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Unha novela na que a historia
europea do século XX serve ao seu
autor para facer unha crítica irónica
da violencia e da guerra.

ESTE ANO

QUE COMEZA VANSE A PUBLICITAR MOITAS EFEMÉRIDES E A REALIZAR

ducias de recordatorios. Para Galiza ningún vai ter maior interese e importancia que o Ano da
Memoria. Trátase dunha débeda cos que sufriron o terror a partir de 1936, unha demanda dos
sobrevivintes e dos seus familiares e un acto de xustiza coa sociedade enteira. É salientábel a
decisión do Goberno non só de institucionalizar con ese nome o 2006, senón de promover
desde a Consellaría de Cultura un amplo programa. Trátase, sobre todo, da recuperación dunha época que, malia a ser próxima, aínda temos dela un grande descoñecemento, pero tamén
da restauración cidadá dos represaliados. Neste senso, os símbolos son importantes. E o noso
símbolo principal non é outro que Alexandre Bóveda. É de xustiza, polo tanto, conseguir a declaración institucional do 17 de agosto coma o Día da Galiza Mártir e tamén que se anule o
seu xuízo e se rehabilite a súa figura, como demanda o BNG, do mesmo xeito que xa fixeron
co presidente da Generalitat Lluís Companys. Pero o ano 2006 ten que sobardar as declaracións e os actos institucionais, ten que existir unha ampla implicación, non só participación,
da sociedade, encabezados por todos aqueles colectivos que nas diferentes localidades veñen
desde hai tempo traballando por esta causa. Facemos o chamamento desde estás páxinas que
viviron a represión directamente, desde o periódico de Bóveda, pero tamén de quen considerou baselar da súa liña editorial rachar co pacto de silencio e así o veu facendo desde 1977.♦

Nº 1.205 ● Do 5 ao 11 de xaneiro do 2006 ● Ano XXIX

Dous libros, líderes de vendas en Catalunya, recollen
descualificacións contra o nacionalismo e a esquerda

O evanxeo anticatalanista
segundo a COPE
RUBÉN VALVERDE

“Quintana é o Roviretxe de Galicia”, “As elites intelectuais e políticas foron literalmente expulsadas de Catalunya a
comezos dos anos oitenta, polo tanto non fica ninguén que poida encabezar algo que estea fóra do universo nacionalista”... son algunhas das lindezas que se poden escoitar na emisora da Igrexa católica, a COPE. As frases foron recollidas no libro Les barbaritats de la COPE, que xa leva vendidas tres edicións en tres semanas. O anticatalanismo
de medios afíns á dereita tamén está compilado noutro libro titulado Que vénen els catalans!, outro best-seller.
Antinacionalista, antisocialista e
descaradamente pro Partido Popular. Así é a Igrexa Católica e así o
reflicte publicamente todos os días
a través das ondas da súa emisora,
a COPE. O ton de radicalización
das mensaxes emitidas foi subindo
nos últimos anos e volveuse aínda
máis ácido dende que José Luís
Rodríguez Zapatero ocupou a
Moncloa. Federico Jiménez Losantos, César Vidal, Cristina López-Schilichting ou Ignacio Villa
son algunhas das voces que recolle
o estudante de xornalismo Álvaro
Vioque nun libro titulado As barbaridades da Cope, que até o de
agora tan só está editado en catalán. O autor asegura que “estaría
encantado de que me entrevistara
Jiménez Losantos, aínda que xa
me chamou desgraciado”.
O libro fai un percorrido inicial polos programas da COPE e
repasa a biografía dos principais
locutores aínda que obvia o cambio ideolóxico vivido por Jiménez Losantos dende que militou
activamente no grupo Bandera
Roja e logo no PSUC. Din que fe
do converso é a máis forte. Losantos deixa claro no libro que está en contra da esquerda, do nacionalismo e incluso da Asociación de Víctimas do 11 de marzo
á que acusa de terlle dado a vitoria a Zapatero nas eleccións.
“A ZP sobre el terrorismo estaría ben que alguén lle recordase que pactou con ERC, os amigos de ETA, e co PNV, os socios
de ETA, e moi ben ZP propón
unha alianza con ETA para acabar con ETA, ao fin e o cabo son
os amigos de ETA os que man-

Mocidade de ERC protestaron en Madrid contra a COPE. Abaixo, José María Ansón.

dan no Goberno catalán e no de
Madrid, que non me atrevo a
chamarlle español”, pronunciado
por Jiménez Losantos no seu
programa La Mañana.
Non obstante, estes ataques
contra o terrorismo son extensivos
contra as vítimas do terrorismo. Losantos só recoñece á Asociación de
Vitimas do Terrorismo, pero rexeita ás demais. De Pilar Manjón, presidenta da Asociación de Vítimas
do 11-M, a quen lle morreu un fillo
no atentado de Atocha, asegura que
“é un personaxe sinistro, típico da
propaganda estalinista, típico do
Komiterm, está no conto da propaganda dende o primeiro día, creada,
adestrada, maquillada para facer o
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Jopep Piqué,
triunfo do PSOE sexa sempre o traidor de Catalunya
dos separatistas é unha boa razón
para votar por última vez a Fraga. O anticatalanismo da COPE
Só faltaba que o BNG reforzara o queda ademais reflectido en que
núcleo de poder zapateril”.
incluso está en contra da actituAdemais de estar en contra do de de Josep Piqué: “O máis graEstatuto, “o maior problema da ve é que o representante do PP
historia de Espaen Catalunya, nas
ña”, dos produtos
cuestións serias
cataláns –Losancomo son a sobetos fai campaña a
ranía ou o Estatucotío contra o cato, está máis próva ou contra a
ximo do tripartito
OPA de Gas Naque de Jaime Matural contra Endeyor Oreja, e a resa malia anunciar
alidade é que o
nunha cuña coa
actual PP de Casúa voz a publicitalunya pide perdade da gasísticadón por ser do
, a COPE tamén
PP”. En semeestá en contra do
llantes termos se
idioma catalán.
pronunciaba hai
César Vidal asepouco outro exgura que “o vacomunista, o solenciano é unha
ciólogo galego
lingua que xa se
Miguel Cancio,
ue o triunfo
falaba en Valenmoi próximo ao
cia antes da entra- do PSOE sexa
columnista de La
da das tropas caVoz de Galicia
talás de Jaime El sempre o dos
Pedro Arias, siConquistador. O
nalando que Pibalear co paso do separatistas é unha
qué debe dimitir
tempo distanciou- boa razón para votar porque non resse tanto do cataponde ás demanlán, como o gale- por última vez a
das dos cidadáns
go do portugués.
de Catalunya que
Y o de Aragón é Fraga. Só flatba que non son nacionaalgo distinto”. Selistas. Cancio
gundo a COPE, o BNG reforzara o
asegurou nunha
Zapatero está po- núcleo de poder
columna no meñendo en práctica
dio dixital Galias “posicións po- zapateril”
ciadiario.com,
líticas de Carodque Piqué está
Rovira e Ibarret- JIMÉNEZ LOSANTOS
traizoando aos
xe” porque secidadáns de Cagundo Losantos
talunya porque
“é un home cheo de rancores, go- está de acordo cos postulados
berna levado polo rancor, o ran- do “castrochavismo nacionaliscor cara a Igrexa católica, cara ao ta, co pensamento único de Caque representa España, e a todo o talunya, co nacionalsocialismo
que representa o PP”.
catalán”.♦
Vén da páxina anterior

‘Q

‘Zapatero loita para que
os perdedores da guerra
civil a gañen da súa man’
Segundo os políticos e columnistas da dereita española, a
proposta estatutaria evoca á situación previa á Guerra Civil
española. “Estamos nun dos momentos máis críticos da nosa historia e probablemente abocados a unha grave crise
nacional. En pouco máis dun ano o actual Goberno levou a
España ao borde do abismo. España corre riscos serios de
desintegración, de balcanización e de volver historicamente ás andadas. O desafía ao Estado é total e afecta a todas
as institucións do Estado, e digo a todas [en clara alusión
ao estamento militar]”, sinalou o expresidente do Goberno,
José María Aznar.
La Razón, o xornal máis activo contra o Estatuto, publicou numerosas cartas ao director falando do tema, na que se
acusaba directamente a José Luís Rodríguez Zapatero ter proposto unha reforma estatutaria. “Se algún partido pode xactarse de lograr maiores enfrontamentos entre os españois é o
PSE, resucitando vellas rifas da guerra civil, suprimido das
rúas as estatuas de Franco, que é parte da nosa historia, e sacando á palestra temas que nunca ninguén puxera en dúbida,
como a indisolubilidade de España”.
O director de La Razón, Luís María Ansón, chegou a sinalar que a actitude pro-estatutaria de José Luís Rodríguez
Zapatero, se debía a unha vinganza por ter perdido a guerra
civil (que por certo tivo lugar vinte e cinco anos antes do seu
nacemento): “E efectivamente, o listo de Zapatero leva ano e
medio loitando denodadamente porque os perdedores da guerra civil a gañen da súa man prodixiosa”.
Para Ansón, a solución para o Estatuto sería que non se
chegara a tramitar. “Non é preciso nin debate nin votación.
Devólvese [o Estatut] por incompleto. Devólvese porque o
esnobismo catalán dun independentista catalán [en referencia
a Josep Luís Carod-Rovira] que non é catalán o fixo posíbel
omitindo a súa filiación completa”.♦

‘Que veñen os cataláns’
Con motivo da proposta estatutaria catalá, foron numerosas as
voces que se alzaron contra o
proceso, na maioría dos casos
esgrimindo razóns que pouco
tiñan que ver coa política. Francesc Mestre reuniu as descualificacións feitas públicas, no libro Que vénen os catalans! As
declaracións més aberrants sobre l’Estatut (Que veñen os cataláns! As declaracións máis
aberrantes sobre o Estatuto).
Dicía Groucho Marx que a
política fai estraños compañeiros
de cama. O debate sobre a reforma estatutaria demostrou que políticos de dereitas e esquerdas
atacaron o Estatuto, con argumentos moi similares. Mesmo
como lembraba o portavoz do
PNV no Congreso, Josu Iñaki
Ercoreca, o debate catalán foi incríbel porque “mesmo os empresarios que levan moitos anos pedindo despido libre e conxelación de salarios atacan o Estatuto
por consideralo insolidario”. No
libro recóllense frases dos empresarios que ratifican as palabras de Ercoreca. Por exemplo, o
presidente da Asociación Española de Contabilidade e Administración de Empresas, José Barea, sinalaba que “esta é a solidariedade prevista no Estatuto:
maiores ingresos para Catalunya,
rexión rica, a costa dos máis pobres”. O presidente da patronal
española, a CEOE, José María
Cuevas, sinalou que “se rompemos a nación rompemos todo: a
unidade de mercado, a cohesión
territorial e a cohesión social”.
A proposta do Parlamento
catalán tamén foi duramente criA Sagrada Familia en Barcelona.

O tripartito catalán: Maragall (PSC) entre Saura (IC-EV) e Carod Rovira (ERC).

ticado polos estamentos militares, comprometidos coa democracia e a Constitución, segundo
palabras dos columnstas do xornal madrileño, La Razón: “Se cada cincocentos españois reunidos
se proclamasen nación, non daríamos abasto para nomear tantos
cargos como serían precisos no
caso de que o conseguiran. Confiemos, pois, en que a unidade de
España sexa unha preocupación
para os militares, tal e como dixo
o xefe do Estado Maior da Defensa”, Miguel Martín, Columnista de La Razón.
En semellantes termos se
pronunciaba Alfonso Ussía, reclamando unha intervención militar sobre Barcelona que lembrase a aquel bombardeo militar
do xeneral rexente Baldomero
Espartero (progresista, por certo), no ano 1842: “E non pasará
nada porque o Estatuto escisionista non se vai aprobar, pero
non albergue a menor dúbida a

distinguida rama xuvenil de
Convergencia [Democrática de
Catalunya] que de ser inevitábel,
os tanques non se levarán tan só
a Barcelona, senón a Tarragona,
Lérida e Gerona. Non porque o
desexe, que non o desexa, o xeneral Sanz Roldán, senón por
mandato constitucional”.
Segundo unha gran parte da
intelligentsia madrileña, a proposta catalá está impulsada pola ETA: “O Estatuto da escisión
non ten unha orixe estritamente
catalá. Apunten a ETA e achegaranse máis á realidade.
Apunten a Perpignan e atoparán o sitio. Apunten ao interlocutor da ETA en Perpignan e
acharán a proba definitiva”, Alfonso Ussía, en La Razón.
Eduardo Zaplana, advertía de
igual xeito que “estamos na semana do Estatuto e, nesta semana, ETA quere estar moi presente”. Javier Arenas, presidente do PP en Andalucía e ex-lider centrista aseguraba que “o
Goberno quere facerlle un traxe
a Carod e a Maragall que lle
poida servir tamén a ETA”.
O debate estatutario tamén
encheu a boca de insignes políticos do PSOE como Francisco
Vázquez ou Juan Carlos Rodríguez Ibararra. O alcalde da Coruña foi laureado polos articulistas
de La Razón por dicir que a lectura do título preliminar da proposta de Estatut lle producía urticaria. “Hai un alcalde en España
que suscita a admiración e a adhesión dos seus administrados,
calquera que sexa a súa condición social e a súa ideoloxía política, e por iso o votan lexislatura tras lexislatura e o van facer
alcalde vitalicio: o de La Coruña. É de moitos galegos – que
habelos, hainos- que, por riba do
seu galeguismo auténtico e sinceiro, non esquecen a súa condición de españois”, escribiu o filósofo José López en La Razón.
“Ou eu me equivoquei de
partido ou o meu partido equivócase de arriba a abaixo; e o
meu partido iso non o vai aceptar, non vai aceptar que Catalunya sexa unha nación”, dixo Juan
Carlos Rodríguez Ibarra. Segundo o presidente de Extremadura,
“Non lle dá vergoña a quen ten
o 119 por cento do PIB dicirlle
ao que ten o 60 % que xa está
ben de acostumbrarse ao subsidio?... que se metan os cartos
por onde lles caiba”.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Xa está en vigor. A
lei contra o tabaco.
Ser fumador será
ilegal en boa parte
do territorio. Queda
a dúbida de se
chegou o momento
de esixir con máis
forza a legalización
da marihuana, tanto
para certos fins
terapéuticos como
para abrir o apetito,
por exemplo. Soa a
paradoxo,
precisamente agora.
Pero a vida está
chea de
paradoxos.

A Michel Salgado,
xogador do Real
Madrid, o partido
coa Selección
Galega non lle
contará como
internacional. En
cambio, se o
uruguaio Pablo
García, tamén do
Real Madrid, tivese
xogado no equipo
contrario, é dicir,
coa selección do
Uruguai, a el si lle
tería computado.

Na negociación
entre o goberno
central e o tripartito
catalán sobre o
Estatut estará o PSOE
dunha banda da
mesa, defendendo os
recortes, e da outra
o PSC-PSOE a favor
do actual texto. A
que PSOE hai que

O

historiador Anselmo López Carreira
tratou n’A Nosa Terra a cuestión da
reconquista a propósito das teses de
Ignacio Olagüe que negan unha invasión
musulmana da Península no principio do
século VIII e afirman que a adopción do Islam sería o resultado dunha controversia
interna no mundo visigodo entre os cristiáns católicos ou trinitarios e os cristiáns
unitarios, isto é arrianos, devindo estes en
islámicos.
A conversión dos governantes godos ao
Islam destruiría por si mesma a idea da Reconquista que constitui ainda un dos alicerces da ideoloxía española. Tamén liquidaría a
ideoloxía da continuidade entre o reino visigodo e o reino de Castela considerados como
fundamentos da España unitaria.
A consideración da hipótese da conversión dos godos ao Islam non pode ser realizada desde unha visión presentista. No principio do século VIII existía proximidade entre o Cristianismo arriano o Islam e, en todo
o caso, a distancia cultural entre eles tiña
pouco a ver coa que posa existir hoxe entre
as confesións cristiás e as islámicas.
O arrianismo, crendo que Cristo “non
era esencialmente Deus”, senón “unha criatura única e totalmente diferente de calquer
outra”, fora condenado pola Igrexa católica
oficial como herexía desde o Concilio de
Nicea do ano 325, mais fora adoptado polos godos e ainda tivo unha longa vida, como indica a Maurice Wiles no seu estudo
desa época e particularmente a de Newton
na Gran Bretaña(1).
Os godos convertíranse ao catolicismo
con Recaredo, no Concilio de Toledo do
ano 589. Mais desde antes de os godos facerse presentes na Península, o Arrianismo
constituira para eles “parte da súa identidade étnica” e xa tiveran “outras conversións
similares antes e despois” dese rei, en función da convición persoal dos governantes
ou as veces da mudanza das circunstancias
políticas.
De todas formas, para negar aqueles elementos da ideoloxía oficial española, tan
contrarios á razón, abonda con introducir a
realidade política de Gallaecia. A Reconquista de oito séculos e a explicación do carácter
de España a partir dos godos e de Castela resultan radicalmente desmentidas pola existencia do reino suevo-galaico e do reino medieval independente de Gallaecia.
Tanto se se produciu a islamización por
conversión dos governantes visigodos como
se iso ocorreu como consecuencia da toma
do Poder godo por invasores islámicos, estes feitos non afectaron á sociedade e o territorio da Gallaecia, que nen foi ocupado
polos musulmáns nen foi submetido por un
poder islámico. Non existe absolutamente
nengunha proba do contrario. A sociedade
galega permaneceu coas formas de vida

De Galiza, o Islam e
a ‘Reconquista’
CAMILO NOGUEIRA

A Reconquista de oito séculos e a explicación do
carácter de España a partir dos godos e de Castela
resultan radicalmente desmentidas pola existencia do reino medieval independente de Gallaecia.
procedentes do pasado galaico-romano e
galaico-suevo. A partir do ano 711 os musulmáns, ou o Islam, fixéronse co reino godo mais non co reino suevo.
Ainda despois da perda da independencia a mans dos godos no ano 585, o reino
suevo mantivera a súa personalidade: os
reis visigodos érano nomeadamente de “totius Hispaniae, Gallie et Gallecie”. Despois,
desde o principio do século VIII, abranxendo o básico dos territorios bracarense, lucense e asturicense, foise estruturando o reino medieval de Gallaecia. Da mesma maneira, e en paralelo, no territorio do reino
godo, no Sur e no Leste da Península, tomaba forma institucional Al Andalus: na época
era chamado Spania.

Gallaecia e Spania, as dúas principais realidades políticas da época, conviviron durante perto de catro séculos. Foi a volta da
hexemonía cristiá na Península e no Mediterráneo a que posibilitou a toma dos reinos
musulmáns polos cristiáns, comezando decisivamente en 1085 pola do reino de Toledo
polo rei galego Afonso VI, que xa vivira antes alí e casara cunha princesa musulmana. A
toma do amplo territorio de Toledo, que se
extendía até a Sierra Morena, propiciou un
proceso de expansión que, salvo Granada, remataría xa en 1250 con Sevilla, apenas 165
anos despois.♦
(1) Maurice Wiles. Archetypal Heresy,
Arianism trough the Centuries

Xosé Lois

Cartas

Un holandés morto
Chegaron á Coruña o outro día.
Eran un pai e a súa filla. Viñan
dunha terra fermosa onde abunda a
cordialidade entre as súas xentes.
Viñeron a unha cidade encantadora
aínda que últimamente demasiado
agresiva cos seus habitantes, con
tantos coches e tantos edificios.
Este home, de 45 anos, e a
súa filla, de 21 anos, estaban gozando do mar. Querían disfrutalo
tanto que se acercaron ata que
viron –ou non viron- unha onda
asasina que os levou adentro.
Pero o mar non é asasino. O
mar, simplesmente, é mar. Anque o mar matara ao home.
Aínda que, quen matou a
quen? Porque o home –un home–
e a filla –outra persoa- estiveron
pelexando para non morrer. Estiveron pelexando minutos, minutos, tempo interminábel, a esca-

sos metros de 300.000 persoas. E
as 300.000 persoas dependen dun
helicóptero permanente de Protección Civil que non ten servizo
permanente de persoal.
Está o helicóptero sempre aí.
Pero non está o persoal sempre aí.
Un helicóptero de Urxencias.
O Xefe de Protección Civil
dixo que non se poido facer
máis. Que hai protocolos, que o
helicóptero tarda en encenderse,
que tal e tal e tal e tal. Vamos.
Que foi un asasinato da natureza.
Pero a xove estivo pelexando
máis dunha hora para non morrer. O home, non sabemos canto
tempo pelexou. El morreu e a
súa vida acabouse. A que non se
acabou é a vida da súa filla, que
canto antes marche para Holanda, mellor, non?
Pasar páxina rapidamente. É o
que queren algúns non? Que esquezamos canto antes. Ou que só

falemos dun tráxico accidente. As
responsabilidades? O mar. Non?♦
HÉCTOR SÁNCHEZ MOAR

Sobre o os/as e a @
A luita que protagoniçamos as
mulheres durante anos, ou melhor

Fé de erros
Por un erro de confección a
sinatura do artigo “Como auga e aceite” publicado no pasado nº 1.200, do 1 ao 7 de
decembro de 2005, foi reproducida incorrectamente. O
texto correcto era Salvador X.
Bará (Barrio de San Pedro.
Santiago de Compostela).♦

dito séculos, para podermos interactuar socialmente como pessoas
e nom como “filha de” ou “mulher
de” deu os seus fruitos. Mas, como
se deve reflectir isto na língua? Será preciso empregar o masculino e
o feminino em todos os casos?
A segunda já é uma pergunta
que a língua resolveu tradicionalmente. Adoptou o masculino como
término nom marcado para o género. Foi por machismo? Por suposto. Eles eram os que decidiam.
Agora que já nom é tanto assi, solucionaremo-lo usando
os/as como terminaçom dos vocábulos? Linguisticamente isto é
inviável porque fai os textos redundantes, plomiços, ilegiveis...
além dos problemas de concordância que achega. Quiçá poderiamos ficar coas conhecidas
fórmulas de cortesia adoptadas
já de maneira geraliçada em actos oficiais, actos públicos em
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Adeus a Ana María,
a memoria da familia Alvajar L. Jean
CARME VIDAL
Se algo definía a Ana María era o
orgullo de pertencer á familia Alvajar L. Jean, a defensa do seu republicanismo e a condena ao golpe militar que deu inicio á represión que padeceron os seus. Ana
Mª Alvajar L. Jean non parou de
falar en toda aquela tarde. Coma
se dunha antoloxía de relatos se
tratara, íase detendo na vida de
cada un dos membros da súa familia, biografías intensas marcadas todas pola persecución que
provocou o golpe militar de 1936.
Pola mesa daquel coñecido café
de Madrid pasaron a avoa Adela,
o pai César Alvajar, xornalista e
político republicano, a nai Amparo López Jean, líder da Agrupación Republicana de Mulleres e
cada un dos seus irmáns, en especial, Amparo, por quen me interesara xa anos atrás, na primeira
conversa que mantivéramos. Preámbulo daquel encontro foran
unha manchea de longas comunicacións telefónicas e un feixe de
cartas que Ana María escribía con
letra miuda e temblorosa pero co
firme convencimento do labor
que continuaría ate o fin dos seus
días, traer á memoria aos membros da súa familia e os seus ideais republicanos.
Nese empeño residía a vitaliAna María Alvajar L. Jean.
dade de Ana María. Convertérase, en certa medida, en voceira dunha saga da María nos seus últimos anos e, con ese dato,
que se sentía orgullosa. Procedente da bur- coas décadas de separación, daba medida en
guesía ilustrada e liberal da Coruña, a traxec- poucas palabras dun inmenso sofremento. Outoria de Ana María íase orientar cara a músi- tro pesar que perdurou durante toda a súa vida
ca, iniciándose primeiro no piano e sendo era que o pai e a nai continuasen a ter tumba
desde moi nova violinista da Sociedade Fi- en París e non foran transladados á Coruña colarmónica da Coruña. Nas fotos daquel en- mo merecían, un regreso simbólico que tanto
tón as mulleres son singularidade nunha significaba para ela. Ana María morreu aos 87
composición musical claramente masculina. anos en Madrid o pasado 31 de decembro, a
Acontece a cotío nas imaxes de grupo das ir- poucos días de que puidese ver o seu desexo
convertido en realidade.
más Alvajar, tantas veces pioneiras.
Aquel primeiro libro de poemas de granSó máis tarde, cando xa o tempo permitía
a lembranza, é cando Ana María decide publi- de relixiosidade e melancolía cumpre agora
car o seu primeiro libro. Detrás quedaba o exi- vinte anos. En Vivencias, Ana María recolle
lio e o desmembramento da familia enteira. dúas composicións que teñen como motivo o
“Desde entón nunca máis volvimos estar os ir- pai e a nai nun libro dedicado aos seus prománs xuntos. Só nos xuntamos no enterro do pios irmáns. No poema a César Alvajar, danoso pai en París no ano 1965” laiábase Ana tado en 1983, remata dicindo: “Hoy tengo

que decirte en esta carta/ que estás
en el olvido/ y me avergüenza”.
Avergoñábase de tal maneira
que decidiu, coas súas forzas mermadas, poñer todo da súa man para
que a historia da súa familia non se
esquecera. Sobre as súas costas pesaban xa moitas mortes e demasiado
sofrimento. Unha das máis dolorosas, a da súa irmá Amparo que chegaría ao seu fin en abril de 1998 pechada nun caserón de Monção no
que non recibía visitas, a poucos
quilómetros da Galiza á que decidiu
non regresar nunca. De Amparo deixara escrito Luís Seoane que fora
“unha das mulleres de información
intelectual máis traballada da Galiza
de hoxe e unha importante escritora,
con obra feita e espallada nunha e
outra cidade”, Ana María engadía
da súa irmá que vivira “cun adianto
de cincuenta anos respeito da súa
época”. Será á irmá a quen lle dedique o seu seguinte libro, Notas sobre Amparo Alvajar, exiliada gallega, un volume publicado por Edicións do Castro que inclúe unha interesante e reveladora colección de
cartas.
Pero a obra que Ana María
agardaba con ansia ver publicada
eran as súas propias memorias, un
groso volume no que percorría a
súa vida e a dos seus e no que deixaba proba escrita do abafante
tempo que lle tocou vivir. “Escribo con premura; sen ter en conta demasiado a orde
cronolóxica, como se algún imprevisto, que
poidera ser a mesma morte, fora impedirme
dar testemuña” di entón a escritora que
agardou varios anos para ver o seu libro impreso. Relata Ana María a súa infancia feliz,
inmersa no mundo cultural e político no que
participaban seus pais, en contraste co que
ía ver despois, cando toda aquela tranquilidade da nenez se esfarelara de golpe e unha
lousa de medo e dor se deitara sobre a harmonía dos primeiros anos de vida, para
sempre na memoria. “Talvez con esta confesión poda sacudir o peso do silencio que
me está aplastando” escribiu nunha das súas cartas. Abofé que fixo todo o que pudo
para conseguilo.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

geral e introduçom de textos escritos. Estas som, por exemplo:
“Senhoras e senhores deputados”, “Companheiras e companheiros”, “alunos e alunas”, etc.,
para logo continuar o discurso,
oral ou escrito, coas desinências
que sempre se utiliçarom.
Visto que a língua tem vocábulos marcados genericamente com
desinências nom coincidentes com
o masculino como “asistentes”,
“gente”, “comunidade”, etc, podemos botar mao deles sempre que
sintamos que o discurso que estamos a producir parece subjectivamente dirigido só a homens.
Há quem utiliça sempre @.
Isto poderia resolver o problema
escrito. Uma nova letra até pode
resultar estética. E como a pronunciaremos?. Acho que continuaremos a ler “titores”, ainda
que escrevamos “titor@s. Polo
tanto a @ nom resolve nada. Ago-

ra bem, no caso de que a adopte o
inglês e a industria dos computadores a baixe junto das demais letras no teclado, deseguida a adoptaremos. Somos human@s.♦
BÉTI ARIAS

Os salvadores
Estaba enganado, pois aínda había cousas por inventar. ¡Quen o
diría! O estado español, o mesmo que durante moitos anos incentivaba e enviciaba aos cidadáns co tabaco e co alcol, mentres amasaba diñeiro a esgalla, se
ía a levantar como salvador de
todos. De súpeto démoslle pena,
xa que a nosa saúde está en mínimos. Son os nosos salvadores,
que prefiren ternos sans para durar máis, traballar máis e mellor,
e así poder atender os impostos e
subidas naqueles produtos nece-

sarios para o desenvolvemento
diario. Subidas coma as de este
ano, que nalgúns casos son dun
20%, cando os salarios non soben nin sequera un 3%.
A historia non di que destes
salvadores hai que desconfiar sempre, aí temos recentemente a Aznar, levounos a guerra porque era o
mellor para nós, xa saben o resultado. O señor Fraga, chegou a Galicia e gobernou durante dezaseis
anos porque era o mellor para nós,
hoxe estamos coas pensións máis
baixas, cos soldos máis precarios e
un porcentaxe moi elevado de familias chegan arrastrándose a fin
de mes. Salvadores tamén eran os
progres do goberno do PSOE na
época de Felipe González, e pouco
lles faltou para que o estado entrara en quebra. Agora temos “pijos”
salvadores, que levantan muros de
arame para que outros non poidan
comer o que aquí sobra, incapaces

de abordar os problemas serios de
verdade, como os tres mil cincocentos mortos nas estradas, as mortes a diario pola violencia de xénero, entre outros.
A min non me estrañaría que
o mesmo que se pretendeu facer
cos do botellón illándonos en
guetos, pase igual coa xente que
fume, calquera cousa pode pasar
neste país de hipócritas, empezando polos que nos gobernan.
¿Por qué non prohiben totalmente
a venta do tabaco e do alcohol?
¿Acaso non sería o mellor para os
cidadáns? Estes que eran vicios
dos pobres comezan a estar mal
vistos, agora hai que andar cos
tempos, e o que mola son os pos
de talco para despexar o nariz, ou
as pastillas marchosas antiestrés,
iso é o moderno e sen fume, o pitillo ao seu lado, é un delicto.♦
LUÍS CHAPELA BERMÚDEZ

crer? Cal é o
verdadeiro?

O tempo na TV. O
luns dan o tempo do
xoves, o martes dan
outra vez o do xoves
pero unha predición
distinta. O mércores,
como é o día anterior,
xa o dan case con
certeza. E despois
chega o xoves e resulta
que non atinaron.

Exemplo para
entender o
nacionalismo. As
televisións de ámbito
estatal só teñen un
símbolo para dar o
tempo en toda Galiza
(un sol, un
neboeiro...) e tanto
vale para Ferrol como
para Verín. Por iso
lles costa máis
acertar. Por iso
cómpre un servizo
meteorolóxico
autónomo e galego.

Silvia Jato, ex miss
España e
presentadora do
programa de
televisión Pasa
palabra, é
interrogada pola
revista Interviu, no seu
derradeiro número do
ano. Pregunta: “Influiu
o feito de ter nacido
en Lugo na súa
decisión de
considerarse
galega?

Woody Allen ama
Barcelona. Pero cada
vez que visita a
cidade non vai xantar
ao restaurante El Bulli
de Ferrán Adrià senón
ao Botafumeiro.♦

Nº 1.205 ● Do 5 ao 11 de xaneiro do 2006 ● Ano XXIX

Lugo
Por fin o barrio lucense de San
Fiz vai trocar de imaxe logo das
continuas especulacións ás que
veu sendo sometido nos últimos
dez anos.
Para iso compre remontarse
ao anuncio feito pola Xunta de
Galicia daquel entón referente á
construción dun novo hospital na
cidade. O PP, que gobernaba naqueles anos na Xunta e no Concello lucense plantexaba como
posibilidade que o novo centro
sanitario se construíse neste popular barrio de Lugo.
E claro, como estas cousas corren como a pólvora, especialmente entre os que teñen que correr, os
avispados membros do sector da
construción apuráronse todo o que
poideron en mercar a baixo prezo
todos os terreos que poideron, antes lóxicamente que a noticia da
posíbel ubicación hospitalaria chegase aos propietarios das terras e
estes subisen os prezos.

