvarellos recolleu parte
da obra xornalística do ex presidente da Academia, publicada
na estimábel revista Vida Gallega entre os anos 1956 e 1962.

Esta segunda época dunha
publicación mantida por certa
burguesía culta que, respecto á
idea de galeguidade, nunca acabou de determinar se subía ou se
baixaba, veu caer en medio do
páramo franquista. O labor de
Del Riego era a dun voluntarioso
medicamentista en loita contra o
alzheimer decretado desde a oficialidade: tratábase de que, cando menos, as figuras máis senlleiras do noso país non perdesen
toda pegada entre a poboación.
Dentro da nómina de resistentes dos anos escuros, Del Riego é un dos que fan agromar unha prosa máis laica, menos ensimesmada e menos metafísica.
Del Riego é comprensíbel. Bandea as ameazas da censura, non
con máis escuridade ou parvo
espiritualismo, senón con intelixencia e un uso apropiado dos
substantivos. Evitando a adxectivación, evítase calquera arriscado exceso. Esta maneira de facer é a máis aconsellábel nas ditaduras, pero tamén o é nos períodos de liberdade, cando o xornalista e escritor se deixa enredar
pola faramalla, simplemente por
falta de criterio e de estilo.

Francisco Fernández del Riego.

Por estas páxinas aquilatadas e documentadas de Don Paco, froito sen dúbida de moitas
horas na biblioteca, pasan desde Paio Gómez Chariño a Luís
Pimentel, que finara só un ano
antes de escribirse o artigo. Pasan unha parte importante dos

PACO VILABARROS

nosos escritores e artistas, mais
tamén o Conde de Lemos, Neira de Mosquera, Antolín Faraldo ou o Conde de Gondomar.
A debacle do 36 pode ser
comparada ao grande incendio
da biblioteca de Alexandría ou
á destrución recente dos muse-

os do Irak. Del Riego trata de
salvar da cinza toda a memoria
posíbel, todas as figuras que
poidan servir de exemplo para
as xeracións vindeiras, que lles
mostren que Galiza non é so
unha terra de serenos en Madrid ou criadas, con todos os
respectos para ambos.
O libro de Del Riego segue
resultando pedagóxico, necesario e ben escrito a día de hoxe.
As súas páxinas de prosa sólida
e áxil, ben defendidas por unha
capa dura que hai que agradecerlle ao editor, conforman unha
pequena enciclopedia de personaxes que non está de máis en
ningún fogar. A extensión dedicada a cada nome propio, breve
por imperio da revista na que se
publicaron orixinalmente, casa
ademais moi ben coa época actual de presas e de coñecementos veloces. Obra que tamén podería ser utilizada de consulta
para rapaces en período escolar
e colectánea, en fin, de persoas
que souberon sobrepoñerse sobre as limitacións propias e as
inherentes á situación do país.♦
M. TABOADA
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Este foi o ano da súa vida.
Supoño que os premios
cambian un pouco as cousas,
mais non lles daría demasiada
importancia. Ao mellor é a visualización dende fóra, pero
non o vexo moi relevante. É
máis destacado ter fillos, ler a
tese, a primeira vez que tes unha habitación para ti sola, sacar
o carné de conducir.
Como mantén as dúas escalas vitais, refírome a de investigadora e a de escritora?
Non sei se vai ser posíbel
mantelas. Ao mellor é difícil ser
unha persoa, facer os labores da
casa e ademais ter un traballo.
No meu caso teño a sorte de que
está moi relacionado pero traballar sobre a linguaxe non está
contemplado na carreira universitaria (noutros países si, ser un
creador pódese considerar como
mérito). Eu escribía en privado e
durante moito tempo dediqueime con moito afán a ter un posto de traballo estábel. E agora
que o acadei quero adicarme as
cousas que me gusta facer. Preocúpame a situación das linguas
no mundo, das linguas minorizadas Vou continuar con este
traballo, pero agora interésame
máis a faceta narradora e ensaísta que a investigación, porque a
investigación en materia lingüística está moi distante da realidade social e moi dedicada a reproducir discursos e a non revolucionar nada.
Gañou o Ramón Piñeiro
con Outro idioma é posíble, é
posíbel outra literatura?
Si, é posíbel outro todo. Ese
sería o lema do movemento antiglobalización. Creo moito na
capacidade de todos nós de
cambiar o mundo. O mundo non
vai mudar porque teñamos dirixentes políticos máis sensíbeis,
aínda que estea ben. Responsábeis da situación na que nos topamos somos todos. A literatura
ten que dar cabida a outras voces, a outros discursos. Parece
que seguimos escribindo para
contar as nosas vidas de burgueses occidentais. Coido que hai
que poñer os alicerces para unha
nova arte, que nos incentive, que
sexa creativa, que nos ensine a
vivir doutra forma.
En Herba moura presenta
a Christina, unha reina sueca
que racha co establecido para
reivindicar a súa condición de
muller. Só é posíbel rachar co
poder dende o poder?
Non, de feito o primeiro que
fai Christina para poder ser ela
mesma é abdicar. Coido que o
cambio que vai dar a muller nos
próximos anos é o máis arredado
do poder que se pode imaxinar.
Non me gustaría que se identificase o feminismo con volver as
tortas, con cambiar as posicións
de dominio. Moitas veces, mesmo intelectuais homes, din que
están igual de distantes do machismo que do feminismo. Iso
non é posíbel. O machismo é unha relación de dominio e o feminismo é un discurso alternativo
desa relación. Non vai haber un
cambio porque a muller teña
máis cotas de poder, que podería
darse tamén, pero non é necesario. Por iso Christina non era un
personaxe casual, ela tiña todo, a

Teresa Moure
‘A submisión fai desenvolver
unha fala distinta’
MAR BARROS

No último ano gañou o premio Lueiro Rey de de novela curta por A xeira das árbores, o Ramón Piñeiro de Ensaio 2004 con Outro idioma é posible e o premio Xerais de Novela 2005 con Herba Moura. Ademais de escritora, Teresa Moure exerce a docencia nas Facultades de Filosofía e Filoloxía da USC. Nos seus traballos
salienta o temor ao colonialismo e á homoxeneización cultural, critica o adestramento que a linguaxe exerce nas persoas, desenmascarando as forzas sociais que
as modelan, e, sobre todo, reivindica unha forma feminina de afrontar o mundo.

PACO VILABARROS

súa porción de gloria, de fama
ademais de riqueza, pero para
poder ser ela mesma o primeiro
que fai é deixar de ser raíña. Cando se fala de Herba moura destácase a Christina e a Descartes,
pero a verdadeira protagonista é
Hélène, que é unha nai. As mulleres non van ser revolucionarias
por deixar de estar cerca da natureza ou de ser nais, non teñen que
selo, pero iso non as fai menos
subversivas.
Como se pode recuperar a
fala propia das mulleres que
apuntaba no seu ensaio A palabra das fillas de Eva?
O que tentaba era argumentar
que dende discursos académicos
habería trazos que poderían formalizar que en todas as linguas
existe un rexistro feminino. Á
marxe diso, o asunto está en que
como as mulleres formaban parte
dunha cultura alternativa, no sentido de que non eran o poder, desenvolveron formas propias.
Ademais do emprego dos diminutivos sería propio desa fala feminina implicar ao interlocutor e
amosar inseguridade. Fronte ao
discurso dominante no que nos

ensinan a ser seguros, agresivos,
existen outros rexistros. Esa é só
unha forma de ver o mundo, a dos
gañadores. Se queremos facer un
modelo alternativo de pensamento hai que ter en conta que ao mellor esas persoas que non se mostran tan tallantes falando están
permitindo que exista a pluralidade de puntos de vista. Gustaríame
rescatar eses trazos para indicar
que o mundo non se conta dunha
soa forma. Como as nais e as avoas viviron unha certa submisión
desenvolveron estratexias distintas. Interésame, ao igual que a
música negra fronte o poder, no
sentido de que pasa a ser crítico
co discurso dominante. Cando as
mulleres acadamos posicións de
poder, pasamos a comportarnos
non coma homes senón como poder patriarcal, de forma segura.
Pero iso non está máis próximo a
verdade que dubidar, rectificar,
dialogar, conceder.
Como se expulsa da literatura a linguaxe machista
sen correr o risco de perder a
realidade das cousas?
Se a linguaxe fose só reflexo
dunha sociedade a min non me

preocuparía demasiado, cambiaríamos a sociedade e mudaríamos a fala. O asunto é se a fala
nos está conducindo a unha realidade, provocando unha cosmovisión. Un exemplo, durante moito
tempo estivo mal visto manter relacións homosexuais e na lingua
galega aparece un insulto que é
maricón. Se ti coidas que ter relacións homosexuais é perverso ou
é un pecado, cando empregas o
insulto maricón es coherente. Actualmente ninguén se atrevería a
defender iso, non embargante
chanceamos e dicimos a un amigo ‘que maricón es’, utilizando
un sistema de valores que xa non
é pero que estamos axudando a
reproducilo, porque vimos a dicir, ‘ti non o es pero que malos
son os maricóns’. Cómpre depurar a linguaxe machista en cada
falante para construír un mundo
no que non existan eses modelos.
Na literatura non falaría dunha
depuración senón dunha incorporación da óptica feminina, introducir os puntos de vista que teñen que ver coa experiencia das
mulleres, que están moito máis
ausentes do que pensamos. Sim-

plifícoo co dos partos. Todos procedemos dun acto de parir entón,
loxicamente, deberían estar na literatura cousa que non acontece.
Iso quere dicir que hai unha óptica que non se considera obxecto
literario.
Cales son os nomes das
mulleres históricas galegas
que máis a cativaron?
Hai moitas, pero tamén me
gustaría dicir que a cultura das
mulleres está lonxe de entronizar
líderes. A Marcha Mundial das
Mulleres ensinoume que nos moviamos en colectivo, por iso pensamos máis nas mulleres artesáns, nas mulleres sufraxistas... A
pesar de que pode ser consecuencia de que eran fillas de, señoras
de, e non podían ser elas mesmas
esa, é unha parte moi bonita da
cultura das mulleres, e non deberíamos caer en buscar mesías.
É só un compromiso ético
escribir en galego?
É un compromiso ético estar a favor das linguas minorizadas. E un compromiso, ademais, indisolúbel. Desde un país como Galiza non cabe ningunha outra posibilidade. Non
defendemos a lingua porque
sexa nosa senón porque é a forma de estar no mundo desta comunidade. Se vivise noutro sitio falaría outro idioma. Nunca
reivindicaría o inglés como a
miña forma de ver o mundo,
porque non se trata de ser prácticos, senón de ser xustos.
Cada vez están máis presentes no terreo literario os
malos tratos, a precariedade
laboral das mulleres... estase
creando unha nova literatura?
Somos todos máis conscientes da situación en que vivimos
aínda que si é certo que existe o
risco de que se converta en algo
politicamente correcto. É mellor
estar de calquera maneira que
non estar. Ser é ser percibida,e a
muller non é percibida se os
seus problemas non se coñecen.
Que unha literatura sexa feminina non ten tanto que ver con que
aparezan personaxes femininos
senón con que teñan presenza e
o discurso debidos.
Pódese falar dunha literatura feminina?
Pódese, pero non todas as
mulleres que escriben están inscritas nesta literatura, nin é necesario ser muller para poder facer
literatura feminina. Podes ser varón, transexual ou calquera cousa e seguir tendo consciencia feminista. Para min o feminismo é
unha posición de xustiza ante
unha discriminación. Cando te
presentas nun auditorio dicindo
que non es racista énchese de
connotacións positivas e todo o
mundo asume que está moi ben.
Pero é moi difícil dicir que es feminista e que non te consideren
unha especie de salvaxe, que
quere o aborto libre e píldoras a
esgalla. Non se trata de reducir o
feminismo á suposta liberación
sexual das mulleres dunha parte
do mundo. O de facer literatura
feminina tería máis que ver con
deixar de ter esa óptica patriarcal
que implica que o home sempre
é o heroe, que as prostitutas son
consoladoras e nunca teñen a
connotación de ser escravas. E é
algo urxente e necesario.♦
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Xa non teño home!
A taberna, tribulación das mulleres
Non era infrecuente no século
XIX a estampa da muller que
irrompía na taberna para sacar
de alí o seu marido, tendo que
empregar a forza para dobregar
a súa resistencia a abandonala.
Esta é conduta observada por
Gervais na novela de Émile Zola L’Assommoir. Agora ben,
“aos homes non lles gustaba nada que fosen as mulleres buscalos. Cando acontecía tal feito, algúns homes facían caso e acaban voltando coa muller para a
casa. Pero outros eran rebeldes,
e mesmo dábanlles labazadas ás
mulleres, diante do todos”, segundo o testemuño dunha informante que tivo noticia disto por
amigas súas e mesmo a ocasión
de constatar persoalmente este
tipo de situacións de tensión.
Claro que tamén se coñecen casos de personaxes máis taimados ou discretos, que, “agardaban a chegar a casa e alí armaban unha revolución tirándolles
coas cousas que tiñan”, ou mesmo non dubidaban en baterlles
sen ter miramento ningún.
En anos recentes, nun bar
próximo a Sisán, era corrente
que arredor das dez e media da
noite aparecese algunha muller
que ía á procura do marido e o
levase dicindo: “vamos para a
casa que hoxe xa vas bo”. Agora ben, para unha muller resultaba violento ter que ir persoalmente a un ámbito vedado para
ela, como era a taberna, a chamar polo home. Para esguellar
tal inconveniente, había algunhas que recorrían á táctica de enviar os fillos a reclamar o seu
pai, cando este xa estaba fóra de
hora. Na vila de Arzúa, unha señora enviaba as netas a avisar o
seu marido e os outros homes da
casa que se encontraban no bar,
de que xa era hora de que volvesen cear. Pero estas aproveitaban a ocasión para entreterse xogando ao futbolín, que ao parecer lles encantaba. Daquela, recorría a unha filla súa, solteirona
de carácter forte, con sona de
“machirulo”, unha clase de mu-