Especulacións
ANTÓN GRANDE

O bairro de San Fiz, un dos que aínda manteñen unha mistura de campo e
cidade, vaise ver definitivamente urbanizado con criterios de masificación.
Claro que non sempre sae todo tal como proxectan os construtores, aínda que poda semellar
o contrario. O concello de Lugo
trocou de cór e a coalición formada por socialistas e nacionalistas naquel entón propuxo á
Xunta que se construíse o hospital noutro lugar, onde actualmente se está facendo, o que fixo que
os construtores se aplicaran novamente na percura de terreos no
novo emprazamento.
Pero claro, quedaban moitos
miles de metros mercados en

San Fiz e os construtores non se
resignaban a ter aquelo a ermo
así que volveron mover fíos, e
ben que os moveron pois por algo algúns deles se chufa de que
cos socialistas en Lugo traballaban moito mellor que cando estaba o PP, a saber por que.
O caso é que a xunta de goberno municipal acordou nos últimos días do pasado ano aprobar
o proxecto para facer un gran barrio en San Fiz onde se proxecta
construír máis de duas mil vivendas cun deseño moi similar ao

doutro barrio, o das Augas Ferras, para o que nun principio se
programara a construción de vivendas adosadas, casas de pouca
altura e zona residencial e que logo de varias reformas no Pepri,
convertíuse nun barrio colmea
sendo moi criticado no seu momento polo PP, o BNG ou o Colexio de Arquitectos. Vaia como
exemplo que os edificios que se
construirán en San Fiz terán entre
seis e nove andares de altura todo
iso nunha zona incrustrada en
pleno rural ainda que o máis la-

mentábel é que segundo o proxecto, o actual barrio, que conta
cunha capela adicada a San Pedro Fiz, unha plazoleta no medio
cun lavadeiro e vivendas de corte
tradicional que se misturan con
outras de moderna construción
pero de pouca altura e que, polo
tanto, non desentoan coa paisaxe,
desaparecerá por completo.
Deste xeito, un dos poucos
barrios lucenses nos que se entrecruza o campo e a cidade, a
tradición coa modernidade, desaparecerá baixo a piqueta duns
ávidos construtores aos que posiblemente, nas súas comparecencias públicas encheráselles o bico falando de desenvolvemento
e do moito que axudan a que medre a cidade, ainda que se esquecerán que tamén os núcleos rurais teñen o seu encanto cecais
porque case todos eles proceden
da aldea e o seu autonoxo pode
máis que o seu amor pola terra.♦

Maragall.

Carrillo e
as dúas liñas
do PSOE
Santiago Carrillo comenta o
actual momento político en El
País (29 de decembro). “Semella que algúns baróns esqueceron por qué, por primeira vez na historia, un Partido
Socialista encabeza o Goberno
catalán (...). Na etapa actual, o
PS catalán rexurdiu xa como
un partido que asumiu claramente o catalanismo e iso é o
que lle deu a forza coa que logrou dirixir o Goberno. Se non
fose catalanista, se non tivese
unha clara personalidade nacional, o Partido Socialista
deixaría de ser unha forza relevante. En definitiva, a forza
do PSOE en España tamén depende da do PSC no seu territorio. Se fracasan Maragall e
Rodríguez Zapatero vaino
pasar moi mal o PSOE de Madrid. Por iso resístome a imaxinar que haxa baróns tentados a apostar pola derrota de
Rodríguez Zapatero e as súas
reformas, xa que isto resultaría unha forma de suicidio político inxustificábel”.♦

En que quedamos? O 30 de decembro La Voz de

Galicia informaba en portada: “Fraga pide na súa despedida
como portavoz do PPdeG un Estatuto co mesmo nivel de
competencias que o de Catalunya”. A día seguinte, Alberte
Núñez Feixóo, virtual presidente do PPdeG, afirmaba desde a
portada de Faro de Vigo case o contrario: “O Estatuto farase
aquí, que non conten co PP se queren copiar o catalán”. Estaba
Feixóo respondéndolle a Fraga?

A particular
democracia
exípcia
Said K. Aburish comenta en
La Vanguardia (28 de decembro) a situación nalgúns
países árabes a respecto de
Irak. Sobre Exipto afirma:
“A situación de Exipto mellorou nun aspecto certamente susceptíbel de argumentación: os árabes xa non
recoñecen Exipto como o
seu líder... Polo demais, o
breve galanteo coa democracia non é máis que un simple
escintileo no mar da historia.
O presidente Hosni Mubarak gañou un quinto mandato pese a unha baixa proporción de arredor o 20% de votantes con dereito a sufraxio,
e os Estados Unidos deixaron de promover a democra-

cia en Exipto pois equivale a
lle entregar o país aos islamistas”.♦

A maioría
dos directivos
non queren ser
conselleirosdelegado
Un estudo realizado entre directivos empresariais, do que
informa La Vanguardia do 28
de decembro, indica que “seis
de cada dez directivos aseguran que rexeitarían o posto de
conselleiro delegado”. Segundo o estudo, “o 64% dos interrogados din que o cargo de
conselleiro delegado impídelles manter un axeitado equilibrio entre a vida e o traballo.

Un exemplo é o conselleiro
delegado de General Electric,
Jeff Immelt, quen asegura
que traballaba de forma regular durante 100 horas á semana e que o 60% do seu tempo
estaba fóra de casa”. “O diñeiro, di tamén o estudo, non
abonda para que alguén acepte
un alto cargo, pois pesan máis
as circunstancias personais”.♦

A COPE
axilizou o
contacto entre
ZP e Morales
A COPE finxiu a voz de Zapatero para felicitar a Evo
Morales, e convidalo a visitar España. Zapatero respondeu convidando, en verdade, ao novo mandatario de

Evo Morales.

Colombia. Segundo a información de La Vanguardia
(28 de decembro): “O incidente da COPE axilizou o
contacto”.♦

Latexos
Nº 1.205 ● Do 5 ao 11 de xaneiro do 2006 ● Ano XXIX

Sobre
tortura, unha
vez máis
X.L. FRANCO GRANDE

V

an sucedéndose as noticias, cada vez máis brutais, sobre novas probas
de tortura polos exércitos invasores do Iraq. Todo xunto con
acusacións que proveñen de
organismos tan pouco dados
ao escándalo ou ás noticias lixeiras como as que
recentemente deu a coñecer en
Londres o relator especial das
Nacións Unidas para a tortura,
Manfred Nowak. E Bush sigue
negando sempre que pode que
nos EE.UU. se torture.
Nowak asegurou á BBC
que a alimentación forzosa aos
detidos se fai na súas celas,
non en hospitais, nin moitas
veces é practicada por médicos
adestrados para eses fins,
senón por enfermeiras e tamén
por carcereiros, inseríndolles ás
veces grosas sondas polo nariz
ata o estómago, que se colocan
e se retiran con brusquidade,
producíndose hemorraxias e
vómitos. A fins do ano 2005
había en Guantánamo uns 84
detidos que se negaban a tomar
alimento.
Por suposto, o coronel
Brian Maker, voceiro do Departamento de Defensa dos
EE.UU., na liña do seu amo
e señor, nega as acusacións.
As folgas de fame teñen
como finalidade esixir un
xuízo xusto, amais de pedir
que as condicións das instalacións presidiarias se axusten
á Convención de Xenebra.
Algúns dos 500 prisioneiros
detidos en Guantánamo levan
xa catro anos sen que se teña
presentado ningunha
acusación contra eles.
As Nacións Unidas rexeitaron visitar a base de Guantánamo porque as autoridades dos
EE.UU. non permitiron que se
mantivesen contactos cos detidos. Naturalmente, é moito o
que alí hai que ocultar –aínda
que cada vez menos. As
organizacións de defensa dos
Dereitos Humanos esixen
coñecer en que maneira se alimenta de maneira forzosa aos
detidos, pois saben ben que a
alimentación forzosa destes é
xa unha forma de tortura, que
se ten por trato cruel,
inhumano e degradante.
Claro que todo isto non é
nada en comparanza coas
torturas a ritmo de rap e heavy
empregadas tamén en Afganistan e Iraq, cos detidos encadeados por semanas á parede, na
escuridade –ou as técnicas de
privación de sono e outras das
que ao mellor falamos calquera
outro día. Como dixo un dos
torturadores, referíndose aos
árabes: “Esta xente nunca oíu
heavy metal. Non o atura”. E
as cancións de Eminem poden
volvelos tolos –dixo outro. Dúas boas razóns para que a
música tortura sexa unha
maneira nova de obter
información.♦

Considera que o apoio social é o que vai decidir o teito do
autogoberno

A CIG márcase dez obxectivos
para a reforma estatutaria
A. EIRÉ
A Confederación Intersindical
Galega vai participar activamente na discusión da reforma
estatutaria. O Consello Confederal aprobou un documento que
recolle as propostas da CIG para
“un avance no autogoberno”.
Nel márcanse dez obxectivos básicos para a reforma estatutaria.
“A soberanía de Galiza reside no
pobo galego. Polo tanto, os poderes públicos emanan desta soberanía e, consecuentemente, debe de recoñecerse o carácter nacional de Galiza e o seu dereito á
autodeterminación”, esta é a
principal idea que recollen os
dez obxectivos “para a reforma
estatutaria” que aprobou a CIG.
A central sindical nacionalista considera que o debate sobre a
reforma autonómica debe levarse ao conxunto da sociedade galega, “e contar coa participación
e mobilización de todas aquelas
organizacións e persoas que
apoian os obxectivos fundamentais para garantir a nosa identidade nacional, a xustiza social e a
solidariedade, así como para acadar unha postura o máis forte posíbel no Parlamento galego e,
igualmente, cando se debata nas
Cortes do Estado español”.
Afirma a CIG no seu documento que a reforma do Estatuto
de autonomía non é un tema secundario para Galiza nin para a
clase obreira galega, “xa que un
aumento das competencias, da
capacidade lexislativa e de xestión, implica un maior grado de
autogoberno”.
Para a central sindical conseguir ou non ese maior grado de
autogoberno que Galiza necesita
vai depender do apoio social que
se lle dea a este proceso, así como de cales sexan as forzas que
exerzan o poder político.
Para a CIG hai esixencias
que pola súa significación, polo
seu carácter estratéxico, “ao seren alicerces” do seu ideario po-

Xesús Seixo, Secretario Xeral da CIG.

PACO VILABARROS

lítico sindical, “non poden ficar
ausentes de ningunha proposta
de negociación por principio”.
Ademais do dereito de autodeterminación e do carácter nacional de Galiza, o outro brazo
do tridente da CIG é a loita pola
xustiza social.
Reflexiona a central nacionalista que a correlación de forzas
non é neste momento favorábel
para acadar totalmente estes obxectivos. Pero, ao mesmo tempo
considera que “afondar na súa

necesidade e no debate social,
acumula forzas e mesmo clarifica na xente as distintas alternativas”. Unha campaña forte a prol
dun novo estatuto sería, polo tanto, tamén a mellor forma para
poder facer realidade estes obxectivos no futuro.
Os dez obxectivos
Alén dos obxectivos políticos
antes relatados, a proposta da
CIG para a reforma estatutaria

céntrase nos aspectos sociais que
debería contemplar o novo Estatuto. Así, como segundo deses
dez puntos, propón “impulsar o
Marco Galego de Relacións Laborais, a protección social e unhas condicións laborais dignas”.
Outros dos obxectivos da
CIG que se marca para a reforma
estatutaria é a inclusión dunha
“Carta de dereitos e deberes da
cidadanía”, e dar pulo á “participación da xente nos asuntos públicos”. Asimesmo a loita contra
“todo tipo de discriminación por
razóns de xénero, ideoloxía,
crenzas, orientación sexual ou
calquera outra significación persoal ou social”.
Non podía faltar tampouco
unha referencia a promoción “da
nosa cultura e da nosa historia”.
Reclama a CIG que o novo Estatuto contemple “a definición do
galego como lingua nacional de
Galiza; o recoñecemento do dereito e o deber de coñecer o galego;
a promoción da comunicación cos
países de lingua portuguesa”.
No quinto obxectivo sitúa o
“impulsar un modelo económico
autocentrado, sostíbel e solidario”.
Tamén propón un “novo sistema de financiamento, “que tenda
ao concerto económico solidario”
e a creación dunha “Axencia Tributaria propia”. A “Adaptación
do Poder Xudicial ao autogoberno de Galiza”, a relación “bilateral” co Estado, “sen excluír a participación en mecanismos multilaterais”. A participación de Galiza nas institucións da UE, “o recoñecendo o dereito de acción exterior”, e de “novas competencias
e blindaxe das existentes”.
“Pretendemos que o debate
non se quede só no eido institucional”, afirma Xesús Seixo, secretario xeral da CIG. Neste sentido
non só van divulgar as súas propostas, senón que van discutir en
asembleas e outros actos “a importancia que ten para Galiza esta reforma estatutaria e a necesidade de
que se implique a cidadanía”.♦

Un discurso de Presidente
A. EIRÉ
Emilio Pérez Touriño realizou no cabodano
unha mensaxe de Presidente. A afirmación
semella obvia se temos en conta a persoa
que o realiza e, mesmo, o título dunha intervención ante os micrófonos e as cámaras
dos medios públicos galegos que durou oito minutos. Pero se a analizamos a fondo,
non é tan evidente.
A mensaxe estivo lonxe de calquera reivindicación partidista, tamén dunha comparecencia no Parlamento para debater do Estado da Nación e, aínda máis, dun mitin.
Touriño reflectiu con claridade a posición
da Presidencia en temas como a reforma do
Estatuto de Autonomía. Chamou á cidada-

nía a comprometerse e aos partidos á “responsabilidade”, para que “todos os galegos
se recoñezan nel”. Tamén deixou claro que
Galiza non pode “quedar atrás” nas reformas que se están a producir no Estado. Sen
dúbida un bo punto de partida para comezar
o debate social que algúns teiman en coutar.
A outra pola do seu discurso foi a social. Neste senso, non só se referiu aos novos xeitos de pobreza que aparecen na
Galiza, ao paro, sobre todo xuvenil, ao
traballo en precario, á emigración e á desigualdade de oportunidades, senón que
se comprometeu a combater e a erradicar
as condicións que o propician.

É este o debuxo un panorama idílico como lle critica o PP? É unha mensaxe morna? Que ninguén agarda do actual Presidente pronunciamentos ao estilo Fraga. Touriño
ten unha virtude que, ao mesmo tempo, é tamén unha eiva: o gusto por contemporizar.
A eiva maniféstase cando trata de asumir
posicións de todos e cada un dos interlocutores, creando malos entendidos e mensaxes
contraditorias (mesmo coas dos membros
do seu propio Goberno). A virtude en tratar
de darlle credibilidade á mensaxe de ser “o
presidente de todos”. Esa calidade álle totalmente acaída á mensaxe de cabodano. Sobre
todo, no seu primeiro ano.♦

O laúde
de Bagdad
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O Parlamento reclamoulle
o esclarecemento das irregularidades do seu antecesor

X.M. SARILLE

Un porto deportivo en Cangas compromete
o futuro político de Abel Caballero
H. VIXANDE
O prometedor futuro político
do presidente da Autoridade
Portuaria de Vigo, Abel Caballero, podería quedar comprometido se continúa sen
colaborar non esclarecemento das irregularidades rexistradas na tramitación dun
porto deportivo diante da
factoría de Massó en Cangas.
Tras unha pregunta parlamentaria dos deputados do BNG
Modesta Riobó e Bieito Lobeira e en vista das “irregularidades detectadas”, o pasado mes
de outubro, o Parlamento de
Galiza reclamoulle á Autoridade Portuaria de Vigo unha investigación sobre o proceso de
tramitación deste porto deportivo, que faría en colaboración
coa Consellaría de Pesca e coa
de Medio Ambiente, posteriormente substituída por Política
Territorial. Abel Caballero
prometeu un informe xurídico
en doce días, pero aínda non o
presentou.
O Foro Social de Cangas tamén reclama unha investigación a fondo e un representante
deste colectivo, Antón Fernández Cordeiro, lembrou en alusión a Caballero que “co Código Penal na man, calquera delito na lámina do mar condénase
con cárcere e inhabilitación e,
ademais, non prescribe”. Abondando nesta postura, o concelleiro da FPG en Cangas, Mariano Abalo, tamén mencionou
a posibilidade de demandar ao
actual presidente da Autoridade
Portuaria por presunta prevaricación por omisión. Segundo
Abalo, podería haber colaboración necesaria na continuidade
do proxecto. “Queremos que alguén da Autoridade Portuaria
presente un documento no que
diga se hai ilegalidades ou non,
e se di que non as hai, con ese
documento presentarémonos
ante a fiscalía”, afirmou Fernández Cordeiro.
Irregularidades, segundo o
Parlamento, hai e, para os
membros do Foro Social, algo
acontece cando non intervén a
Garda Civil. As obras deste
porto deportivo empezaron na
primeira quincena de setembro
e, tan pronto como deron comezo, os veciños procederon a
paralizalas. A día de hoxe, aínda é continua a presenza dun
piquete para impedir que as
máquinas traballen. Non sendo
unha visita de “cortesía” cando comezou a paralización das
obras, a Garda Civil non fixo
nada para impedir a actitude
veciñal. “Ningunha empresa e
ningún goberno permitiría esta
situación se non houbese algo
raro, de contado obrigaría a in-

Antón Fernández, do Foro Social de Cangas, diante da factoría de Massó, que está fronte ao futuro porto.

tervir ás forzas de orde e presentaría accións xudiciais contra nós; non fixeron nada diso”, lembrou Antón Fernández
Cordeiro.
Abel Caballero suxeriu que
o novo talante dos socialistas é
o que mantén á Garda Civil fóra deste conflito. O presidente
da Autoridade Portuaria tamén
se presentou como paladín da
transparencia, pero até o de
agora non puxo encol da mesa
información por escrito. De todos xeitos, Abel Cabellero non
ten ningunha responsabilidade
na tramitación do proxecto de
porto deportivo porque é obra
do seu antecesor no cargo, mentres gobernaba o Partido Popular. Con todo, a colaboración
que presta no esclarecemento
dos feitos é deficiente, a xulgar
do Foro Social de Cangas.
Proceso de tramitación
O proceso de tramitación deste
porto deportivo foi irregular.
Varios documentos cruciais
apareceron a destempo e outros redactáronse cunha rapidez inusitada. Un exemplo
ilustrativo é o estudo de impacto ambiental. Desde que o
BOE publicou que o Ministerio recibiu as alegacións previas até que se comunica no
BOE a exposición pública pasan só dez días. No medio,
trasladáronse as alegacións á
Autoridade Portuaria, esta entregoullas á empresa que elaboraba o estudo, que tivo que
incluílas ou respondelas e devolverlle o estudo á Autoridade Portuaria. Por último a Au-

toridade Portuaria mandou ao
BOE unha solicitude para que
se publicase que saía a exposición pública. Veloz tamén foi a
resposta a fiscalía cando gobernaba o PP, que en tres días
resolveu que non había indicios de delito na tramitación.
Hai máis irregularidades,
como que se obviou un informe
vinculante de carácter negativo
que en xullo de 2004 ditou a Dirección Xeral de Cultivos Mariños. Ademais, no expediente remitido ao Tribunal Superior pola Autoridade Portuaria non figura o polémico estudo de impacto, como tampouco aparece
por ningunha parte un Plan Especial que xustifique o porto
deportivo nunha zona que nin
sequera é a indicada porque
parte importante dela queda sen
auga na baixamar.
O porto deportivo previsto
está diante da factoría de Massó en Cangas, nunha zona na
que a confraría de Cangas ten
unha autorización para pescar.
Por esta razón, hai en marcha
un recurso contencioso administrativo no Tribunal Superior. A confraría lembra que
non se produciu a declaración
de utilidade pública que anularía esta autorización. Esta entidade, tras un recurso, tamén
conseguiu que se abra un procedemento penal por delito
ecolóxico.
O porto deportivo proxectado implica o recheo de terreo
de dominio público e a construción de dous diques que en
total medirán seiscentos metros de lonxitude. Para xustificar isto empregouse un estudo

ANT

de impacto ambiental que se
coñeceu tarde e que obvia a
obriga legal de mencionar explicitamente as alternativas á
obra. Ademais, o proxecto susténtase sobre un convenio de
actuación urbanística que non
está en vigor porque o Plan
Xeral que ía legalizalo foi retirado polo goberno municipal.
A consecuencia disto, a zona
de Massó divídese entre terreo
industrial e solo de protección
de espazos naturais, como figura nas normas vixentes.
Implicacións
“O que acontece é que queren
empregar este porto deportivo
para xustificar a recalificación
desta zona e construír oitocentas vivendas, un hotel e un centro comercial”, denunciou Antón Fernández, que tamén lembrou que dos 130.000 metros
cadrados da intervención,
50.000 son públicos. “Tras a
operación, pretenden entregar
50.000 metros ao concello, cando xa son públicos”, dixo Fernández Cordeiro.
O porto deportivo que se
proxectou foi unha iniciativa de
Frigoríficos del Morrazo, que
tiña unha concesión sobre eses
terreos pero vendeulla a Residencial Marina Atlántica, que
agora é a que leva adiante a
operación. A cabeza visíbel deste grupo é Ubaldino Rodríguez
Bello, pero no Foro Social indicaron que se continúan coas
obras poderían tirar da manta e
revelar as relacións pasadas e
presentes desta empresa con altas institucións de Galiza.♦

C

oñécense co nome de
empotrados os
xornalistas con licenza
do Pentágono e da CIA para
seguir aos marines no Iraq e
para entrar na zona de
Bagdad controlada polos anglo-americanos, que se reduce aos arredores das
embaixadas e para de contar.
Comen na man do exército
invasor e acceden á
información do
fantasmagórico goberno do
Iraq; en troca, a empresa xornalística á que pertence o periodista, e el mesmo,
falsifican e ocultan a realidade, de maneira que en
Occidente só apareza
publicado o que aos EEUU
lles convén.
Nunca o control informativo foi tan grande en tempos
democráticos. A extrema dereita norteamericana logrou
exactamente o contrario do
que prevían os optimistas
modernos, cando anunciaban
unha nova primavera de
liberdades grazas á multiplicación das fontes
informativas, como arañeira
e as innumerábeis cadeas de
radio e televisión.
Nada diso. Ningún
occidental verá nunca unha
entrevista cos líderes da
Resistencia, e dificilmente
distinguirá os terroristas de Al
Qaida dos patriotas que se enfrontan ao terror occidental.
Mais a censura non remata
nos acontecementos políticos
e bélicos, senón que mata tamén e sobretodo o interese do
que busque a proximidade,
escoitando por exemplo falar
a unha familia, ouvindo unha
entrevista con persoas
normais, lendo as palabras
dalgún escritor, músico ou
poeta dese país. Por carencia
de información comezamos a
consideralos como aos brutos.
Esa é a censura máis
importante, a definitiva,
porque procura distanciar,
evitar a comprensión do outro
e de paso aniquilar a súa
riqueza cultural e humana.
Quixen atopar música do
Iraq nas tendas e non atopei
nada, por iso, con permiso de
Teddy Bautista, de María Jiménez e do seu Caterpillar
de esmagar cds, metinme na
rede, a buscar no Emule. Unha vez descartadas as oportunidades do mercado libre,
tratábase simplemente de ouvir gratis un iraquí e de ver
se tamén na música están tan
atrasados. Con verdadeiras
dificultades gravei a Naseer
Shamma, e descubrín un
xigante, o mellor laudista vivo, un xenio que lembra a
Granados, ou a Yepes, interpretando pezas que ás veces
se achegan ás rondeñas que
toca Sabicas e outras ás
farrucas de Niño Ricardo.
Sen pagarlle un peso á Sony.
Anímense, esquézanse do pesado de Teddy Bautista e
busquen a Naseer Shamma.♦
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2006
CARLOS AYMERICH
Superados os discursos rituais de Nadal e Fin de Ano,
enfiamos un novo ano no que o goberno galego estrea
ornamentos, o PP diríxese a un novo congreso e o BNG
defende, virtualmente en solitario, a necesidade de que
o noso país conte cun novo Estatuto. Un comezo de
ano, por outra parte, marcado polas subas das portaxes,
da electricidade e do gas, medidas autorizadas polo goberno español sen participación ningunha das institucións galegas.
Un novo orzamento que aposta pola investigación e o
desenvolvimento, polo ensino e a sanidade pública, o benestar social e a potenciación dos nosos sectores produtivos básicos, através de medidas como as enxergadas pola Consellaría de Meio Rural para mobilizar terras agrarias improdutivas ou promover o asentamento de xente
nova no rural. Uns orzamentos sobre os que aínda paira
a hipoteca herdada dos gobernos do PP – ben visíbel na
Cidade Cultura ou nas obras de infraestruturas rurais e
ambientais felizmente paralisadas apesar da intromisión
de Touriño– mais tamén uns orzamentos que eliminan xa
a excusa fácil de recorrer á herdanza do pasado. A partir
do 1 de Xaneiro, cando a lei orzamental entrar en vigor,
xa non valerá aludir ao que no pasado non se fixo ou se
fixer mal para xustificar o que o novo goberno deixe de
facer. Porque as esperanzas, muitas, que o novo goberno
espertou no pobo poden morrer logo de se demoraren as
novas políticas polas que a xente votou.
O PP ás portas do congreso de entronización de Núñez Feixóo como sucesor de Don Manuel. Tamén aquí,
dalgún xeito, hai algunha esperanza: que o das Peares
desminta ser o representante de Acebes e Zaplana en Galiza e aposte por un partido autónomo que poña por diante a defensa dos intereses do noso país. Ou, polo menos,
que do congreso saia un PP co que se poda falar, que
abandone a demonización dos adversarios políticos e a
política caciquil que caracterizou, xunto coa submisión a
Madrid, a era Fraga.
E tamén o Estatuto e as portaxes. Porque teñen muito a ver. Un novo Estatuto que nos recoñeza como na-

Un novo Estatuto poderá servir para incidir nos prezos de portaxe das autoestradas.

PACO VILABARROS

‘A partir do 1 de Xaneiro, cando a lei orzamental entrar en vigor,
xa non valerá aludir ao que no pasado non se fixo para xustificar
o que o novo goberno deixe de facer”
ción e, por tanto, estabeleza e garanta as ferramentas
políticas e financeiras para que os galegos e galegas
podamos decidir sobre os asuntos e resolvermos os nosos problemas. Entre eles, por suposto, a portaxe das
autoestradas, ou prezo da enerxía ou a fixación dun
IPC que na Galiza apresenta importantes variacións a
respecto do estatal. Un novo estatuto para o que é pre-

ciso o diálogo entre todos. Mais o diálogo, para non dexenerar nun falar barato, ten que se facer con propostas
sobre a mesa. O BNG, como o PG hai setenta anos, xa
formulou a súa. Cabe esperar, deste novo ano, que PP
e PSOE teñan a ben faceren o proprio para comprobarmos se alén do insulto e dos chamados baleiros ao consenso hai vida intelixente.♦

Ourense
A medida que avanza a fase de
instrución que leva o Xulgado nº 3
de Ourense, os indicios están a
verse amparados por documentos
e testemuños que xa levaron ao
xuíz a imputar o propio Moure e
máis o director da sucursal de Banesto no Carballiño. Lembramos
que o sobriño dunha anciá que estivo recluída na residencia Os Gozos de Pereiro de Aguiar, acusa o
crego de terse apropiado de
600.000 euros que a súa tía investira en accións no devandito banco, e de numerosas propiedades
inmobiliarias. Unha das últimas
testemuñas deu datos que complican seriamante o futuro de Benigno Moure. O comprador dun piso
do Carballiño declarou que a tía
do denunciante non estivo presente na sinatura dos documentos ante o notario, senón unicamente un
home do que dixo que lle parecía
un sacerdote. Malia todo, o notario deu fe no documento de que a
anciá estaba alí. O denunciante e o
seu avogado cren que o notario tamén debería ser imputado e que,
por suposto, o seu colexio profesional debería abrir un expediente
ante a sospeita de que o seucomportamento teña ido contra os
principios deontolóxicos. De todo
o que se vai sabendo dedúcese,
como subliñou o querelante, César Vázquez, que o acontecido coa
súa tía e o seu patrimonio pode
non ser un caso illado. A implicación dun notario e dunha entidade
bancaria para favorecer a Benigno

Os negocios de Benigno Moure,
no xulgado
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

A actualidade ourensá das últimas datas está a pasar polos xulgados,
mais non á marxe das responsabilidades políticas. Hai que facer referencia ao caso de estafa e apropiación indebida do que está acusado o
presidente da Fundación San Rosendo, o sacerdote Benigno Moure.
Moure e á Fundación San Rosendo –e non desde logo para defender os dereitos dunha anciá que
estaba declarada xudicialmente
incapacitada– converten o que até

hoxe era un rumor moi estendido
nunha hipótese verosímil. César
Vázquez dixo nas portas do xulgado ourensán para A Nosa Terra
que a Xunta de Galiza debería to-

mar medidas preventivas con respecto a esta fundación, convertida
nos últimos anos de goberno de
Manuel Fraga e do PP nun potente grupo empresarial integrado

por uns 60 centros, entre residencias de anciáns, balnearios e hoteis. Boa parte desa prosperidade
débese á cesión gratuíta de terreos
e recursos públicos, alén das
exencións tributarias das que se
beneficia grazas á lexislación promovida polo PP en Galiza. Así as
cousas, estraña a César Vázquez
que até o de agora non teña intervido no caso a Fiscalía en defensa
dos intereses dos cidadáns e perante a situación de desprotección
na que se poden atopar os vellos
acollidos nas residencias de San
Rosendo. No decurso dos vindeiros meses continuarán as comparecencias e a achega de documentación a un sumario que aínda está a ter poucas repercusións políticas e ningunha reacción oficial
desde a Xunta.♦

Subliñado

Xano

Xano é o deus romano das dúas
dicimos nós; nosa, xa que logo.
caras, o que abre ou pecha a
Porque hai moitas memorias,
porta do tempo (xanua) e mira
tantas como países, se falamos
para o pasado e para o futuro. O
no colectivo. E nengunha máis
LOIS DIÉGUEZ
pasado é decembro, de aí unha
esquecida e combatida precisadas súas caras, a vella; e o futumente que a galega. E non é a
ro a cara nova que lle dá nome (xano/xaneiro/januari). A mito- memoria en si somentes; é a Historia, con maiúscula, esa serie
loxía, como os refráns, como as lendas, como os contos ou as de feitos que nen a propia Universidade de Galiza quere admitir
historias, danos sempre a sabedoría do pasado, e con ela pode- como diferencia do que nos pasou e do que construímos en demos ser quen de camiñar con máis seguridade para non tropezar cembro, onte, no pasado. Xano é tamén un deus galego no sigoutra vez nos coios do camiño. No 2006, a cara nova do futuro nificado da súa herdanza. Por iso o lembramos hoxe, para que
inmediato, quérese que sintamos a nosa memoria, os nosos de- esa cara nova coa que os castrexos tamén representaban os seus
vanceiros, os nosos mortos... aqueles e aquelas que dalgún xeito ídolos, sexa a que mova sen complexos tanta pesada lousa que
deron a vida por unha causa ou, simplemente, viviron para que segue a soterrar os feitos que nos fixeron como somos: coas nonós estexamos hoxe aquí. A nosa memoria terá que ser galega, sas chatas e cos nosos acertos, pero diferentes.♦

Os dilemas
do sucesor
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Ferrol
O Concello anda metido nos xulgados. Dunha banda, Independientes por Ferrol (IF) decidía estes días solicitar que a fiscalía do
Tribunal Superior de Xustiza de
Galiza investigase se existen ou
non irregularidades no concurso
para a remodelación da praza de
Armas. Supostos erros neste proceso levaron a paralizar, polo de
agora, o comezo dos traballos, o
que conleva graves problemas
para os comerciantes na zona.
Así, o edil de Urbanismo, de
IF, solicita do Concello que as
obras sexan adxudicadas á empresa máis valorada, tema sobre
o que non se pronuncian polo
momento o Alcalde (PP) nin o
primeiro Tenente de Alcalde
(IF). Mentres tanto, e sen que
convoque polo de agora o pleno

Que decida o TSXG
MARTINA F. BAÑOBRE

Os partidos coaligados no governo municipal andan á greña entre sí ou coas decisións do TXSG en materia de urbanismo.
do que debe saír unha decisión
ao respecto, toca agardar.
Pero non quedan aí as relacións da institución municipal
cos tribunais. Tamén andan metidos neles en relación co futuro
do barrio de Recimil. A Dirección Xeral de Patrimonio da
Xunta admitiu a trámite hai máis

dun mes o recurso do BNG contra a descatalogación da zona,
aprobada polo anterior goberno
autonómico. Esta descatalogación permite que os inmobles
existentes no contorno, de titularidade municipal e en avanzado
estado de deterioro, sexan derrubados para proceder á constru-

ción de novas vivendas.
Agora, cabe a posibilidade de
que os plans do Concello se vexan truncados, sendo a rehabilitación a única opción viable para o
barrio. Por este motivo a xunta de
goberno local decidía estes días
recurrir a resolución de Patrimonio, alegando, entre outros motivos, que as determinacións do ente autonómico non se adaptan aos
procedementos establecidos.
En resumo, moitos procedementos inaxeitados e poucas solucións. E que lles importarán
aos comerciantes dos sotos inundados da praza de Armas, ou aos
habitantes de Recimil, con fiestras tapiadas e muros que caen
aos poucos, se os procedementos
se axustan ou non ao establecido... que o TSXG mova ficha.♦

XESÚS VEIGA

U

nha das características que adorna,
habitualmente, o
universo mental das
persoas que temos bebido
–non exclusivamente pero
si con intensidade
notábel– nas fontes dos
pensadores marxistas é o
grande afán preditivo que
destilan algunhas das
nosas reflexións. Temos
tendencia a considerar que
a calidade do labor
analítico fica cuestionada
se non incorpora un prognóstico preciso sobre o desenlace futuro da
realidade que temos diante
dos ollos.
A menos de quince días
do Congreso que vai
sancionar o relevo na
dirección do PP galego é
pertinente recoñecer que a
transición post-fraguista
está sendo mais pacífica do
que algúns pensabamos.
Tal vez porque os desexos
non permitían ver a verdadeira dimensión dos feitos
analizados, o certo é que
sobrevaloramos o impacto
real dos factores
conflitivos xerados no interior dese partido e, sobre
todo, a capacidade de Cuiña para organizar e dirixir
unha opción alternativa
solvente á deseñada pola
dirección estatal.
O ex-conselleiro experimentou en primeira persoa
a vixencia daquela vella
máxima de que na política
“hai amigos, inimigos e
compañeiros de partido”.
Moito mais nunha organización no que o debate de
ideas é un divertimento teatral para consumo mediático mentres os
administradores do poder
reparten a herdanza
recibida. A singularidade
do PP radica, sen dúbida,
na pervivencia do
“baltarismo” e do “cacharrismo”: ambos
representan a enfermidade
senil do caciquismo pero
queren ser compañeiros da
viaxe iniciática de Núñez
Feijoo. Non queren
rematar no baúl da roupa
desgastada e pretenden ser
alfa e omega do PPdG.
Velaquí un dos dilemas
do sucesor de Fraga: necesita proxectar un distanciamento –polo menos
xeracional– co pasado
inmediato pero non pode
renunciar, polo momento, a
esas compañías orgánicas
que lle prometen votos a
cambio de prebendas. Tampouco pode ignorar os
designios da rúa Genova.
Sen o aval dos seus
moradores non ten futuro
pero con seareiros como
Acebes e Zaplana xa non
precisa ter inimigos
poderosos na política
galega.♦
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Xesús Busto é fundador de O Grelo

Dende a gastronomía á solidariedade
PERFECTO CONDE
A Fundación O Grelo Amigos de
Galicia empezou sendo un remedo das sociedade gastronómicas
de Euskadi e hoxe é unha organización non gobernamental
adicada a dar de comer, de vestir ou asistir con medicamentos as persoas galegas necesitadas nos lugares nos que se atopen. O seu fundador é Xesús
Busto, quixote dos nosos tempos.
Xesús Busto naceu hai 49 anos en
Paradela (Trazo, A Coruña), unha
aldea que tiña daquela 31 veciños
e na que hoxe só fican tres ou catro. Na súa familia sempre houbo
moitos curas e, cando morreu o
seu irmán maior, estando no Seminario, tocáballe a el seguir eses paso e mandárono ao colexio dos Pasionistas de Melide para que se fora preparando. Tiña só oito anos, e
alí mantivo o seu primeiro contacto co idioma castelán. Un cura que
lle viu os pés mouros preguntoulle
onde os metera e el respondeulle
que “en ningures”. O cura, que era
vasco, non o entendeu e castigouno mandándolle poñerse de xeonllos. Botou así dúas horas, até que
chegou un rapaz chamado Bugallo
que foi explicarlle ao castigador o
que significaba “de ningures”.
“Pues habláramos, hombre, habláramos”, respondeu o cura e, acto
seguido, retirou o castigo.
Nos Pasionistas, a onde chegaban rebotados de toda Galiza nenos que fracasaban no ensino,
Busto coñeceu a discriminación
que padecía daquela o idioma galego e aquilo provocu nel unha rebeldía innata que o caracteriza. En
Melide botou até que cumpriu 18
anos, pero xa non foi o Seminario
nin chegou endexamais a cura.
Emigrou a Barcelona, onde botou
dous anos, cumpriu logo a mili en
Madrid e recalou en Bilbao, onde
traballou de comercial na empresa
ABC, unha financeira que dependía do Banco Guipuzcoano.
Na década dos setenta gañaba
cada mes máis de 130.000 pesetas, pero a terra tiraba da súa alma
e decidiu regresar. Cos aforros
que fora xuntando, abriu tendas de
electrodomésticos en Bueu, Cangas, Marín e Pontedeume que formaban unha cadea chamada Anori, nome tirado da lembranza dunha experiencia que vivira no País
Vasco. O director da financeira
ABC, Andoni de nome de pía, tiña un fillo discapacitado que non
era quen de pronunciar ben o nome do seu pai, e dicía sempre
“Anori” no lugar de Andoni. De
tal forma que a deformación da
palabra rematou sendo sinónimo
de anormal para os que fixeron
do caso obxecto de burla. “Aquela experiencia marcoume –di Busto– e dinlle ese nome ás tendas para revoltarme contras esa mofa”.
Agroma O Grelo
Anori vendía ao por maior para toda Galiza e o norte de España, e
Xesús Busto mesmo chegou a coñecer o mundo do contrabando de
tabaco daquela época, pero pronto

P.C.

decidiu instalarse en Lugo porque ción de Amigos de Galicia sobre
alí vivían varios dos seus irmáns. todo para darlle difusión en AméFoi na cidade do San Froilán onde rica e evitar o dobre sentido que a
puxo a andar o que hoxe é a Fun- palabra grelo ten en Portugal.
Na actualidade, O Grelo é undación O Grelo Amigos de Galicia.
“No País Vasco gustábanme moito ha organización non gobernaas sociedades gastronómicas e fre- mental adicada a socorrer persoas
cuentaba a que había no barrio bil- galegas desprotexidas tanto no territorio de Galiza
baíno de La Peña”,
como en Cuba,
díxolle Busto á
resume
Arxentina, UruNosa Terra.
guai, Venezuela
En Lugo, menou calquera país
tres se iniciaba no de independencia
onde poda haber
comercio de xoias, política e, de feito,
algún galego que
fundou O Grelo de
precise axuda.
paso que empeza- os premios
A Fundación
ba a participar en
todos os acontece- Grelo de Ouro teñen Amigos de Galiten tres naves
mentos culturais
recaído en persoas cia
en
Vilagarcía,
que podía. SegunRábade (Lugo) e
do conta, empeza- tan diferentes
Santiago e está a
ron sendo 23 os
socios e medraron como Manuel María, piques de construír unha máis en
moi rapidamente.
Vilagarcía para
“En dous anos ou Fraga, a Condesa
gardar as donaasí, pasamos de de Fenosa,
cións que vai reser 200 e empezacibindo e organimos a ter unha cer- Rouco Varela ou
zar a súa posteta repercusión sorior entrega onde
cial, pero empe- Moncho Borrajo.
alguén precise
zóusenos a meter
roupa, alimentos,
unha élite social
obxectos e mateque o único que lle
importaba era saír no xornal. Dos riais para manter a hixiene, etc.
200 ficamos 40 e o resto fóronse”. Dispón para isto da relación de
Daquela O Grelo participaba xente que vive só con mínimas
na actividade cultural e estábase pensións contributivas e ten, en
introducindo xa no mundo da cada zona, unha persoa encargagastronomía como maneira de re- da de establecer e organizar as
lacionarse socialmente. O nome prioridades.
No nivel persoal, o fundador
puxérallo Busto pensando que
era algo que identificaba o grupo de O Grelo, Xesús Busto, ten moi
con Galiza e particularmente con claras dúas cousas, que el concreLugo. Finalmente, o 17 de maio ta da seguinte maneira: “Tiven e
de 1987, O Grelo pasou ser a hei ter sempre inquedanzas cultuFundación do seu nome, pero lo- rais moi fondas, e a máis imporgo lle foi engadido a denomina- tante de todas é defender o idioma
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galego como sinal da identidade.
E logo, a loita contra a corrupción.
Hai que denunciar e esixir que
non haxa conselleiros ou concelleiros, alcaldes ou caciques que
se fagan ricos ou engrosen o seu
patrimonio mediante o exercicio
de cargos públicos ou coloquen
familiares a dedo”. Para ilustrar
esta segunda inquedanza súa, non
dubida en sinalar con nomes e
apelidos algún dos casos que el
considera sospeitosos e que pertencen a políticos de todas as tendencias. Debido á súa longa relación coa vida social galega e polos
datos que parece manexar, Busto
dá a impresión de constituír unha
inesgotábel fonte informativa que
podía dar lugar a máis dun infarto
se se publicara só unha parte do
que el quere denunciar.
Total independencia
Outra característica de O Grelo e
do seu fundador é a de presumir
dunha total independencia de criterio político e, de feito, os premios Grelo de Ouro, que a Fundación otorga cada ano, teñen recaído xa en persoas tan diferentes
como o poeta falecido Manuel
María, Manuel Fraga, Xosé Luís
Méndez, a Condesa de Fenosa,
Miguel Anxo Arauxo Iglesias,
Rouco Varela, Moncho Borrajo,
Camilo José Cela, etc. Este ano,
o galardón foille entregado ao
modisto Adolfo Domínguez por
ser “un librepensador de gran
cultura e formación” e para agradecerlle que teña aportado ao
longo do ano “unha cantidade
importantísima de roupa coa que
se atendeu a preto de mil rapaces
drogodependentes ou discapaci-

tados e a máis de 300 persoas
maiores en Galiza, sen contar as
axudas que se entregaron fóra”.
Xesús Busto sabe que aínda
lle quedan moitas cousas que facer e, entre elas, destaca o de
“axudar o día de mañá, cando xa
estea normalizado o uso do idioma galego, a que se lean tantos
xornais en galego como en castelán”. Ao fundador de O Grelo
gustarialle que “a nosa sociedade
fora coma catalá, e que ningún
galego se avergozara de falar o
seu idioma”. E tamén, “contribuír a que disminúa a pobreza na
nosa terra que, por desgraza, cada vez hai máis”.
A atender esa pobreza é ao que
adica agora boa parte da súa vida
Xesús Busto, dende a súa proclamada “independencia” política.
Das administracións públicas a
penas recibe cada ano 9.000 euros. Pero el e os seus amigos de O
Grelo buscan a maneira de contribuír a que ninguén pase fame, ande mal vestido ou non poda atender polo menos as súas necesidades básicas. A Busto ún pode atopalo hoxe na Habana, mañá en
Bos Aires ou pasado en Montevideo ou Caracas e sempre andará
dando a mesma trela: axudar a
que non precise coa única condición de que sexa galego. ¿Non é
isto unha boa maneira de facer de
Quixote? ¿Cecais lle poderiamos
chamar un santo laico que só cre
na solidariedade humana? A Busto dalle igual como se queira consideralo. “De min sería mellor que
non falaras”, díxome mentre comiamos no val da Maía. “Deberías ocupar ese espazo denunciando
os que se fan ricos de mala maneira e a conta dos pobres”.♦
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Competencias
urbanísticas
MANUEL CAO

En Barcelona o metro está unido aos Ferrocarrils de la Generalitat.

A liña Ferrol-Vigo transcorre integramente
pola Comunidade autónoma

Galiza non conta
con trens propios
como Catalunya e Euskadi
H.V.
Euskotren e Ferrocarrils de la
Generalitat son realidades desde
finais dos anos setenta, mentres
en Galiza non hai un sistema ferroviario propio que atenda as
necesidades do país. No seu momento, o Estado non traspasou
ningunha das liñas da Renfe ou
da Feve en Galiza, aínda que entre Ferrol e Vigo o tren discorre
integramente polo noso país.
O Euskotren e Ferrocarrils de la
Generalitat ofrecen modelos distintos de transporte. O primeiro
fomenta a proximidade pero tamén une Bilbao e Donosti; o segundo está máis centrado na área
metropolitana de Barcelona, aínda que tamén chega a cidades como Igualada ou Manresa, situadas as dúas no interior, a uns cincuenta quilómetros da capital catalá. Ferrocarrils de la Generalitat
ten, ademais, unha liña no interior
que está en obras e que conecta
Lleida con La Pobla del Segur.
A orixe dos sistemas de transporte vasco e catalán é distinta, aínda que todas as infraestruturas traspasadas no seu momento estaban
nos dous casos en mans de Ferrocarrís de Vía Estreita, Feve. As vías vascas tiñan unha rede que historicamente era da Feve e que operaba entre Donosti e Ferrol; en Catalunya, a Feve asumira en 1977 a
Compañía Xeral de Ferrocarrís
Catalás, que se atopaba nunha aguda crise. Un ano despois constitúese Euskotren e en 1979 Ferrocarrils
de la Generalitat, dependentes os
dous dos seus respectivos gobernos autonómicos. Isto permitiu dotar a estas comunidades de sistemas ferroviarios que co tempo incluíron servizos como o metro. No

caso vasco tamén suma autobuses
e tranvías e no catalán tranvías.
Sen traspasos na Galiza
Na Galiza, o Estado non traspasou
ningunha das liñas férreas que hai
no país, o que impediu unha política ferroviaria propia. A transferencia da Feve na Galiza implicaba o problema de que non conecta
as principais áreas urbanas, senón
que vai de Ferrol até a fronteira
con Asturias. De todos xeitos, a
poboación do norte da provincia
da Coruña sempre empregou a Feve como un servizo de proximidade e a súa transferencia á Xunta
podía ter evitado a súa paulatina
desarticulación –como tamén ocorreu coas liñas de Lugo á Coruña e
de Ourense a Vigo, as dúas de ancho estatal e pertencentes á Renfe.
Outra alternativa que non se
levou a cabo foi a de traspasar algunha das liñas que a Renfe tiña
en Galiza. Algunhas delas non
implicaban ningún problema
porque percorren integramente o
territorio galego e non afectan á
rede estatal. É o caso das liñas litorais entre Ferrol e A Coruña e
entre esta cidade e Vigo.
A liña entre A Coruña e Vigo
tivo historicamente unha función
recadadora para a Renfe, sen que
en ningún momento revertesen
no país os beneficios obtidos polo servizo máis rendíbel do Estado. Nin sequera houbo en todos
estes anos unha iniciativa da
Renfe ou do Ministerio para
electrificar a vía ou para facer
unha dobre vía que permitise aumentar a velocidade e a frecuencia dos trens neste traxecto. Todo
o contrario, a redución do tempo
de traxecto entre as dúas princi-

pais cidades galega tivo lugar
moi paseniñamente e moitas veces implicou a supresión de paradas en apeadoiros ou estacións
que a Renfe consideraba pouco
rendíbeis ou non relevantes.
A Renfe anunciou unha rebaixa na tarifa do tren de alta velocidade entre Madrid e Lleida que
fará que sexa comparativamente
máis barato que o que vai da Coruña a Vigo. Ademais, proximamente a compañía estatal procederá a subir as tarifas nas liñas
galegas, polo que os prezos serán
aínda maiores que os da alta velocidade, aínda que as liñas e as
frecuencias sexan peores. Con
este panorama a necesidade dun
tren galego faise máis imperiosa.
A construción da dobre liña
ferroviaria no Eixe Atlántico
–non está garantido que sexa alta
velocidade–, e a liberalización do
transporte ferroviario poderían
significar unha oportunidade para
o noso país a través da constitución dunha compañía ferroviaria
galega que introduza a competencia e que lle dea aos viaxeiros un
servizo que estea en correspondencia co prezo que pagan. Outra
alternativa é que a Administración galega reclame diante do Estado a transferencia desta liña entre Ferrol e Vigo, unha vez realizados os investimentos en infraestruturas –ou coas partidas correspondentes se se traspasa antes. Esta iniciativa permitiría organizar un sistema de transporte
que acelerase a viaxe entre Vigo e
Ferrol e que permitise a creación
dun servizo de proximidade
–compre ter en conta que este servizo hai anos que existe en todas
as cidades do Estado das características de Vigo e da Coruña.♦

Unha das características máis rechamantes da economía española é a gran importancia do sector da construción, que non parece obedecer a remedio algún tanto para reducir a voracidade
das empresas á hora de destruír e rendibilizar, de inmediato, calquera paisaxe ou entorno natural como para reducir os incentivos á demanda de vivendas, que segue e segue imparábel e realimenta a posta en marcha de novos proxectos urbanizadores.
Hai que dicir que á hora de analizar a problemática da vivenda e a construción abonda a demagoxia fácil nos discursos políticos e a falsificación da realidade prevalecendo as estratexias de relación informal entre os axentes económicos,
políticos e sociais. Por outra banda, o urbanismo é un asunto
no que participa directa ou indirectamente a maioría da sociedade ben sexa como propietario territorial, empresario,
construtor, traballador, comprador de vivendas e funcionario
ou político da administración emisora de licencias. A construción ten ademais externalidades para o conxunto da sociedade en tanto que modifica a paisaxe, o valor do patrimonio,
xenera ou destrúe posibilidades de negocio futuras e cambia,
para ben ou para mal, o entorno natural e medioambiental.
Varias novas relacionadas co sector da construción aparecen
estes días nos xornais das que destacamos as pegas da Unión
Europea ao modelo urbanístico do Levante e o desembarco das
inmobiliarias e construtoras madrileñas e valencianas en proxectos de urbanización no litoral galego que poden deixar, en
pouco tempo, irrecoñecíbel a nosa liña de costa e as vilas, praias
e montes até agora existentes. Da voracidade do sector da construción en España dedúcese que as posibilidades de negocio son
tan atractivas que poden superar mediante métodos regulares ou
irregulares os límites establecidos pola regulamentación urbanística e pola resistencia dos axentes da sociedade civil.
A curto prazo os gañadores do proceso de construción superan aos perdedores ou, ao menos, son máis fortes como lobbies
á hora de facer valer os seus intereses. Os que gañan ou ven posibilidades de gañar van dende o propio construtor e todo o sector que abarca moitas outras actividades interrelacionadas, até
os propietarios beneficiados polas recalificacións, pasando polos concellos que ven aumentados os seus ingresos fiscais e a
súa actividade económica ao tempo que potencian o seu poder
de decisión ao posuír as competencias básicas determinantes na
elaboración dos plans urbanísticos. Pola parte dos perdedores
podemos atopar aos grupos que valoran o mantemento do medio natural e os propietarios de terreos que non foron recalificados ou foron expropiados mediante leis confiscatorias. Globalmente, os indicadores das variábeis macroeconómicas básicas
(crecemento e emprego) vense beneficiados pola actividade da
construción mentres que os prezos e, sobre todo, a calidade de
vida poden verse afectados negativamente. En calquera caso, a
expansión urbanística é hoxe o motor que arrastra a economía
española cara esas taxas de crecemento case esquecidas en Europa sendo moitos os analistas das institucións internacionais
(FMI, UE) ou estatais que están apampados con este proceso.

PACO VILABARROS

‘O sentido común aconsella
o establecemento de límites claros
a un urbanismo voraz que ten causas
estruturais e especulativas
difíciles de deslindar”
O sentido común aconsella o establecemento de límites
claros a un urbanismo voraz que ten causas estruturais e especulativas difíciles de deslindar, máis ¿quén será capaz de
facer frente a esta situación? Os lobbies sectoriais teñen capacidade sobrada para influír nos decisores públicos de xeito
que non cabe esperar dos concellos medida algunha que autolimite o seu crecemento urbanístico. As Comunidades Autónomas coordinadas co Goberno central e coa propia UE poderían resistir mellor as presións e impoñer criterios urbanísticos sostíbeis no medio prazo. A única posibilidade de controlar este proceso en Galicia pasa pola asunción das competencias urbanísticas básicas por parte da Xunta.♦

O PSOE como problema, Zapatero como remedio
B. LAXE
Co 2006 entramos nunha etapa, senón decisiva, si crucial cara a reforma do Estado. O acordo sobre o Estatuto catalán, o proceso de
paz en Euskadi e o propio Estatuto galego, co “café para todos” ao
fondo do debate, van marcar unha nova etapa política, para ben ou
para mal. Pero sexa cal sexa o resultado final, haberá novidades.
Logo de conversar durante as últimas semanas con diversos dirixentes políticos e analistas de todas as nacionalidades e de Madrid, chegamos a unha conclusión: o problema e a solución do
proceso que se comezou no Estado está no PSOE.
Pode semellar unha incongruencia pero non é tal. Todos
coinciden, agás os socialistas, en
que o problema para pór en marcha esa reforma do Estado está
no PSOE. O partido, como tal,
non acaba de decidirse. O único
que pode desatrancar o proceso é
Rodríguez Zapatero.
A el chaman os cataláns, especialmente Carod-Rovira, para
que facendo honra das súas promesas se implique na negociación
do Estatuto catalán. Semella ser
aquí onde permanece atuada a redacción dun novo Estado.
Pero Rodríguez Zapatero, que
debe coñecer a correlación de forzas internas, non dá dado o paso.
A presión da vella garda socialista, con Felipe González e Alfonso
Guerra á cabeza (tan separados en
moitas cousas e tan unidos no
esencial, coma sempre) ata de
mans ao presidente español.
Non se trata tan só dunha
cuestión externa, senón dunha
loita polo poder, non exenta de
posicionamentos ideolóxicos no
propio PSOE. Persoas do equipo
de Zapatero recoñecen que se é
incapaz de impor unha nova dinámica no Estado non será quen
de afianzar o seu liderato interno.
Só cun cambio de política a
respecto da etapa felipista poderá propiciar unha reforma interna
do partido que consolide o súa
preminencia interna. O fracaso
do Estatuto catalán será un fracaso de Zapatero. Un fracaso que o
pode levar a un adianto de eleccións, á perda da presidencia do
Goberno e a súa dimisión como
secretario xeral para deixar paso
a outro lider. José Bono agarda.
A política do PSOE volvería rolar cara un pacto fáctico co PP.
Un éxito nas conversas en Catalunya non só lle darían capacidade de manobra interna a Zapatero,
senón que obrigarían ao PP a mudar a súa política de acoso e a deseñar unha política de oposición
máis construtiva e participativa.
Sería a hora de remontar de Zapatero e de facer os cambios necesarios no interior do seu partido.
Se Zapatero non é capaz de
impulsar ese cambio perderá os
seus apoios e verase obrigado a capitular ante a actual política do PP.
As outras políticas
Os nacionalistas, sexan da cor
que sexan e das distintas nacionalidades, semellan estar dispostos a confiar en Zapatero e
apoialo na súa aposta de rachar
co xacobinismo socialista. É o
mal menor.

En Cataluña todos, até os
máis radicais, anda á procurar
unha fórmula de consenso para o
termino “nación”. Polo que non
pasan é por un sistema de financiamento que non solucione o
desequilibrio fiscal e corrixa o
déficit de infraestruturas.
En Euskadi todos falan de
novos tempos, agás o PP. O PSEEE votou a prol dos orzamentos
anunciando que era un paso cara
“unha nova política”.
Aos poucos días, ETA contestoulle coas declaracións nun
tribunal de París. Catro dirixentes que están a ser xulgados volveron a apostar pola declaración
de Anoeta como a base para a
paz. É un novo apoio á proposta
de HB considerada como positiva desde o PNV. Outro camiño
aberto no proceso de paz.
Mentres tanto, desde o PNV
agardan que ETA anuncie que
deixa as armas canto antes para
convocar a Mesa pola Paz na que
estean presentes todos os partidos políticos. Tárdalles está decisión en Euskadi, pero a maioría
do vascos pensan, como reflicten
as sondaxes, que vai ser antes
das próximas eleccións municipais (oito de cada dez demandan
diálogo con ETA). HB non está
disposta a quedar fora do proceso. Facelo, sábeo ETA, non só
debilitaría a súa posición cara un
proceso de paz, senón que sería
darlle cartas a outros movementos como Aralar, que lles puideran facer fronte no espazo político nun futuro.
Os socialistas vascos, pola
súa banda, seguen cos seus contactos informais co mundo abertzale, comandados por unha dirección que agora aposta polo
diálogo como método de superar
o conflito, pero tamén de ser alternativa ao PNV.
E Galiza como se sitúa neste
contexto?
Os nacionalistas coinciden
cos outros membros do Galeusca
que hoxe por hoxe hai que seguir
apostando por Rodríguez Zapatero como a solución menos mala.
E os socialistas? Os socialistas
galegos, malia a ter a presidencia
da Xunta, non teñen forza en Madrid. Pérez Touriño, que non se
apoiou na estrutura partidaria para
gobernar, non dá marcado unha dinámica propia no partido. Apoia
nos seus fieis, que proveñen coma
el do PCE. Contemporiza publicamente co sector máis intransixente
liderado por Francisco Vázquez,
ao que lle disputou a primacía no
congreso, e rexeita á maioría dos
que o apoiaron. Ademais, cada día
é peor a súa conexión con Xosé
Blanco. Din no partido que o que
lle pasa a Touriño é que lle ten medo a calquera que lle poda facer
sombra.
Con este apoucamento, Touriño agardará, máis unha vez, a
que Madrid marque a dinámica.

José L. Rodríguez Zapatero.

A última hora, como na disputa
entre Bono e Zapatero, sumarase
á política de quen gañe. Unha
política que, como no conxunto

do Estado, tamén vai marcar a
que siga un PP que, se as necesidades electorais o demandan, estará disposto mesmo a capitali-

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

zar a reforma do Estatuto. Xa
non sería a primeira vez. Para
eles é máis importante o Goberno que os artigos estatutarios.♦
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A reforma do Estado vai depender do debate interno entre os socialistas
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Mauritania, folla de ruta
cara a democracia
DAVID M. ALVARADO ROALES
Esperanza con reservas. Este parece ser o
sentir xeral en Mauritania tralo golpe de Estado que o pasado 3 de agosto derrocou o
presidente Maaouiya Ould Taya e que colocou á fronte do país magrebí a unha xunta
composta por notábeis do exército, que tomou o nome de Consello Militar pola Xustiza e a Democracia (CMXD) e á cuxa cabeza
se colocou o antigo director xeral da seguridade nacional, o coronel Ely Ould Mohamed
Vall. Segundo un comunicado que fixeron
público ás poucas horas da toma do poder, as
intencións deste “golpe de palacio”, como se
denominou entón, eran as de pasar páxina
dunha etapa escura para o país magrebí e
sentar unhas sólidas bases sobre as que edificar un auténtico réxime democrático nun
prazo nunca superior a dous anos.
As derivas autoritarias do “antigo réxime”, o clientelismo, a corrupción e a rampante crise social da poboación situábanse na
orixe desta manobra e, segundo confesaron
fontes diplomáticas francesas presentes en
chan mauritano, “ante un contexto semellante, a comisión dun golpe de Estado era, sinxelamente, unha cuestión de tempo”. O mesmo Primeiro Ministro do actual goberno transitorio confesou que “o país estaba abocada a
unha crise xeralizada sen precedentes e era
hora de poñer fin a esta situación, de restaurar a confianza e a quietude”. Non cabe menosprezar tampouco o atractivo que supón o
feito que, a partires deste ano 2006, Mauritania entrará no selecto grupo de países produtores de petróleo, feito este que cambiará, sen
dúbida, a face dun estado que se sitúa actualmente entre os dez máis pobres do planeta.
Cinco meses despois da deposición de
Ould Taya, hoxe refuxiado no Qatar, é innegábel que algúns avances teñen sido operados
no nivel das liberdades e que tímidas reformas agroman nos eidos da xustiza e da administración pública. De entre todas as medidas
implementadas até este momento, destaca sobremaneira a amnistía xeral ditada ás poucas

semanas da toma do poder do CMXD, permi- mente unha reconciliación co presente, obritíndose con isto a volta ao país de todos aque- gado para planificar un futuro mellor. Refíles cidadáns mauritanos condenados por de- rense estes, fundamentalmente, ás cuestións
lictos políticos e que se atopaban no exilio. dos refuxiados en Níxer e Senegal e, como
Posteriormente asistimos á legalización de non, á cuestión do escravismo, moi presente
formacións políticas antes proscritas e tamén aínda en Mauritania, e da discriminación raa eclosións de novos partidos, xunto cunha cial da elite “arabo-bereber” ao encontro dos
cada vez máis presente sociedade civil. A li- “negro-africanos”.
Namentres, o CMXD non cansa de reiteberdade de expresión e de prensa tamén se
viu beneficiada, saíndo ao mercado novos tí- rar a súa neutralidade política. A proba disto
tulos que recollen dunha forma máis comple- atoparíamola nun mandato aprobado por esta
ta e plural o sentir da opinión pública. Con to- xunta de coroneis que impide aos seus membros, así como aos
do, e pesares de existir
compoñentes do actual
un certo estado de eufon 2006, Mauritania goberno, de “postularse
ria colectiva, ninguén
candidatos a un
semella fiarse compleentrará no selecto grupo como
posto electivo nas vintamente e, como apundeiras eleccións a celetaba un empresario esde países produtores
brar”. Este parece ser o
tes días atrás nas páxifeito que consagraría
nas dun rotativo da cade petróleo, feito que
unha efectiva transipital, de Nouakchott,
“despois de ter visto na cambiaráa face dun estado ción cara unha auténtidemocracia, a saber,
miña patria tal sucesión
que se sitúa entre os dez ca
á celebración de elecde coroneis, de golpes
de Estado, de ter oído
máis pobres do planeta” cións libres e transparentes. Para isto constiunha morea de prometuíuse unha Comisión
sas, prefiro ser cauto e
Nacional Electoral Inesperar a ver que ocodependente (CNEI),
rre”. Non é o único.
Cautelas aparte, o certo é que as reunións quen xa ten fixado o calendario dos vindeiros
e os encontros sucédense. Líderes políticos, comicios constitucionais, municipais, parlasindicalistas, homes de negocios, maxistra- mentarios e presidenciais, que terán lugar endos e todo tipo de personalidades participan tre xuño de 2006 e o mesmo mes de 2007.
nas negociacións e concertacións arredor de Neste intre a tarefa dos golpistas será conboa parte dos temas importantes para o futu- cluída e, como recentemente ten declarado
ro do país como, por exemplo, a boa gober- Mohamed Vall, “teremos devolto aos maurinanza, as medidas a tomar para loitar contra tanos o que en dereito lles pertence, respono tráfico de influencias, o paro ou a xestión sabilizándoos para amosar a nosa capacidade
dos recursos naturais. O obxectivo non é ou- de facer, por nós mesmos e para nós, unha
tro que o de consolidar unha sorte de “con- historia diferente, un futuro en prosperidade
senso nacional” que vise a delimitar cales de- e democracia”.♦
ben ser os obxectivos da transición. Algunhas voces xa saíron á palestra para denunciar
DAVID M. ALVARADO ROALES é Doutorando en
que se ben son todos os que están, faltan alCiencias Políticas na Universidade de Santiago de
gúns feitos sobre os cales pasa necesariaCompostela. Correspondente de prensa no Magreb.
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Putin e a diplomacia do gas
XULIO RÍOS
Co novo ano, a diplomacia do Kremlin semella alentar un xiro para recuperar protagonismo e facer saber a Europa e ao resto da comunidade internacional que necesitan a Rusia e a súa enerxía. A crecente demanda mundial, coa irrupción de grandes consumidores
como China e India, reforzan a posición de
Moscova a nivel global, e Putin, cunha política exterior caracterizada ata o momento por
situarse maiormente á defensiva, aproveita a
crise con Ucraína para darse a valer.
Despois da “perda” da Europa do leste e
dos países bálticos, a sucesión de “revolucións” en Xeorxia e Ucraína e as tensións vividas en Asia Central, evidenciaron a perda
de influencia do Kremlin no conxunto do espazo post-soviético. Rusia quere darlle a volta á súa debilidade fincando no gas, nunha estratexia que no inmediato visa influír nos resultados electorais das lexislativas previstas
para marzo en Kiev a través do hipotético debilitamento da administración pro-occidental
de Yúschenko, máis en entredito dende o
abandono da Yulia Timoshenko. Pero esa política de presión podería tamén reforzar as
forzas antirusas e prooccidentais en Ucraína.
O presidente de Ucraína, Víctor Yúschenko,
nunha alocución televisada describiu a disputa con Rusia como unha manifestación da loi-

ta pola independencia do seu país. Non é un liña de firmeza cara Moscova, como é o caso
segredo que Yúschenko pretende emancipar de Polonia e os bálticos, todos eles interesaUcraína da tutela rusa orientándoa cara Euro- dos en establecer un contra-modelo atractivo
pa occidental e EE UU, suxeitos que, como a para os países da zona, que puidera influír de
propia Rusia e o mesmo
inmediato na Belarús
hiper-presidente Putin,
de Lukashenko, e mesparticiparon activamenpolítica de presión mo na Rusia de Putin,
te na campaña presidencada vez menos dócil e
podería tamén reforzar permeábel aos intereses
cial “a tres voltas” na
que foi derrotado o hooccidentais.
as forzas antirusas e
me de Moscova, Víctor
Dende a asunción
Yanukovich.
prooccidentais en Ucraína” de poderes por parte
Algúns agardaban
de Yuschenko, os
que a “perda” de Ucraíacordos asinados con
na levaría a Rusia a
Rusia nos últimos
abandonar o seu “complexo de imperio”, anos, en especial, a creación dun espazo
abrazando definitiva e resignadamente os económico común quedaron en letra morta.
modos democráticos e do libre mercado se- Moscova viña aplicando tarifas preferengundo canons homologábeis. Pero o Krem- ciais ao seu veciño ucraíno no marco das
lin, instalado nesa peculiar mestura de auto- relacións establecidas na CEI (Confederacracia e capitalismo clánico, resistíndose a ción de Estados Independentes). Se agora
admitir o declive do seu poder, virou dende resulta que Kiev quere aproximarse máis á
entón no sentido contrario para impulsar un UE, tanto no ámbito económico como xeoprofundo reexame da súa política exterior. Se político, OK, din en Rusia, pero nese caso,
Yúschenko fala de independencia, Putin, pre- as tarifas será as mesmas que para os desidente de turno do G8, avizora unha especie mais países europeos. Non será Rusia quen
de complot contra Rusia, no que participarían financie esa revancha.♦
EEUU e tamén algúns estados europeos, en
particular, aqueles partidarios de manter unha
XULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org)
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O can
de Sharon
GUSTAVO LUCA