O bar de Emiliano, O Carballiño (1942), nunha foto do RIZO.

lleres das que se adoitaba dicir
que eran “de pelo en peito”, a
cal se adentraba sen maiores miramentos no recinto do bar, no
que a maioría das mulleres non
entraban nunca, e tiña que arrastralos a todos. A informante decatábase de que o seu pai, ou
calquera home en tal situación,
sentía bastante vergonza de que
unha muller o fose sacar de alí.
Ben porque o taberneiro en
cuestión fose en efecto “un elemento de coidado” ou ben como
táctica de desviación da responsabilidade marital, había mulleres que criticaban os taberneiros,
responsabilizándoos de que os
seus homes queimaban os cartos
nos seus estabelecementos. Tamén os acusaban de incitalos ao
consumo de alcol para aumentar
as vendas. Sucedía, en efecto,
que algúns homes gastaban boa
parte do xornal, ou por veces, a
totalidade, bebendo “sen cordura” na taberna e invitando a roldas aos compañeiros. A comezos
do século XX, Paul Combes alu-

día en El libro del ama de casa
(1913), á problemática dos
obreiros que cando recibían o salario gastaban unha boa parte del
na taberna sen decatarse ben do
desembolso que facían. Os rapaces de Bueu, nos anos 1950, xa
ían faenar ao mar sendo aínda
adolescentes. O usual era que lle
desen a paga as súas nais. Pero
había algúns sinverghonzas que
gastaban os cartos, todos, ou unha parte significativa, en viño;
algúns, xa a finais dos cincuenta,
en cervexa tamén. Cando xa tiñan máis anos, e casaban, repetían este mesmo padrón coas súas
mulleres. A irresponsabilidade
dos pais de familia semellaba
producirse con algunha frecuencia nos medios populares e mesmo entre os que vivían a salto de
mata sumidos, e case sempre
consumidos, no ambiente da
marxinalidade. Incluídos tamén
moitos de aqueles que facían gala polos cafetíns de posuír pulos
de artista. O bohemio Max Estrella empeña a súa capa e, co

que obtén, invita a Rubén Darío
e o seu amigo Latino a cear por
todo o alto, e con champaña, nun
café. Non se lembra entón de
que a súa muller e filla pasaban
con gran penuria o seu diario vivir. Así é como llo conta, para lexitimar as súas pretensións de
sablista, a un ministro que, levado pola morriña, se decide a recibilo. A esposa, tras o seu pasamento, reprochálle a vida estragada que levara, terse matado,
“sin acordar de estas pobres mujeres”. Polo demais, un manual
para uso de confesores, publicado no 1844, contiña un apartado
adicado aos cregos párrocos no
que se reseñaban as principais
cuestións que “deben recordar
más a menudo a su pueblo”, nos
seus sermóns. Nada menos que
en segundo lugar, preceptuábase
o seguinte: “Que insista para impedir que los hombres vayan á
las tabernas pintándoles los muchos pecados que allí se cometen de ordinario; á saber, á más
de la embriaguez las blasfemias,

Mar de Lira
Francisco X. Fernández Naval
A ollada poética sobre o mar de Lira de Francisco X.
Fernández Naval convértese nun libro no que o mar se torna
metáfora da fundación das cousas, en afondamento nas
raíces da existencia e no segredo da memoria. O mar como
fonte da vida e como recreación da estirpe e do destino.

A NOSA TERRA

las pendencias, los escándalos,
las obscenidades, las discordias
en las casas, la privacion de lo
necesario á su familia”. Temos,
de paso, un catálogo bastante
completo da inquina que o clero
sentía pola taberna.
O momento no que isto adoitaba acontecer máis comunmente
era aquel no que “tiñan os cartos
quentes”, cantando no peto, acabado de cobrar o xornal. Xa se
sabe que, como di o refrán, os diñeiros do traballador, como os do
sancristán, “cantando se vienen,
cantando se van”. Declaraba unha informante que algunhas mulleres de mariñeiros tiñan que ir
ás tabernas na procura dos seus
homes, de xeito especial cando
cobraban a quincena, ben o sábado ou o domingo pola mañá. “La
mujer aguardaba por los cuartos
del marido y él gastaba todo”. A
preocupación –senón angustia– e
o conseguinte intervencionismo
feminino era particularmente vigoroso nos días de cobro da paga
semanal, no caso dos obreiros,
ou, tratándose dun labrador,
aquel no que obtivese algunha
entrada económica significativa
(tras a venda, por exemplo, dunha partida de piñeiros ou dun cuxo na feira). A desesperada actuación da esposa ía encamiñada a
evitar que seu home fose decontado á taberna a malgastar boa
parte do xornal ou a tratar de que
permanecera nela o menor tempo
posíbel. A estampa das mulleres
saíndolle ao paso os seus homes
cando en tal ocasión remataban a
xornada laboral na fábrica ou no
tajo era unha escena que se repetía moitas veces.
O desacougo das mulleres
podía ser tamén moi grande cando entraba algún diñeiro extra
no fogar, por unha herdanza, por
exemplo. Non importaba que
fose ela quen a recibise. O home
podía apropiarse dela, como tamén dos seu aforros. Os sete mil
reais que traballosamente conseguira aforrar Florianita La Encamada, a protagonista afectada
por unha enfermidade en fase
terminal, na obra de Valle-Inclán
La rosa de papel, corrían serio
perigo de dilapidación. A agoniante suplicaba do marido, ferreiro de profesión, que non
malgastase os seus aforros na taberna. Que atendese, por favor,
os seus fillos:
“La Encamada.- Simeón,
procura mirar por los hijos, y
no dejar mis sudores en la taberna.
Julepe.- Ya estás faltando.
La Encamada.- ¡Te conozco, Simeón Julepe!
Julepe.- También yo conozco mis deberes.
La Encamada.- Lo que
gastes en copas, a tus hijos se
lo robas. ¡Sé hombre de
bien!”.♦

‘F

un a España
para traballar
como reporteira gráfica para organizacións e organismos defensores
da República e moi especialmente para publicacións anarquistas como Libre Studio, Mujeres Libres, Tierra y Libertad,
Tiempos Nuevos e Umbral”.
Así explicaba Kati Horna,
moitos anos despois da contenda, como comezou a súa andaina como reporteira gráfica
comprometida coa causa da
República durante a Guerra
Civil. Tras recibir a proposta
do Goberno republicano de
elaborar un álbum para propagada exterior, a fotógrafa
aséntase en Cataluña onde comeza a recoller testemuños da
vida civil tanto na primeira liña de fogo como na retagarda.
Kati Horna pertence a esa
clase de fotógrafos estranxeiros que revolucionaron, xunto
cos españois, a reportaxe de
guerra. A súa ollada comprometida toma forma de imaxes
que reflicten a traxedia, militar e civil e translocen os fondos ligamentos da artista coa
cuestión estética e coa causa
antifascista.
A mostra que agora se pode visitar no Arquivo do Reino de Galicia, na Coruña até o
31 de decembro co título Kati
Horna: fotógrafa na guerra civil española, recolle unha escolma da obra que se conserva no estado da autora.
Un total de setenta obras,
seleccionadas entre máis
de duascentas setenta imaxes, compoñen esta exposición, produción do Arquivo
Xeral da Guerra Civil Española.
Aragón, Valencia, Alcalá
de Henares... Entre 1937 e
1938 a fotógrafa percorre a
España Republicana para retratar de primeira man a contenda. Era da opinión de que a
cultura podía contribuír aos
cambios sociais nos que estaba
inmersa, sempre que existise
un compromiso persoal e estético. E ese era o seu caso, mais
os seu compromiso estaba con
aqueles que perderon a guerra.
Tras a derrota a maior
parte do seu traballo perdeuse. Antes de cruzar a fronteira
co seu home José Horna, logrou gardar nunha caixa de
folla de lata unha selección de
negativos tomados na contenda. Esta colección, vendida ao
estado español en 1983, é o
que se conserva no Arquivo
Xeral da Guerra Civil Española, de Salamanca.
Tras a súa permanencia
na Coruña, a mostra será exposta no Arquivo Histórico
Provincial de Lugo a primeiros do ano 2006.♦

O Arquivo do Reino
de Galiza acolle os testemuños da vida civil
tomados durante a
guerra española pola
fotógrafa de orixe
húngara Kati Horna.
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A guerra civil de

KATI HORNA
M. BARROS

Nº 1.197 ● Do 10 ao 16 de novembro do 2005 ● Ano XXVIII

Otero Pedrayo GUIONISTA DE CINE
PATRICIA ARIAS CHACHERO - MONICA MARTÍNEZ PAZOS
En xullo de 2004 a Universidade
de Vigo en colaboración coa Fundación Carlos Casares organizou
en Celanova un curso titulado Literatura e cinema. Alí puidemos
escoitar, en máis dunha ocasión,
que aos membros da xeración Nós
en xeral e a don Ramón Otero Pedrayo en particular, non lles gustaba o cinema. Mesmo se deixaba
entrever que en realidade eran bastante remisos ante “semellantes innovacións”. Os asistentes escoitabamos (algúns con evidente sorpresa) estas afirmacións ao tempo
que tentabamos casar esta nova dimensión co consabido europeísmo, co compromiso cultural, co
activismo, coa vontade de universalización das nosas letras que até
entón para nós caracterizaran ao
consabido grupo xeracional. Poucos días despois xorden na prensa
textos nos que se incide na mesma
imaxe tradicionalista e tópica de
Castealo, Risco, Otero... Un don
Ramón caduco, verborreíco e melancólico realmente crítico e alleo
ao mundo da gran pantalla.
Estas afirmacións producíanse
a pesar de que se acababa de publicar a súa obra Una historia del
arte universal. Obra que escribiu
entre 1966 e 1967 e cuxo mecanoscrito foi atopado hai uns cinco
anos nun armario (que cousas estrañas suceden neste país!) e no
que o último capítulo está dedicado á cinematografía, que fóra de
toda discusión considera unha arte. Desde aquí pretendemos demostrar que a Otero Pedrayo interesábanlle (e moito) o cinema e as
“novas” tecnoloxías. Non se comprende como un home culturalmente inquedo e sempre pendente
das novas propostas e tendencias
ía ignorar algo tan importante.
Na súa inabarcábel correspondencia, que calquera pode consultar na Fundación Penzol, sucéden-

se os comentarios e opinións a respecto do cinema, da ópera, do teatro, da música, do ballet... de todos
aqueles eventos culturais da época. E así, sabemos que aproveitando unha estancia en Madrid para
acudir ao médico asiste á estrea de
Enrique V, filme co que Laurence
Olivier inicia en 1944 a súa andaina como director. Do filme dirá o
noso autor que é unha película
“preciosa”, “do máis bonito, inglesa, en cores”. O cualificativo de
“moi boa” mereceulle La pródiga
coa que Rafael Gil en 1946 leva á
gran pantalla un texto de Alarcón.
No 1945 viu El corsario rojo da
que fala en varias cartas (alterándolle ocasionalmente a cor ao corsario) e da que recoñece “non está
mal feita pero non me gustou”. Foi
moito ao cinema, só e acompañado, en Madrid, en Santander, en
Bos Aires e por suposto en Santiago, onde vivía ao pé dun.
Á vista está que non son comentarios dun especialista pero
calquera que leve o traballo de
ler o que o grande ensaísta deixou escrito comprobará sen demasiado esforzo que a súa foi
unha actitude favorábel e mesmo
entusiasta, que distaba ben de toda sorte de enxebrismo retrógrado e conservador co que durante
anos e postumamente se tentou
embazar a súa imaxe.
Pero a historia non remata
aquí, foron moitas as ocasións en
que o mestre estivo diante dunha
cámara. Contaba María Teresa
Cortón que cando Otero Pedrayo e
a súa inseparábel Fita celebraron
os 50 anos de casados (isto é en
1973), mandouse facer unha película en cor que recollese o evento.
Cando tempo despois, don Ramón
a viu na súa casa de Trasalba exclamou sen dubidar: “Canto tempo perdín que me puiden ter dedicado ao cinema!”. Ese mesmo hu-