E

ra ben noite e petaron na
porta. Cando alguén chama de madrugada en Palestina non é o carteiro, un
aviso, nin un veciño. Os que
viven a carón saben como se
entra e non hai costume de
pechar portas.
Fronte a casa, un sarxento
do exército de ocupación daba
ordes por un megáfono ao pé
de dous grandes focos. Non se
movan ou disparamos. Nestas
baixaron do carro un can e lle
entregaron a responsabilidade
operativa da loita contra o
terrorismo. Un animal de
grande alzada, cunha cámara
de vídeo no lombo que
avanzou cara unha das casas
coma obxectivo racional na
súa cruzada contra a
delincuencia e conforme a varios anos de academia militar.
O sarxento e os soldados moveron a cabeza compracidos.
Dentro da casa, o dogo
cheirou resistencia, cansazo e
algo de té con menta. No
primeiro piso, un neno de doce
anos sentado no seu leito
seguia con ollos de sono a inspección do coronel con orellas
recortadas e dentamia de serra.
Despois todo sucedeu no
que descarga un lóstrego. O
can trabou pola coxa direita
ao cativo palestiniano e
turrou del polas escadas abaixo. O comando do heroico
exército de Israel observaba
pola cámara do lombo do can
a loita de toda unha familia
por librar da morte ao seu cativo. Pero o comando recibía
ordes do can e na milicia a
escala de mando é sagrada.
Estes sucesos aconteceron
na véspera do Nadal na castigada Ienin, na Palestina ocupada.
O cativo está nun hospital con
feridas graves, salvado só pola
educación prusiana do can que
deixou caer a presa á porta do
carro blindado.
O do can é o último invento do exército sionista para reducir aos habitantes dos territorios ocupados. Dende o
enfoque militar, o can é superior ao soldado convencional
porque non repara en detalles
e igual clava un vello nunha
cadeira de rodas que unha nai
moribunda ou un pícaro no
seu leito. Para o oficial canino,
todos os que non mexan
contra o poste da luz son idénticos e prescindibeis
Nos últimos anos, para
convencer ao mundo da súa
vontade de paz, Ariel Sharon
deixou sen auga a moitas aldeas palestinas, arrincoulles millón e medio de árbores,
cegoulles camiños, matou
576 menores, feriu 3.471 e ten
na cadea case setecentos que
tamén están privados de libros
escolares e en moitos casos incomunicados. Para acabar coa
transmisión de coñecementos
perigosos, mandou matar 32
mestres e agora constrúe un
muro que vai encerrar moitas
aldeas palestinas de maneira
que está garantido que non accedan ás escolas.♦
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Un éxito da selección,
éxito como nación
PACO VILABARROS

PUCHEIRO
O partido da selección galega de fútbol do 29 de decembro converteuse nun éxito sen adozadoiro. Primeiramente
nun romate deportivo que debería taparlle a boca tanto a
agoireiros apoucados como a colonizados destemidos.
Teriamos que comezar, xa que logo, valorando o resultado. A vitoria final sobre o Uruguai, unha selección
dúas veces campeoa do mundo, ten evidente mérito para
un combinado que nunca puidera adestrar xunto e aínda
moitos xogadores nin sequera se coñecían.
Tan importante coma o resultado foi, se cadra, a lección
de fútbol. En San Lázaro non só se presentou unha selección,
senón un equipo, con todo o que isto significa de xogo colectivo, posicionamento no campo, entrega, sacrificio, xogadas combinadas e, mesmo, estratexia até os minutos finais.
Hai que gabar, polo tanto, a calidade duns xogadores,
tanto futbolística, como profesional e humana, e, tamén
dos adestradores Fernando Vázquez e Arsenio Iglesias,
que souberon conxuntar e marcar as directrices de xogo
e un estilo que pode chitar o futuro polo que debería discorrer o fútbol galego. Algo ben difícil se, aos aspectos
comentados xa anteriormente, se lle engaden os moitos
trocos de xogadores por mor de ser o partido reinagural.
Os xogadores galegos mostraron a súa calidade. Evidenciaron os erros da política deportiva da maioría dos
clubs, que desprezaron a canteira, e situaron no obxectivo de moitos futbolistas unha nova ambición: a de ser
convocados pola selección e lucir a súa camiseta (un traxe deseñado para un espírito gañador) con fachenda.
Ao bo xogo temos que engadirlle o mellor ambiente
vivido nunca nun estadio nacional. Éxito sen precedentes
de público. Nunca un partido amigábel fora capaz da
concentrar tanta xente e, por vez primeira, enchíase a rebordar o campo santiagués. O que nunca lograran nin Real Madrid nin Barcelona, Deportivo ou Celta, acadábao a
selección galega de fútbol.
Pero aos espectadores en directo é preciso engadir
que a retransmisión realizada pola TVG foi líder en audiencia televisiva, cun de cada tres galegos fronte ao televisor (máis de 841.000).
O que asistiu ao partido foi, sen dúbida, un público
afervoado, entregado ás súas cores, animoso, se cadra
non moi entendido, pero si con moitas ganas de festa. A
vitoria xa era o partido! Uns espectadores que animaron

incansabelmente ao seu equipo desde antes da saída ao do que lle dan aos partidos todas e cada unha das seleccéspede, cun himno cantado cunha paixón poucas veces cións. Os que critican o carácter político deste encontro
vista nun estadio do mundo, pero que non só souberon só teñen que botar unha ollada, sen ir máis lonxe, aos
aplaudir tamén o himno uruguaio, senón que, mesmo, fe- partidos das seleccións españolas, enxergando a súa utilicitaron o contrario con aplausos no seu primeiro gol. No lización claramente chauvinista (impulsada pola maioría
segundo, evidentemente, o fair-play non chegou a tanto. dos medios de comunicación) e agresiva para a diversiUn público que, esquecendo localismos e rivalidades, dade conformadora do Estado español actual.
Os partidos convértense en catalizadores das arelas
entoaba a todos os xogadores por igual, sen distinción, de
Celta ou Deportivo, norte ou sur e, menos aínda, Madrid colectivas debido ao estado de situación, unhas veces directamente inducidas e outras que afloran do sentimento
ou Barcelona.
A vertebración do país é unha das grandes finalidades social. Na Galiza existe ese sentimento de identificación
da selección galega que se viu cumprida ao xeito. Mágoa nacional, nunha parte da poboación en estado pre-polítique algunha autoridade, curta de miras ou a mantenta, co, como quedou demostrado.
Nos nacionalistas ese sentimento de autoestima nanon o entendese así e promulgase ordes tan insólitas como pechar os bares de San Lázaro, impedir a entrada ao cional está presente e maniféstase con contundencia. Pódeselle privar a unha parte da
campo con paraugas ou excepoboación o mostrar estes
derse nos cacheos onde e cos que critican o carácter político sentimentos e máis nun esmo non debía. Xa é hora de
coma o futbolístique se asuma, por quen codeste encontro só teñen que botar pectáculo
co? É, polo tanto lóxico que
rresponda, as oportunas resos nacionalistas arelasen, imponsabilidades políticas.
unha ollada aos partidos
pulsasen, vivisen e se maniA recuperación da selecdas seleccións españolas”
festasen na plenitude de ser
ción galega de fútbol, tamén
galegos neste encontro. A sifoi, como non, un grande éxito
político do nacionalismo. Foi o nacionalismo desde as Ir- tuación así o demandaba e Fraga tivo moito que ver coa
mandades da Fala e, nos nosos tempos, desde 1974 quen veu creación destas circunstancias.
Outra cousa é que a selección galega de fútbol, as de
pulando pola recuperación das seleccións nacionais, comezando pola de fútbol. E foi un Goberno, participado polos na- deportes minoritarios que xa están actuando e as que pocionalistas, impulsores da idea, o que, finalmente o logrou. dan vir, se vaian asentar continuamente no sentimento
Foi ao mesmo tempo unha recuperación da memoria nacionalista. As seleccións, coma Galiza, son de todos.
na que tivo moito que ver A Nosa Terra, como impulsor Patrimonializar a selección sería levala á marxinalidade e
que perdese mesmo o seu carácter simbólico. Identificaideolóxico e soporte desta reivindicación.
Evidentemente que a recuperación da selección esti- ción que teñen todo o dereito a defender e pular por ela
vo politizada. Como estivo politizada a súa desaparición os que así o sintan e decidan expresalo.
A decisión, política, de vincular a selección ao tecido
(1936). Foron tamén decisión políticas, desde a Lei de
Defensa da Constitución en 1982, á negativa de Manuel empresarial, ademais de ser un acerto, é unha mostra deFraga e o seu Goberno os que impediron que o equipo se carácter plural que é o mesmo que dicir nacional, é un
galego puidese renacer, cando levan anos xogando as se- xeito de acentuar a vertebración do País coa selección coleccións da práctica totalidade das autonomías. Se alguén mo instrumento motor.
O 29 de decembro do 2005 deuse outro paso importivese dúbidas que olle a Lei do Deporte vixente e o diatante, pero aínda quedan moitos, tanto simbólicos como
rio de sesións do Parlamento.
O partido do 29 de decembro converteuse así nun ac- prácticos, entre eles está o reto de conseguir que as nosas
to de autoafirmación nacional que sobrepasa o significa- seleccións poidan participar en competicións oficiais.♦
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ESPECIAL SELECCIÓN GALEGA

O debú internacional de Galiza convértese nunha festa para a afección

Unha selección de debuxos animados
CÉSAR LORENZO GIL
Nin en soños se contaba cun partido tan brillante para o debú internacional de Galiza. Os futbolistas da selección parecía que se
criaran xuntos: pases, regates, amagos, centros, cambios de ritmo
e de posición. Un espectáculo que sorprendeu non só o Uruguai
senón os seareiros que desfrutaron dunha noite inesquecíbel.

Galiza 3
Diego López, Otero, Rubén, Capi, Cabrejo;
Borja, Cabanas; Paulo Álvarez, Xulio Álvarez,
Nano e Losada. Tamén xogaron: Míchel Salgado, Dani Mallo, Deus, Isaac, Trashorras, Corredoira, Dacosta, Juanito, Bouzón, Viqueira,
Noguerol, Aspas e Roberto.

Uruguai 2
Carini, Pereira, Godín, Valdez, Lima; Pouso,
Varela; Blanco, Sarkissian, Castro e Vargas.
Tamén xogaron: Salgueiro, Navarro, Carlos
García e Albín.
GOLES: 1-0: min 10 Nano; 2-0: min 46 Deus;
3-0: min 68 Deus; 3-1: min 70 Pereira;
3-2: min 90 Albín.
ÁRBITRO: Bernardino González Vázquez.

Unha noite de chuvia morriñosa e
brétema con denominación de orixe compostelá non é mellor escenario posíbel para unha fazaña; polo menos non para xogar un gran
partido de fútbol. Pero en Galiza as
cousas fanse doutro xeito e o que
parece imposíbel, convértese en
normal. E se non que llelo pregunten aos vinte e tantos futbolistas
galegos que salvaron os nervios do
debú e o descoñecemento mutuo
triangulando, facendo pases de 20
metros, cambiando de posición nas
bandas e amagando en cada tres
xogadas para pasmo do rival, que
aínda hoxe debe seguir a pensar
que as informacións que dicían que
Galiza só adestrara unha tarde antes do partido eran en realidade
propagando falsísima destinada a
crearlles un falso optimismo.
Outro factor impensábel para
os non galegos é crer que 12.100
seareiros peregrinarían en fiel fileira ante semellante panorama de
humidade até os ósos. Poucas veces un campo presentou na historia do fútbol un aspecto tan “sufocante” con tan pouca temperatura
exterior. San Lázaro nunca vivira
unha noite igual e até as afastadas
bancadas pareceron achegarse ao
terreo de xogo grazas aos berros
que derreteron a néboa. Polo menos, a néboa natural porque o Fondo Sur afumouse durante os 90
minutos por culpa dunhas bengalas que desluciron un pouco o espectáculo e, sobre todo, impediron
que os seareiros desa bancada puidesen gozar do partido ao xeito.
Na nacenza da vitoria galega
está o espírito activo e gañador.
Desde o primeiro minuto, a selección tiña ganas de gol e contaba con recursos para conseguilo.
Nano, na esquerda, e Paulo
Álvarez, na dereita, estiveron
maduros e veloces, plenos de
forza física e esguíos coma coitelos no desmarque e no pase.
Xulio Álvarez reivindicou a
súa calidade na vehiculación da
pelota e foi o artífice do primeiro gol, que marcou Nano. O coruñés quedará xa na historia co-

mo primeiro goleador da selección no século XXI.
Co marcador a favor, os galegos caeron coma unha maré sobre os incrédulos uruguaios, que
vían como se perdía a súa oportunidade de lucir en Europa. Sucedéronse as ocasións e tanto
Losada como os Álvarez tiveron
ocasión de marcar novamente.
No minuto 20, produciuse o
relevo de capitáns. Xurxo Otero,
que até ese intre se mostrara moi
activo e poderoso fisicamente
–tal e como prometera para A Nosa Terra semanas atrás– entregoulle o brazal a Míchel Salgado,
que xa exercerá como símbolo do
plantel na convocatoria do 2006.
Otero mostrouse ben tristeiro por
non poder gozar de máis minutos
no seu derradeiro partido. “Pensei
que ía xogar máis tempo porque
Míchel [Salgado] ten opción de
xogar moitos partidos importantes durante toda a tempada”,
laiouse ao final do encontro.
O seguinte relevo en Galiza
foi o do gardamallas. Diego López –que estivo ben nervioso–
cedeulle o posto a Dani Mallo.
Da goleada ao susto

Deus é felicitado polos seus compañeiros despois de conseguir gol.

A segunda metade foi divertida e
competitiva. O “equipo suplente”
abusou da súa frescura diante do
Uruguai nos primeiros minutos e
foi moi poderoso en ataque. Deus
marcou o seu primeiro tanto case
no inicio e rematou novamente varias veces até que no minuto 68 fixo o 3-0. Antes, o lateral esquerdo
Dacosta lanzara un balón ao pau.
O porteiro chantadino Roberto foi o derradeiro troco dos galegos e sufriu os dous goles charrú-

as. O Uruguai levou mal a posibilidade de saír goleado de San Lázaro e abandonou a desorientación para se concentrar en ataque.
Os catro cambios compensaron
as forzas dos dous contendentes e
os suramericanos presionaron
mellor a liña de medios galega,
até entón blindada. No minuto 70,
o lateral Maxi Pereira aproveitou
un erro de Noguerol para bater a
Roberto. Vinte minutos despois,
xa co tempo cumprido, Juan Al-

bín tamén estivo rápido e pillabán
para recoller un balón perdido,
outravolta por Noguerol, para facer o 3-2. Unha pequena inquedanza pairou sobre a bancada ilusionada pero só durou o intre. O
árbitro Bernardino González
Vázquez chifrou o final para ledicia de todos.
Equipo galego de elite
Na rolda de prensa, os seleccio-
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nadores galegos coincidiron en
afirmar que a gran lección que
deixaba o primeiro partido en
sete décadas era a gran mágoa
de que todos estes xogadores
non puidesen xogar xuntos.
“Dicíame Fernando [Vázquez]
que sería un grande equipo se
puidese estar unido aquí en Galiza”, dixo Arsenio Iglesias. Pola súa parte, Vázquez recoñeceu
que se emocionara ao cantar o
himno.♦

Seareiros roucos
Disque o momento álxido da
rouquén da meirande parte da
bancada de San Lázaro o 29 de
decembro chegou na última estrofa do himno cantado, cando
se lanza o segundo e o terceiro
“Fooogaaaar de Breooooogááán” que esgaza até a corda vogal
máis musculada. Se a ese fulgor
patriota lle unimos a pésima noite, con esa calor humana tan falsa que nos fai confiar nas nosas
forzas e apartar a bufanda, quedar sen voz era case matemático.
Mais antes de chegar a tan fatídico momento, os seareiros que
ateigaron o estadio compostelán
berraron até fartaren: no intre de
comezaren os adestramentos,
cando acabaron, ao saíren de novo os futbolistas coa bandeira…

Pero xa co virus da rouquén dentro da gorxa, os seareiros non
puideron calar e seguiron castigando o seu instrumento máis
valioso, para pasmo dos seguidores de Operación Triunfo. Cantáronse tres goles, iso os máis moderados porque habían que berraba tamén os goles uruguaios
“para que non pensen que somos
malos anfitrións” e por entre medias lembráronse de Fraga, pediron un partido contra España, outro contra o Brasil e vocearon esa
toada xa tan clásica cada vez que
se estende unha bandeira de “Galiza ceibe, poder popular”. Se a
escolla se fai por aclamación, parece que gañou Galiza na vez de
Galicia pero ía por épocas e os
sectores que lanzaban o zeta na

primeira parte, engadíanlle o i na
segunda, e viceversa.
Nas bancadas, as pancartas
eran o único sinal de microidentidade e os de Pontevedra, os de
Melide, os de Foz, o estudantado e moitos máis deixaban alí
ben clariño que estaban a prol
da selección. Nos autobuses que
subían até San Lázaro diluiuse o
localismo a base de licor café e
moita sorna. “Eu son do Celta e
ti es do Dépor”, berráballe un a
outro colgado da barra, “pero
hoxe somos irmáns”. E para rubricalo, que mellor que compartir babuxa na botella de licor.
Que o chofer se incomoda porque se berra “español o que non
bote é!”, pois nada, “español o
que bote é, é!” e pronto.

Había seareiros de compromiso, que confundían a Rubén
con Borja e Míchel Salgado todo
a un tempo e outros tan entendidos que até sabían que Cabanas
estivera cedido un ano no Guingamp francés –atende aí Maldini! Habíaos novos e amigos da
maquillaxe, e tamén veteranos
que querían, en van, celebrar o
triunfo tomándolle unha de polbo nos pechados bares da contorna. Había os que trababan nas
unllas para que non se derramase a vitoria. “A primeira vez hai
que gañar porque se non a xente
vénse abaixo” e tamén os que, á
parte de crebaren as cordas vogais canda o himno, tamén largaron unha bágoa na famosa estrofa do “Esperta do teu sono”.♦
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Ningunha institución se responsabiliza do peche dos locais dos arredores do estadio

San Lázaro, noite sen bares
R.V.A.
Son as once e media da noite. Remata a rolda de prensa do partido da selección e a fame bate nos estómagos. Varios xornalistas
decidimos buscar un bar próximo para cear algo. A zona de San
Lázaro está chea de mesóns e restaurantes por mor de que ademais de xogar o Compostela (que noutrora chegou a ser subcampión de inverno), están situados varios edificios da Xunta (o Instituto Galego de Promoción Económica e o Instituto Galego de
Estatística). Porén, a noite que xogou a selección galega, con máis
de 13.000 persoas que acudiron ao encontro, nin un só establecemento estaba aberto dende as sete da tarde. Quen deu a orde de pechar?
Non hai máis que ir a un campo
de fútbol unha fin de semana para comprobar que os negocios
que máis se benefician dos partidos son as cafeterías, bares, restaurantes e mesóns da zona. Ter
un local onde se sirvan bebidas,
bocadillos e tapas preto dun estadio é como estar aboado a lotaría
cada quince días. Mesmo os equipos modestos fan gran parte da
súa recadación orzamentaria na
cantina do campo. A norma é esa
menos en San Lázaro, o día que
xoga a selección galega. Desde
última hora da tarde os bares permanecen pechados, mentres unha
cantidade enorme de persoas se
dirixen ao Multiusos (que duns
anos para aquí é poucousos).
Non hai onde mercar un bocadillo, onde beber unha cervexa
ou onde ver o partido no caso de
ser un deses espectadores que
aínda confiaban atopar unha entrada na billeteira e que quedaron
sen ela. “É incríbel que non teñamos nin un sitio onde tomarnos
unhas birras”, explicaban uns seareiros ao termo do encontro. Os
donos dalgúns locais que permanecían dentro, abriron a porta ante os golpes desesperados que
produce a fame e comentaron

que “veu por aquí a policía e dixo que había que pechar porque
tiñan medo a que houbese enfrontamentos entre os afeccionados de Vigo e de Coruña”.
Se a orde foi policial a Delegación do Goberno tería que saber algo. “Aquí non temos constancia de nada. Cando hai un
partido de fútbol a policía ten
unhas pautas a seguir e non as
consultan coa Delegación. Dispoñen dun equipo especializado
e dun protocolo de actuacións.
Terá que chamar á policía de
Santiago para saber quen deu a
orde de pechar”, explican fontes
da Delegación do Goberno.
Na comisaría de Santiago despexan o balón novamente e devólveno á Coruña, na Xefatura provincial. “Aquí na comisaría de
Santiago non tomamos ese tipo de
decisións. Cando é algo dese tipo,
unha orde de peche, é en Coruña
quen o coordina. Ademais aquí
non temos a ningún responsábel
de prensa. Chamen á Xefatura”,
explica un axente santiagués.
Terceira chamada. Comisaría
da Coruña: “Como que en Santiago non teñen responsábel de prensa? Nós aquí non sabemos nada
de ningún peche. O Celta xogou

Os afeizoados tiveron que conformarse en beber no centro de Santiago.

contra o Deportivo moitas veces e
nunca demos orde de pechar ningún bar. Non se poden clausurar
establecementos públicos a menos que haxa unha ameaza de
bomba ou algo así. Non sei quen
daría a orde pero nós non fomos.
Chame ao Concello de Santiago,
que igual foi a policía local”, responden na Xefatura da Coruña.
Última chamada. Concello
de Santiago. A pelota xa deu
máis voltas que no partido da
propia selección: “Dubido moito

que a orde fose dada dende a alcaldía. Cando menos a nivel oficial. Déixeme un teléfono que
vou falar co xefe de policía e logo avísoo”. Até hoxe seguimos
agardando. En sucesivos intentos foi imposíbel atopar unha
resposta. O concelleiro de Deportes, Manuel Portas, tamén dixo descoñecer de quen proviña a
orde. Igual foi cousa das meigas.
Seguiremos informando.
As medidas de seguridade
que tomou a organización e a
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policía foron tan extremas que
sobrepasaron os límites da racionalidade. Á orde de peche
dos locais adxacentes, hai que
engadirlle a prohibición de entrar con paraugas no estadio,
nun día no que non parou de
chover en Santiago. Nunca nun
campo de fútbol de Galiza tal
cousa pasara. Ao final, grazas ás
protestas do público a molladura minimizouse. Para a próxima
vez os afeccionados piden “sentidiño” ás autoridades.♦

Ramón Cabanas, o suízo de Carral
R.V.A.
Ten 26 anos, xoga de mediocentro e vén de debutar tamén coa
selección galega. Chámase Ricardo Cabanas e a súa historia
sería como a de calquera outro
futbolista se non fora porque este rapaz, con familia en Carral,
xa disputou con Suíza a Eurocopa de Portuugal do 2004 e posibelmente estará presente no
Mundial de Alemaña 2006 (Suíza clasificouse tras eliminar a
Turquía na repesca nun polémico
partido).Ninguén mellor que o
avó do rapaz para contar a historia do seu neto.
No hotel de concentración,
preto de San Lázaro, achegáronse pola tarde algúns afeccionados para pedir autógrafos. Até aí todo normal. A sorpresa para os conserxes e camareiros foi cando máis de
quince persoas apareceron en
bloque para ver a un xogador.
Tratábase da familia Cabanas
que acudía case ao completo
para ver “con moito orgullo,
como se visemos cumprido un

soño, o partido de Ricardo”, sinalaba Ramón Cabanas, avó do
futbolista.
“Somos de Carral, pero como as cousas alí non estaban
ben decidín emigrar a Suíza hai
cincuenta anos. Tiña cinco fillos e había que darlles de comer. Alí as cousas foron ben e
cando aforrei os suficientes cartos decidín volver porque botaba de menos a miña terra pero o
meu fillo maior, o pai de Ricardo, que se chama do mesmo
xeito, quedou alí”, explica Ramón Cabanas.
Ricardo pai tivo dous fillos
que comezaron a xogar ao fútbol. Os dous ingresaron nas categorías inferiores do Grasshoper. De feito, o irmán pequeno
de Ricardo aínda segue xogando
no segundo equipo deste club de
Zürich, que é o máis importante
da liga suíza. “Porén, Ricardo
coñece perfectamente Galiza
porque todos os anos as súas vacacións pasounas en Carral”, explica o avó. De feito, Ricardo fala galego coa súa familia. “Para

Ramón Cabanas e Carme Rois, á esquerda, agardando o comezo do partido co resto da familia.

nós é un día moi especial, agardemos que isto da selección siga
porque a sensación de ver a Ri-

cardo xogando en Galiza é impagábel. Gustaríanos que viñera
ao Deportivo ou ao Celta”, con-
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clúe Ramón Cabanas, mentres
pousa para a foto coa súa dona,
Carme Rois.♦
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1. DIEGO LÓPEZ. Diego López Rodríguez.
Porteiro. Paradela 3-11-81.
1,96 m. 87 kg. Real Madrid.

2. MÍCHEL SALGADO. Miguel Anxo Salgado
Fernández. Lateral dereito. As Neves 22-10-75.
1,74 m. 75 kg. Real Madrid.

3. OTERO. Xurxo Otero Bouzos. Lateral
dereito/esquerdo. Nigrán 28-1-69.
1,75 m. 70 kg.

4. BORJA. Borja Fernández Fernández.
Central/Mediocentro. Ourense 14-1-81.
1,85 m. 73 kg. Mallorca.

5. IAGO BOUZÓN. Iago Bouzón Amoedo.
Central. Redondela 16-6-83. 1,82 m.
75 kg. Recreativo de Huelva.

6. RUBÉN. Rubén González Rocha. Central.
Santiago 29-1-82. 1,87 m.
75 kg. Real Madrid.

7. JUANITO. Xoán Luís Amigo Ferreiro.
Extremo dereito. Santiago 8-12-69.
1,72 m. 68 kg. Rácing de Ferrol.

8. VIQUEIRA. Emilio Xosé Viqueira Moure.
Mediocentro. Santiago 20-9-74.
1,83 m. 82 kg. Recreativo de Huelva.

9. DEUS. Xosé Luís Deus Rodríguez. Dianteiro.
Lausanne (Suíza) 12-1-77. 1,84 m.
80 kg. Salamanca.

10. XULIO ÁLVAREZ. Xulio Álvarez
Mosquera. Mediapunta. Caracas (Venezuela)
1-5-81. 1,80 m. 74 kg. Murcia.

11. LOSADA. Roberto Losada Rodríguez.
Dianteiro. Vigo 25-10-76.
1,80 m. 71 kg. Valladolid

12. DANI MALLO. Daniel Mallo Castro.
Porteiro. A Coruña. 25-1-79.
1,86 m. 82 kg. Deportivo.

13. ROBERTO. Roberto Fernández Alvarellos.
Porteiro. Chantada 25-1-79.
1,81 m. 75 kg. Spórting de Gijón.

15. CABANAS. Ricardo Cabanas.
Mediocentro. Zurich (Suíza) 17-1-79.
1,72 m. 68 kg. Grasshoppers.

16. NOGUEROL. Francisco Noguerol
Freixido. Central. Cea 9-7-76.
1,82 m. 75 kg. Elxe.
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18. PAULO ÁLVAREZ. Paulo Álvarez Núñez.
Extremo dereito. Oviedo 14-5-80.
1,74 m. 67 kg. Spórting de Gijón.

19. TRASHORRAS. Roberto Trashorras
Gaioso. Medio centro. Labade (Lugo) 28-2-81.
1,79 m. 71 kg. Numancia.

20. ASPAS. Jonathan Aspas Juncal. Extremo
dereito. Moaña 28-2-82.
1,77 m. 72 kg. Celta.

21. CABREJO. Xoán Cabrejo Pasantes.
Lateral esquerdo. Camariñas 26-5-75.
1,73 m. 67 kg. Cartagena.

22. CORREDOIRA. Francisco Corredoira
González. Extremo esquerdo. Lugo 28-12-79.
1,71 m. 70 kg. Numancia.

23. DACOSTA. Xosé Ramón Dacosta
González. Lateral esquerdo. Ourense 21-9-74.
1,79 m. 78 kg. Ourense.

24. CAPI. Manuel Calbar Simón. Central.
Vigo 2-4-81.
1,88 m. 78 kg. Zaragoza.

25. ISAAC. Isaac Fernández Vila.
Mediocentro. Vigo 28-5-79.
1,83 m. 76 kg. Celta.

Arsenio Iglesias. Seleccionador.

Fernando Vázquez. Seleccionador.

Nacho Fernández. Delegado.

César Cobián. Médico.

Xoán Xosé Crespo. Médico.