Otero Pedrayo en Padrón no Día de Rosalía (8-IV-1958).

mor sobrio e retranqueiro recordan
as persoas que con el viviron na
casa de Cima de Vila. Lembra a
señora Elisa, a súa última caseira:
“Un día víamos a televisión na cociña, era en branco e negro e debía
ser na segunda, cando saíu don
Ramón falando. Fómolo buscar á
galería onde lía e el retrucou cheo
de razón: Deixádeme estar que eu
estaba alí e ben sei o que dixen”.
Non é esta a única cinta na que
aparece gravada a imaxe do versátil e sempre sorprendente autor.
Xa no verán de 1934 participara
en El Seminario de Estudios Gallegos en Deza, documental dos
irmáns Barreiro baseado nos traballos de campo do Seminario.
Continuando co noso percorrido podemos agora sinalar que cando en 1975 nace NOS, Cinematográfica Galega, SA, interesante
empresa cultural que procuraba basicamente a “incorporación á cultura galega do fenómeno cinematográfico en todas as súas manifestacións” conta, como non podía ser
doutra maneira, co apoio explícito
dun Otero Pedrayo non por maior

(ten 87 anos) menos entusiasta. Un
par de anos despois o realizador
madrileño, Pedro Carbajal Urquijo
estrea varias curtametraxes documentais sobre a etnografía e os
costumes do noso país, de entre
elas chama a nosa atención unha
cinta duns 30 minutos de duración
que baixo o título Galiza recolle en
imaxes o guión dun Otero Pedrayo
que leva xa un ano soterrado.
Dubidamos que sexa este o
guión do filme ao que tantas voltas
lle deu no inverno de 1952. Neste
ano na súa correspondencia podemos ler: “en canto rematemos os
exames poreime con entusiasmo
na película” (8 de outubro), “estou
redactando a famosa película” (23
de outubro), “teño atrasadísimo o
labor da película” (6 de novembro), “o martes, se a teño rematada
levarei no tren da tarde o guión da
película a Vigo (...) Paréceme que
vai quedando moi ben” (8 de novembro). Polo mesmo procedemento sabemos que o domingo
16 de novembro de 1952 na casa
de García Sabell e ante 27 persoas Otero Pedrayo leu o famo-

E nxeños e criaturas
Leonor
De Aquitania, naturalmente, a filla de Don
Gaiferos. ¿Imaxina o lector unha muller que
fose raíña da Franza e despois da Anglaterra, que impuxese as novas modas mediterráneas no frío norte, que favorecese o fino
amor, que depuxese con poetas, bardos, trobadores e trobeiros, que tratase as máis altas
figuras da literatura (e fose amante se cadra
dalgún deles), que fose corresponsábel do
auxe da literatura artúrica, que pelexase a
brazo partido coas torcidas clericais, que
marchase ás cruzadas, que tivese dez fillos,
entre eles nada menos que Ricardo Corazón
de León e Xohán Sen Terra, que fose neta
do primeiro trobador, Guillelme IX, e mai
de, cando menos, dous trobeiros, e á que os
novelistas usasen como modelo da raíña
Xenebra? Esa muller existiu, chamouse
Alienor e foi duquesa de Aquitania e condesa de Poitou (Peitieus, en realidade).
A incuria e a estolidez dos mamaleites
propagandistas, que entoan a tonada cada
vez que a galiña pon o ovo, fíxolles esquecerse desta extraordinaria muller en días nos
que a súa lembranza lles viría como anel ao

so guión que seica gustou moito.
Tres días despois en La Noche
cóntanos Borobó o argumento.
Helena e Daniel, parella de estudantes na Sorbona, emprenden
desde París unha viaxe en coche a
Compostela. Busca ela a esencia
europea. El, galego de nacemento, quere achegarse á súa mai enferma (dona dun pazo que empeña o seu patrimonio para pagar os
estudos do fillo). Participan no argumento entre outros moitos,
Roncesvalles, Carlomagno, o
Santo Grial, a raíña Lupa, Merlín
e como non Xelmírez! A viaxe remata ben. Rosalía antiga moza de
Daniel cede ante a nova parella.
No verán do ano 1953 sucédense os comentarios: “visitei a
don Fernando, faloume da película que probabelmente se fará máis
adiante, cun procedemento novo”
(14 de xuño), “Mandabas recorte
coa noticia da película. Sei que se
fará” (28 de xullo). O encargo
que lle fixera Suevia Films xa tiña mesmo título, Camiño de Santiago, e seguramente pensaban
estreala en 1954, ano xacobeu.
Que sucedeu con este texto?
Para ser alguén a quen non lle
gustaba á sétima arte non está mal,
non? As afirmacións que poñen en
dúbida o labor de xente que como
don Ramón Otero Pedrayo tanto
traballou pola modernidade na nosa cultura amosan cando menos,
certo grao de deixadez. E coidado
que xa hai quen chegou a Trasalba
preguntando se don Ramón tiña
tocadiscos e como lle dixeron que
na casa non había ningún aparato
deses xa foron por aí deducindo
que ao patriarca tampouco lle gustaba a música. Temos tendencia a
cuestionar todo aínda que sexa sen
probas. Parece que non estamos
orgullosos dos nosos escritores e
que temos medo de valoralos como se merecen.♦
Xosé Miranda

dedo. Leonor, en occitano Alíenor (seica algún ignorante se desgustou co nome catalán
da infantiña, cando esa é xustamente a súa
orixe), foi filla de Guillelme (Ghilhelm) X
de Aquitania, VIII de Poitiers, e de Aenor de
Châtellerault. Precisamente o seu nome,
lonxe de proceder do grego ou do árabe, pode sinxelamente ser occitano e debedor do
da súa mai: Alíenor sería Alia-Aenor, a outra Aenor, a segunda Aenor. Como sexa, foi
chamada polos franceses (os da lingua
d’Oil) Elléonore, e polos ingleses Ellionor e
Eleanor (xa se sabe que en inglés é dificilísimo escribir os nomes propios procedentes
doutro idioma: escritos de formas moi distintas soan igual). Alíenor debeu nacer no
ano 1122 e tivo unha irmá menor, Petronila,
polo que ela era a herdeira do ducado e do
condado, que incluían ademais a Gascuña
(ou sexa, unha gran parte do que hoxe se
chama Franza, mais daquela era de feito
independente, aínda que parte da Occitania
e ligado á norteña Franza).
É tan interesante a historia de Alíenor
que nos levará varios artigos tratala e teremos que ir por partes. Imos pola primeira.
Leonor era neta de Guillelme IX, aquel trobador que foi á primeira cruzada con Godofredo de Bouillon e que, nos descansos das
súas loitas cos árabes, compoñía poemas
obscenos (seica anda Darío Xohán Cabana
a voltas cunha tradución dos trobadores oc-

citanos, agardamos expectantes), como
aquel que di “Tant las fotei com auziretz/
cent e quatre-vinz et ueit vetz” (¡cento oitenta e oito veces!). Era, polo visto, “un dels
majors cortes del mon e dels majors trichadors de dompnas.” E “anet lonc temps per
le mon per enganar las domnas.” Tanto que
fixo construír en Niort un bordel no que as
rapazas tiñan que estar obrigatoriamente
vestidas de monxas. Namorou da condesa
de Châtellerault, Dangerosa (o nome cádralle que nin pintado), quen tiña unha filla,
Aenor. Guillelme mandou construír unha
torre nova no pazo ducal, chamoulle “Torre
Maubergeon” e fixo instalar nel a súa
amante, que a partir daquel momento foi
coñecida como “a Maubergeonne”. Para
cadralo todo, fixo que o seu fillo, o futuro
Guillelme X, casase coa filla dela, Aenor.
E, ademais, expulsou a súa muller lexítima,
Filipa de Toulouse (esto había traer moitas
consecuencias nas relacións duns occitanos, os de Toulouse, cos outros, os de Aquitania e Gascuña). Foi excomulgado.
Non sigamos agora con el, falemos do
fillo. Morreulle a muller, Aenor, e volveu
casar. Mais polo visto era público cornudo,
aburriuse e nun ataque de misticismo peregrinou a Santiago (si, a Santiago). E dise
que morreu en Compostela en Abril de
1137, reinando en Galicia (e en León, Castela e Toledo) Afonso VII, que xa se fixera

coroar emperador, e sendo bispo nada menos que Diego Xelmírez, nos seus últimos
anos. E aí temos a lenda de don Gaiferos,
que ao parecer morreu diante do sepulcro do
apóstolo. Gaiferos de Mormaltán é, sen ningunha dúbida, Guillelme X de Aquitania.
Pero outros din que, canso do mundo e
da coroa ducal, Guillelme retirouse a vivir
como ermitán nun bosque en Castelló. Foi
considerado santo e venerado co nome de
San Guillelme ata o século XVI. A min,
que son moi meu, gústame considerar que
o San Guillerme de Fisterra poida ser este
peregrino, que despois de Compostela seguiu viaxe e acabou alá, subindo a costas
a barrica de viño.
Seguiremos para ver como Alíenor
deu Leonor e como chegou a nosa heroína a raíña de Franza, Anglaterra e Irlanda.
Adiantemos só que todas as Leonores de
Castela, Aragón, Navarra, Portugal, Anglaterra, Sicilia e Austria, absolutamente
todas, proceden en liña xenética e en nome desta Leonor. Mais ningunha (salvo,
se cadra, a boa Leonor de Provenza, raíña
de Anglaterra, barcelonesa, que escribía
poemas en proençal e é venerada como
Santa Leonor) foi tan interesante e tan suxerente como ela, que era trasneta de Ferabrás (Guillelme IV Fierebrace) e de Cabeza de Estopa (Guillelme III). Pero será
outro día. Mentres, ¡viva a república!♦

Nº 1.197 ● Do 10 ao 16 de novembro do 2005 ● Ano XXVIII

Luar na Lubre en América
MAR BARROS

Xoán Carlos
Domínguez
Alberte
‘Este poemario
tamén é un canto
de vodas’
A.N.T.
Vén de saír do prelo As horas luminosas (Follas Novas Edicións), un poemario
onde está sempre presente
a ollada do mar e do amor.
Como xorde o libro?
Foi concibido nas illas
Azores no ano 2002. Dados
os acontecementos que viñeron despois, refírome á invasión de Iraq, o cumio das
Azores e o afundimento do
Prestige, que salpicaron a
materia do libro, vinme na
obriga de incluír unha nota
introdutoria. Bombardeouse
o Bagdad das mil e unha
noites co que eu dialogo no
libro e o mar do que falo tamén foi manchado. O libro
quere ser un cántico cósmico de enerxía positiva que
ten o mar como metáfora.
Gústame traballar nas imaxes nese sentido de representar a realidade.
Cal foi o motivo que o
levou a escribir?
Sentín a necesidade. Ademais acababa de casar e quixen abrir unha fenda de novidade, unha sorte de canto de
vodas que non estaba na literatura galega. Este é un
motivo engadido, só un máis,
que me levou a publicar.
No libro rende tributo a
grandes poetas que vencellaron a súa obra co mar.
Trato de dialogar con autores como Celso Emilio Ferreiro, Manoel Antonio, Bernardino Graña, Avilés de Taramancos, Martin Codax.
Consideraba necesario esa
homenaxe, porque os escritores somos froito do noso
traballo pero tamén das nosas lecturas.
Ademais desta segunda
incursión no eido da poesía
como creador, ten traducido ao galego textos de Bécquer, Ovidio e Esopo. De
que saúde goza na actualidade o eido da tradución?
De boa saúde pero ten
que mellorar. O ideal é que o
lector poda acceder aos clásicos en galego. É necesario
que as bibliotecas se doten
de libros e que se siga unha
política de tradución comprometida. E sería moi bo
que as novidades chegasen
ao mercado antes en galego
que en castelán.♦

XURXO LOBATO

Cando está a piques de cumprir vinte anos, Luar na Lubre bota unha
ollada á emigración para rescatar en Saudade, o seu novo disco, temas
que falan dunha outra Galiza, aquela que evolucionou da man de escritores, gaiteiros, pandereteiras e cantareiras da outra beira do Atlántico.
“Os galegos gañaron a súa batalla pola identidade, case perdida
na Galiza, na emigración e no
exilio americano. Descubriron
neste continente a súa identidade prohibida, negada, e paradoxos da vida, aqueles que a prohibían, que a negaban, perderon a
súa ao chegaren a América, onde todos, pasaron a ser chamados gallegos”. Con estas palabras Xurxo Martínez abre o libreto de Saudade, o novo disco no
que Luar na Lubre quere recuperar e render homenaxe ao legado musical e literario deixado pola emigración na outra beira do
Atlántico, descoñecido pola
maioría en Galiza e que está a
coller presenza en América.
O proxecto xorde na viaxe do
grupo a Buenos Aires en 2001,
cando o país enteiro estaba a sufrir o que se coñeceu como corralito. A presenza de galegos a
nivel social, político e cultural espertou o interese do grupo que,
nun intento de dar resposta ao
significado que ten Galiza en
América, foi recollendo “perliñas
musicais” por todo o continente.
Unhas pezas que agora tornaron
en disco tras catro anos de traballo na voz de Sara Vidal.
Máis que un disco etnográfico, Saudade é un traballo de investigación pasado pola peneira
creativa de Luar na Lubre, que
rescata pandeiradas dedicadas
ao Che, poemas de Celso Emilio
e de García Lorca, pezas que falan de nostalxia, de desterro e de
saudade.
Este é sen dúbida o álbum
máis internacional do grupo, onde o debut discográfico de Sara
Vidal vese arroupado por algun-

ha das voces máis destacadas
do panorama americano. Adriana Varela, unha das divas arxentinas do tango, interpreta o poema de Federico García Lorca
Cantiga do neno da tenda e a
voz da mexicana Lila Downs homenaxea, coas palabras de
González Tuñón, a un lendario
gaiteiro, probabelmente o Gaiteiro de Texas. Tamén participan
neste traballo a artista brasileira
Cira Airam e Pablo Milanés que
reinterpreta Tu gitana, unha peza
xa habitual no repertorio do grupo, do cantor portugués Zeca
Afonso. Nani García, Alfonso
Morán e Emilio Cao son a aporta
galega e Farruco Sesto, o ministro de Cultura de Venezuela,
descendente de galegos emigrados, recita uns versos da Pandeirada do Che, composta por el
mesmo e á que Xulio Formoso
lle puxo música hai máis de corenta e cinco anos, unha canción
que agora regresa aos nosos oídos despois de formar parte do
primeiro álbum de música galega
editado en Venezuela.
O resultado é, en palabras de
Bieito Romero, “un disco histórico, porque é o primeiro que se fai
nesta dirección”. “É un traballo
de dignidade, de mostrar unha
Galiza distinta a esa chorona e
rendida, unha imaxe que se lle
dá á emigración moi habitualmente”. O músico tamén sinala
que o disco terá continuidade,
porque “existe aínda moito material, mais non será o seguinte.
Cando a formación está a piques de cumprir vinte anos de
andaina na música, a incorporación da lisboeta Sara Vidal imprímelle “frescura e novos aires” ao

grupo. Para Bieto Romero, Luar
na Lubre non perdeu esencia
tras a marcha de Rosa Cedrón.
“Luar na Lubre é un proxecto de
longo recorrido polo que pasaron
xa diferentes voces. A de Rosa
non era a primeira”. O músico
amósase satisfeito co resultado.
A voz de Sara Vidal reforza, ademais, un dos piares nos que se
fixa este disco, o que se refire a
influencia das música do sur, ao
que se suma as sonoridades dos
que se deu en chamar países
celtas e os traballos dos galegos
en Latinoamérica.

Folk versus reivindicación
Nos últimos anos, se algo se lle
pode achacar ao folk é que se
está a inscribir no politicamente
correcto desbotando calquera tipo de crítica nas súas letras. Con
este novo disco Luar na Lubre dá
unha volta de torca presentando
o que se pode definir como o seu
traballo máis reivindicativo. Letras duras como a de Celso Emilio que musica Miro Casabella,
que critica a todos aqueles que
aldraxaron a imaxe de Castelao,
ou as de Xabier Cordal, na que
aborda a contradición que existe
entre o despoboamento das aldeas de Galiza e a ocupación
dos Sem Terra no Brasil.

Patrimonio esquecido
Cando cruzou o océano, esa
música tradicional que falaba
de Galiza tomou os acentos arxentinos en forma de tangos,
xeitos cubanos coas habaneras
e moitas outras influencias dun
continente rico en matices e en

sonoridades propias. Gaiteiros,
cantareiras e compositores, durante décadas foron confeccionando un rico patrimonio cultural que aínda segue a ser un
gran descoñecido. A pesar de
iniciativas como a da discográfica Ouvirmos, ubicada en Sarria,
ou o disco de Luar na Lubre, o
coñecemento e recuperación
do patrimonio musical composto en Latinoamérica polos galegos emigrados segue sendo unha das materias pendentes da
nosa música.
Ao ver de Bieito Romero, os
pasos cara a recuperación deste patrimonio “ten que dalos o
goberno galego”.”Na emigración hai un legado importantísimo. É xente preocupada, que
sente o país, pero que está esquecida, agás cando se achegan as eleccións”. Para o músico debería crearse, como noutros países, “unha institución
dedicada en exclusiva a conservar este material”.

Xira con Saudade
Vigo será a primeira cidade galega que escoite en directo o novo
traballo do grupo. Será o 15 de
decembro no Centro Cultural
Caixanova. Despois actuarán en
Madrid, Catalunya, Alacant, Holanda, Bélxica, para empezar en
2006 coa xira por América. “Esperamos que a acollida alí sexa
boa” comenta o músico. “Pinta
ben. Desde hai pouco están emitindo polo canal internacional da
TVE o noso vídeo Un bosque de
música e dende aquela non deixan de chegarnos mensaxes daquelas latitudes”.♦
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‘Xogamos a que estamos embarazadas?’
A.N.T.

Os nenos e as nenas sempre xogaron aos médicos. Agora xogan tamén ás embarazadas. A información chega aos máis pequenos que a reciben cos ollos moi abertos. Poden probar dándolle a ler (ou léndolle) aos seus cativos o novo libro Como nacemos, da serie Os Bolechas queren saber (A Nosa Terra).
O libro é único polo de agora en
galego, vai destinado aos menores de oito anos e o embarazo e
o nacemento aparecen vinculados aos personaxes xa clásicos
de Os Bolechas.
A recepción de Como nacemos non só está a ser boa, senón que tamén xera sorpresas e
esgotamento. O que isto escribe
leullo xa varias ducias de veces
á súa filla que non mostra aínda
trazas de fartarse.

Pero, é un tema complicado?
Hai que ter en conta o tabú que
rodeou a materia durante ben de
anos. Pepe Carreiro, autor do libro, responde: “Coñezo un pai
ao que, a primeira vista, lle pareceu algo crúo, sobre todo cando
se conta o de introducir o pene
na vaxina. Pensou que algunha
tía ou avoa se podía escandalizar, pero resultou que á nena encantoulle. A xente con algún temor, cambia ao ver como res-

ponden os nenos e eles reaccionan moi ben, con naturalidade e
sen malicia”. “Tamén hai que
pensar, engade o autor do libro,
que os nenos hoxendía xa vén
de todo na televisión e o mellor é
que os propios pais lle dean boa
información, de forma normal e
agradábel”.
Para a redacción deste libro
Carreiro documentouse con material procedente de distintos paises
e en distintos idiomas. Cómpre ter

en conta que ao Estado español
este tipo de libros chegaron con
bastante atraso. Os paises nórdicos foron nos anos sesenta os
abandeirados na materia.
A Pepe Carreiro preguntámoslle tamén se o conto da cigoña e o de que os nenos veñen
de París non era máis poético.
“Non está mal, responde. Pero
hai que dar tamén información
real. Dicir que a mamá ten a barriga inchada porque comeu

moito caldo é unha parvada. Podes facer un chiste de cando en
vez ou contar un conto, pero iso
non quita a importancia de dicirlle a verdade aos nenos”.
Pepe Carreiro lembra que Como nacemos está feito a partir
dos personaxes dos Bolechas, o
que lle dá “unha dose maior de
tenrura”. “Tamén se fala do preñe
da cadela, Chispa”, lembra o autor, “para darlle graza e porque é
algo que os nenos tamén ven”.♦

Bico, Musu, Beso, Petó
A.N.T.
“Por qué poesía, por qué para nenos e por qué en catro linguas?”
Esta é a pregunta que se fórmula
no propio prólogo do libro Trobalinguas. E desde ese mesmo
prólogo respóndese: “Porque a
poesía é capaz de servir de embaixadora, de mediadora”. A
obra xurdiu a partir dunha idea
de catro amigos poetas que escriben en catro linguas diferentes e
que agora decidiu dar a coñecer,
en edición non venal, a Asociación Española de Amigos do
Libro Infantil e Xuvenil.
Sara Moreno Valcárcel, autora do prólogo, considera que a
poesía, sobre todo a infantil, consigue transmitir sentimentos, aínda que non se comprenda de todo

o idioma. Tamén opina que os
nenos son os que menos prexuizos teñen a respecto da poesía.
O libro inclúe poemas de Miquel Desclot en catalán, de Antonio García Teixeiro en galego, de
Juan Kruz Igerabide en euskera e
de Ana María Romero Yebra en
castelán. Os propios autores versionearon aos distintos idiomas
os versos dos seus compañeiros,
de modo que, finalmente, cada
poema aparece publicado nas catro linguas e niso reside a orixinalidade desta obra, unha idea
que oxalá (palabra esta de orixe
árabe) se propague.
A continuación ofrecemos o
poema de Antonio García Teixeiro Un bico porque sí, nas catro
linguas.♦

   

Un bico porque si Musu bat bai

Un beso porque sí Un petó perquè sí

Un bico porque si
Un bico porque non
Un bico coma o lume
Un bico corazón
Un bico porque re
Un bico porque do
Un bico porque la
Un bico porque sol
Un bico do re mi
Un bico acordeón
Un bico do si fa
Un bico percusión
Un bico porque si
Un bico porque non.

Un beso porque sí
Un beso porque no
Un beso como el fuego
Un beso corazón
Un beso porque re
Un beso porque do
Un beso porque la
Un beso porque sol
Un beso porque mi
Un beso acordeón
Un bes do si fa
Un beso percusión
Un beso porque sí
Un beso porque no.

Musu bat bai
Musu bat hotz
Mus bat su bat
Musu bat hotz
Musu bat re
Musu bat do
Musu bat la
Musu bat sol
Musu bat do re mi
Musu bat trikitron
Musu bat do si fa
Musu bat danbor
Musu bat bai
Musu bat hotz.

Un petó perquè sí
Un petó perquè no
Un petó com el foc
Un petó tot ell cor
Un petó perquè re
Un petó perquè do
Un petó perquè la
Un petó perquè sol
Un petó do re mi
Un petó acordió
Un petó do si fa
Un petó percusió
Un peto perquè sí
Un petó perquè no.
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Peuples
et états
FRANCISCO CARBALLO

I

nevitábel algunha cavilación
na regueifa entre o PP e os
restantes partidos do
parlamento. A extensión interpretativa do Estatut do art. 2º
da Constitución do 78 e, en
xeral, do Título VIII, remexe
ideas, prexuizos e instancias
condutuais. Dou unha
titulación en francés porque
me agrada a obra de Roland
Breton, Peuples et États.
L’Impossible Éqquation.
Este autor, con sinxeleza e
brevidade, estuda “os pobos
hoxe presentes, ben nas súas
relacións internacionais, en
tanto que nacións, ben na vida
interna dos Estados, en tanto
minorías ou “pobos sen Estado”. Distingue entre nacións
imperiais, que determinaron a
historia de continentes
enteiros, nacións hexemónicas
nun subcontinente ou área rexional e nacións dun estado
soberano de expansionismo
menor.
Agora ben, en todos os
casos, a historia é fluída. Os
colectivos humanos non son
“entes invariábeis”; son históricos. Cando nun pobo sen
“Estado” emerxe a conciencia
de satisfacer nacesidades, de
abrirse a colectivos maiores
que os do Estado no que é
minoría, tales feitos han de
seren obxecto de análise
imparcial. Os Estados-nación
existentes non están dotados
de esencias eternas, son históricos. Os novos pobos nación
apoian a súa sensibilidade en
feitos devanceiros, en actos
significativos do pasado e do
presente, mais, en todo o
caso, expresan a súa
insatisfacción actual e o
dereito a novas formas de
convivencia. As alusións ao
pasado son significativas, a
decisión no presente é un dereito universal.
Instalarse nos debates sobre a nación como sinónimo
de soberanía e dereito a ser
Estado, é evidenciar unha
mentalidade esencialista,
antihistórica, inmobilista. As
configuracións políticas que
están a advir son novas. A soberanía pode ser compartida.
A “Societas Europea” é apta
para responder ás emerxentes
consciencias de colectivos
que, durante séculos, non formaron Estados, e que agora
poden pertencer á UE harmonicamente.
A cordura das análises de
R. Breton é unha boa luz para
os europeos: nada do pasado é
inmóbil, nada do presente é
obra do maligno. Os pobos,
os cidadáns, avanzan, toman
conciencia da xusta igualdade
real e dos obstáculos que eles
e os seus devanceiros soportaron. Queren seren cidadáns de
primeira, sen atrancos; non
soportan seren obxecto de
medidas do capital financeiro
que xoga cos territorios, as
persoas e as conciencias. Paz,
estudo e razón.♦