Manuel Pombo. Preparador físico.
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17. NANO. Fernando Macedo da Silva.
Extremo esquerdo. A Coruña 20-4-82.
1,87 m. 77 kg. Getafe.
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O Comandante Bolche en Compostela
X. ENRIQUE ACUÑA
Non tiven a sorte de coñecelo aínda
que os dous paseamos as mesmas
rúas e igual cidade nalgún día coincidente. Nen sequera, logo de adiviñar a súa existencia deportiva, sabía do seu nome e apelidos verdadeiros fóra daquel Bolche co que se
lle alcumou despois de voltar da
Olimpiada Obreira de Moscú. E ía
ser un temido como malencarado
policía franquista quen, con eficacia gubernativa, me concretara a
súa filiación. Logrei del unha inmediata resposta a unha pregunta que
quería xogar ao despiste; mereceu a
frialdade dunha ficha policial:
“Daniel Álvarez Quintás”. O tan
memorioso funcionario xubilado
non era outro que Pasarín, o eterno
axente da brigada político-social
pontevedresa. E nada máis e nada
menos que irmán dun futbolista mítico e admirado polo propio Bolche. O Luís Casas Pasarín que xogara tanto na selección galega como na española e que dera en ser
unha das grandes figuras que tivo o
noso fútbol.
O Pasarín “social” sabía das
andanzas de Bolche na guerra e a
súa filiación comunista. Compartiran amizade de mozos e tal cousa quixo rememorala Daniel
Álvarez Quintás cando realizou,
logo de décadas de ditadura, unha
visita fugaz a Pontevedra. Quería
atoparse de novo con aqueles
amigos que tantos anos levaba
sen ver a causa dun obrigado exilio. Un deles, o policía Pasarín.
Mais, o tan afranquistado funcionario rexeitou saudalo cando Bolche lle mandou recado a medio de
amizades comúns. “Como ía eu
falar e cenar cun comunista”,

do o sonado “Comandanconfesou un irreconciliáte Bolche” do Vº Regibel Pasarín.
miento. Con sovietizante
Eses días pois poideestética fotográfica así
ron ser aqueles nos que poaparecerá, nunha instandería ter coñecido a Boltanea histórica inserida
che. Mais a desmemoria e
no derradeiro número de
o medo aínda campaban
Nueva Galicia, o voceiro
por Pontevedra. Sóubeno
dos antifascistas galegos,
pola voz baixa coa que faretratado á par dos seus
laban as testemuñas vivas
xefes políticos e militados que viaxaran a Barceres. O comisario Santialona para participar na
go Álvarez e o tenente
Olimpiada Popular do
coronel Enrique Líster.
1936. Coñecín por eles,
Dous galegos na historia.
case como un segredo, coE a historia agora é
mo se integraran en distinter unha selección de
tas unidades do exército
Galiza de fútbol. Enrepublicano e tamén como
trando no estadio de
algún, como Celso MariSan Lázaro para gozar
ño, o campeón de España
o seu debut, quixen lede decathlon, convertérase
var ao comandante Bolnun temíbel membro das
che na emoción e na
unidades guerrilleiras que
se infiltraban en territorio A derradeira foto en Galiza da selección galega que viaxou á Olimpiada Popular de Barcelona en xullo de memoria. E con ela, tamén a daqueles, que sofaccioso para executar gol- 1936. O once retratado en Vigo antes dun xogo de adestramento.
freron no deportivo e
pes de man. Tal cousa narraban o waterpolista Pepe Male- vedra C.F. do Hai que Roelo. Un taban atletas e entre eles, na mesma no persoal, tantas ausencias, cacho ou Maquieira, o porteiro da se- equipo que inventou unha directiva igualdade de condicións tipográfi- rencias e desmemorias. Os que
lección galega de fútbol que ía xo- na que é de xustiza salientar o pro- cas que os estados soberanos, apa- quixeron, en tempo da Frente
gar na olimpiada barcelonesa. E tagonismo de “roxos” infiltrados recían Galiza, Euskadi e Catalunya. Popular, representar á Galiza
con eles cheguei a saber que Bol- nela como Manuel Lores Rosal e o Unha presenza independente que obreira e popular nunha olimpiache acabara sendo tamén un sonado propio Celso Mariño, compañeiros incomodara previamente aos depu- da antifascista. Verían colmados
maquis contra os nazis xa no exilio. de Olimpiada, Gonzalo Adrio ou o tados de dereitas do parlamento re- os seus desexos ao ollar como a
E por Santiago Álvarez, que ao fin antigo comandante republicano publicano ante o que eles conside- camiseta que non chegaron a esnon concordara coa liña de Carrillo Celso García de La Riega. Entre raban un ataque á unidade de Espa- trear en Barcelona foi, sen dúbitodos mantiñan o elo de memoria ña. Tal foi, que Fuentes Pila, depu- da, a que portaron os homes que
e que perdera o fío co PCE.
Consérvase unha fotografía na cos que nunca voltaron a Ponteve- tado da CEDA, interpelou a Casa- lle gañaron ao Uruguay.
Daniel Álvarez Quintás, o
que aparece retratado en Vigo o dra e mesmo dos que morreron na- res Quiroga para que evitase a paronce que tiña Galiza previsto pre- quelas datas, despois de frustrarse ticipación soberana de galegos, ca- futbolista, o guerrilleiro, o cosentar en Barcelona. Un documen- a representación do noso país nun taláns e vascos. Mais non sería a mandante Bolche, non foi dos
to da nosa historia deportiva e so- acontecemento deportivo que xun- mecánica parlamentar o que ao fin que convidaron ao palco, mais tacial na que recoñecemos a compa- tou nas vésperas do alzamento mi- o evitaría senón o levantamento mi- mén alí estaba nas gradas. Os beñeiros de Bolche como Herodes, litar a perto de 6.000 participantes. litar e a posterior guerra. Nela, o rros de miles de siareiros testeO cartel oficial da Olimpiada noso Daniel Álvarez Quintás aca- muñaron que a memoria antifasErnesto, Seoane ou o Carolo que
tanto tivo que ver con aquel Ponte- Popular recollía os países que apor- baría, por méritos en combate, sen- cista mantense intacta e leal.♦

Perto de 1.500 persoas foron a pé até San Lázaro convocados por Siareiros Galegos

Manifestación contra a chuvia
CÉSAR LORENZO GIL
Nin medo á chuvia nin falta
de ganas de troula. O colectivo Siareiros Galegos fixo como os bos futbolistas e saltou
ao “campo” con todo o equipo
e as reivindicacións ben refrescadas polo ánimo festeiro.
Perto de 1.500 persoas, segundo
os organizadores, se achegaron á
praza das Pratarías compostelá
para asistir á manifestación que os
levou até San Lázaro baixo o lema
“Umha naçom, umha selecçom”.
A pesar do orballo e a néboa, os
seareiros lograron facer o percorrido a pé até as portas do estadio,
onde se habilitou unha carpa na
que posteriormente se celebrou un
concerto. Antes do partido, os siareiros escoitaron a lectura do manifesto do colectivo, en voz dun
dos seus representantes da comarca de Trasancos, que, entre outras
cousas, defende a creación de seleccións galegas en todos os deportes con capacidade para participar en competicións oficiais de
carácter internacional. Antes de
iren para a bancada do fondo sur
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que o colectivo ocupou –ao redor
de 3.000 destas localidades foron
para os siareiros–, A Banda de
Poi deu un microconcerto.
Xustamente, o fondo sur foi o
derradeiro en se encher. Xa estaba
empezado o partido cando o campo luciu cheo até os topes. Segundo os Siareiros Galegos, o que impediu que estivesen antes nas bancadas foron os cacheos policiais.

Xa no estadio, o fondo sur
converteuse en fonte de cánticos
e algún conflito ocasionado pola
profusión de bengalas. O seu momento estelar foi no despregamento dunha enorme bandeira
galega que foi recibida con aplausos pola meirande parte do estadio. Os siareiros mostráronse
moi satisfeitos polo desenvolvemento do encontro e dixeron sen-

tirse como “a claque” da selección.
Homenaxe a Nacho
Após o triunfo de Galiza, a chuvia
non marchou de San Lázaro pero
si chegou a música. Os Tres Trebóns abriron un concerto que se
demorou até as 4 da mañá. A carpa quedou pequena para os mozos que desfrutaron dos sons fes-

teiros de Dandy Fever e Skarnio.
Xa de madrugada, subiu ao
escenario Nacho, agora delegado
da selección galega e xogador do
Celta e Compostela, un dos máis
activos referentes da frustrada
loita pola selección a mediados
da décadad do 1990. O ex futbolista agradeceu a homenaxe emocionado. O concerto rematou coa
actuación de Mencer Vermelho.♦

Marilar Aleixandre
vista por Calros Silvar.

Comeza o ano
LUGRÍS

Ecos
do Batallón Literario
O sábado 7 de xaneiro o edificio de A
Torre de Vimianzo acolle unha nova edición do Rexoubeo poético, que se inspira na idea do Batallón Literario da Costa
da Morte. Coorganizado polas asociacións xuvenís Axvalso e Cherinkas, en
colaboración co concello de Vimianzo, a
xuntanza literaria reunirá a escritores,
algún deles vencellados ao extinto Batallón Literario. Entre os autores convidados estarán presentes, entre outros Davide Creus, Maria Lado, Manuel Oliveira,
Rafa Villar e Marilar Aleixandre.♦

Filipa Pais.

Cantos
na maré ao vivo
O xoves 5 de xaneiro preséntase na Fundación Caixa Galicia de Compostela Cantos da Maré, a edición discográfica do espectáculo homónimo que reuniu en Pontevedra algunhas das voces máis destacadas
do Atlántico. Filipa Pais, Chico César,
Manecas Costa, Astra Harris, Xabier Díaz
e Jon Luz foron os encargados de darlle
vida a esa noite do 16 de agosto de 2003.
Os beneficios desta edición irán destinados á institución promovida por Chico
César para o desenvolvemento humano e
cultural dos pequenos desfavorecidos.♦
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Ánxela Bugallo e Manuel
Olveira, en primeiro plano.

Nova programación
do CGAC
O 4 de xaneiro a conselleira de Cultura,
Ánxela Bugallo, e o director do Centro
Galego de Arte Contemporánea, Manuel
Olveira, presentaron en Compostela a programación para o 2006 da institución, coa
que se pretende dar novos azos á creación
artística en Galiza mediante o reforzo da
colaboración cos actores culturais e cun
horizonte de traballo a longo prazo. O
CGAC acollerá durante este novo ano as
exposicións de Jorge Molder, Menchu Lamas, Tono Carbajo e Alicia Framis así como o Proxecto Edición e Contos Dixitais.♦

os agasallos de nadal e reis xa
no seu último sprint, a última
entrega de seis poemarios de
Espiral Maior son unha alternativa a considerar. Desde a
obra poética completa de Vicente Araguas, a outro poeta consagrado como
Xosé Miranda e Capitán dos teus ollos,
ou libros premiados como Casa das Orfas de Enma Pedreira e Cidades de areas de Xurxo Alonso. Precisamente un

C

destes galardóns é o que leva o nome de
Fiz Vergara Vilariño, organizado polo
Concello de Sarria e a Asociación Cultural Ergueitos que o 15 de xaneiro pecha o prazo de recepción de orixinais.
O comezo de 2006 vén marcado tamén
pola posta en acción dos primeiros orzamentos do goberno da Xunta, que
servirán para ver como arranca definitivamente a política dunha consellaría
sobre a que están postos moitos ollos.♦
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A Real Academia Galega, da que el mesmo foi
presidente, adicou o Día das Letras deste 2006 a
Manuel Lugrís Freire. Figura acaso pouco coñecida, pero moi admirada polos seus coetáneos, publicamos, como adianto do que van ser as páxinas

e publicacións que se lle adicarán, un anaco do
seu discurso de entrada no SEG, no que glosou a
figura de Eduardo Pondal e trazou algúns perfís
da súa propia autobiografía como emigrante que
regresa e contacta co nacionalismo na Cova Céltica.

2006, ano de Manuel Lugrís Freire
O seu discurso no Seminario de Estudos Galegos
foi unha declaración de intencións nacionalistas
MANUEL LUGRÍS FREIRE
Eu paguei tamen o triste tributo que pesa sobre os galegos
sin fortuna, gañando o pan da
emigración nas terras americanas, especialmente na farturenta e nobre illa de Cuba. Alí fun
testigo do xurdimento dos galegos, nos momentos en que
deron vida ao “Centro Galego”
e a “Sociedade de Beneficencia
de naturales y oriundos de Galicia”, que tantas bágoas leva
enxugado aos que en terras tan
lonxanas víanse sin saúde e sin
achego por falla de recursos.
Cando tornei á terra nativa, traía entre a miña equipaxe un tomo de versos, “Soidades”, prologado por Curros Enríquez;
unha colección enteiramente
enxergada na nosa fala, e un
manuscrito da miña comedia
de costumes “A Costureira da
Aldea”. A bagaxe aparellaba
coa miña fortuna, que non podía ser mais cativeira. Do que
traía eu un verdadeiro capital,
era de ilusións, de cobizas arelosas, de esperanzas tercas e rexas, de propósitos firmes, que
enchían a miña alma, sempre
acesa no desexo de engrandecimento, dignificación e redención da Nai Terra. Despois de
visitar a miña patria, as Mariñas fermosas de Sada, terra mimosa cuberta de doces e misteriosos lubres, de sombrisos
soutos, de ridentes e ben doadas searas, que se miran nas espellantes e quedas augas da ría;
terra inzada das inesquecentes
lembranzas de meus pais e dos
primeiros pasos na miña vida;
aqueles currunchiños que levara estereotipados no corazón
namentras duraron os tristes e
longos días do desterro, tornei
á Coruña. A falla de enxebris-

Manuel Lugrís coa súa segunda muller Pura González.

mo nas xentes, magoábame o
corazón e facíame cavilar, tristemente, se eu non era estranxeiro na miña terra, se non me
trocaran por outros os eidos nativos que de maneira moi diferente eu vira entre soños. Doéndome disto, algún amigo faloume da Cova Céltica, aquel
“katipunan”, como burlonamente lle chamaban os que se
dicían partidarios da doutrina,
de Pi Margall, que non coñecían, non sendo de ouvidas, o seu

libro Las Nacionalidades, que
era, e coido que seguirá sendo
por moito tempo, a Biblia dos
rexionalistas de bon senso. O
nome era agasallante e querendoso para min, eu ardía en desexos de coñecer a Cova.
Un poeta, Florencio Vaamonde, a quen Deus conceda
longos anos de vida para ben
das nosas letras, foi quen fixo,
solenemente, a presentación.
A Cova Céltica tiña a sua
sede na trastenda da libreiría

rexional de Euxenio Carré, o libreiro literato; Manolo Banet,
abogado e prosista de xeito clásico; Marcial da Iglesia, o entusiasta e bon escolante da rúa da
Barreira que ensinaba a lingua
galega aos neniños da súa escola; Salvador Golpe, o poeta
mariñán, elegante e tenro; Urbano González Varela, poeta,
pintor, alma xenerosa, meu irman querido que non poderei
esquecer nunca porque ademais os ceos concedéronme o

altísimo honor de vivir cos
seus nun mesmo lar; Evaristo
Martelo, que vive no corazón
de Bergantiños, en Vimianzo,
poeta que ten grandes contactos e semellanzas co bardo de
Anllóns; Florencio Vaamonde,
clásico con sonoridades camonianas e correccion anacreóntica; Andrés Martínez Salazar,
sabio, xeneroso, leonés, conquerido para a causa nosa por
unha santa dona galega, que foi
a súa compañeira; Manuel
Murguía, o mestre dos mestres
e... Eduardo Pondal, o bardo
glorioso.
Recibíronme co amor e doce acollimento que dispensarse
pudera a un irmán, xa coñecido
e ben querido. Con eles traballei naqueles días de fera e dura loita, que foron a xénese dos
días de agora en que xa alborexa o sol da nosa renascenza no
Tabor tanto tempo cobizado.
Aquela Cova foi a miña universidade libre, a inesquescente e sagra escola en que se puliron e nidiaron os meus conocimentos; en que se afincaron,
–en bases firmes e permanentes porque estaban orientadas
nun perfeito conocimento do
noso pasado e nas leis que rixen a vida– o meu amor e a miña decisión en favor da patria
dos galegos.
O máis grande honor en que
xamais eu tiña soñado, fora logrado por min. Pondal, o gran
poeta, era xa meu amigo, meu
mestre, meu conselleiro, non
até a hora da miña morte, senón
mentres o meu espíritu viva e
vague polas rexiós non coñecidas en procura dos lugares ben
amados e do día cheo de lus en
que as arelas dos bos e xenerosos sexan cumpridas.♦

Pondal, o amigo admirado
(...) Pondal era o prototipo da
raza artábrica, unha das tribus
célticas máis numerosas e
arriscadas que poboaba as terras que hoxe chamamos de
Bergantiños, e que nos tempos anteriores á dominación
romana ocupaban o sector da
actual provincia da Coruña
comprendido desde esta cidade ao rio Lengüele, e o Tam-

bre, que era o lindeiro do sul.
Era dunha estatura máis
que alta, barudo, forte, xentil,
equilibrado. Dende o curuto
aos talóns podía poñerse unha
plomada que faría ver que o
seu corpo era un esteo perfeito.
Peito sainte de bergantiñán,
apostura de elegante cabaleiro,
modos de gentleman británico.
O seu rostro era belamente se-

vero, moreno; e nos anos finais
do século anterior, levaba barba longa “que non curanza afeou”. Os seus cabelos foran negros, e negros tamen os seus
ollos dunha certa inquedanza
como os do “subrime e vago”
que ollaren sempre ao infinito.
O narís aquilino armonizaba
cabalmente coa súa superior
distinción. Na súa mocedade

debeu ser sen dúbida, e así o
asegura Martelo Pauman, o home máis baril e de “corpo cumprido” de Galicia.
Non podemos encontar unha idea das súas feituras lendo
as descripcións homéricas dos
semideuses da Iliada. Ulises,
Aquiles, Diomedes eran imperfectos e desequilibrados físicamente. O bardo galego tiña a

beleza dos homes fortes, dos
homes superiores, das xentes de
Bergantiños, que endexamais
coñeceran a servidume, nos
tempos protoplásmicos da nosa
historia. A súa aboenza parecia
comenzar no rei Fingal, sendo
lexítimo irmán do bardo Ossian.
Pondal tiña o bon gusto de
non levar saio. Vestía un gaban
(Continúa na páxina seguinte)
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(Vén da páxina anterior)

negro e cumprido, que sobre o
seu corpo lanzal adoitaba a feitura dunha toga. Usaba sempre
un xunquillo, que non tiña
acougo nas súas mans, e servíalle de punteiro nas luminosas
discusións que sostiña cos seus
amigos e admiradores, que o
eran todos os que tiñan o honor
de tratalo.
Nalgunhas das súas composicións, aínda que coa hipérbole propia do seu xeito lírico, fai
alusiós ás súas feituras persoais
e ao ideal que ardía no seu cerebro prodixioso. (...)
Pondal doíase moito de que
houbera escritores galegos
–aínda os sigue habendo para
mal dos nosos pecados– que,
coidando daquel xeito eran
máis galegos, máis enxebres,
bautizaban os seus traballos
con nomes prosaicos, disonantes e brutos, que tan alleos son
á índole esgrevia, noble e sabiamente ortofónica do idioma.
En certa ocasión na rúa Real da Coruña, nas horas do serán, cando máis familias alí se
xuntaban, discutiu encol dese
asunto cun escritor, cuio nome
non vén agora ao caso, e que
tiña pecado moito no uso de
palabras que parecían escollidas nos mesmos currunchos do
peirao de Montoto. Acaloráronse. O Bardo ceivaba lóstregos polos ollos, ergueu o bastón para tundar no seu contrincante, e naquel momento interpúxose providencialmente un
guardia municipal. –¿Qué é
eso? ¿quen o chamou aquí?
–dixo o poeta– ¿Non se pode
na Cruña pegar cun pau á un
asno?
Noutra ocasión acompañeino nun paseo ata a Torre de
Hércules, lugar moi amado por
el porque está aureolada pola
lenda de Breogán, celta famoso, proxenitor da nación de
Brigandsia. Aló, entre os penedos, da cuca e murmurante ensenada de Santo Amaro, brilaba unha luz. Era entre lusco e
fusco. Cara alí fumos. Un vello
mariñeiro mugardés, vestido
co traxe de traballo, con medio
cento de anos sobre das costas,
o rostro revellido e maltratado
polos feros ventos mareiros,
atizaba o lume debaixo dunha
cazola en que se cocían os peixes que destinaba para cear e
que recendían a groria. –Boas
tardes, dixo o Bardo ¿facendo
pol-a vida, eh? –Non hai outro
remedio, señor. –¡Vaia, vaia!,
contestou o mariñeiro un pouco escamado; –eu son tan cristiano coma outro calquera.
–Non foi o meu obxeto molestalo, os fados me libren de tal.
Aos homes fortes e arriscados
é costume chamarlles así. Perdóneme, e dígame, bon home,
que lle gusta mais: ¿o mar
cando está bruente, pero descomposto, en que as ardentías
enxordecen co seu balbordo,
facendo imposíbel a vida sobre
das escuras augas; ou cando
está maino, mainiño, coma un
vidro, e a lúa melancónica mírase nel, tendendo amorosiñamente camiños escentilantes de
lus...? –¡Boh, boh! Leria, se-

ñor, leria. A min do mar o que
lle me gusta mais son as sardiñas salpresas.
Pondal non foi gustoso daquela resposta, porque comprendeu que aquel fillo de
Neptuno era alleo á emoción
poética. E diso laiouse despois.
O xenio ten algunhas contradicións, que o vulgo das
xentes considérannas como toladas porque non furgan na xénese espiritual onde son creadas. En certa ocasión pregunteille respetuosamente por qué,
sendo un crente, non citaba
nunca o nome de Deus; –”Como citalo, díxome, se nos tempos en que os meus héroes falan, Deus era aínda innominado”. Pondal, aparentemente,
non quería ben aos casteláns.
Mais dunha vez dicíanos con
voz tonante: –Moito cuidado;
os celtas deben vivir alerta,
pois aló, tras das montanas de
Leon, ainda nos asexan, cubizosos, os enemigos de trinta séculos. E o Bardo, agás nos días
viciños á súa morte, viviu sempre en fondas de casteláns, onde o trataban do peorciño. En
certa ocasión obrígamolo a sair
dunha desas pousadas onde o
trataban de mala maneira.
Namorado de Oriente
Era tamén un namorado das artes orientais, principalmente da
arquitectura. Co patriarca das
nosas letras, o gran Murguía,
defensor da arte cristiá, sostiña
discusións, que os concurrentes á Cova Céltica escoitabamos engaiolados.
As vellas theogonías índicas, a filosofía Sankia, e a literatura personificada no Ramayana, eran mantenza ideal para
a súa fantasía poderosa. Nos
avatares daquela civilización
inicial mataba a sede das sau-

Fotografía dun busto de Eduardo Pondal
que o escultor lle adicou a Manuel Lugrís.

dades de inmortalidade, que
xermolan na mente dos eleitos
polas Musas.
Vivía, pois, dentro dunha
ensoñación iluminada; e as
cousas máis aparentemente
opostas, Vichnú e Ognú, as tradiciós vedas e as sagas nórdicas, despertaban a sede polo infinito, as ansias pola divina poesía, as armonías celestiais en
que tremaba a súa alma decote
ateigada polo lume inmorrente
dos grandes inspirados.
Un fondo disgusto sentiu o
noso poeta, que o preocupou
fondamente. No medio dos estragos que fixo un grande temporal, que houbo nos nosos
campos, nos derradeiros días
do ano de 1897, cóntase o derribo e esnaquizamento da
campana inmortalizada pola
musa do Bardo. Algo o consolou que a prensa rexional dése,
doidamente, a noticia, e sobre
todo que algún poeta amigo lle
adicara unha elexía “A morte
da campana d´Anllóns”. A
amistade que os xuntaba foi

entón confirmada para sempre,
pois nin a morte puido esmorecer aquela alianza espiritual
nascida ao calor dos máis puros afectos pola Terra.
Pondal, como todos os
grandes homes que tanto infruíron co seu xenio na marcha
e progreso da humanidade,
chegou un momento en que se
creeu cinguido dunha aureola
de gloria, e que o seu estro era
verdadeiramente criador, redentor e providencial para os
fillos de Brigandsia. Derradeiramente, el, aínda que o non
decía, creíase o centro do sistema planetario da nosa literatura
e un factor sustantivo do seu
dinamismo. Foi, entón, cando
sairon da súa arpa as máis subrimes armonías, cando concretou mellor a finalidade obxetiva do seu labor poético.
Censurar a Curros era censuralo a el; denominar á Rosalía
musa chorona, inclinábao de
mal xeito porque sentíase ferido no propio espíritu. E cando
se facía unha crítica despectiva
das letras galegas, era el o que
se sentía censurado e aldraxado. Tiña naqueles días a quentura mesiánica, a iluminacion
bárdica e profética, o sentir
vernáculo do verdadeiro bardo,
amparado por Theut.
Todos os poetas en lingua
galega eran seus apósteles, e
só, con fundamento, concedía
belixerancia ao autor de “Aires
da miña terra”. Cando no mes
de marzo de 1908 recibimos na
Coruña a triste nova de que o
gran Curros Enríquez morrera,
escribin a Pondal comunicándollo. Dende Ponteceso contestoume seguidamente que era
infinita a dór que tal perda lle
causara; que el tiña presentido
naqueles días “que algún forte
e duro carballo fora tronzado
no seu lubre celta”, e conce-

deume o honor de representalo
nas ceremonias do enterro, que
constituiron o acontecimento
máis emocionante da miña vida. Incluía, ademais, uns versos “A Curros Enríquez”. (...)
Compositor orixinal
Unha das súas orixinalidades
consistía na maneira que tiña
pra compór os versos. Recitábaos denantes de os escribir e
despois escribíaos no papel;
mais nos anos derradeiros da
súa vida, en que casi tiña perdida a vista, as cuartillas eran uns
grandes cartós brancos.
Collía un destes cartós, e
cun lápiz de carpinteiro na man,
camiñaba a longos pasos pola
habitación ou pola galería. Cos
ollos postos no teito, comenzaba declamando, por exemplo:
Como a devesa frondosa
Sobre dos eidos e cara costa de Recemel...
Escrebía iso, leía, e non
gustándolle, borraba enerxicamente. E tornaba a camiñar de
novo, rectificando:
Como a devesa follosa
Sobre a nativa costa de Recemel...
E despois de escrita, repetía
con voz tonante: “Está ben,
ben, ben”. E dese xeito seguía
até dar fin ao seu traballo. Por
iso mesmo os versos de Pondal
teñen un non sei que de elegante e bárdico que tan marabillosamente se adoitan para seren
declamados. (...)♦
Estes dous textos pertencen ao
discurso co que Manuel Lugrís
Freire ingresou no Seminario de Estudos Galegos o 20 de novembro de
1923 en Santiago.
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Da amizade

Retomando as grandes preguntas
de Otero e o grupo ourensán
Jaureguizar publica Cabaret Voltaire
Título: Cabaret Voltaire.
Autor: Jaureguízar.
Edita: Galaxia.

O de Jaureguízar é un espírito
inquedo e provocador de seu, en
todo momento iconoclasta. É
unha maneira de manterse vivo,
de non enquilosarse, e, ás veces,
de progresar. Na anterior entrega (Casa Skaylab, quelle valera
o Xerais) foi quenda do nacionalismo con epicentro en Castelao,
unha visión irónica, con bastantes doses de humor, e menos de
narratividade. Este Cabaret Voltaire (que lle valeu o García Barros na presente edición) é moito máis narrativo, e non abandona esa actitude irreverente, que
en boa parte da
novela semella Unha
mudar a outro proposta
epicentro da
mesma póla, oportuna,
Otero Pedraio envolta
e, por exten- nunha
sión, o Grupo historia
de Ourense. que non
Aínda que, a perde
diferenza, da interese
anterior, esta
non se publici- desde
te anuncián- o inicio.
doo.
De inicio,
a trama da novela presenta a procura de
identidade (asunto oteriano por
excelencia) de K, personaxe
que aparece en Ribadeo e que,
en teoría, pode ser Guillerme
Croûte, Borislav Kursk, William Crust ou Wilhelm Kurtz.
Ser un ou ser outro conleva
pertencer a nacionalidades diversas, que viñan de estar enfrontadas na primeira gran guerra e que ían volvelo estar na
segunda, sendo que a temporalización da trama correspóndese con tres momentos históricos; o protonazismo, o nazismo
e o posnazismo. Con todo non
existe unha verdadeira exploración das catro posibilidades.
Aínda que, na primeira parte, a
máis extensa das tres de que
consta, a trama está ben centrada no conflito identitario, este
vai derivar cara á tanxente dun
emerxente subtema amoroso
que pouco a pouco vai afianzando protagonismo seguindo
a ronsel de atracción que a figura da serea Nuria vai facendo a cada máis diáfano. Deica
substituílo completamente, non
mediante a resolución do primeiro senón por superposición.
Tal conflito identitario da
primeira parte remite indiscutibelmente a Otero. Mais a cousa
non fica aí. A segunda parte consiste no demorado adeus de K e
Nuria a Berlín. Co gallo desa

Jaureguizar.

despedida, ofrécese un percorrido por certos lugares emblemáticos, lugares que foron significativos no transcurso vital dos
protagonistas e tamén lugares
onde aconteceron feitos significados na historia do nazismo e
de Alemaña (Muro de Berlín,
Tiergarten, Parisier Platz e a
queima de libros...). E nin que
dicir ten que este percurso lembra inevitabelmente aqueloutro
que Vicente Risco levou ás páxinas de Nós e logo a Mitteleuropa (1934), autor e obra que son
lembrados na novela. Este do remate do século XX e comezos
do XXI é, como cabe agardar,

un Berlín diferente a aqueloutro
do prenazismo e do nazismo.
Esas diferenzas sonlle de utilidade ao narrador para introducir,
coséndoos moi ben na trama,
datos da historia alemá. Diferenzas que se establecen fundamentalmente co Berlín derrubado,
vencido, de fame e arquitecturas
outrora grandiosas, posteriormente en ruínas e reedificado.
A terceira parte acolle o desenlace da trama. Tamén, como
na segunda, son frecuentes os
flash back. Agora son posíbeis
porque K ten memoria, xusto o
que non lle funcionaba na primeira. Unha trama amorosa que
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5. GUÍA MICOLÓXICA
DOS ECOSISTEMAS GALEGOS.

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

camiña de mans dadas co convulso acontecer social, pois
xustamente é a convulsión social aquilo do que non se dá fuxido... antes como agora, con
problemas dos que é protagonista directa a emigración e dos
que nin a chegada por segunda
vez a Ribadeo os vai salvar. E
no medio de todo isto está K,
unha identidade por determinar,
que finalmente resulta ser aquilo que viviu, que participou activamente na barbarie nazi, e
que aínda que o queira negar é
un ser fondamente racista. Ao
longo da novela sempre se preguntará o lector a razón pola
que Jaureguízar foi escoller como protagonista un nazi.
Mais xa se sabe que estamos
diante dun espírito provocador.
De aí aquela proposta de esculca
identitaria, irresolta, da primeira
parte. Para Jaureguízar resultaría insuficiente que K resolvese
os seus problemas de identidade, porque o que realmente importa (non se esqueza que vimos
nun país en inducido e constante proceso de autoesquezo; e
nun tempo no que a facultade
pensante do ser humano é algo
que non interesa promocionar),
o que realmente importa é que o
lector se inquira e solucione os
seus propios problemas de identidade, a lectura non é máis que
unha provocación. De xeito que,
para Jaureguízar interesa moito
retomar as grandes preguntas da
Xeración Nós, mais para achar
respostas acaídas aos tempos
que vivimos e seguindo cada un
o seu propio camiño.
Visto así non deixa de ser
unha proposta ben oportuna, envolta nunha historia que non
perde interese desde o inicio
malia as preguntas que non teñen, nin terán, resposta, pois o
auxilio dos datos históricos e do
fragmentarismo (desde a metade, fin da primeira parte, a novela fragméntase moito) e a brevidade que este conleva, fan que
teñamos sempre algún foco de
interese pendente. Unha proposta estimábel, estruturalmente
ben construída. Mais na que se
percebe unha desconcertante carencia no coidado, no mimo, da
palabra, de xeito que o estilo
frástico e oracional é, en moitos
casos, desastroso e ás veces inclusive crea problemas á hora de
interpretar o escrito. Nótese que
xa nin falamos de repeticións
cacofónicas, abuso de coordenación ou impericia no dominio
dos períodos rítmicos. Unha pena, porque deste xeito tampouco
loce como debería a versatilidade da lingua que emprega.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Unha cita co aire, de Francisco Xosé Fernández Naval,
pescuda nos lazos da amizade
a través do tempo. Historia
cotiá dunha
época de soños e dificultades (o franquismo) a
través dos
ollos de
personaxes
sensíbeis, ás
veces cegados
pola ansia de
amor non sempre satisfeita.
Paixón e cariño con vontade
de inmortalidade.
Edita Galaxia.♦

Revisitar
a López Ferreiro
Sotelo Blanco fai unha nova
edición de O castelo de Pambre, de Antonio López
Ferreiro,
obra pioneira da narrativa histórica
en galego. O
volume
aparece na
colección
‘Clásicos
galegos’. A
obra está editada por Ernesto
González e inclúe unha introdución de Pegerto Saavedra e
Dolores Vilavedra. Historia de
guerra e traizón durante a Idade Media.♦

Premio ‘Xerais’
Einés de Andrade pescuda na
historia para entender un mundo que se nos explicou dun
xeito interesado, parcial
e falso. No
século XVII,
Descartes revoluciona o
mundo da filosofía pero
tamén participa na xuntanza de
sentimentos en
compañía da raíña Christina
de Suecia e a meiga holandesa
Hélène Jans. Este é o
argumento de Herba moura,
de Teresa Moure, que mereceu
o premio ‘Xerais’ do 2005.♦

En curto
Manuel Pereira Valcárcel achégase á narrativa
curta tras
unha exitosa
traxectoria
poética e varias participacións en
volumes
colectivos.
Traxectos curtos consta de
doce relatos que comezan cun
poema e reparan na densidade
da vida, na futilidade dos sentimentos e na capacidade do individuo para sorprenderse e
sentir. Edita TresCtres.♦
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Novas de Galiza
Periodico galego
de informaçom crítica
Nº 37. 15 de decembro 05. 1 euro.
Dirixe: Carlos Barros.
Edita: Minho Media.