A Ucha das Horas

Felipe Senén

Centenarios
Na Galiza dos meses que veñen,
moitas cousas estarán de conmemoración e centenario. Revisando
as páxinas das efeméredes atoparemos que van 150 anos das revoltas
precursoras do 1846 cos Mártires
de Carral e o conseguinte Convite
de Conxo co brinde e os poemas de
Eduardo Pondal. Tamén os comezos do século XX nas urbes portuarias e mesmo do interior tiveron a
súa importancia por estar abertas ao
acontecer europeo. Todo o que se
expresa nas arquitecturas ou na lectura dos autores de entón e que hoxe son clásicos: a condesa de Pardo
Bazán, Manuel Murguía, Rosalía,
Curros, Pondal... enxergar a obra
dos pintores, escultores, incluso
dos artesáns das chamadas artes decorativas, escoitar a música, ollar as
fotografías feitas por Sellier e outros fotógrafos de sona entón, os
que tamén se gababan de saber das
artes do cinematógrafo, novísimos
espectáculos de salón que rivalizaba en público coas obras de teatro,
cos populares titiriteiros ou cos improvisados e esperados sermóns e
“apropósitos” para tempos de Entroido. Ambiente aquel de señoras
almidonadas, de señores con chapeau e chalina, de rebotica intelectual arredor dun braseiro no inverno e no verán na trastenda, á frescura, baixo o emparrado. Cando tamen nas loxias masónicas se tramaban utopías e símbolos para un
mundo máis comedido e harmónico. Polo porto ían e viñan entre militares, estibadores, mariñeiros e
serventes, indianos de traxe branco,
canottier e dourada leontina... outros máis humildes, coa faciana
acochada baixo a gorra, o seu morral atado ao caído e portado ás costas... Nese ambiente e cos ventos
traídos dende La Habana tamen se
xestaba a Academia Galega, que
para o ano que vén cumpre o seu
século de vida, tamén no Club Calvet se forma o primeiro Real Club
Deportivo, ensinando o xogo do
fútbol que tanto futuro traería tras
de si. E nese mesmo acontecer, entre as nacentes empresas que, aproveitando a febre da identidade, usan
voces e ideais “de Galicia”, nace tamén a cervexeira Estrella de Galicia. Consecucións do romanticismo
que nos adentran no ferver do mo-

Equipo do Deportivo da Coruña no ano 1930.

dernismo, aberto a tantas encrucilladas nas buscas ou “ismos”. Un
dos camiños escolleitos polos “inadaptados” exquisitos, dandys e
exóticos é ir máis alá do París da
Torre Eiffel, do New York que desafía os ceos, urbes que impoñen as
modas. Téntase ir máis alá da India
de Rabindranath Tagore ou do
Exipto que sorprende cos seus
achados arqueolóxicos, búscanse,
pois, as orixes, a identidade e algúns atópana nas raiceiras musulmás, outros nas invencións célticas
que incorporan ao repertorio cultural, Galiza móvese por eses ventos:
“Érguete Galiza e anda, como en Irlanda... como en Irlanda...”, paraiso
da cervexa Guinness, “rubia” ou
“morena”, patrimonio nacional,
coa que converxen en pubs música
de violín e acordeón coa expresión
dos máis ancestrais instinto: o baile
en roda, brincando e caendo en xenuflexión... Algo así escribía o cronista do século I Strabón respecto
ás liturxias das noites de plenilunio
nestes confins que miran o Mare
Tenebrosum, cando os habitantes
castrexos se reunían por orde de
idades, danzaban ao son do aulos
ou salpiga, especie de frauta pastoril, ou gaita? e bebían un líquido,
Zythos, que algúns investigadores

asocian coa sidra, para gloria dos
asturianos e outros, os máis, coa
cervexa... bebida e elixir que libera
e alegra os que a toman e que os arqueólogos din ten a súa orixe en
Sumeria, obtida mediante a fermentación de graos de semente,
sistema perfeccionado polos exipcios. Saberes que, con outras achegas orientais os celtas transportan.
Os centroeuropeos, herdeiros das
culturas de Hallstatt e La Tene e tamén da sabiduria dos frades bieitos, no seu “a Deus rogando e co
mazo dando”, coidan a fabricación. Pois velaí as cervexarías de
Hamburgo e de toda Alemaña, nos
séculos XVIII e XIX incorporando
os novos inventos, como o da máquina de vapor e o sistema Pasteur
para a fermentación alcólica do
mosto da malta de cebada, sumando lúpulos e coidados filtrados, para resultar o elixir dourado e escumoso para que un posmoderno
Obelix de bandullo cervexeiro
comparta a súa festa e fin de semana, entoando o Lily Marlene derriba dunha mesa de madeira, aventando coas mans a unha e outra
banda a xerra de cervexa.
Vénse dicindo que a febre da
cervexa espállase no século XVI
por un “Imperio no que non se

poñía o sol” , será por orde de
Carlos V, bo gastrónomo e polo
tanto bo bebedor, quen montou
unha fábrica cervexa en Yuste
para o uso da Casa Imperial...
Cousa de Reis. É a partir do
1900 cando se estabelecen as
grandes compañías cervexeiras:
Mahou, Águila, Cruzcampo e tamén Estrella Galicia. Isto non é
máis que cousa de arqueoloxía
industrial, de socioloxía e polo
tanto de historia que por mor dos
centenarios irase clarificando
máis para coñecernos mellor.
Niso da cervexa, os galegos
temos moito que dicir polo mundo adiante. Velaí que na mesma
Lisboa de Fernando Pessoa, no
barrio alto, perto do Carme está a
Cervexaría da Trindade, reaproveitando o que foi refectorio dun
vello convento. Espazo azulexado, punto de encontro para quen
teña as ansias literarias ou as nostalxas de fado, que como un nubeiro invaden os barrios que miran o Teixo. O certo é que Galiza,
cervexa por medio, ten contribuído a espallar ese feito “céltico”
de desintimidación e solidarización, tan necesario, pero tamén,
no desnorte, ameazado pola cultura do adulterado botellón.♦

MEMORIA DE FERRO
Antón Patiño Regueira
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
Nas entrañas do Merlín
Cincuenta anos hai da publicación
da obra Merlín e familia, de Álvaro Cunqueiro, libro fundamental
non só para entender o universo
literario do seu autor senón para
modernizar as letras galegas. A

editorial Galaxia e a Consellaría
de Cultura celebran o feliz aniversario cunha exposición interactiva
sobre a Miranda fantástica pero
tan real. Até o 30 de novembro no
Museo do Pobo Galego.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

Outono Fotográfico
Na edición deste ano podemos gozar
de 36 exposicións individuais e 21
colectivas en 15 cidades e vilas de
todo o país. En OURENSE temos, no
Centro de Maiores de Caixa Galicia
até o domingo 13, Mi ciudad, tu ciudad, nuestra ciudad, imaxes realizadas polos socios do propio centro;
até o martes 15 pódense ollar as
mostras Mal de corpo, de Fran
Herbello na Casa da Xuventude; no
Studio 34, Olladas de Susana Baños, Alfonso Cousido e Marta
García Calvo; Estranxeiros?, de
José Rodríguez Romay na sala da
Fundación Caixa Galicia; no Liceo
os mellores traballos do V Concurso
de Fotografía Clube Alpino Ourensán Ollar; e, no Ateneo, os traballos
presentados ao Galicia en Foco; o
Edificio Politécnico acolle até o venres 18 a colectiva Mulleres vistas
por mulleres. Anacos da cidade; o
Museo Municipal a FotoPres´05 da
Fundación La Caixa; e o parque de
San Lázaro, Revela, de Lorena Ros
e Xulio Villarino, até o domingo 20;
a asociación Amencer: Encontros e
desencontros nas mareas, de Antonia Mª López; até o venres 25 estará instalada na asociación de veciños
As Eiroás a colectiva Olladas dun
Barrio; e até final de mes en Alterarte, espazo artístico da Universidade de Vigo podemos ver a mostra
Accións Experimentais, de Berio
Molina; na libraría Eixo, Gigantes,
de Nicanor García; no café teatro
Xesteira, Mesquitas, de Alberto Porres; e no café Plaza os traballos do
8º Concurso Bodegas Docampo. Na
Casa da Cultura de BARBADÁS temos, até o venres 25, a mostra Diversidade na cor, de Antonia Mª
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, até o martes
15, Imaxe e palabra II, de Juan Cid.
Na Casa da Xuventude de CHANTADA, até o venres 19, Al sur de África
y América, de Carretta Nunzio. No
Centro Cultural da GUARDA, As cores da paisaxe, de Honorio Rodríguez Álvarez, até o domingo 27. No
Edificio Administrativo da Xunta en
LUGO Arborescencias, de Eduardo
Ochoa. Até final de mes podemos
ollar en MACEDA as mostras Mercado Común, de César Carballo, no
café Ambigú; Os Outros, de Eladio
Osorio Montenegro, no café O Carro; Desde Mi tierra, de Carolina
Casares, e Photo-Visión, de Francisco Menjivar, no Castelo; Frente
a frente, de Ruth Beltrán Muñoz,
na Cervexería; e A natureza humana, de Xoán Piñón, no Edificio
Multiusos. En MONFORTE DE LEMOS preséntase, na Casa da Cultura,
a mostra Flores silvestres do val de
Lemos, de Jesús Rodríguez Montero, até o martes 15. Nos Baixos do
Concello de PONTEDEUME Instantes
e instintos, de Diego Vázquez Iglesias. No Museo Etnolóxico de RIBADAVIA, Badías: Caboverdianas na
Mariña, de Luzia Oca. No centro
Santa Leonor de TRIVES Aqueles
anos mozos, de Tomás Vega Tato.
Na sala Caixanova de VILAGARCÍA
DE AROUSA, Periferias, de Xaquín
Rosales. A Casa da Cultura e Xuventude de XINZO DE LIMIA acolle a
mostra 30 Miradas, da Escola de
Imaxe e Son da Coruña. Para coñecer o programa completo visitar
www.outonofotografico.com.♦

Fernando X. Costas Goberna (I. Estudos Vigueses) faráo sobre Petroglifos e embarcacións; ás 12,30, Xosé L.
Villar Pedreira (I. Estudos
Miñoranos) sobre Val Miñor.
Arte rupestre e esquecemento; ás 16,30, Fernando Carrera Ramírez (U. de Vigo)
sobre Arte prehistórica no
NO peninsular: conservación
e xestión; ás 18, Antonio P.
Batarda Fernandes, (Parque
do Vale do Cõa, Portugal) sobre Conservação da arte rupestre do Vale do Cõa. Problemas, desafios e possiveis
soluções; ás 19,30 haberá unha mesa redonda e, ás 20,30,
o Director Xeral de I+D da
Xunta, Salustiano Mato,
clausurará as xornadas.

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.

Boiro
Boiro
■ EXPOSICIÓNS

BIENAL DE GRAVADO
CAIXANOVA
As obras premiadas nas diferentes edicións deste certame, entre os anos 1991 e
2001, pódense ollar na Casa
da Cultura até o domingo 27.

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

Allariz
■ EXPOSICIÓNS

XOSÉ COLLAZOS
As
fotografías
de Kati
Horna sobre
a guerra en
España
pódense
contemplar
no Arquivo
do Reino de
Galicia na
CORUÑA.

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

Baiona
■ ACTOS

ARTE RUPESTRE
Vense celebrando, desde o
luns 7 na Capitanía Marítima,
esta Semana da Ciencia de

Galicia adicada a Arte Rupestre Galega: Conservación e
Patrimonio. Con este motivo
podemos contemplar a mostra de fotos, calcos e debuxos
de 18 a 20 h. Este xoves 10 ás
20,30, Antonio de la Peña
Santos (Museo de Pontevedra) falará sobre Arte rupestre
galega: un caso de esquizofrenia; o venres 11 á mesma
hora, Ramón Fábregas Valcarce (U. de Santiago) faráo
sobre O tempo dos petroglifos. O sábado 12 ás 10, Xosé
M. Rei García (Dirección
Xeral do Patrimonio) falará
sobre O parque arqueolóxico
de Campolameiro; ás 11,3o,

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

Cambados
■ EXPOSICIÓNS

ANTÓN SOBRAL E
O MAR

Até o martes 22 esta mostra pode ollarse na galería Borrón 4.