A reportaxe principal está adicada a unha suposta rede de tráfico de tabaco comandada por
Manuel Gulías, un empresario
de Silleda. F. Marinho entrevista a Ignacio
Ramonet,
director de
Le Monde
Diplomatique. Antom
Santos
entrevista a
Manuel Lourenzo, membro do local
social de Arcade A Xente da
Cantina e máis a Lola Varela,
portavoz do colectivo Verbo Xido da Terra de Montes. Alonso
Vidal reflexiona sobre o
momento actual de cambios estatutarios. Ademais, na sección
de opinión escriben Maurício
Castro, Bernardo Valdês e
Mariano Barreiro.♦

Fouce
Periódico labrego de
información técnica e
sindical
Nº 238. Decembro 05.
Coordina: Xosé García.
Edita: Sindicato Labrego Galego.

A información máis destacada
do número é a que atinxe á
demanda sindical de non aceptar
novos recortes no prezo do
leite e dáse
conta das
principais
conclusións
do
seminario
sobre o
sector lácteo
no Estado español. Begoña Troncoso,
viticultora de Sela (Arbo) quéixase, nunha entrevista, de que
non se respectaron os acordos
da Mesa do Viño nas Rías
Baixas en canto ao prezo de
venda da uva.♦

A Peneira
Nº 405. 2ª quincena decembro 05. 1,5 euros.
Dirixe: Guillermo Rodríguez.
Edita: Edicións Alén Miño.

Ana Conde percorre as casas
reitorais de Galiza como lugares que se poderían destinar
ao ocio e turismo. A noticia
central é a presentación da
proposta de novo Estatuto para Galiza. Antón
Escuredo
entrevista
o cantautor
Servando
Barreiro.
Ademais,
noticias de
Galiza, as
comarcas do
Condado e o
Baixo Miño
e tamén a actualidade do norte de Portugal.♦

Unha metáfora actual
O lago das garzas azuis, poema narrativo de Pexegueiro
Título: O lago das garzas azuis.
Autor: Alfonso Pexegueiro.
Edita: Xerais.

O poeta de Angoares, Alfonso
Pexegueiro, quen fixo xa historia
da literatura coa sús pertenza ao
grupo poético Rompente e coa
publicación do
xa mítico poeEste poema
mario Seraogna e despois de conto
moitas e varia- metáfora,
das experien- publicado
cias no mundo por primeira
da escrita de- vez en
s e n v o l v i d a s 1994,
alén das nosas
non perdeu
fronteiras, está
a publicar a súa actualidade,
obra no noso ao
idioma, unifi- contrario,
cándoa co ob- coido que a
xectivo de que gañou, pois
non fique nin o que narra
espallada nin
Pexegueiro
pase desapercibida, achegan- non fixo
do así tamén ao máis que
lector ao seu ri- medrar.
co universo poético. Neste
senso publicouse hai pouco aínda A illa das mulleres loucas, poemario que fora editado por pri-

Alfonso Pexegueiro.

meira vez en Barcelona e que se
reditou acompañado dun CD onde ademais da voz do poeta podemos disfrutar da música de
Anxo Pintos e Quico Comesaña.
Agora é Xerais quen edita o poema-conto do autor poteareán, O
lago das garzas azuis, un poemario cheo de metáforas e simboloxías protagonizado polo
mundo da infancia.
O lago das garzas azuis co-

menza con O ancián dos contos
e da longa barba, un poema que
xa nos anticipa cal vai ser a proposta estética de Alfonso Pexegueiro nesta obra, mais o importante, como nos imos decatando
segundo avantamos na lectura, é
seguir a ler, porque as palabras
métenseche en todo canto recanto, pregue ou enruga hai, é un
poema-conto que sacude as conciencias, chega incluso a ser

cruel porque non hai concesións
aos eufemismos. O ancián avisou e os nenos pola noite terán
que seguir ás garzas azuis metamorfoseadas en reiseñores brancos e evitar a crueldade dos cazadores de reiseñores brancos
que os castigan coa morte, todo
iso para cegar o lago das garzas
azuis situado debaixo do deserto
de Nabalpham.
O certo é que este poemaconto metáfora, publicado por
primeira vez en 1994, non perdeu
actualidade, ao contrario se reflexionamos coido que a gañou, pois
o que nel narra Pexegueiro non fixo máis que medrar e os nenos
que só son os números dunha estadistica fenderon as fronteiras do
continente africano para cegar
outros lugares e semella que quen
medra son os cazadores de reiseñores brancos. O lago das garzas
azuis descubriralle a moitos unha
realidade, dura e cruel mais tamén o valor da solidariedade. Un
poemario para ler en voz alto que
leva á reflexión, a meditación e a
toma de conciencia, un poemario
comprometido que as ilustracións
de Xosé Freixanes converten nun
libro fermoso.♦
XOSÉ FREIRE

Os dous lados da cama,
segundas partes...
Título: Os dous lados da cama.
Dirección: Emilio Martínez-Lázaro.
Guión: David Serrano.
Música: Roque Baños.
Reparto: Ernesto Alterio, Guillermo Tole-

do, Alberto San Juan, Verónica Sánchez, Lucía Jiménez, María Esteve e Pilar Castro.

“Segundas partes... nunca foron boas”, xa o sinala o dito
popular. E neste caso cúmprese
rigorosamente.
A aposta española para romper taquillas este Nadal decepciona, e revela innecesaria a realización dunha película que repite e
esgota ao máximo as fórmulas da
primeira. Do outro lado da cama
(2002) era unha película divertida, innovadora no seu momento,
que se sumaba ao carro de apostar por un xénero que semellaba
acabado, o musical, que tivo o seu
leve rexurdir a comezos do 2000
con títulos como Bailar na escuridade (Lars von Trier, 2000),
Moulin Rouge (Baz Luhrmann,
2001) ou Chicago (Rob Marshall,
2002). No caso español fíxose
con cancións xa existentes que
formaban parte do acerbo popular
das pasadas décadas (ao igual que
a mentada Moulin Rouge), en boca duns intérpretes xoves e gua-

pos, mellor ou peor cantantes e
bailaríns (algo, o empregar actores sen experiencia nestes menesteres, que xa fixera Woody Allen
anos antes en Todos din I love
you). A historia
non podía ser Non imos
máis simple; a
eterna loita de comparalo
sexos, as rivali- cos
dades na amiza- musicais
de, a confusión clásicos
pola evolución de Stanley
das novas for- Donen,
mas de ver a se- pero por
xualidade... En
resume, un su- moitos
posto retrato en elementos
clave cómica do favorábeis
que son as rela- que lle
cións de parella busquemos,
na sociedade ac- non
tual.
abondan.
Anos máis
tarde e repetindo os mesmos clichés e lugares
comúns, atopamos a case todos
os personaxes; Javier e Pedro,
agora con novas parellas, Rafa co
seu taxi e como mozo da verborreica Pilar... e o cambio de Paz
Vega e Natalia Verbeke por Verónica Sánchez e Lucía Jiménez (a

primeira máis acertada que a segunda). Son máis maiores, pero
seguen tan, ou se cadra máis, inconscientes e perdidos. Aparentan ser máis maduros, fan plans
de voda, de asentar a cabeza...
Mera aparencia, o comportamento do dúo protagonista (Ernesto
Alterio e Guillermo Toledo) é cada vez máis infantil, no xogo de
sexos o xénero masculino sae peor parado, as mulleres amosan
máis intelixencia (aparentemente), destacando sobre todas o personaxe de Carlota (Pilar Castro,
nova incorporación e do mellor
da película), sorte de ente mediador, obxecto de desexo e catalizador de paixóns do dúo masculino.

Os diálogos son fluídos e enxeñosos, pero sempre predecíbeis para quen vise o filme anterior, incluso a suposta sorpresa
final tralos continuos xiros da
trama remata por non ser tal. Ten
sen embargo algúns puntos a favor; homenaxes a certos filmes
(Michelle Pfeiffer sobre do piano en Os fabulosos Baker Boys),
os arreglos musicais de Roque
Baños sobre cancións dos 70 e
80, ou o sentido do ritmo, que en
ningún momento decae.
Non imos poñernos exquisitos e nostálxicos e comparar este filme cos musicais clásicos de
Stanley Donen, pero por moitos
elementos favorábeis que lle
tentemos atopar á película, non
abondan. Intrascendente e prescindíbel, pode resultar máis
atractiva que outras das ofertas
en cartel tanto máis comerciais
(é sabido que nas datas vacacionais a diversidade brilla pola súa
ausencia), pero dende logo non
aporta nada novo, así que esperemos que polo seu ben non sigan dándolle voltas á cama nunha terceira parte.♦
SABELA PILLADO
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Iria López Teixeiro
‘A experiencia con Ferrín dábame
medo, pero resultou ben’

cábame na extensión, indicábame se tiña que deixar xa un capítulo ou se era necesario prolongalo. Neste sentido si que ten
un peso importante. Precisamente era a experiencia con Ferrín o que máis medo me daba.
Medo escénico?
Ferrín foi un dos escritores
que estudaba de cativa nas clases
de literatura. E telo diante lendo
o meu traballo foi toda unha experiencia. Contra o que se adoita
dicir del, foi bastante agradábel e
moi delicado. É un home encantador e fixo unha crítica construtiva, leu o libro mellor ca min,
punto por punto. Como podería
ter feito calquera amigo pero cun
criterio a ter moi en conta.
Como a tratou, como catedrático ou como colega escritor?
Nin como unha cousa nin
como a outra. Foi unha relación máis próxima.
Veñen de saír novamente
as bases do concurso. Como se
desenvolveu a primeira convocatoria, a que gañou vostede?
Inicialmente presentei unhas memorias do que sería o
proxecto en si, abarcando dende as personaxes até unha pequena mostra do estilo. Unha
vez recibidos todos os proxectos procedeuse á selección dos
finalistas, que debemos presentar o borrador do que sairía a
nosa novela. Deses traballos
escolleuse ao finalista que durante ese mes sería tutorizado.
Do seu proxecto que valorou o xurado?
O que máis lle chamou a
atención foi a estrutura, a liña
de tensión e os diálogos.
Na novela combina ademais varios xéneros.
A estrutura é un pouco peculiar e tenta ir dosificando a
información. Cada capítulo correspóndese cunha casiña do
taboleiro do xogo da oca. Digamos que as ocas traduciríanse
nunhas cartas e o resto sería a
narración da historia de Xiana.
Da obra premiada tiráronse máis de tres mil exemplares.

Como vai ser a distribución?
Dunha banda Biblos vai
agasallar aos seus socios cun
exemplar. A obra está dentro da
colección Mandaio, creada con
este fin. Mais decidiuse comercializala tamén tanto en galego
como a versión en castelán que
se realizou. O premio contemplaba esta tradución para os
clientes de Pazos de Galicia.
Cada un deles poderá ter o seu.
Sería a biblia moderna. (Rí).
Non sente un pouco de
vertixe ao saber que a vai ler
tanta xente cando estea de
vacacións?
Se cadra iso é o máis bonito
do proxecto. Cando un escribe o
que non quere é que quede nun
caixón. Con este premio o teu
traballo chega a moita xente,
porque xa só cos agasallos de
Biblos son mil exemplares que
chegan a casa, e malo será que
polo menos a metade lea algo.
Cando menos a primeira
páxina está case asegurada.
Polo que din, se les a primeira xa te engancha. Así que a
porcentaxe de lectores pode
aumentar e iso é bonito. Pero si
que dá un pouco de medo.
Cales serían os seus referentes dentro da literatura
galega?
Para esta historia teño que
recoñecer que Suso de Toro ten
moito peso. É un autor que me
marcou bastante, sobre todo
con Trece badaladas, aínda
que non está precisamente entre os meus favoritos. Tamén
están os clásicos da literatura
galega. Todo deixa pouso, tanto as lecturas como as experiencias. Outro dos escritores
que estiven lendo antes de escribir a novela foi Ramón Loureiro, que tamén me influíu.
Vese cunha carreira por
diante?
Pensar niso si que dá vertixe. Vexo que teño que seguir,
que son moi nova e que a vida
é moi longa e non sei que vai
pasar. Pero teño moitos proxectos, seguirei escribindo porque
é o que me gusta.♦

BIBLOS

Mar de Lira

MAR BARROS

De vintecatro anos, Iria López Teixeiro fíxose co I Premio Biblos-Pazos de Galicia, polo que
era seleccionada para elaborar durante un mes e baixo a tutela de Xosé Luís Méndez Ferrín a
novela Meniña de cristal (Biblos clube de lectores). Nela, a autora presenta a Xiana, unha rapaza chea de incertezas que marcha de Compostela a unha vila mariñeira do norte do país na
procura de respostas ao seu pasado. Unha viaxe de ida e volta que levou a Iria López Teixeiro á Casa Grande do Bachao, onde tomou forma durante o mes de outubro a novela que se vén de presentar.
Do mesmo xeito que a protagonista da súa novela, que tirou desta viaxe?
Ía con moitas incertezas e
cunha sensación bastante semellante á que levaba Xiana de
non saber ben que ía topar.
Neste caso eu non andaba áa
procura de solucionar enigmas,
era máis ben a vida á que me
conducía á Casa Grande do Bachao. Pero, do mesmo xeito
que Xiana, atopei coñecemento
sobre a vida e sobre min mesma. É curioso cando a realidade supera a ficción.
Iniciativas como a de Biblos na que se crea un premio
e se tutela unha novela non

son moi habituais na Galiza.
Coida que está suficientemente apoiado o labor de creación dos escritores noveis?
Este tipo de proxectos non
son realmente moi abundantes
porque precisan un presuposto
importante e o traballo de moita
xente. A iniciativa de Biblos
non foi un proxecto complicado, que só se lle ocorre a Tucho
Calvo. (Rí). Pero si que existen
concursos e vías destinadas á
xente nova e aos escritores noveis. Con todo, o mundo da literatura está bastante complicado,
xa non só para os novos, especialmente cando falamos da escrita en galego. A xente non le

literatura galega nin merca o suficiente para que se cree unha
industria que xere grandes cantidades de cartos. Polo tanto non
haberá moitas oportunidades e
iniciativas deste tipo. Cómpre
normalizar a lectura en galego
porque existe unha certa reticencia, se cadra medo. Non sei
exactamente cal é o problema.
Meniña de cristal estivo
tutelada por Xosé Luís Méndez Ferrín, que peso ten a súa
figura nesta obra?
Cando chegamos á fase da
titoría o proxecto xa estaba bastante avanzado, coa estrutura e
as personaxes definidas. Ferrín
actuou máis como freo. El mar-

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
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O máis importante líder agrario de Galiza, Basilio Álvarez, exiliouse nos Estados Unidos e, aínda impedido pola enfermidade,

participou nas actividades solidarias dos antifascistas até o ano
da súa morte. Está enterrado no cemeterio de Tampa (Florida).

Basilio Álvarez: unha páxina
do exilio galego nos Estados Unidos
ANA VARELA
O 17 de Novembro de 1943 os titulares do Tampa Morning Tribune anunciaban o falecemento na
cidade floridana dun refuxiado
español(1). A noticia era xa coñecida en Ybor City e West Tampa, os
barrios latinos de Tampa, onde
dous días antes La Gaceta, o diario da colonia hispana, declaraba:
“Morreu hoxe Don Basilio Álvarez”. O controvertido e polifacético abade de Beiro, líder de Acción Galega, xornalista, avogado,
e deputado nas Cortes republicanas deixou de existir o 15 de Novembro de 1943 no cuarto do
hospital do Centro Español de
Tampa onde fora internado á súa
chegada a Florida 18 meses antes.
Por esas mesmas datas, pero
no 1926, Basilio Álvarez viaxara
a Vigo para asistir á inauguración
do Casino da cidade olívica. No
seu discurso, segundo conta a
crónica de Vida Gallega, expresou “a súa emoción de sentirse fillo desta terra galega, á que quere veñan a podrecer os seus ósos
cando o seu corpo se desfaga.”(2)
A guerra civil non ía permitir que
os seus desexos, como os de miles de republicanos mortos no
exilio, se visen cumpridos.
A odisea do exilio americano
de Basilio Álvarez foi narrada en
detalle polo historiador José Antonio Durán na súa edición de España en Crisol, a recopilación de
parte dos artigos que Basilio
Álvarez escribira para o diario
Crítica de Bos Aires durante a
súa estancia na Arxentina en
1937. As actividades pro-republicanas de Basilio Álvarez acabarían por provocar unha censura gubernativa que o levaría a trasladarse a outras paraxes máis acordes coas súas simpatías, Cuba
primeiro, e os Estados Unidos
despois. En setembro de 1938,
tras sufrir unha parálise da que xa
non se recuperaría, chegaba a Nova York coa axuda de Castelao e
do embaixador de España en
Washington, Fernando de los Ríos.
En Nova York, Basilio Álvarez atopou unha cálida recepción
entre as diversas organizacións de
axuda á república que compoñían
as chamadas Sociedades Hispanas Confederadas. As páxinas do
seu semanario, Frente Popular, e
as do diario La Voz, dirixido polo
vigués Ceferino Barbazán, son
testemuño da formidábel actividade da diáspora galega e española en Norteamérica en apoio á
república durante a guerra civil.
Aínda que a súa saúde era precaria, Basilio Álvarez aínda atopaba
forzas para participar nos actos
organizados pola colonia. O máis
recordado quizais sexa o festival
organizado polo Frente Popular
Antifascista Gallego en marzo de

1939 en conmemoración do primeiro aniversario da súa fundación. Alí se dirixiu Basilio por
primeira vez á colonia española,
nun escenario compartido con
Castelao, Luís Soto, Marcial Fernández, Ramón Suárez Picallo e
o crego Leocadio Lobo. Pouco
despois estes deixarían Nova
York para continuar exilio noutras partes do continente americano. O fráxil estado de saúde de
Basilio Álvarez facíalle difícil seguir ese camiño, pero tamén dificultaba o atopar medios para gañar a vida nos Estados Unidos.
Viaxe a Tampa
No verán de 1940 a recentemente
creada “Comisión Pro Basilio
Álvarez” organizaba un festival
homenaxe ao abade de Beiro que,
segundo publicaba España Libre,
atraeu á colonia en masa. No acto
recolectáronse máis de 500 dólares. Mil dólares máis se recadaron
en varias colectas feitas na barriada hispana para axudar a Basilio a
“soster os gastos da súa enfermidade ata que cure.”(3) Pouco despois Basilio, a súa muller e a súa
filla dirixíanse a Tampa, respondendo á oferta da colonia española de que fose a recuperarse ao
hospital do Centro Español.
Establecida a finais do século XIX por inmigrantes cubanos
e españois que implantaron a industria tabaquera en Florida, a
colonia hispana de Tampa xa tiña coñecemento de Basilio
Álvarez antes do seu exilio. Galegos e asturianos compoñían a
maior parte desta emigración española. Xa en 1911, os emigrantes do Val da Barcala en Tampa
apoiaban coas súas colectas á Liga Barcalesa, unha das sociedades que participaba nos mítines
agrarios organizados por Basilio
no campo galego. Poucos anos
despois, cando os galegos de
Tampa decidiron organizar unha
sociedade de beneficencia, puxéronlle o mesmo nome que o líder
agrario elixira para o seu movemento: Acción Galega.

Arriba, o Comite
de Axuda ás
Vítimas da Guerra;
á dereita, anuncio
do festival
organizado polo
Frente Popular
Antifascista Gallego
en marzo de 1939
e Torre de Hércules
que preside
o camposanto
do Centro Español
de Tampa.

As noticias sobre Basilio
Álvarez e o movemento agrario
aparecían tamén nas páxinas da
Gaceta, cuxo director, Victoriano
Manteiga, era cubano pero oriundo de Galicia. De feito, o primeiro número da Gaceta, en outubro
de 1922, estreábase cun artigo de
Fernando de los Ríos sobre os
efectos do caciquismo en Galicia. Nas semanas seguintes o diario continuaría informando sobre
as mobilizacións que convulsionaban o campo galego e que culminarían nos sucesos de Sobredo. En 1924, La Gaceta anunciaba que Basilio Álvarez interviñera a favor duns campesiños galegos detidos na illa floridana de
Key West, e xa en plena guerra
civil, Manteiga recomendaba a
lectura de España en Crisol a un
clérigo anglosaxón que irritaba á
colonia hispana cos seus sermóns
a favor de Franco.
Para comprender a acolledora recepción de que foron obxecto Basilio Álvarez e a súa familia
en Tampa no 1942, debemos ter
en conta a intensa actividade despregada por esta emigración a favor da república antes e durante a
guerra civil. Xa nos últimos anos
da ditadura, grupos de simpatizantes republicanos en Tampa organizaban colectas que enviaban
aos republicanos españois exiliados en Francia, e en 1930 establecían o Frente Único de Acción
Republicana. Daquela non sorprende que a noticia da proclamación da república o 14 de abril
de 1931 se recibise con tanto entusiasmo entre a colonia hispana.
O Tampa Daily Times resumía
nos seus titulares esta euforia
transnacional ao declarar que “os

frenéticos Vivas! á nova república española escoitábanse desde
Madrid ata West Tampa.”(4)
Solidaridade coa República
Cando cinco anos máis tarde a
república se viu ameazada, as
ofertas de apoio por parte dos
emigrantes de Tampa foron inmediatas. Uns regresaron a España a loitar; a maioría dedicouse a
recadar diñeiro e organizar axuda
humanitaria, a única permitida
pola Lei de Neutralidade dos Estados Unidos. O 5 de agosto de
1936 constituíase o Comité de
Defensa do Frente Popular Español, e comezaba as súas colectas
semanais nas fábricas de tabaco e
o comercio. Dúas semanas máis
tarde enviaba a súa primeira remesa a España por valor de dous
mil dólares. Nos meses seguintes
organizáronse un sinfín de festas,
bailes, picnics, obras de teatro e
partidos de fútbol cuxos fondos
nutrían as arcas do Comité. Ao finalizar a guerra, Tampa tiña envíado á España republicana máis
de 200.000 dólares, ademais de
comida, medicinas, ambulancias,
20 toneladas de roupa, e, por suposto, centos de miles de cigarros
e bolsiñas de picadura para os
milicianos na fronte.
Unha vez rematada a guerra
esta axuda dirixiuse aos refuxiados. En Tampa organizouse
un capítulo da Xunta de Cultura Española, que colaborou co
Centro Español e as sociedades
de Nova York para traer a Basilio Álvarez e a súa familia á cidade, onde foron recibidos o 9
de marzo de 1942. Do mesmo
xeito que ocorrera en Nova

York, creouse tamén en Tampa
un comité Pro Basilio Álvarez
que axudaba a recadar fondos
para cubrir os seus gastos.
Aínda que a enfermidade o
mantíña recluído no seu cuarto,
Basilio Álvarez integrouse na vida da colonia. La Gaceta daba
conta das visitas que recibía no
hospital e ofrecíalle as súas páxinas para publicar as súas colaboracións. A primeira delas foi un
artigo sobre Julio Álvarez del Vayo con motivo da súa viaxe a
Tampa para participar na conmemoración do aniversario da república. Cando Álvarez del Vayo
regresou a Tampa ao ano seguinte xa Basilio Álvarez falecera.
Tristemente, Basilio morreu o
mesmo día que a súa filla cumpría 16 anos, e tristemente tamén,
esta non puido acompañalo no
seu leito de morte, por estar ela
mesma internada noutra habitación do sanatorio do Centro Español afectada cunha bronquite.
O 17 de Novembro de 1943,
envolto na bandeira republicana, era enterrado Basilio Álvarez no cemiterio do Centro Español. Antes se lle fixera unha
máscara que a súa familia gardou coa esperanza dalgún día
poder erguerlle un monumento
en Ourense, a súa terra natal.
Aínda que morreu lonxe da
Terra, Basilio non puido atopar
mellor lugar que Tampa para vivir os últimos días do seu amargo
exilio. Como escribían en emotiva carta á Gaceta a súa viúva e filla, alí se lle “rodeara de todos os
coidados e agarimo que só lle tería dado a súa santa nai”(5). Até
certo punto, o cemiterio representaba un anaco de Galicia, non
só pola cantidade de apelidos galegos gravados nas súas tumbas
senón tamén polo interesante
monumento que o presidía: unha
réplica da Torre de Hércules. Alí,
o emigrante coruñés que o concibiu escribira este poema:
Torre de Hércules, luminar xigante
que guías na súa ruta ao navegante,
símbolo sexas da patria ausente,
para os que ao cesar a súa vida errante
durman por ti acougados docemente.
En Tampa, rodeado de emigrantes da súa terra, dormen
acougados docemente os restos
dunha das personalidades máis
polifacéticas e complexas da historia contemporánea de Galicia.♦
(1) “Former leader of Spain dies in
refuge here,” Tampa Morning Tribune,
17-XI-1943.
(2) Vida Gallega, 10-XI-1926.
(3) España Libre, 27-IX-1940. O
órgano das Sociedades Hispanas Confederadas mudou o nome de Frente Popular a España Libre en Octubre de 1939.
(4) “Frenzied `Vivas!’ for the New
Republic Were Heard from Madrid to
Main Street, West Tampa” The Tampa
Daily Times, 15-IV-1931.

BOB DYLAN

un pouco máis preto
ANTONIO GARCÍA TEIXEIRO

Cando comezo a escribir estas liñas, soa no meu lector a canción
Pretty boy Floyd, contida na caixa recompilatoria de Woody
Guthrie This machine kills fascists, lema que o comprometido
cantante folk levaba gravado na
súa guitarra. Woody Guthrie, un
referente esencial para Bob Dylan, quen dixo del que era capaz
de acadar un son particular e de
dicir cousas que ían co seu son
radical. E esta inclinación radical
deixou unha pegada en Dylan
que marcou o seu camiño nos
inicios da súa extraordinaria traxectoria. “Eu quero cantar iso
porque escoitar as súas cancións
é aprender a vivir; soan e din o
que me está acontecendo a min”,
comentou con admiración o xenio de Minnessotta.
E así foi como Guthrie, unha
das referencias vitais de Robert
Zimmerman, chegou ata nós para que puidésemos gozar das súas cancións directas e críticas.
Está a miña mesa chea de
discos, libros, revistas, e a maxistral película en DVD de Martin Scorsese No direction home.
Bob Dylan está de moda, aínda
que eu penso que non é cuestión
de modas. Leva anos fuxindo
dunha popularidade mal entendida, entregado aos seus concertos tanto en Europa como en
América. Pouco máis sabiamos
del. Por iso agora, con tanto material interesante no mercado, os
dylanófilos, dylanólogos ou os
dylanitas (encántame esta expresión) estamos de sorte. Sobre
a miña mesa, Crónicas (primeiro tomo da súa autobiografía),
Bob Dylan, El álbum 1956-1966
(un libro impagable para os seus
fans), os tres volumes da biografía de Paul Williams (escrita nun
estilo sinxelo, accesible e sentido que todo amante de Dylan
debe ler); Bob Dylan de Sierra i
Fabra e Bianciotto; un fermoso
libro de fotografías, Forever
Young (que me mercou un amigo en París); ademais, tres discos non oficiais; unha curiosidade: Bob Dylan. Live at The Gaslight 1962, só distribuído na cadea de cafeterías Starbucks nos
Estados Unidos e que me trouxo
o meu fillo de Nashville; a banda de son paralela, No direction
home: the soundtrack, dobre CD
dun enorme valor musical e a última recompilación, saída só en
América, dos seus temas máis
coñecidos. Todo isto, sen contar
coa edición en DVD (por fin!)
do concerto por Bangladesh (onde Dylan está sublime) e a aparición do documental Festival!
de Murray Lerner sobre os festivais de Newport (1963-1966),
que posúe un altísimo interese
socio-musical. A verdade que un
se sente moi ben diante de todo

este despregamento profuso e
xusto do universo dylaniano.
Non era sen tempo. Bob Dylan comeza a amosarse máis
próximo, máis humano. Bob
Dylan semella saír do seu encerro voluntario (que leva anos e
anos) e parece querer dicirnos
(envolto, de todos os xeitos, en
misterios indescifrables) que
nos vai ofrecer algo máis que as
súas xiras interminables. Un,
que desconfía das decisións do
xenio, non está moi seguro de
nada, pero, obviamente, na
mesa mestúranse moitas
probas de que
o vello Bob
está algo máis
preto de nós.
Non vou
agochar (non o
faría nunca) a
miña admiración pola obra
dylaniana. Afirmo que estamos diante dun artista xenial, construtor dalgunhas
das mellores cancións que se fixeron nunca no eido da música.
Gran letrista, gran músico, gran
poeta. Un home que sempre recoñeceu as múltiples influencias
recibidas (Guthrie, o country, o
blues, Hank Williams, Rimbaud,
Verlaine, Kerouac, Ginsberg,
Ferlinghetti, Odetta, Seeger, Dylan Thomas...) pero que decidiu
crear un estilo de seu e emprender un camiño cara a horizontes
interiorizados dende que colleu
nas súas mans unha guitarra por
primeira vez. E non foron poucos

os reproches, os rexeitamentos
para conseguilo. Os puristas tiñan moi claro que a tradición se
movería nunha liña Woody
Guthrie / Pete Seeger / Bob Dylan. A música folk esixía este trazo xa marcado. E Robert Zimmerman, como fixo ao longo da
súa vida, ía rachar os moldes preestablecidos e ía seguir cos seus
propios impulsos. Así se produciu o fenómeno da “electrificación” que o levou a soportar nos
concertos toda sorte
de descalificacións
(“Vai para casa!”,
“Traidor!”, “Xudas!”, “bastardo
que se prostituíu”...) que non
conseguiron baixalo do tren no
que se subira convencido de que
chegaría a unha
estación arelada.
Porque a Dylan
hai que escoitalo, non
serve con oílo. Como deixa claro
Mavis Staples cando di que Bob
crea cancións inspiradoras. É
certo. O que Dylan escribe é inspirador, inspira e plasma verdades máis que necesarias.
Aplaudo as palabras de Izzy
Young, antigo dono dun local
onde un mozo que se inventaba
un pasado comezou a tocar,
cando comenta que as cancións
de Bob Dylan semellan escritas
hoxe e soan, tamén, coma se fosen escritas hai 200 anos. Podemos chamarlle a isto intemporalidade? Podemos falar dun clásico? Podemos incluílo nun ca-

non lírico-musical? Eu estou
convencido diso. Un Dylan
contraditorio, inestable, sereno,
nervioso, inquedo, vivo, altivo,
reservado, xenial, raro, oportunista, estafador, distante... podemos seguir adxectivándoo e, seguramente, cada adxectivo que
engadamos ten sitio na súa
complexa personalidade.
Bob Dylan é un creador de
cancións excepcional. Comentábame Aute, hai uns días, que, sen
quitarlle méritos, Dylan está copiándose, maxistralmente, dende
hai ben tempo. Discrepo co meu
amigo. Bob Dylan está en constante evolución. Nada nel vén
sendo igual que un mes antes. O
seu repertorio está tratado de tan
diversas formas que o renova
constantemente. Ben sei que para algúns estraga os temas; para
min, non. Apórtalles a esas cancións novos tratamentos que as
fai máis vivas. Iso é o que Diego
A. Manrique chamou nun programa de televisión “escachizar
o seu legado”. Pois eu penso coma Bob. Quen queira escoitar
Blowin’ in the wind coma nos sesenta que o faga no disco. El necesita transformar as cancións
para rescatalas da inmobilidade
que tanto valoran algúns. Darlles
un novo sentido porque son máis
de corenta anos nos escenarios
tocando polo pracer de facelo.
Deleitando, defraudando, sacudindo, pero sen deixar indiferente endexamais a ninguén. E iso é
o que ten que facer un artista que
se considere artista. Para repetir
os mesmos clixés temos aos mediocres. E Bob Dylan dista moi-
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to de confundirse con eles. Para
demostralo, recomendo escoitar
(non oír) os seus dous últimos
traballos, Time out of mind e Love and theft. Quen, despois de
tantas décadas compoñendo, tantas veces soterrado, tantas veces
condenado, consegue escribir
uns discos coma estes? Dylan dá
para moitos artigos. Este vén
sendo un exercicio de actualización. E mentres segue cantando
Woody Guthrie (agora soa Stackolee) non quero rematar sen facer alusión á xoia de Martín
Scorsese, a película “No direction home”. Excepcional traballo
do director italo-americano. Ao
longo de dous discos de 113 e 90
minutos respectivamente, e co
fío condutor das verbas do propio Dylan, vai construíndo maxistralmente as orixes, o ambiente, a entrada de Bob no mundo
da música. Gravacións, actuacións, documentais, imaxes históricas, fotografías... son incluídas con criterio e sabedoría nun
documental extraordinario. Bob
Dylan fala con sinceridade, con
acougo, dos seus anos máis creativos e as súas verbas, reflexivas, son complementadas e enriquecidas por personaxes que fixeron unha viaxe paralela coma
Dave Van Ronk, Joan Báez,
Allen Ginsberg (“a primeira vez
que escoitei a Dylan cantar A
hard rain’s a-gonna fall chorei”), Izzy Young, Al Kooper,
Liam Clancy (dos Clancy Brothers), Pete Seeger ou Mavis Staples entre outros. Scorsese recupera filmacións de Dylan en tres
festivais de Newport, entrevistas
de radio, a imaxe impagable cando alguén lle chama “Xudas” e
el contéstalle “Non te creo”, “Es
un mentiroso” e pide á súa banda
(The Band) que eleve o son e
arranca unha poderosísima Like
a rolling stone.
No direction home emociona ao espectador. Nela coñeces
e ficas sen palabras cando escoitas a Odetta, a Dave Van
Ronk, a Johnny Cash ou aos
Clancy Brothers entre outros.
Aprendes a coñecer algo do
Greenwich Village de Nova
York nos anos sesenta, e chegas
a situar a Pete La Farge, Cisco
Houston ou John Jacob Niles.
Intensa película. Engaiolante
maneira de artellar vivencias que
se deben saber. A mestría dun cineasta con marabillosas incursións na música (The Last Waltz
ou a serie de películas sobre
blues que produciu e dirixiu)
postas ao servizo da odisea persoal compartida dun home que
cambiou o xeito de percibir a realidade e que, non sei se adrede,
tomou o pulso á nosa xeración e,
oxalá que a moitas outras xeracións que están por chegar.♦

Nº 1.205 ● Do 5 ao 11 de xaneiro do 2006 ● Ano XXIX

Padrón ten un libro

Á esquerda, foto da Escravitude (1901)
de E. Carrero. Abaixo, a Praza de Macías
cara ao ano 1930; e vendedoras
nas ‘cuatro calles’ (c 1910),
de E. Pérez Artime.

L.A.
Padrón xa ten un libro sobre a
súa memoria. Un libro de fábrica
sobre os aconteceres, leceres e
días que viviu a vila desde que a
fotografía penetrou como notario
pudente na cotidianiedade dun
asentamento que se perde con letras de ouro na nosa historia.
Fotos de Padrón e memoría
pois do Sar nun libro editado na
colección “Historias Gráficas”
baixo o mecenazgo intelectual de
dous irmáns con senllas traxectorias como historiadores. O Miguel
Cabo Villaverde, experto coñecedor dos movimentos sociais na
Galiza contemporánea, e o José
Luis Cabo Villaverde de recoñecido percorrido na recuperación da
nosa memoria fotográfica. O primeiro desde a máis solvente tradición académica, e o segundo, avaliado pola xeira conservacionista
que impulsa desde a dirección do
Centro Galego de Artes de Imaxe.
Unha documentada obra que
quere ser unha crónica gráfica,
tan privilexiada como coidadosa,
dun territorio bañado por un río
que interrelaciona e entronca dúas vilas de tanto empaque social
como son Cesures e Padrón.
Con todo, o vello Padrón acada nas 152 páxinas do libro o
maior dos protagonismos. A relación dos Cabo Villaverde coa vila que acolle a memoría de Rosalía, é tan familiar como leal.
Asenta nun coñecemento contundente dos cambios urbanos e na
analise dun mundo social que, en
pouco máis dun século, viviu o
imparábel peso do tempo. E todos os tempos pequenos de Padrón semellan ter cabida nos centos de fotografías que tallan un libro de compromiso coa memoria. Das lembranzas propias e das
comúns. As que suxiren ou cen-

páxinas nun libro que tamén cede
lugar a nomes clásicos da nosa
fotografía como Ksado, Pintos,
Blanco, Pedro Ferrer, Chicharro
ou Pacheco. Entre fotógrafos e
autores, os Cabo Villaverde, cuádrase un lenzo, tan compacto como real, do que foron Padrón,
Iria ou Cesures. Todo nas terras
do Sar que xan teñen un albúm
do seu pasado retratado.♦

suran a irrespetuosidade de certos tratamentos sobre a trama vilega. Alteracións que se viviron
nas derradeiras décadas do século XX mesmo a prezo de desvirtuar a sostenibilidade necesaria
das tradicións construtivas.
Memoria do Sar é un traballo
posíbel desde un labor intenso de
investigación en arquivos e pola
cesión amábel de fondos familia-

res. As fotografías xurden firmadas polos artistas que exerceron
de notarios do día a día. Desde os
propios de Padrón, como A. Diéguez, Pérez Artime ou o Otero
Acevedo, que nesta obra aparece
autorretratado, a aqueles fotógrafos que se achegaron á vila e
plasmaron rúas, prazas e folganzas. Tamén as inundacións que
no seu tempo narrara xa Rosalía

de Castro. Xunto delas, o tímido
espertar do galeguismo baixo o
franquismo, sempre a conta da
casa de Rosalía, máis tamén o deporte, a paisaxe, ou a relixiosidade, os mercados, as feiras e os labores ligados ao campo.
Gozo visual para adentrarse
tamén nas folganzas dos privilexiados que posuían máquinas de
retratar e que ocupan sinaladas

E nxeños e criaturas
Teoría
da avoa (II)
O pobo galego é exactamente igual que todos os outros. Nisto hai que ser moi radical. Xa está ben. Contra tirios e troianos,
que non saben nin que o son. Non somos
máis nin menos espirituais, non somos
máis nin menos cultos, non somos máis
nin menos loiros, e aínda que o fósemos,
non somos máis nin menos dados ao marabilloso, non somos máis nin menos supersticiosos, nin alegres, nin tristes, nin
saudosos. Non. Somos coma todos: a tradición galega, véxana, estúdiena, disfruten, é como todas as europeas. Exactamente igual. Sexamos serios: o que condiciona a ideoloxía é a situación económica
da poboación, a que se adica, que fai todo
o día. Os labregos son semellantes en todas partes, os obreiros tamén, e os curas, e
os soldados, e... Se en Galicia permaneceu
a tradición, se se fala de trasnos, de meigas, de mouros, non é porque non se fale
tamén nos outros lugares. Rastrexei os
mesmos seres marabillosos en toda Euro-

Xosé Miranda
pa, os mesmos, con distintos nomes. É
porque aquí as bases económicas da produción o permitiron, porque o cambio estase dando agora, e agora estamos a un paso do lusco fusco, todo isto vai desaparecer (Yeats: o crepúsculo celta). E igual que
permanecen os trasnos, os tardos, as xacias e as cobras, cóntase aínda a versión
autóctona do Oso Xoaniño, da Borrallenta,
do Paxaro que fala, da Manta en Roma, da
Gaita que fai a todos bailar, do Graumillo,
do Galo Quirico, do Xan Guindán, que
non son máis galegas ca portuguesas, galesas, alemás ou italianas. Pero que son
galegas. E por iso teñen dereito a existir.
Temos dereito a existir, porque somos
iguais os demais. Convenzámonos: iguais.
Pero a tradición galega, como todas,
inclúe maiormente o real, non só o marabilloso. Todos os pobos son realistas. Moi
realistas. ¡Madia levan, madia levamos!
¿Contáronche o conto dunha pantasma, a
lenda dunha moura, o da flor do lirolai?
Ben. Pero tamén che contaron o do raposo que quixo coller o galo e tivo que escapar porque viñan os cans; o do vello
que deliriaba para non pagarlle ao médico; o do que lle dixo á lebre: ¡Anda pra
cas Torres!; o da vella que choraba diante do cadáver do home, laiando: ¡Mundo,
Mundo, como os levas, e dos mellores! e
Mundo era o gato que lle comía os roxóns
que tiña gardados; o de ¡Ai, que guapa
ben María á túa conta máis á miña! Un

traballo interesante sería o de comparar
os contos eróticos galegos (eses que por
pudor non recolleron os etnógrafos nin os
recompiladores, eses censurados por obscenos, eses que seguen contándose, e que
con enorme facilidade subsisten no medio urbán) e comparalos co Bocaccio.
Habería sorpresas. Moitas. Algo diso iniciamos nos Contos Colorados. Tampouco
estaría de máis recoller os contos de bromas e de trolas e comparalos coa mesma
fonte. ¿Son Bruno, Calandrino e Buffalmacco personaxes exclusivamente italianos? ¿Non están entre nós os contos do
barón de Munchaüsen? O Roman de Renart, as fábulas de Esopo, o Romance da
Raposa de Aquilino Ribeiro pódense reconstruír coas narracións galegas do raposo, do lobo, etc. Non só Ferrín tira do oral
o home do saco (Os homes e a noite) e as
pantasmas; non só Casares os demiños de
Luís de Morgade e o alquimista Caaveiro;
non só Cunqueiro os ananos mouros, a viga esmeraldina, a ánima de Souto de Lires; non só Fole os olláparos, a man branca, a estadea e o urco. Tamén veñen da
tradición oral os relatos de crimes, o asasinato de Legua Dereita, o crime do Castiñeiro, as enormes enchentas de antano,
as mocas nas festas, as aventuras de Toribio (Mamede Casanova), que levaba unha
pega amestrada pousada no ombro, as de
Xan Quinto, as de Pepa a Loba, as matanzas do fascista cabrón que se chamou Via-

dor, o terror dos fusilamentos na guerra, o
maquis, Curuxás, Foucellas. Todo isto escoiteino de neno. ¿É fantasía celta, é realismo máxico? ¿Non hai nada da literatura e da historia oral na Esmorga, en Xente
ao Lonxe? ¿No Valle máis realista, non
hai literatura oral? ¿Nas semblanzas de
Cunqueiro, non sempre fantásticas, nada
oral? Na realista Rosalía recoñecemos as
cantigas populares. ¿Non hai nada en Castelao, nas Cousas da Vida?
O que si é diferente en Galiza é o papóns que somos. Papóns dos que agardan
co saco aberto a que entren os biosbardos:
¡Cocerellos ao saco, a tres e a catro! ¡Biobardo vén ao saco, que alpabarda por ti
agarda! Yeats é un xenio, a súa recolleita
de contos irlandeses unha marabilla. Cunqueiro case nada, Fole un pailán... Así nos
vai. En vez de recoller os nosos contos,
recuperar os arquetipos e dalos a coñecer
ao mundo, contámoslles ós nenos a Carrapuchiña, en castelán e traducida dos
Grimm; traducimos a Almodóvar do español e publicámolo en galego: que o lean
os nenos, que somos un pobo ágrafo e sen
historia (como se os houbera) e, polo visto, agloso. Resulta que na tradición galega, polas razóns expostas, conservamos
máis modelos de contos ca na española.
Tanto ten: que os recollan catro parvos.
Nós, que sabemos moito, a copiar do castelán. Moitos nin saben que temos romanceiro. O dito, un pobo mudo, sen avoa. ♦
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Longa noite de

ROCK
M. BARROS

Lola Dopico
‘As imaxes
cinematográficas
son do máis
común que temos’
M.B.
Asina a ilustración Elas
Axenda 2M6 (A Nosa Terra). Ímola ter presente todos os días deste novo ano.
Espero que non a min,
prefiro que estea máis presente a iconografía de referentes
culturais que son comúns para toda unha xeración, unhas
referencias a un universo cinematográfico que temos
moita xente. Agardo que a
compañía sexa agradábel para todas as que a usen.
De onde sacou a inspiración das viñetas?
Busquei unha liña de traballo orientada cara a cinematografía, un eido no que
me desenvolvo habitualmente. Comecei a manexar
fotogramas que estaba a empregar noutros proxectos ou
en traballos que xa tiña realizado, tirando sempre da
personaxe feminina. Tomei
o referente de mulleres que
se teñen convertido nunha
sorte de estereotipos e de
iconas cos que toda unha xeración pode identificarse.
Seleccionei catro ou cinco
fotogramas de películas como O gato pardo, Blow up,
A gata sobre o tellado de
cinc, Almorzo con diamantes, A bout de souflé, Psicosis, Roma citta aperta ou O
piano e xoguei con elas nos
diferentes meses.
Que encanto lle ve ao
diálogo entre os clásicos
de cine e unha linguaxe
tan contemporánea como
o vídeo?
O diálogo é inevitábel.
Traballo con formas narrativas, como o vídeo, que me
son contemporáneas, pero
igual mo é o cine. O meu primeiro contacto referencial
procede do cine. Todos estamos moi influenciados pola
cultura visual asociada a televisión e ao cine. Cando traballas coa imaxe fas referencias do teu eido cultural no
que tes aprendido a mirar.
Até o momento fixo
imaxe en movemento, agora formula imaxe fixa.
Non traballo só en vídeo
ou só en fotografía. O contexto, a mensaxe ou o fin demandan diferentes acabados
e medios.♦

Este 2006 estrease con dúas novidades musicais que tiran da poesía como
motor inspirador. Un deles é o novo de Astarot, Longa noite de pedra, que rocanroliza autores como Celso Emilio, Rosalía de Castro ou Curros Enríquez.
O outro A caricia da serpe, da formación homónima liderada por Lino Braxe.
Musica e poesía. Estes son
os ingredientes fundamentais
de dous dos lanzamentos discográficos que trae consigo a
entrada do 2006. Rosalía de
Castro, Curros Enríquez, Celso Emilio Ferreiro así como
as composicións de Lino Braxe son os principais inspiradores destes novos traballos
que levan a sinatura dos veteranos Astarot e dos debutantes A caricia da serpe.
Despois de cinco anos de
silencio, o grupo de hard rock
Astarot vén de presentar Longa noite de pedra, un sexto
traballo no que volven rockanrolizar aos poetas clásicos
da literatura galega. Se primeiro foi Lela ou o Negra
Sombra, agora Astarot amosa
a versión máis contemporánea do Maio longo, de Rosalía, Longa noite de pedra, de
Celso Emilio Ferreiro ou a Tola de Curros Enríquez. En total dez temas nos que o grupo
quere demostrar que a poesía
e o rock and roll casan ben.
“Máis do que se pensa”, comenta Carlos Gandón, un dos
membros do grupo, “agora,
que se atopen composicións
que se adapten á métrica máis
comercial é outra cousa”.
Astarot nacía en 1983 ligado ao metal e ás composicións en castelán. É coa edición do seu terceiro disco
cando o grupo decide darlle
un xiro ao seu traballo, empregando o galego e incluíndo no seu repertorio poemas
musicados. “Pareceunos unha forma de culturizar a música afiliándonos á poesía galega”, explica Carlos Gandón,
“non pode haber mellores escritores ca eles”.
Neste novo disco, ademais
de render homenaxe aos poetas clásicos, inclúense poemas de autores máis próximos no tempo, como Xosé
Luís Méndez Ferrín ou Darío
Xohan Cabana. Se no anterior
traballo Astarot optara por facer adaptacións ao rock dos
poemas musicados por Fuxan
os Ventos e doutras formacións galegas, con Longa noite de pedra, o grupo dá un novo paso na súa traxectoria,
asumindo o labor de selección
e de composición musical.
O disco complétase cunha
versión de Supertramp e cun
videoclip dirixido por Xoán
Antepazo sobre a figura de
María Soliña.♦

Astarot.

Poesía, música e Lino Braxe
Coa idea de “crear e comunicar
poesía de xeito diferente ao
gran público” comezaba a súa
andadura en 1998 a formación A
caricia da serpe, integrada por
Lino Braxe, Miguel Ladrón de
Guevara, Xosé Luís Saqués e
Rómulo Sanxurxo. Cun sentido
radiofónico e teatral no seu espectáculo mestúranse a poesía,
o humor, a música e as historias.
Agora, despois de cinco anos de
espera, A caricia da serpe vén
de sacar ao mercado o seu primeiro traballo homónimo, editado polo novo selo discográfico
coruñés Wonderland.
Literatura sonora, concerto
poético, recital con música, teatro... o espectáculo A caricia da
serpe ten recibido diferentes etiquetas que dan conta do seu
eclecticismo, que o fai difícil de
definir, e iso é , en palabras de
Lino Braxe “o bo do proxecto”.
O actor, poeta e tamén músico
prefire falar do disco como “unha sorte de sintonía radiofónica,
que se pode escoitar por cortes
ou completa”. Durante os corenta minutos de duración recítase
poesía e a música toma xeitos
de rock and roll, de cantautor,
de blues, de tango, de rumba,
conducindo ao ouvintes por “un
mapa sonoro” con escala no
mar, no deserto ou na selva.
Ecléctico tamén na temáti-

ca, no disco está presente o
amor, a denuncia dos fascismos no mundo, a situación da
emigración personificado na figura dunha nai embarazada
que cruza o estreito en pateira,
un canto a unha nena saharaui,
a infancia...
Nun momento no que están
a xurdir diferentes propostas e
espectáculos que fan fincapé no
aspecto poético e teatral, Lino
Braxe séntese, en certa medida, “pioneiro” da man dos proxectos que veu realizando dende os anos 80.
“Para min a poesía éo todo,
é o máis grande que me pasou,
a verdadeira emoción”, comenta Lino Braxe. Del parte esta iniciativa que se alonga no tempo.
“queríamo facer un espectáculo

que se puidese ir renovando ao
tempo que crecía, e que tivese
sempre o concepto de banda”.
Para iso Lino Braxe rodeouse
dos músicos Miguel Ladrón de
Guevara, Xosé Luís Saqués e
máis recentemente de Rómulo
Sanxurxo. “Era unha condición
que entre os membros houbese
boa conexión para que o proxecto funcionara ben. Falamos
de poesía, con isto non imos
gañar a vida”, explica Braxe.
Agora a formación ten previsto presentar o seu primeiro
traballo por toda Galiza e comezar a preparar o seguinte. “Mentres nos saíu A caricia da serpe
acumulamos bastante material
ao que lle daremos saída no segundo disco, e que xa está incluído no directo.♦
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TREME A TERRA

festa para
empezar o ano

M. BARROS

Os tres trebóns, La Kinky Beat, Presencia Zero e Gari serán os protagonistas
do primeiro festival do 2006, o Treme a Terra que se celebra en Pontedeume.
ternacional. Desta vez, en Pontedeume porán en escena o
que xa é o seu sinal de identidade, un estilo que abarca
dende o hip-hop até o funk, do
rock and roll até o reggae, incluso a samba e o drum&bass.

Fotos e conferencias

La Kinky Beat.

A sección ANT-ART
será novidosa no xornalismo
A.N.T.
A Nosa Terra inicia esta semana a publicación dunha
nova sección que se denominará ANT-ART. A finalidade
deste espazo, segundo o comisario do proxecto, Xosé M.
Buxán Bran, é “actuar sobre
un anaco de folla do xornal
desde a perspectiva das artes
plásticas.
X.M. Buxán Bran que é
profesor de Belas Artes en
Pontevedra e ten comisariado
diversas exposicións, a última delas Radicais libres en
Compostela, sinala que “a
prensa vén sendo unha fonte
secundaria da actividade artística contemporánea, é dicir, os medios escritos falan
da arte contemporánea, mais
rara vez a prensa actúa como
axente de produción da arte
contemporánea. Neste caso
si, a acción artística toma posesión da prensa escrita e se
sitúa nela. O xornal convértese aquí en soporte e materia

da produción artística de creadores contemporáneos”.
X.M. Buxán Bran explica
que “entre as diversas caixas
que conforman a folla dun
xornal hai un lugar para as
noticias propiamente ditas e
para a publicidade. Agora tamén A Nosa Terra introducirá
un espazo para a creación
que, desde logo, non ten nin
os mesmos obxectivos nin os
mesmos intereses que o humor gráfico. Así pois, este
proxecto introduce a reprodución da obra artística concebida non como ilustración,
senón como acción plástica.
Trátase de que a creación
contemporánea ocupe un espazo até o de agora moi pouco utilizado e que chegue a
outros sectores poboacionais
aos que, quizais, non se achega decote a arte contemporánea”.
Esta previsto que as obras
reproducidas señan logo editadas nun catálogo.♦

galego bailando (a coruña 2005)

A Nosa Terra incorpora
a acción plástica
as súas páxinas

ofrecen a súa visión do mundo
sen esquecer outro dos seus
principais obxectivos, a troula.
Tamén actuarán Os tres trebóns, a banda composta por
Xurxo Souto, Antón Díaz e
Francisco Amil, ex-compoñentes dos Diplomáticos. Co seu
novo disco debaixo do brazo
farán parada no norte para
ofrecer o seu particular combinado de folk e rock.

roberto gonzález fernández (monforte 1948)

país ergueuse como bandeira.
Un dos grupos que comezará a súa axenda musical en
Pontedeume é Presencia Zero.
Entre a contundencia e a brutalidade, Presencia Zero naceu en
Cerceda cuns obxectivos únicos: facer música cañeira e denuncia político-social ao tempo.
Co seu hip-hop metal, no que
se mesturan os ritmos propios
do rap con guitarras eléctricas,

ant_art

Con resaca aínda das festas, a
asociación cultural Treme a
Terra de Pontedeume ultima o
que xa vén sendo o seu mellor
xeito de empezar o ano, a celebración dunha nova edición do
festival Treme a Terra. Coa colaboración do concello de
Pontedeume e dos centros sociais de Galiza, a cita terá lugar
no polideportivo do concello o
13 de xaneiro a partir das nove
e media da noite, co grupo catalán La Kinky Beat e cos galegos Presencia Zero e Os tres
trebóns, así como o contacontos Gari como protagonistas.
Folk e rock serán os ingredientes fundamentais do primeiro festival do ano que se
celebra comarca, un encontro
que naceu hai nove anos da
man dun grupo de música local coa intención de reclamar
máis locais de ensaio na vila e
para potenciar o rock que se
estaba a crear na bisbarra.
Dende aquela a filosofía do
festival deu un pequeno xiro,
segue contando con grupos
noveis mais a presenza do galego nas letras dos grupos do

Como cabezas de cartel estará La Kinky Beat, unha formación que nace na periferia
de Barcelona no 2003 como fusión de proxectos como Radio
Bemba, Barcelona Jaleo Real,
Trimelón, Afrodisian Band e
Radar BCN. Os seus ritmos
imparábeis fixéronos gañadores do primeiro concurso de
maquetas organizado por RadioChango e Radio Francia In-

Se todas as edicións do Treme a Terra contaron con actividades paralelas que se traduciron en mostras, obradoiros ou
charlas, esta novena non ía ser
a excepción. Para o 2006 a organización quixo facer fincapé
na emigración, un tema que artella as dúas actividades programadas. Dunha banda, nos
baixos do concello pode visitarse até o 31 de xaneiro a exposición fotográfica A deshonra da
orixe, asinada por Gabriel Tizón,
e, o día 9 na biblioteca do concello celebrarase a conferencia
Política fronteiriza na Europa
fortaleza na que intervirán representantes da Caravana Europea contra o Valado, na que se
reflexionará sobre a emigración
ao seu paso por Ceuta.♦
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A Ucha das Horas

Felipe Senén

Ritos, ídolos, medallas
O Principiño, de Antoine de
Saint Exupery, quere saber o
que é o mundo, filosofea co raposo sobre a domesticación e
dille o raposo que quere normas, horarios... “para ter preparado o corazón” xa que “os ritos
son necesarios”. Inquire logo o
Principiño qué son os ritos, e
respóstalle “é tamén algo esquecido, é o que fai que un día
sexa diferente aos outros días,
unha hora das outras horas...
entre os cazadores, por exemplo, hai un rito. O xoves bailan
coas mozas da aldea. O xoves é
pois un día baril....” un día esperado. Este país noso que se di
tan conservador, pese a destruír
canto significa de seu, ten un
amplo repertorio de símbolos.
Os símbolos forman parte dunha linguaxe moi traballada ao
longo do tempo, polo encontro
solidario. Algo que incluso supera a linguaxe da palabra, aínda que as palabras tamén son
símbolos expresados de xeito
oral e gráfico por ideogramas,
pola escrita, para suxerir cousas, comportamentos. Símbolo
da vida son o camiño e a meta
de chegada, a súa Catedral
maior, a de Santiago de Compostela. Templo erguido en terra de magos e de meigas, onde
a luz das estrelas sinalou un día
o sartego dun xerarca. Noticia

en paralelo con aquela outra
que pregoaron os anxos e as estrelas para anunciarlle a tres
Reis Magos o berce do Nacemento en Belén... Velaí sartego
e berce. Dende que se entra até
que se sae da catedral hai unha
linguaxe de símbolos, de xestos, acenos, coutados pola mirada pétrea de diferentes ídolos
de pedra, entronizados nos retablos. Metemos o dedo da man
dereita na pía de auga bendita,
santiguámonos, poñemos os
cinco dedos no parteluz marmóreo da Árbore de Xessè, xiramos, agachamos e batemos a
testa sobre os arremuiñados
croques do Santo dos Croques.
Seguimos co ritual, dármoslle
unha aperta a ese hierático ídolo, que é a imaxe de Santiago, a
que preside o altar. Baixaremos
á cripta e axeonllarémonos ante
o sartego arxénteo, deixaremos
esmolas nos petos dos santos e
papeliños escritos con solicitudes nas máns da imaxe do Cristo no Horto, nesa parroquia aldeá incrustada na catedral que é
a Corticela.... ollaremos o batafumeiro danzando de banda a
banda do cruceiro, deixando
ronsel de fume divino ao ritmo
dos tiraboleiros e ao son do órgano... Ritos de pasaxe nun camiño en espiral, xogo da oca,
que non quere ter fin. Pois sabe

todo verdadeiro viaxeiro que na
súa andaina sempre é partida
para voltar a partir. Sabe o camiñante que nesa andaina sempre se aprenden as aventuras e
desventuras da vida.
Tan ritual é darlle unha aperta á imaxe do Apóstolo como
saudar unha bandeira, levar unha gravata ou darlle unha aperta
a calquera... Os ritos son necesarios. Son símbolos, xestos que
se fan norma de comportamento, de educación e tamén de domesticación, de afirmación e
submisión, con diferente lectura, fundamentalmente de afirmación, de presenza, de acercamento ou refugamento a algo.
Normas de entendemento que
non sobran nun mundo tan cainita, no que tanto se estende a
man por diante como se dá un
expresivo corte de mangas por
detrás. Dise que a pedra de abalar “abala se estamos en graza
de Deus”; o caso é saber que é
Deus. E entendemos que é un
todo onde está a palabra, a mesma norma solidaria de convivencia, o sabela entender e
practicar para atopar a harmonía
cósmica entre os seres humanos
e, á súa vez, estes coa paisaxe, a
paisanaxe e as diferenzas. Se se
cumpre a norma e se segue un
ritmo e rito, a pedra “baila”, se é
que tamén se respectou a saúde

Entre 1969 e
1974 estuda na
Escola de BB
AA de San
Fernando de
Madrid.
Trasládase a
Edimburgo en
1977 e, desde
1982, alterna a
súa residencia
e traballo entre
esta cidade e
Madrid. En
1984 é becado
por The New
York Foundation
for the Arts.
Realizou máis
de un cento de
exposicións
individuais e
ten participado
en numerosas
colectivas e
Ferias de Arte
Contemporánea
por todo o
mundo. Na
actualidade
está a expor na
Galería Espacio
48 de Santiago
de Compostela
algunhas pezas
basadas nas
mesmas
cuestións destas
que se amosan
en ant_art.

desa obra pétrea da natureza,
que tamén nace e morre. O caos
é a destrución, á vez que un novo principio, sen orde e sen norma a pedra “non abala”.
Semella que cómpre ter vixilantes ídolos para contemplar a
conducta, para axeonllarse ante
eles, pregarlle comenencias,
apertalos ao entrar e saír do templo, sobre as pontes e as encrucilladas do camiño, comercializalos en supermercados, pintalos en bandeiras, na roupa, erguelos e pisalos. Ritos son as
douradas ou esmaltadas medallas que se dan, se reciben e se
colgan. Dende rapaces fomos
domesticados para esa competición distintiva, xogamos e penduramos do peito douradas chapas de latón de gasosas, de salchichón. Todos soñabamos e
queriamos ser o sheriff das películas de John Wayne. Acumulamos trofeos, títulos, currículos,
puxemos medallas e insignias
dos santos e da Purísima Concepción, e doutras moi distintas
devocións políticas, deportivas,
profesionais. Igual que as pégas
collen e levan para o seu niño todo aquilo que brilla, como os cefalópodos polbos se lanzan sobre canto refulxe, en ocasións
para caer na trampa. Os terrícolas sempre quixemos optar aos
ouropeis, ter algo divino, de ma-

gos e reis, parecerse aos ouridourados deuses astrais, adornarse de coroas, colares, brincos, estrelas no peito, nas xarreteiras, nos gorros... Condecoracións conseguidas en vitorias e
derrotas, tamén en batallas de
regueiros de sangue. Todos queremos chegar ao altar, ao cimo
da pirámide, ollar o folión dende
o balcón da presidencia, para cegar coa luz e os meles de cartónpedra. Cando estabamos máis
concienciados e marxistizados
semellábanos que iso eran ansias dos carcas traumados, dun
soldado chusqueiro que quería
ennobrecerse con vodas fidalgas, dunha Lola Flores xitana
que con teimosía quería ser marquesa, ou dun Camilo José Cela
insatisfeito, burlón, que quería
probalo todo. Chuvia de medallas sobre vivos e ataúdes, medallas para incentivar o poder, medallas para mitigar a dor, medallas a tempo e a destempo, xustas e inxustas para poñer na panoplia, nas árbores xenealóxicas, para logo pasar aos museos
ou aos chamarileiros dos mercados das pulgas. Máis difícil será
atopar algo da dignidade perdida
das persoas, a raiola do solicitado solciño que interferido pola
silueta do emperador Alexandre
ensombrecía o pipote-vivenda
do filósofo Dióxenes.♦

Tamanrasset
FRANCISCO CARBALLO

T

amanrasset, no Hoggar de Arxelia, foi o lugar do retiro e morte
de Charles de Foucald, (1858-1916), beatificado o 13 de
novembro de 2005. Coñecín ás Irmanciñas de Xesús no 1960
e, máis tarde, aos Irmanciños. Son colectivos que seguen as directrices de Charles de Foucald. Desde os 1950 a obra No corazón das
masas de Renée Voillaume era de lectura usual nos seminarios:
recollía a tradición foucaldina e a dos sacerdotes obreiros. Ao
visitar París no 1953, puiden ollar os restos de San X.G. Perboyre e
enteirarme dun predecesor dos “curas obreiros”, contemporáneo de
Foucauld, o P. Fernand Portal, un paúl “unionista”, fundador do orfanato de Corbéres.
Todo o que estou a dicir leva a Tamanrasset. Alí viviu Charles
de Foucauld como asceta cristián e apóstol dos tuaregs. A súa morte
casual lembra a do Irmán Roger, fundador de Taizé. Charles e os
seus seguidores testemuñan o valor da humildade, do traballo e da
oración como veículo do diálogo evanxelizador. Son os apóstoles de
Cristo na sociedade da Ilustración e no pluralismo relixioso. Son a
punta de lanza dun cristianismo xesuático que se dedica aos máis
pobres da terra, cos que convive en sobriedade e laboriosidade.
Quen lle ía dicir a Charles de Foucauld que aquel lugarciño de
montaña, agora de 160.000 haabitantes, se convertiría en cidade
internacional, en camiño e encontro de emigrantes do Sahel cara
Europa, logo de atravesar Arxelia!
En Tamanrasset conflúen de Camerún, Malí, Nixeria, Liberia,
Chad, Costa de Marfín etc. milleiros de xoves dispostos a camiñar
2.000 km atá Arxel, porto de embarque cara a Europa mediterránea.
Gobernan en Tamanrasset os tuaregs en minoría; a cidade é un
inmenso campamento de emigrantes transeuntes. Conceden que en
Europa o 50% malvivan, mais en África o 90% agonían. Charles
de Foucauld é o gran veciño de Tamanrasset, o “morabito” que
amaba os africáns. Herdaron a súa presenza as “fraternidades” de
Xesús que viven no Sáhara argelino e no Sahel como ascetas nunha
empresa de diálogo e de solidaridade cos beduinos e os trashumantes. Nunha África en transformación, Charles de Foucauld ten moito que dicir. Confío en que os “emigrantes” lean na súa pegada a esperanza dun mundo posíbel mellor.♦
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O Trinque
Novos versos do Ferrín
X.L. Méndez Ferrín dálle
repaso ao século XX no
seu novo e agardado
poemario Contra
Maquieiro que vén de

editar Xerais. Toda unha
experiencia léxica, rítmica
e de reivindicación da
razón poética fronte ao
roubo do capitalismo.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

pigmentos e gouache na Biblioteca Pública Miguel G.
Garcés até o 20 de xaneiro.