D E

C U L T U R A

A Coruña
■ ACTOS

AS FRONTEIRAS
DO EXILIO
O salón de actos da Fundación Luís Seoane acolle o I
Foro Internacional do Exilio, no que participan importantes persoeiros. Este xoves
10 ás 20 h. Ana González
Neira, da Universidade de
Genoa, falará sobre Revistas
dos refuxiados españois en
Europa e América, e Santiago Carrillo, ex Secretario Xeral do PCE, sobre A oposición
ao franquismo dos partidos
políticos no exilio; o venres
11 Alicia Alted, da UNED,
trata o tema do Exilio e a pervivencia das identidades, e
Miguel Anxo Fernández, da
Universidade de Vigo, introducirá o tema do Cine e exilio, coa presentación das películas de Carlos Velo; o sábado 12 ás 11 h. teremos a Mª
Antonia Pérez, da Universidade da Coruña, para falar de
Revistas dos refuxiados galegos en América, e a Alet Valero, da Universidade de Toulouse, que faráo sobre O exilio
español en Europa; o luns 14
tocaralle o turno a Margarida
Ledo, da USC, co tema O exilio galego en Venezuela, e o
seu magnífico documental
Santa Liberdade; o martes
pechan os encontros coa conferencia O exilio científico, do
Doutor en Historia e mestre
Ricardo Gurriarán.

E

E S P E C T Á C U L O S

Iberojazz
Iberojazz
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 tem-

pos.Dentro deste ciclo, na CORUÑA,
no Forum Metropolitano estará, este
xoves 10, Alberto Conde Trío; e o
venres 18, Funklab; grupo este que
irá, o sábado 19, ao Manteca de VIGO, como parte do Outono Jazz.♦

La Habitación Roja

O grupo valencián continúa de xira.
Este venres 11 estará na Fábrica de

Chocolate de VIGO; e o sábado 12
no Playa Club da CORUÑA.♦

Xira de Nancys Rubias
A transgresora e divertida banda
Nancys Rubias presenta as cancións do seu primeiro disco o vin-

deiro venres 18 na Iguana Club de
VIGO; o sábado 19 escoitarémola
na sala Playa Club da CORUÑA.♦

■ CINEMA

EL CRIMEN DE CUENCA
È a película de Pilar Miró
que o CGAI proxectará este
xoves 10 ás 20,30 dentro do
ciclo Cine Español 1973-80
que, o luns 14 tamén ás 20,30,
pasará La vieja memoria, de
Jaime Camino. No ciclo Fóra de serie, este venres 11 ás
18 proxectarase Gertrud, de
Carl Th. Dreyer e Domicilio
privado, de Severio Constanzo ás 20,30; o sábado 12 poderemos contemplar as mesmas fitas en horario invertido.
O ciclo Don Quixote(s) tráenos o martes 15 ás 20,30 a película de Robert Helpmann e

Rudolf Nureyev, Don Quixote; e o mércores 16 a de
Rafael Gil, Don Quijote de la
Mancha. Máis información
en www.cgai.org.

no museo de María Pita.

■ EXPOSICIÓNS

XABIER TOUBES

KATI HORNA
Até final de ano o Arquivo
do Reino de Galiza reúne as
impresionantes imaxes desta
fotógrafa, realizadas durante
a Guerra Civil Española.

JUANA DE VEGA
La gran dama del primer
progresismo español é o título da mostra que se pode ollar

MANILLA
Fotografías de Ricky Davila no MACUF.
A Fundación Luis Seoane
alberga a súa mostra baixo
o título de Global.

MARGARET
BOURKE WHITE
A Fundación Caixa Galicia
expón as súas fotografías.

ENRIQUE BRINKMANN
O gravador malagueño
mostra o seu traballo, baixo

Carteleira
Carteleira

☞

MACH POINT. Un
profesor de tenis casa
coa filla dun home de clase alta, que lle dá un traballo. Todo
vai moi ben até que se lía coa
ex moza do seu cuñado. Comedia de Woody Allen con algúns
tópicos para facerlle a rosca
aos ingleses.

☞

☞

☞

☞

☞

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.

rrente (Santiago Segura) debe
protexer a 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 divorcios 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.

☞

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.

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.

☞

☞

TORRENTE 3. O
PROTECTOR. J.L. To-

PRINCESAS. A historia
de dúas protitutas con vi-

das 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 dos contos que lle
relataba seu pai ao durmir aparéceselle para matar os seus seres
queridos. Terror previsíbel, moitas veces repetido.♦
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Semana Internacional da Maxia
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, abriu o luns 7
cunha esposición de Magos do
Mundo, presentada por Paulino
Gil, no hotel Méndez Núñez Desde o día 8 e até o 10 as actuacións
dos magos 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.♦

Gorda!
O Pazo da Cultura de PONTEVEDRA
acolle, este sábado 12, a representación da obra de Neil LaBute, dirixida
por Tamzin Townsend e con Luis

Merlo, Teté Delgado, Iñaki Miramón e Lidia Otón no reparto. O domingo 13 poderemos ollala no Auditorio Municipal de VILAGARCÍA.♦

o título de Cartografías, na
galería Ana Vilaseco. A súa
obra destaca pola sutileza,
sensibilidade e naturalidade, introducindo como soporte a rede metálica.

REIZENTOLO
A galería Pardo Bazán acolle, até este venres 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, para aportar novas lecturas da historia da arte galega do
s.XX, amosando dados que
permitan reconstruír unha historiografía alternativa ao discurso oficial. 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.

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

NOVO MACUF
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–.

GALEGUIDADE
UNIVERSAL

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 X. Barreiro, U. Lugrís,
Helena Gago, R. Úbeda, T.
Grandío, Abelenda, Buciños,
Laxeiro, Virxilio, E. Granell,
Souto ou Xaime Quessada.
Até o 19 de novembro.

MANUEL COBAS
O Liceo acolle unha mostra
dos seus traballos.

LOMARTI
Pinturas e esculturas na galería Volter.

Mª XESÚS DÍAZ

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

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

■ MÚSICA

LOS DELTONOS
Tocan este venres 11 no
Playa Club.

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

■ TEATRO

Lugo

METAMORFOSIS

■ ACTOS

A compañía catalana La
Fura dels Baus presenta
este espectáculo o venres
11 e sábado 12 no teatro
Rosalía de Castro.

TOLOS DE IDA E VOLTA
O Clavicémbalo acolle este
venres 11 ás 11 h. unha nova edición da Noite de tolos.

Ferrol
Ferrol

■ EXPOSICIÓNS

■ CINEMA

A LUZ DA MODA
Até o luns 21 pode ollarse esta
mostra no Museo Provincial.

ORQUESTRA SINFÓNICA
DE LITUANIA
O Auditorio Municipal Gustavo Freire acolle o concerto
desta formación, considerada
como unha das mellores de
Europa e dirixida por Robertas Servenikas, o mércores
16 ás 20,30, mercede ao Concello e Caixanova. Entradas á
venda (12 euros) en www.caixanova.es ou na billeteira telefónica 902 504 500.

Oleiros
Oleiros
■ EXPOSICIÓNS

NATUREZAS
MESTURADAS
O Castelo de Santa Cruz
acolle as fotos de paisaxes
de Xela Lariño e Manuel
Barral, até este sábado 12.

25 de novembro no Claustro
do convento dos Dominicos.

Poio
■ EXPOSICIÓNS

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

■ EXPOSICIÓNS

CORES DO MAR
DE GALICIA

TRAVESÍAS

As fotos dos fondos mariños
de Xosé Luís González que
obtiveron, entre outros premios, o do IX Campionato do
Mundo de Fotografía Submariña de Marsella no 2002, están expostas no Centro Cultural até o 25 de novembro.

A Museo de Pontevedra, na
rúa Sarmiento 51, acollerá
até o 11 de decembro a
mostra Galicia, terra de
navegantes.

65 PINTURAS,
65 DEBUXOS
De Xosé Mª Barreiro até o
domingo 20 de novembro
no Pazo da Cultura.

■ CINEMA

MICROSCOPÍA

A GUERRA CIVIL

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

Ourense
Ourense

ASIA
Podemos visitar esta retrospectiva de pezas pertencentes ás coleccións do Museo Nacional de Artes Decorativas até este domingo
13 no Museo Provincial.
■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

LIDIA PUJOL

COLECCIÓN
CAIXA GALICIA

O martes 15 ás 20,30 h.
proxéctase esta fita no Ateneo Ferrolán.

JOAQUÍN VILLALBA
A súa pintura pode ollarse
na galería Sargadelos.

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

■ EXPOSICIÓNS

MANUEL EBRA

Padrón

A sala Puerta 11 acolle as
súas pinturas.

■ EXPOSICIÓNS

GRÁFICA NA ESPAÑA
CONTEMPORÁNEA

ORQUESTRA SINFÓNICA
DE LITUANIA

Pertencente á Colección
Caixanova, exhíbese até o

O Pazo da Cultura será o escenario do concerto desta

O LADRÓN
DE BICICLETAS

A MÚSICA NA
COLECCIÓN CAIXANOVA
Co gallo da inauguración da
nova sede de Toxos e Froles,
poderemos admirar esta selección de obras, de entre as

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

O Porriño
■ EXPOSICIÓNS

Ordes
Dentro do ciclo que organiza
a Fundación Enclave, este
venres 11 ás 20 h. no Centro
Comarcal proxéctase a fita
Libertarias, con coloquio
posterior. O vindeiro venres
18 poderemos ollar Tierra y
Libertad, de Ken Loach.

formación, considerada como unha das mellores de Europa e dirixida por Robertas
Servenikas, o xoves 17, baixo o patrocinio do Concello
e Caixanova. Entradas (12
euros) á venda en www.caixanova.es ou na billeteira telefónica 902 504 500.

Pontevedra

A II edición do ciclo Con
Voz Propia presenta este
venres 11 ás 21 h. no Pazo
da Cultura a quen está considerada como a gran promesa da canción de Catalunya, que presentará o seu
traballo de debut Laie, con
temas vencellados á poesía
e música mediterránea.

■ MÚSICA

MUTENROHI
A banda ourensá dá un concerto este venres 11 ás 23 h.
no bar Liceum para presentar
o disco ...E van dez, co que
celebra os seus dez anos de
existencia mesturando temas
tradicionais e sons actuais.

Porto
Porto do Son
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 05
As obras do prestixioso premio sobre a natureza, recoñecido como o máis importante do mundo, organizado
pola BBC Wildlife Magazine
e o Museo de Historia Natural de London, van estar expostas até o domingo 27 na
Casa da Cultura.

Redondela
■ EXPOSICIÓNS

ANACOS DO CAMIÑO
Pinturas de Xesús Camese-

X Festival de Cine Independente

Cineuropa
Cineuropa 05
O festival de cinema de SANTIAGO
protagoniza a actividade cultural
da capital galega até final de mes.
Este xoves 10 proxéctase no teatro
Principal Ordet, de Carl Theodor
Dreyer; La casa de mi abuela, de
Adán Aliaga; Batalla en el cielo,
de Carlos Reygadas; Inside deep
throat, de Fenton Bailey e Randy
Barbato; e La piel vendida, de Vicente Pérez Herrero. O venres 11
poderemos ver de novo Inside deep throat; Funny games, de Michael Haneke; Chihwaseom, de
Im Kwon-Taek; Free Zone, de
Amos Gitai; e L´esquive, de Abdellatif Keniche. O sábado 12
Vento di terra, de Vicenzo Marra; L´esquive; Batalla en el cielo; Saraband, de Igmar Bergman; e Water, de Deepa Metha.
O domingo 13 Free Zone; The
world´s fastest indian, de Roger
Donalson; Saraband; Hermanas,
de Julia Solomonoff; e Gertrud,
de Carl Theodor Dreyer. O luns
14 Gertrud; Vento di terra; Water;
Hak Seh Wui, de Johnnie To; e
Demonlover, de Olivier Assayas.
O martes 15 celébrase a gala Pre-

■ MÚSICA

Travesías.
Galicia
terra de
navegantes
é unha
mostra que
podemos
contemplar
en
PONTEVEDRA
e VIGO.

mio Cineuropa que este ano se lle
vai conceder a Luís Tosar, e na
que se vai proxectar GalatasarayDépor (One day in Europe), do
director alemán Hannes Stöhr. O
mércores 16 continúan as sesións
coas fitas Pang é asr, de Samira
Makhmalbaf; Hermanas; Hak
Seh Wui; The soul of a man, de
Win Wenders; e The Dark, de
John Fawcett. O xoves 17 poderemos ollar The Hulster, de Robert Rossen; The Dark; The soul
of a man; The waiward cloud, de
Tsai Ming-Liang; e Esperando la
carroza, de Alejandro Doria. O
venres 18 Jag ár nyfiken: en film
i gult e Jag ár nyfiken: en film i
blatt, de Vilgot Sjöman; The soul
of a man; Iluminados por el fuego, de Tristán Bauer; e The
waiward cloud. Na sala Yago temos este xoves 10 O lapis do carpinteiro, de Antón Reixa; 13 badaladas, de Xavier Villaverde;
L´esquive; Malas temporadas, de
Manuel Martín Cuenca; e À
bout de souffle, de Jean-Luc Godard. O venres 11 La piel vendida; Más allá de la alambrada:

Mathausen, de Paul Vergara;
Naina, de Shripal Morakhia; Saraband; e Batalla en el cielo. O
sábado 12 Días Azules, de Israel
Prieto; Hermanas; Pang é asr;
Free Zone; e Inside deep throat.
O domingo 13 Benny´s video, de
Michael Haneke; Vento di terra;
Water; Hak Seh Wui; e Demonlover. Na sala da Fundación Caixa
Galicia podemos ollar o luns 14
Esperando la carroza; o martes
15 In einem jahr mit 13 monden,
de Rainer Werner Fassbinder; o
mércores 16 Jag ár nyfiken: en
film i gult e Jag ár nyfiken: en
film i blatt; o xoves 17 Sanfermines 78 de Juan Gautier e José
Ángel Jiménez; e o venres 18 Othello, de Stuart Burge. Localidades á venda na billeteira telefónica
do 902 504 500, www.caixanova.es e a partir das 15 h, no despacho de billetes do teatro Principal,
a un prezo de 3 euros. Existen abonos para dez películas por 20 euros. O programa pode sufrir variacións, para consultar a carteleira
diaria e horarios visitar http://cineuropa.compostelacultura.org.♦

Con carácter internacional,
celébrase en OURENSE até o
sábado 19 nos cines Dúplex,
e Cinebox, no teatro Principal, no Auditorio Municipal
e no C.C. da Deputación. O
festival inaugúrase o sábado
12 no Auditorio Municipal
coa estrea de GalatasarayDépor (One day in Europe), do director alemán
Hannes Stöhr, que conta
coa participación dos actores galegos Miguel de Lira,
Luís Tosar, Mónica García, Víctor Mosqueira e
Branca Cendán. Nestes dí-

as poderemos ollar dentro
das diferentes seccións
competitivas 60 curtametraxes, 10 documentais, e 10
longametraxes entre as que
están Manderlay, de Lars
von Trier; The hidden blade, do xaponés Yoji Yamada; ou Mongolian ping
pong, do chinés Ning Hao.
Ademais este ano o festival
rendirá, dentro do Ciclo de
cine en feminino, unha homenaxe á actriz e actual presidenta da Academia de Cine, Mercedes Samprieto, o
luns 14 ás 20 h. no teatro

Principal, no que se vai proxectar Lugares comunes,
de Adolfo Aristarain. O
mércores 16 o actor portugués Joaquim de Almeida
recollerá o Premio Internacional do Festival de Cinema Independente de Ourense, recoñecemento honorífico que o certame concede
con motivo da conmemoración do seu décimo aniversario, nunha gala especial
que terá lugar no teatro
Principal e na que se proxectará a fita Adán y Eva,
de Joaquim Leitão.♦

Cinema de Autor
O ciclo de cine da Fundación Caixa Galicia, con
entrada libre até completar
aforo, ofrécenos nas súas
sedes a seguinte programación: en FERROL o luns 14
ás 20 h. Senderos de glo-

ria, de Stanley Kubrick;
en LUGO este xoves 10 tamén ás 20 h. Abre los ojos,
de Alejandro Amenabar;
película esta que tamén poderemos contemplar en VIGO o domingo 13 á misma

hora; en OURENSE, tamén
ás 20 h, o martes 15 poderemos contemplar Tormenta blanca, de Ridley
Scott; que poderemos ver
en PONTEVEDRA o próximo xoves 16 ás 21 h.♦

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
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lle Ben até o venres 25 no
edificio Multiusos.

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

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

Ribadeo
■ MÚSICA

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

BUCANERO
Esta compañía representa
Por un millón de dólares o
domingo 13 ás 20,30 h. no
Auditorio Municipal.

Convocatorias
II PREMIO XURXO LOBATO

XI PREMIO VICENTE RISCO

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

A asociación de Antigos Alumnos do
Instituto de Monelos organiza este concurso de fotografía dirixido ao alumnado de Educación Secundaria de Galiza.
De xeito especial, existirá outro apartado aberto aos ex-alumnos do centro.
Poderán presentarse un máximo de tres
fotos por participante, de tema libre, en
branco e negro ou cor, dun tamaño de
18 x 24 cm en papel fotográfico, que
levarán por detrás, nunha etiqueta adhesiva o pseudónimo do autor e un título. Enviaranse nun sobre grande no que
se introducirá outro cos dados persoais
do alumno e o enderezo do centro escolar, antes do 31 de decembro, ao IES
Monelos (ExMonelos) rúa Montes 62,
15009 da CORUÑA. Os participantes
optarán a un primeiro premio consistente nun diploma e unha cámara dixital, e a un segundo e terceiro dotados
de diploma e material fotográfico. Os
ex-alumnos premiados tamén recibirán
unha cámara dixital, diplomas, material
fotográfico e libros de fotografía.

Co obxectivo de honrar a memoria do
ilustre persoeiro e de axudar á consolidación da nosa cultura e á normalización
lingüística do galego, os concellos de
Allariz e Castro Caldelas e máis as Fundacións Sotelo Blanco e Vicente Risco
organizan este certame de ciencias sociais, dotado con 6.000 euros, e ao que
poderá concorrer calquera persoa que o
desexe, sen distinción de nacionalidade
ou idade, que presente o texto, de carácter inédito, en lingua galega conforme ás
normas da RAG e que traten do estudo
do ámbito galego desde o punto de vista
da historia, antropoloxía, sociolingüística, economía, socioloxía ou outra disciplina das ciencias sociais. Os traballos
terán unha extensión mínima de cento
cincuenta páxinas e máxima de trescentas, tamaño folio e mecanografadas a
duplo espazo, e presentaranse por quintuplicado, en sobre pecho e baixo plica,
antes do 15 de decembro remitíndoas á
Fundación Sotelo Blanco (San Marcos
77, 15820 SANTIAGO DE COMPOSTELA).

A Casa da Xuventude de CHANTADA
organiza este certame no que poden
participar todas aquelas persoas interesadas, cun mínimo de 2 fotos por
autor e un máximo de 4, en branco e
negro ou cor, e de tema libre, cun
premio especial para a mellor imaxe
que teña como tema a natureza. O
prazo de entrega remata o 22 de novembro e os premiados recibirán unha cámara dixital, unha pantalla LCD
de televisión, prismáticos e un trofeo. Para máis información pódesee
chamar ao teléfono 982 441 614.

BOLSAS ALBAN
PARA LATINO-AMERICANOS
Aberta a IV convocatoria para presentación de candidaturas a bolsas de estudo ou formación especializada para o
ano académico 2006-07. O Programa
Alban ten como obxetivo reforzar a
cooperación entre a Unión Europea e a
América Latina na área do Ensino Superior e engloba estudos de pós-gradu-

ción e de formación de alto nivel pra
profisionais, futuros cadros dquela rixión, en institicións ou cenros na
Unión Europea. A educación / formación terá lugar no ámbito de proxectos
de mobilidade envolvendo universiades, centros e institutos de dormación
superior e outras organizacións, incluindo empresas interasadas na formación ou recalificación prosional superior dos seus cadros. Será criada unha rede de ex-bolseiros (Rede Alumni)
baseada na experiencia de mobilidade
de latino-americanos que teñan beneficiado de unha bolsa na Unión Europea.
Esta rede estará aberta á participación
de ex-bolseiros do Programa Alfa e a
outros estudantes ou profisionais que
teñan beneficiado de programas de cooperación entrea as dúas rexións. O
prazo de presentación de candidaturas
remata o 22 de decembro. Máis información na Comisión Europea: E-mail:
europeaid-infoalban@cec.eu.int http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alban♦

Samos

Co gallo da
mostra que
sobre Frida
Kahlo acolle
a Fundación
Caixa
Galicia en
SANTIAGO,
tamén
podemos
disfrutar
dun ciclo de
cine e outro
de música
mexicana.

■ EXPOSICIÓNS

dade. Máis información en
d5@achocolataria.com.

■ TEATRO

HISTORIA DE DÚAS
RECUPERACIÓNS

MERLÍN E FAMILIA

A compañía Elena Córdoba presenta esta peza na sala Nasa desde este xoves 10
ao sábado 12 ás 22 h.

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
este domingo 20 no Museo
do Pobo Galego

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

Santiago
■ CINEMA

O ESTUDO E OS
AMIGOS DE GRANELL

EL GAVILÁN
DE LA SIERRA

Dentro do ciclo adicado ao
cinema mexicano, ao tempo da mostra de Frida Khalo, podemos ollala este xoves 10 na sede da Fundación Caixa Galicia. O vindeiro xoves 17 proxéctase
De piel de víbora/Acosada.
■ EXPOSICIÓNS

ARTURO BREA PASIN
Podemos gozar da obra do escultor compostelán até o luns
21 na galería José Lorenzo.

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.

RUBÉN SANTIAGO
Presenta na galería DF a segunda entrega de Statement
(Mexar fóra da taza): instalación dun depósito de aceiro inoxidábel pendurado do
teito en horizontal e cheo de
orina do autor e auga que
quen acceda a www.rubensantiago.net poderá ir valeirando e contemplalo en
tempo real na súa pantalla.

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 patrimo-

nio de UNESCO, até o domingo 20.

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.

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

NOROESTE
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 amo-

D.O.G.
CONSELLARÍA
DE CULTURA E DEPORTE
Convócanse subvencións para empresas discográficas que editen música galega interpretada en lingua
galega. O cálculo da contía de cada
subvención non poderá superar a
cantidade de 1.800 (mil oitocentos)
euros por produción, e consistirá no
equivalente ao 75% do prezo de
venda ao público (sen IVE) dun má-

ximo do 20% dos exemplares editados. Se a obra é en varios volumes
engadirase un máximo de 600 euros. Poderán optar a estas subvencións as persoas físicas ou xurídicas
que acrediten a súa condición de
produtores discográficos segundo a
lexislación vixente e cumpran os requisitos esixidos nesta orde, que se
pode consultar na páxina electrónica
da Xunta de Galicia ou no DOG do
mércores 2 de novembro de 2005.♦

sar, 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.

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.

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

JULIAN OPIE
O artista británico 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), accións e performances polas rúas da ci-

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.
■ MÚSICA

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

GALICIA CANTAT
O Auditorio de Galicia acolle esta mostra de corais o
sábado 12 ás 20,30 h.

RAIADOS DO VINILO
A sala Nasa acolle, o martes 15 ás 21,30, Fanzinasa, sesión con colaboracións de músicos e artistas
convidados, sempre aberta
á participación espontánea
dos espectadores, ademais
de proxeccións de curtas e
vídeos.

CARMEN DOR
O mércores 16 ás 22,30 h.
na Borriquita de Belén poderemos gozar deste concerto de bossa e fado.

EN TORNO
A FRIDA KAHLO
A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle este ciclo no
que poderemos escoitar, o
mércores 16, os sons electrónicos de Wakal Pop
Street Sound.

SILENCIO

Antonio
García
Teixeiro
participa na
presentación
do
Trobalinguas
o venres 11
na Casa
do Libro
en VIGO.

DIÁLOGOS
A compañía de Aranjuez
Cambaleo actúa este xoves
10, venres 11 e sábado 12 ás
22 h. no teatro Galán.

CACHIRULO
Na sala Yago os máis cativos poderán gozar co espectáculo de títeres de luva
Camiño de aventuras, o
domingo 13 ás 12,30 h.

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

Tui
■ EXPOSICIÓNS

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

Vigo
■ ACTOS

OBRADOIRO PARA
CRIANZAS INMIGRANTES

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 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
dos sábado 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.

CASA DO LIBRO
Dentro da programación de
actividades desta libraría temos este xoves 10 contacontos para crianzas organizado
por Alecrín; o venres 11 preséntase o libro de poemas escrito en galego, catalá, euske-

ra e castellano Traballengües/Trobalinguas/Eletrobak/Trovalenguas, editado
por Amigos del libro infantil e
juvenil, coa presenza dos catro
autores: Miquel Desclot, A.
García Teixeiro, Juan Cruz
Igerabide e Ana Mª Romero
Yebra; o martes 15 preséntase o traballo de Félix Sierra e
Iñaki Alforja, Fuerte de San
Cristóbal, 1938. La gran fuga de las cárceles franquistas. Os actos comezan ás 20 h.

MARILAR ALEIXANDRE
Presentará o seu libro Rúa
Carbón (Xerais) en Librouro (Eduardo Iglesias 12) este venres 11 ás 20 h. acompañada por Concha Costas
e o editor Manuel Bragado.

O PRESTIGE,
A RAZÓN DA CIENCIA

O Museo do Mar afronta, cun
completo programa de conferencias, a evolución dos efectos da traxedia do Prestige.
Este xoves 10 ás 20 h. Joan
Albaiges e Beatriz Morales,
especialistas do CSIC, falarán sobre O vertido do ‘Prestige’ tres anos despois:
coincidencias e contrastes e
da Resposta da comunidade
científica ante o Prestige.

FORMAS NO MAXÍN
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 12 ás 12 h.
no mesmo lugar os reis da
casa, que terán que estar
acompañadas por un adulto,
gozarán da sesión de títeres
E ti, que sabes facer? Máis
información en www.marcovigo.com.

MAGOSTO
O CVC de Valadares agasallará, o sábado 12 desde as 21
h, con castañas aos asistentes
a esta festa na que van actuar
as Cantareiras do Alba. O
domingo 13 ás 18 h, celebran
o VI Certame do Humor,
coa actuación especial do
contacontos Pepo Suevos.

ARTFUTURA 2005
Programa audiovisual deste
festival no MARCO, simultaneamente con 9 cidades do
Estado. Desta volta explórase
o futuro dos obxectos e os entornos na era dos fluxos de
datos. Desde o venres 11 ao
domingo 13 o museo organiza as Xornadas de Portas
Abertas, ofrecendo 2 pases
gratuítos dos 3 programas do
festival. Este venres 11 ás 12
proxéctase o programa A
(2005 Artfutura Show 2005
e 3D en España 2005); ás 17
h. continúa co programa B
(Full Motion Theater, Theo
Jansen e Avance Resfest); e
ás 19,30, ollaremos o programa C (Retrospectiva: Experimental Futura e Retrospectiva: 12 anos de 3D en
España). O sábado 12 repete
o programa A ás 17 h. e o B
ás 20 h; e o domingo 13 ás 12
h. o C. Máis información en
www.marcovigo.com.
■ EXPOSICIÓNS

TRAVESÍAS
A Casa das Artes acollerá
até final de ano a mostra Galicia, terra de navegantes.

ANTÓN GOYANES
Até o 28 de novembro podemos contemplar a súa
pintura na galería PM8 (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 o 15 de xaneiro.

A Rede

dácticos ou as visitas comentadas para grupos no
telf. 986 110 220.

MINGOS TEIXEIRA
Até este domingo 13 podemos contemplar a súa pintura, agrupada baixo o epígrafe Contrasta 2 Sinónimos, na sala de exposicións II do Centro 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.

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 en Holanda,
onde foi o único extranxeiro 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.

CHIKAKU:
TEMPO E MEMORIA

O CARTAFOL
http://ocartafol.usc.es/
Boletín dixital con carácter mensual sobre a lingua na Universidade de Santiago
de Compostela. Está a dispor de toda a
comunidade universitaria para dar a coñecer cantas iniciativas teña sobre a lingua e
conta coas habituais seccións “Sabías
que...?”, “Axenda”, “Ruxe-ruxe” e “Arriba e abaixo”. Trátase dunha publicación
que xa vai polo número vinte e tres.♦

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

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

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 colectivos poden solicitar a participación nos obradoiros di-

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.

Anuncios de balde
■ Mediciña cromoterápica. Imán
Kathya, terapeuta de Aura-Soma®.
Rúa Ribeiriño 13, 6º D - Ourense. Telf.
639 816 727.
■ 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.
■ 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.
■ 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
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 fo-

PABLO MILANÉS

SALÓN SINSAL OUTONO

Como un campo de maiz
chámase o novo álbum que
o cantautor cubano vai presentar no concerto deste sábado 12 ás 23 h. na Sala A!
(Beiramar 113). As entradas (25 euros anticipada /
28 na billeteira) están á
venda nos lugares de costume e no telf. 986 291 204.
Apertura de portas a partir
das 22,30.

Este festival presenta o
concerto en directo do James Yorkston, o sábado 19
ás 20 h. no Salón de Actos
do MARCO.

LUCRECIA BORGIA
O C.C. Caixanova acolle,
o martes 15 ás 20 h, a representación da grandiosa
obra de Gaetano Donizzetti, con libreto de Felice
Roni baseado no drama de
Victor Hugo.

■ TEATRO

VIGO A ESCENA
Este circuíto presenta a actuación, este sábado 12 ás
20 h. no C.S.C.R. de Beade,
do 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.

restais, 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.♦

Vilalba
■ EXPOSICIÓNS

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

Trintxerpe
■ ACTOS

MAGOSTO 05
Os galegos emigrados en
Euskadi organizan diversas
actividades de convivio e difusión da cultura galega. A
parroquia da Virxe do Carme
acolle, o xoves 17, a celebración dunha misa en galego; o

venres 18 ás 20 h. na Casa de
Galiza en DONOSTI apreséntase o libro Manuel María,
Antoloxía-Homenaxe, coa
intervención dos autores
Koldo Izagirre e Xosé Estévez, que repetirán o sábado
19 ás 12 h. da mañá no Salón
de Actos da Tenencia de Alcaldía Trintxerpe, en cuxo
frontón haberá a partir das 18
h. un Magosto Popular con
castañas de balde, ademais de
viño, polbo e outros produtos
galegos a prezos populares.
O domingo 20 ás 13,15 h. na
Torre de San Pedro haberá
unha homenaxe aos mariñeiros mortos no mar, con saída
desde o Mercadiño (do Mercado de Peixe de Pasai San
Pedro, no caso de choiva).♦

Non vos riades que o conto é triste

A PATRIA ESTÁ AO
VIRAR NA ESQUINA

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

MEU
Esta banda vai dar un concerto este venres 11 na sala La
Fábrica de Chocolate. Máis
información en www.fabricadechocolateclub.com.

MISERY
O seu primeiro álbum Spacio consegue un son afiado
con influencias dos Foo
fighters, Placebo, Skunk
Anansie e Nirvana aínda
que cun estilo propio e letras en castelán. Este sábado 12 no Iguana Club.

Juan Carlos I inaugura a placa do porto deportivo de Sanxenxo, e será que as placas reais teñen que ir en castellano? Aínda ben que non cambiaron o topónimo, pese a que no Carrusel Deportivo o galego Pepe Domingo Castaño diga que “toda a vida se lle chamou Sangenjo”.♦
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■ CINEMA

O

tema Leonor ou o tema monarquía, que é
o mesmo, fai mudar
a linguaxe e as mentalidades. Tertulianos de lingua
afiada vólvense amábeis e
compracentes; os insultos

habituais mudan en comentarios de salón e os analistas
máis profundos parecen nenos de primaria nunha visita
ao parlamento. Non é que un
naipelo (neno/a en idade de
lactancia) nos torne a todos

máis sensíbeis e cariñosos.
Trátase máis ben de que a
censura sobre a institución
monárquica condiciona unha
linguaxe navideña e un discurso infantil. Converte a todos en menores de idade.♦
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Pedro Puialto
‘A Volvo Ocean Race é un xigantismo para marulos’
H. VIXANDE
Considera que hai que achegar a vela ás clases populares
e ao tempo critica os gastos
da Volvo Ocean Race. É un
xornalista no mundo da náutica e conta cun barco que se
alugará para ver desde o mar
esta regata que sae desde Galiza. Chámase Pedro Puialto.
Seica organiza viaxes en barco
para ver a Volvo.
Eu alugo barcos, a quen sexa
e cando sexa. Arredor destes fenómenos como a Volvo fórmanse empresas pantasma que desaparecen en canto remata o evento en cuestión. De todos xeitos,
para a Volvo de momento só aluguei un barco.
Cando cobra por viaxe?
Segundo o mercado, aínda que
nestas cuestións a demanda é irreal. Normalmente cobro entre 350 e
750 euros o día. Na Volvo, non
vou dicir as cantidades, pero desde
logo non son as cifras disparatadas
que apareceron na prensa. É maior
cantidade pero non excesivo. De
todos xeitos, na Volvo manéxanse
cantidades multimillonarias que
non sei onde van parar.
Fáleme máis do aluguer do
barco e da Volvo.
O barco empezou a funcionar o
sábado cinco en Sanxenxo. Alugueillo a unha empresa de Madrid
que llo realugou a outra empresa
de Madrid, que é a que organiza todo. Eu vou de terceira man e poño
a tripulación. Os barcos maiores de
doce metros alúganse con patrón,
os menores, a gusto do cliente.
Neste caso, alúgase para acompañar a regata desde o mar e ver como se fan os bordos e esas cousas.
A xente parece disposta a
pagar.
Claro. Moitas veces son particulares, pero outras, empresas

PEPE FERRÍN / AGN

que queren levar clientes ou provedores.
Un servizo como ese implicará dar caviar a bordo.
Eu nunca din tal, e teño levado á condesa de Fenosa ou a Verino. Unha vez alugueillo ao chef
do Roberto, en Santiago, e trouxo
a varios cociñeiros de renome.
Prepararon exquisiteces pero
cando paramos no quiosco Diego
de Aldán e comeron unhas xoubas e uns chinchos, alucinaron.
A Volvo é outra cousa. Moito máis fina.
A Volvo ou a Cidade da Cultu-

ra son xigantismos para marulos.
Son un modelo do terceiro mundo. É desenvolver un circo mentres hai carencias estruturais no
deporte e mentres se dan clases de
ximnasia nos corredores dalgúns
institutos. Gustaríame saber canto
custa a Volvo e se vai servir para
algo. O novo Goberno debería tirar da alfombra e informar onde
vai a pasta e quen se beneficia.
Non se queixe e diga que
outros servizos ofrece.
Teño unha escola náutica na
que damos cursos de patrón e capitán de iate e de patrón de em-

barcacións de recreo. En xaneiro
imos comezar a dar clases de patrón de embarcacións de recreo
por internet. O que máis se demanda é o título de patrón de embarcacións de recreo de doce metros. Son corenta horas técnicas
e, tras unhas probas, unhas prácticas que nós impartimos no Bretón, un barco de catorce metros
que temos no Náutico de Vigo.
Polo visto tamén dá clases
de vela.
Hai un título específico de
vela que é complementario e que
obriga a dar catro clases de catro
horas cada unha. De todos xeitos, a mellor escola de vela é comezar de nenos coa vela lixeira.
Tamén foi xornalista.
Sigo a ser. Dirixo a revista do
Nautico vigués e estou embarcado noutros proxectos.
Como entrou no mundo da
vela?
Montei isto cos cartos que
me deron cando marchei da empresa na que estaba.
Non é cousa de ricos?
Non. A xente ten iso metido
na cabeza, pero ter un barco a medias con varios amigos pode ser
máis barato que ir ao fútbol ou inflarte a cubatas. Isto é como os libros, a xente quéixase dos prezos
pero gasta moitos máis cartos
noutras cousas. O problema é a
Administración, que non considera este deporte como popular e
quéimate a impostos. A vela había que levala ás clases populares
como ocorre noutros países.
De todos xeitos, ter un barco
é caro. Refírome a compralo.
Xa dixen que non. Hainos de
todos os tipos pero para usar polas rías abonda con gastar o que
vale un coche de gama media,
entre tres e cinco millóns de pesetas. Só non podes, pero con varios amigos, si.♦

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

HISTORIA DE GALICIA

A NOSA TERRA

Accidentes
XOSÉ A. GACIÑO

H

ai situacións, accións, omisións e
outras circunstancias que prenden con facilidade na opinión pública,
sobre todo se, ademais,
son resaltadas, esaxeradas
ou manipuladas polos diversos poderes políticos,
económicos ou mediáticos. Accións terroristas,
disturbios nas rúas, bloqueos das estradas, mobilizacións varias... espertan
inmediatamente
reaccións, que van desde as
condenas máis ou menos
contundentes á esixencia
de responsabilidades a
quen corresponda.
A sinistrabilidade laboral non parece pertencer a
ese grupo de cuestións
prioritariamente sensíbeis
para a opinión pública
(tampouco os accidentes de
circulacións, por exemplo,
pero iso é outro debate), de
maneira que a súa pingueira implacábel, morte a morte, non merece apenas espazo nas páxinas dos xornais ou nos racionados e
axustados tempos dos informativos radiofónicos ou
televisivos. Ten que vir unha catástrofe con media ducia de mortos, polo menos,
e con imaxes espectaculares de peares crebados e ferros retorcidos, para recibir
honores de primeira páxina
e competir nos telexornais
coa cara da presunta herdeira do herdeiro. E ainda
así, son considerados pouco menos que como catástrofes naturais.
Os sindicatos denuncian e fan informes, os gobernos e os parlamentos
promoven medidas e lexislacións para poñerlle freo a
unha sangría absurda, froito en gran parte dun perverso mecanismo do sistema que ten como obxectivo absolutamente prioritario a obtención do máximo
beneficio, o que supón, entre outras cousas, a restrición sistemática de gastos,
incluídos, por suposto, os
de seguridade, nas condicións de traballo ou na resistencia dos materiais. E
fronte á racionalidade das
denuncias e das normas,
con demasiada frecuencia
remata por impoñerse, de
subcontrata en subcontrata,
a irracionalidade empresarial sen escrúpulos, mentres a opinión pública, educada no catastrofismo,
contempla a traxedia como
o resultado da forza do
destino, que leva a media
ducia de obreiros de Portugal e Galiza a morrer en terras de Granada, ás que
desde logo non chegaron
como conquistadores. Traballaban en tender pontes,
que comunican as xentes e
os pobos, e morreron por
defectos dun mecanismo
que divide e enfronta as
clases sociais.♦