EL QUIJOTE
DE CARLOS III
No Quiosque Alfonso podemos ollar a magnífica mostra Tapices da Real Fábrica
de Nápoles.

PINTANDO
COAS BRUMAS

No Museo de Belas Artes realízase, a través de 59 obras,
un percorrido polo mellor de
Tino Grandío, á vez que se
pode comparar a súa temática
e estilo con artistas como
Luís Seoane, Laxeiro, Pesqueira, Xesús Corredoyra e
Pancho Cossío, entre outros.
Até o 29 de xaneiro de 2006.

IMPRESIONISMO

Barcos
pesqueiros
na praia de
Étretat
(1884), óleo
sobre lenzo
de Claude
Monet, un
dos cadros
que forman
parte da
mostra
Impresionismo, na
Fundación
Barrié da
CORUÑA.

Allariz

Bueu

■ EXPOSICIONS

■ EXPOSICIÓNS

LUÍS PACHÓN

CONTRASTES

Exhibe as súas cerámicas
na sala da Fábrica até este
domingo 8.

O museo Massó acolle a
mostra fotográfica A mirada dos irmáns Massó.

Ar teixo

Cambados

■ EXPOSICIONS

■ EXPOSICIONS

CIRCO

NOVAS TECNOLOXÍAS

Os traballos do fotógrafo
Amador Iravedra amósanse no Centro Cívico até
o próximo venres 20.

Esta colectiva pode visitarse na galería Borrón 4 ate o
martes 17.

Ar zúa

Cangas
■ EXPOSICIONS

■ EXPOSICIÓNS

UNHA VILA,
TODAS AS VILAS

Podemos visitar esta mostra fotográfica sobre a vida na vila no Multiusos
Municipal.

Podemos visitar esta mostra na sala A carón do Mar
até o domingo 15.

O Carballiño

Barbadás

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

ECOS DA CREACIÓN

LEANDRO SÁNCHEZ
As súas pinturas están expostas na Casa da Cultura,
onde podemos contemplalas.

Fotografías de Manuel Lemos que podemos ollar até
o 8 de xaneiro no Auditorio
Municipal.

A Coruña

O Bar co

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

JORDI VILA DELCLÓS

FITAS DE LÚA BRANCA
Pinturas de Estrella Naseiro que podemos contemplar na sala Caixanova.

En BUEU
podemos
contemplar
a mostra
fotográfica
dos irmáns
Massó.
Na imaxe,
aras
ao deus
Berobreo do
Facho de
Donón.

CONTEMPORÁNEA
DE NADAL

Os traballos deste ilustrador expóñense, dentro da
mostra Una nueva mirada
sobre el Quijote, na biblioteca pública González Gar-

cés até o próximo venres 20.

OS VOLCÁNS E
OS HOMES

Fotografías de P. Bourseiller e J. Durieux que podemos ollar ate o domingo 29
en PALEXCO e no Quiosque Afonso.

As obras mestras do Museo
Wallraf Richartz, Fundación Corbourd pódense
contemplar, por 1ª vez na
Península Ibérica, na Fundación Barrié até o 5 de febreiro. Unha coidada escolma de
41 paisaxes realizadas por
artistas da talla de Courbet,
Pissarro, Daubgny, Sisley,
Monet, Renoir, Cézanne,
Gauguin, Toulouse-Lautrec ou Matisse.

E

E S P E C T Á C U L O S

GLOBAL
A Fundación Luis Seoane
acolle as esculturas cerámicas de Xabier Toubes até
marzo.

MARGARET
BOURKE WHITE
A Fundación Caixa Galicia
mostra as súas fotografías
sobre un amplo sarillo de
temas:a industria, os rañaceos, retratos de crianzas,
supervivintes dos campos
nazis, a Suláfrica do apartheid ou a India de Ghandi.
Un cento de imaxes dunha
das profesionais máis importantes da fotografía. Até
o 8 de xaneiro.

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

Culler edo
■ EXPOSICIONS

O ESPÍRITO
DE MARIÑÁN
Podemos visitar esta colectiva de pintura até o sábado 14 na Aula da Natureza do Xardín Botánico
do Burgo.

Fene
■ EXPOSICIÓNS

QUIXOTES DO MUSEO
Até o 20 de xaneiro poderemos contemplar esta mostra no Museo do Humor.

Ferr ol
■ EXPOSICIÓNS

DELMI ÁLVAREZ
A mostra deste recoñecido
fotógrafo Galegos na diáspora 1989-2005 pódese
ollar na sala de exposicións
do Porto ate o domingo 15.

GONZALO
SÁNCHEZ FOLGUEIRA
As súas fotografías exhíbense ate o vindeiro xoves
12 na delegación do Colexio de Arquitectos.

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

PEQUENO FORMATO
Podemos ollar esta colectiva até o 9 de xaneiro no
Ateneo.

SUSO BASTERRECHEA
Expón os seus lenzos na galería Sargadelos até o 8 de
xaneiro. Todos os xoves ás
19 h, en tanto dure a mosO mellor
da pintura
de Tino
Grandío
no Museo
de Belas
Artes da
CORUÑA.

PAT ANDREA
O museo de arte contemporánea Unión Fenosa presenta esta mostra até o 28
de febreiro. No mesmo lugar teremos até mediados
de abril a mostra Cine pintado. Luís Buñuel e a súa
primeira mirada en Italia.

GRANDES MESTRES
Na galería Coarte encóntrase esta mostra na que poderemos gozar de obras de
artistas da relevancia de Picasso, Miró, Tápies, Antoni Clavé e Antonio Saura.

O INXENIOSO
FIDALGO D. QUIXOTE
Ilustracións de Jordi Vila
Delclós en técnica mixta de

Car teleira

☞

VIVA ZAPATERO. Sabina Guzzanti é unha cómica italiana, o seu programa de
sátira política foi retirado tras a
primeira emisión. Sabina decidiu facer un documental que, a
modo de diario, seguise paso a
paso o proceso dende a retirada
do programa até a sentenza final.

comedia española de máis éxito
do 2002 consegue non quedar por
baixo da anterior (para algúns
mesmo a mellora). Parellas e infedilidades nos arredores dos trinta,
con humor, música e un guión
máis traballado. Escena épica, a
de Alberto San Juan cantando: Fuí
paloma por querer ser gavilán.

☞

☞

☞

☞

☞

☞

AS CRÓNICAS DE
NARNIA: O LEÓN, A
BRUXA E O ARMARIO.
Catro irmáns descobren un
mundo mítico, Narnia, que os
libera do medo ás bombas da II
Guerra Mundial. Cinema de
fantasía da factoría Disney.

☞

HARRY POTTER E
O CÁLIZ DE LUME.
Nova aventura do mago xa
adolescente, que nesta aventura terá que lidar non só cos
problemas da súa educación
máxica senón cos cambios que
sofre no seu crecemento.

☞

OS 2 LADOS DA CAMA. A segunda parte da

KING KONG. Un
equipo de cinema descubre unha illa e captura a un mono xigante que se namora da
protagonista da película. Despois, trasládano a Nova York,
onde fuxe causando o pánico
xeral. Máis efectos especiais
que orixinalidade nunha película de metraxe estirada.

☞

VAITE E VIVE. 1984,
no decurso da Operación
Moisés para levar a Israel os
xudeus etíopes, cólase un neno
cristián, que será adoptado ao
chegar a Xerusalén. O rapaz
terá que vivir co secreto no
medio dunha sociedade que lle
é hostil aos xudeus negros.

OLIVER TWIST. Inglaterra, século XIX. O pequeno Oliver Twist críase nun orfanato até que, con dez anos, pasa a ser
aprendiz de enterrador. Fuxindo
das desgrazas e malos tratos, Oliver chega a Londres, onde será reclutado por unha banda de carteiristas baixo o mando de Fagin.

O EXORCISMO DE
EMILY ROSE. Baseada nun feito real. Unha avogada atea acepta defender un sacerdote acusado de neglixencia
ao deixar morrer unha suposta
posuída durante un exorcismo.
A Igrexa católica usou a película para defender a real existencia de posesións diabólicas.

NOS SEUS ZAPATOS.
Maggie (Cameron Díaz) é
guapa, vaga, superficial e sedutora. Súa irmá Rose (Toni Collette), vive encerrada nun piso precioso, incapaz de relacionarse
por mor da súa baixa autoestima.
Cando ambas teñen que compartir piso haberá lea por causa dunha preciosa colección de zapatos,
o único orgullo de Rose.

PROGRAMA DE
VOO: DESAPARECIDA. Inexplicabelmente, Kyle
Pratt (Jodie Foster) perdeu a súa
filla no inmenso avión que ela
mesma deseñara. Todos os que
a rodean dinlle que subiu soa á
aeronave pero ela sabe que non
está tola e quere demostrar que
alguén está a xudiar con ela.

☞

☞

ARCADIA. Un enxeñeiro moi cualificado
queda no paro por mor da deslocalización e descobre as dificultades para atopar un novo
traballo, por iso decide matar
os seus competidores. Temática
de luns ao sol con executivos.

ELSA E FRED. Historia
de amor de dous anciáns,
os actores China Zorrilla e Manuel Aleixandre, que conseguen
aos 80 anos cumprir os seus románticos soños de mocidade. Comedia tenra sobre a necesidade de
deixarse vencer pola fantasía.♦

portes a 3ª edición deste
certame.

JAIME ISIDORO

Poderemos escoitalas o
vindeiro venres 13 ás 20,30
h. no C.C. Municipal.

Este artista, considerado
como un dos referentes da
pintura portuguesa, expón
no CC da Deputación até o
domingo 8.

ANSELMO IGLESIAS
Galegos na
diáspora,
a mostra
do fotógrafo
Delmi
Álvarez
encóntrase
no Porto
do FERROL.

tra, o artista oferecerá unha
charla pedagóxica sobre a
súa obra.

RAFAEL ROMERO
O Casino Ferrolán presenta a súa mostra 25 anos pintando Galicia.

GALICIA,

COLECTIVA DE NADAL
Podemos ollar esta mostra
na sala Puerta 11.

ARTE NADAL
A Asociación de Artesáns
organiza este mercado, até
este xoves 5, na Praza da
Soidade.

CAMIÑO CELESTE

Mostra de fotografías aéreas de Xurxo Lobato que
podemos ollar na sede da
Fundación Caixa Galicia.

ETNO LAB

SGHN

JUAN
HERNÁNDEZ PIJUÁN

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

Obras dos deseñadores Martín de Azúa e Gerard Moliné na capela de Santa María.

Podemos ollar esta mostra
na sede da Fundación Caixa
Galicia até este domingo 8.

TIENTOS E SILENCIOS
A sala da Deputación acolle
a mostra Jesús Val y Gay
no seu centenario.

■ MÚSICA

ÓPERA DE JARKOV
Este ballet presenta o sábado 7 e domingo 8 ás 20,30
h. no teatro Jofre La bella
durmiente e Cascanueces.

Guitiriz
■ EXPOSICIONS

SETE MUÍÑOS
As pinturas de Ovidio Escolante poden ollarse na
Casa Consistorial até o sábado 14 de xaneiro.

Lalín
■ EXPOSICIONS

O MANANCIAL
DA VIDA

O museo Ramón Mª Aller
Ulloa acolle esta magnífica
retrospectiva de Laxeiro
até o venres 27.

En LALÍN
podemos
contemplar
unha
magnífica
retrospectiva
de Laxeiro.

■ EXPOSICIÓNS

BARCELÓ

■ EXPOSICIONS

DIEGO
GÓMEZ BLANCO
As súas acuarelas expóñense no Claustro do Concello
até o domingo 15.

Our ense
■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO QUESADA

GRANDES ÉXITOS

VOLTA A CASA
POR NADAL

Obras de José Carlos Seoane que podemos ollar na
galería Volter.

JAVIER VIVER
A galería Marisa Marimón
acolle a mostra I wanna be
with you forever até o domingo 15.

X.L. MÉNDEZ FERRÍN
Os artistas galegos home-

OLARÍA DE BONXE
A Casa da Cultura presenta
unha magnífica colección de
cerámica até o mércores 11.

Redondela

Podemos ollar as fotografias que lle realizou JeanMarie del Moral no C.C.
da Deputación até o 8 de
xaneiro.

■ EXPOSICIÓNS

OURENSE

Presenta as súas pinturas no
Multiusos de Chapela até o
venres 27.

ARTE ESENCIAL

Podemos visitar a mostra
De Antonio Puga aos nosos
días até o 8 de xaneiro na
sede da Fundación Caixanova.
■ MÚSICA

CONCERTO DE REIS
A Orquestra Estatal da
República de Udmurtia
dá un concerto este venres
6 ás 20 h. no Auditorio Municipal.

EDIFICO DAS ARTES

■ EXPOSICIÓNS

Os traballos do I Certame
internacional de fotografía
pódense ollar na Biblioteca
Pública Provincial.

Así se chama a mostra de
Andrés Puig, Alexandro,
Vidal Souto e X. Cuíñas
que podemos contemplar
na galería Visol até o 30 de
xaneiro.

DOÑANA

Lugo

MURALLA ROMANA

Por tomarín

■ EXPOSICIÓNS

Os seus cadros expóñense
na galería Marga Prada até
o domingo 8.

Mostra colectiva que acolle
a galería Amararte até este
sábado 7.

UN CUBANO ENTRE
TRES GALEGOS

■ EXPOSICIÓNS

Or tigueira

A VERDADE LIMPA?

Até o domingo 15 podemos
coñecer a súa obra no Museo Municipal.

Pontevedra

O Castelo de Santa Cruz
acolle as fotografías de
Héctor Garrido até o 31
de xaneiro.

■ TEATRO

Teatro Terceira Idade representa esta peza no C.C.
Municipal o sábado 14 ás
20,30 h.

Oleir os

DESDE UNHA NUBE

CANTAREIRAS
DE FONTELIÑO

A Casa das Campás acolle
esta mostra até o luns 30.

A PAISAXE
DAS RÍAS BAIXAS
Esta mostra fotográfica pode visitarse no Palacete de
Mendoza até o sábado 7.

TEMPO MORTO
A sala X da Facultade de
Belas Artes expón até o 12
de xaneiro as esculturas de
Ramón González Echeverría.

MANUEL MOLDES
Podemos ollar a mostra
Tempos de Pintura até o 10
de xaneiro no Pazo da Cultura.
■ TEATRO

DOMINGOS
NO PRINCIPAL
A exitosa programación
para o o público familiar
promovida polo Concello
e Teatro Akatro chega á
VII edición e presenta, o
vindeiro domingo 15 ás
18,30 h. no teatro Principal, a peza La vuelta al.
mundo en 80 cajas de
Markeliñe Teatro.

O Porriño
■ ACTOS

LÚA CONLUVAS
Viaxeira incansábel, nada
preguiceira á hora de parolar sobre as súas andanzas,
e que nos conta as cousas
curiosas e formas de vida e
sentir doutros países. Para
crianzas, os xoves de 18,30
a 19,30 no Centro Cultural.
■ MÚSICA

CONCURSO
DE RONDALLAS

O domingo 8 ás 19 h. celébrase no Pavillón dos De-

JOSÉ CARLOS RIVAS

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

LATINOS DO LESTE
Pinturas de Simón López
Míguez que podemos ollar
na Casa da Cultura.

ORBALLO
Os seus acrílicos e debuxos
expóñense no Centro Comarcal do Ribeiro até o domingo 15.

A VENDIMA
Fotos de Victoria Peña Rei
que se amosan no Museo
Etnográfico até o domingo
15, xunto cos traballos participantes no concurso Festa da Istoria.

rez, Xosé Pérez, Ramona
Fernández e Xosé M. Vilas que serán moderados
por Manuel Cruxeiras
Sampedro (ao remate actuación da Rondalla de
Aguiño), estes tres actos
serán ás 20,30. Tamén o sábado 14 pero ás 17 h. realizarase unha ofrenda floral
no cemiterio do Porto do
Son coa compaña do Grupo Arume e, ás 19, celebrarase a eucaristía na igrexa
parroquial de Aguiño. E o
domingo 15 ás 18 h. Cesáreo Canabal, Plácido Betanzos, Xosé Pérez e Xosé
L. Martínez, moderados
por Sara Reiriz, falarán do
Aspecto humano: a sinxeleza feita carne.
■ EXPOSICIÓNS

CORPO E SANGUE
Mostra de Siro López, licenciado en teoloxía práctica e artista polifacético, na
igrexa da Nosa Señora do
Carme de AGUIÑO que se
inaugura este sábado 7 cunha conferencia do autor ás
20,15 h. á que seguirá o concerto do cantautor Migueli
Marín. Até o 30 de xaneiro.

Sada
■ EXPOSICIÓNS

CERTAME
ISAAC DÍAZ PARDO
O museo Carlos Maside
acolle esta colectiva de 29
artistas.

Santiago
NOITE E NÉBOA

OLARÍA GALEGA

■ EXPOSICIÓNS

Riveira
■ ACTOS

SEMANA CULTURAL
Na Casa do Mar de AGUIÑO, adicada a Francisco
Lorenzo Mariño e organizada pola asociación de que
leva o seu nome que, ademais da mostra reseñada
máis abaixo, programa as
seguintes mesas redondas:
o xoves 12, O aspecto relixioso: unha teoloxía feita
práctica na que intervirán
os teólogos Pilar Wirt Molezún, Andrés Torres
Queiruga e Rubén Aramburu Molet, sendo moderados polo párroco Álvaro
Barros Quivén (ao remate,
actuación musical de Judit
Ordóñez e Fernando Peón); o venres 13, O aspecto
público. Aguiño, o desenvolvemento dun pobo, na
que falarán o actual alcalde
de Riveira J.L. Torres Colomer e os ex-alcaldes R.
Pérez Queiruga e J.A.
Ventoso Mariño, moderados por Unai González
Suárez, presidente da asociación organizadora (ao
remate actuación musical
do Grupo de Cámara do
Conservatorio de Riveira); o sábado 14, O aspecto
asociativo: organización e
movemento social, coa intervención de Andrés
Monteagudo, Dolores Pé-

RESISTENTE Á AUGA
A Aula Sociocultural de
Caixa Galicia presenta esta
mostra até o domingo 15.

ARTE PARA
AGASALLAR NO

CHUNETA
A súa obra exponse até o
luns 16 de xaneiro na galería Trinta.

UN ANO DE VOZ
As fotografías de Paco Rodríguez, Álvarez Ballesteros, Xoán Soler e Sandra
Alonso pódense ollar, até
despois de Reis, no Museo
do Pobo Galego.

IV PREMIO
NOVOS ARTISTAS
Podemos visitar esta mostra até o 5 de febreiro na sala Isaac Díaz Pardo do Auditorio de Galiza.

OLLADA INGLESA,
CORAZÓN GALEGO

Esta mostra pode visitarse,
até o 26 de febreiro, no Museo das Peregrinacións.

ISABEL MARÍA
Serie fotográfica titulada A
man do artista que podemos contemplar na galería
DF até o 4 de febreiro. As
mans crean, impoñen formas, un contorno, un estilo.
A man é acción: colle, mide, deseña...

JORGE PETEIRO
A sala de arte do Correo Galego acolle a mostra da súa
obra Para muestra, un botón.
O traballo da pintora Carmen Chacón exponse até o
21 de xaneiro na galería C5
Colección.

■ CINEMA

■ EXPOSICIÓNS

Até o 20 de xaneiro podemos visitar esta mostra na
sala da Omic (Nova Oficina
de Turismo).

A galería JV Espazo Arte acolle esta colectiva de gravado
até o domingo 15 de xaneiro.

EL HOMBRE ERGUIDO

O martes 10 ás 22,30 h.
proxéctase, en versión orixinal subtitulada en galego
e con entrada de balde, no
centro social O Pichel
(Santa Clara 21, baixo) esta
curtametraxe (1955) de
Alain Resnais, e a fita O
xogo da guerra (1965), do
inglés Peter Watkins.

Ribadeo

ESTAMPAS
CONTEMPORÁNEAS

NADAL

Temos esta mostra na galería Auriol ate o vindeiro xoves 12.

SOMBRAS NA PEDRA
Fotografías de Jacobo Remuñán que se poden ollar
no Centro Sociocultural de
Fontiñas.

RAMÓN CONDE
Os traballos deste escultor
exhíbense, xunto coas pinturas de Alfonso Costa, até
o venres 20 de xaneiro na
galería Epocarte da Fundación Araguaney.
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naxean ao escritor cunha
mostra, que se pode visitar
até o domingo 22, no CC
da Deputación.

HOMES E VÍTIMAS

En FENE e
FERROL
celebran o
Felipop de
Inverno.
Este xoves
5 ás 22,30
na Casa
Ardá, en
Limodre
estarán
Bang 74 e
Los
Huespedes
Felices; á
mesma
hora e
lugar o
venres 6
tocan o
británico
Andy
Morten,
Los
Remeros
Garajeros
e Colin
Hare e
amigos; e
o sábado 7
en
Carteles,
na rúa do
Sol 139 de
Ferrol,
voltan Any
Morten e
Colin Hare
e amigos.
A entrada
é de balde
e hai
sesión de
pincha ao
remate de
todos os
concertos.

Obras de Roberto González
que permanecerán na galería
Espacio 48 até o 8 de xaneiro.

ANTÓN LAMAZARES
O pintor e escultor lalinense presenta, até este xoves 5
de xaneiro, na sala SCQ a
súa última serie titulada E
fai frío no lume, realizada
integramente en Berlín, onde reside actualmente.

CLAUDIA TERSTAPPEN
Lugares de culto chámase a
súa exposición que podemos contemplar na Igrexa
da Universidade.

ANTÍA MOURE
Ademais de José Bechara
e Pedro Gomes mostran as
súas obras na sala de arte A
Chocolataría. Máis información en d5@achocolataria.com.

TOULOUSE LAUTREC
Esta mostra na súa homenaxe pode visitarse no Colexio Fonseca.

RETRATOS
EXEMPLARES
Exposición de Eduardo

Isabel María
mostra a
serie A man
do artista
na galería
DF de
SANTIAGO.
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Arroyo na Fundación T.
Ballester, até o 7 de xaneiro, dentro das actividades
conmemorativas do XVII
premio de Narrativa Torrente Ballester.

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.

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. No
CGAC até o 8 de xaneiro.

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

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Vai dar un concerto este xoves 5 ás 21 h. no Auditorio
de Galicia, baixo a dirección
de Alexander Anissimov.
■ TEATRO

Convocatorias
VI PREMIO
FIZ VERGARA VILARIÑO
O Concello de Sarria e a agrupación cultural Ergueitos organizan
este certame de poesía no que os
participantes deben presentar orixinais inéditos e non premiados en
ningún outro certame, escritos en
galego e cunha extensión mínima
de 400 versos. As obras deben enviarse por quintuplicado, mecanografadas a duplo espazo e baixo
plica, ao Concello de Sarria (rúa
Maior 14, 27600), antes do 15 de
xaneiro de 2006. O traballo premiado recibirá a cantidade de
3.000 euros e será publicado pola
editorial Espiral Maior.

VI PREMIO
DE CULTURA CLÁSICA
Co fin de estimular entre o alumnado de Ensino Secundario da Comunidade galega o interese polo
mundo grego latino e a súa pervivencia na cultura e sociedade actuais, así como incentivar a realización de traballos de investigación ou recreación literaria e artística dese mundo en lingua galega,
a Asociación de Profesores de
Grego de Galiza convoca este certame no que poderá participar o
alumnado da ESO e Bacharelato
de todo o país, tanto de centros públicos como privados, individual-

Sarria

Vigo

■ EXPOSICIÓNS

■ ACTOS

OLARÍA DE GUNDIVÓS

EL BOSCO E
O FANTÁSTICO

Ate o martes 17 podemos
visitar esta mostra de cerámica na Casa da Cultura.

Tui

LUIS PIEDRAHITA
O humorista do Club de la
Comedia presenta os seus
divertidos monólogos o
mércores 11 ás 22 h. na sala
Capitol. Entrada á venda por
10 euros nas tendas Tipo.

■ EXPOSICIÓNS

COLECTIVA DE NADAL
A galería Trisquel e Medulio
amosa obras dun cento de
artistas até o 28 de xaneiro.

D.O.G.
CONSELLARÍA DE
INNOVACIÓN E INDUSTRIA
Convócanse seis bolsas para a
formación de expertos turísticos
en mercados emisores mediante a
realización de prácticas profesionais de especialización en oficinas de turismo no estranxeiro durante o ano 2006. As practicas comezarán en marzo e terán unha
duración de nove meses e medio
nos destinos de Bos Aires, Londres, Frankfurt, Roma e Copenhague e de nove meses para o de
São Paulo. Toda a información

mente ou en grupo, permitíndose a
dirección dun mestre, con traballos de investigación orixinal sobre algún campo das linguas clásicas (morfosintaxe, semántica, etimoloxías...), a literatura (autores
antigos, influenza na literatura
posterior), mitoloxía, historia, arte, historia da ciencia (ou demais
disciplinas científicas relativas ao
mundo antigo), ou con traballos de
creación, incluíndose aquí a recreación literaria de temas clásicos, a
ilustración artística deses temas en
forma de murais, exposicións ou
banda deseñada, elaboración de
vídeos, guións radiofónicos ou
diaporamas, etc. Os traballos, que
non terán límite de extensión, presentaranse por duplicado, agás
aqueles que, polo seu formato, non
se poidan duplicar, acompañados
dun sobre no que constará unicamente no exterior o lema ou título
e o curso, e no interior os dados
persoais do autor, o enderezo e teléfono do Centro de Ensino, e o
nome do profesor que dirixe o traballo, de darse o caso, e enviaranse, antes do venres 21 de abril de
2006, ao enderezo da asociación
sita no IES A Guía (Avda. Dª Fermina 1, 36207) de Vigo, podendo
entregarse tamén no IES Eduardo
Pondal de Santiago, no IES Monelos da Coruña, no IES Nª Seño-

completa está recollida no DOG
do 27 de decembro do 2005.♦

CONSELLARÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS
PÚBLICAS E TRANSPORTES
Convócanse axudas para subvencionar o custo da peaxe da autoestrada AP-9, entre Vigo e O Morrazo e O Morrazo e Vigo, a favor das
persoas físicas residentes na provincia de Pontevedra, a través da
tarxeta bono peaxe ou dispositivo
de peaxe dinámica.♦

ra dos Ollos Grandes de Lugo, ou
no IES Prieto Nespereira de Ourense, dirixidos ao Departamento
de Grego. Tamén poderán ser enviados por correo electrónico a
epos@eposgalicia.org. A organización establece 4 premios de 130
euros cada un.

X PREMIO
MANUEL IGLESIAS
O Concello de Celanova promove
este certame de investigación ao
que se poderán presentar traballos
de calquera ámbito científico
(Ciencias Sociais e Naturais, Economía, Humanidades, etc.) que
versen sobre a vila ourensá e a súa
proxección, escritos en lingua galega, orixinais e inéditos, e dunha
extensión mínima de 100 folios
mecanografados por unha soa cara
e a duplo espazo. Os traballos enviaranse de xeito anónimo con lema, baixo plica e por triplicado,
antes do 31 de xaneiro de 2006, ao
Concello de Celanova (Praza
Maior 1, 32800). Estabelecese un
único premio de 1.500 euros.

VI PREMIO
NOVELA DE MULLER
Poderán participar neste concurso
todas aquelas mulleres que o desexen, de calquera nacionalidade ou
cultura, que presenten novelas ori-

xinais e inéditas, escritas en galego normativo, de tema libre e cunha extensión mínima de 150 páxinas a duplo espazo e por unha soa
cara. Os traballos entregaranse,
con cinco copias en papel e unha
en soporte informático, con pseudónimo e baixo plica pechada na
que figuren os dados persoais da
autora, na asociación Mulleres
Progresistas de Vigo (Policarpo
Sanz 12, 2º 36202), antes do 31 de
xaneiro de 2006. A novela gañadora recibirá un premio de 1.500 euros. Máis información no teléfono
986 434 874.

CURSO DE ANIMACIÓN
Á POESÍA
A Biblioteca Municipal do Porriño organiza este curso gratuíto para adultos impartido polo poeta porriñés Brais Ocampo, cunha duración de quince horas repartidas en
cinco sesións de tres horas cada
unha, os días 16, 18, 23, 25 e 30 de
xaneiro, de 18 a 21 h. As aulas tratarán diferentes aspectos da comunicación poética, como a música e
a métrica; poéticas e comparacións; imaxes e metáforas, tema e
ton; e creación e corrección. As
persoas interesadas deben inscribirse na Biblioteca Municipal de 9
a 21 h. de luns a venres, ou no teléfono 986 337 624.♦

O concurso
mundial de
fotografía
sobre a
natureza
(da BBC e o
Museo de
Historia
Natural de
London) está
no C. Social
Caixanova
de VIGO até
o 15 de
xaneiro.

Ciclo de conferencias da
Fundación Barrié (Policarpo Sanz 31) sobre El
Bosco e a tradición pictórica do fantástico no Museo do Prado, durante xaneiro e febreiro ás 20 h,
que comeza o próximo xoves 12 coa intervención do
catedrático de Historia da
Arte, Francisco Calvo Serraller, que falará sobre
El bosque de El Bosco.
Entrada libre até completar aforo.
■ EXPOSICIÓNS

ARTE SOLIDARIA
Colectiva de pintura e escultura que podemos visitar
na galería Chroma até o
vindeiro xoves 12.

CARLOS TRONCOSO

MALDITA EUROPA

MANUEL TORRES

Obras de Xurxo Oro Claro
que se exhiben na galería
Ad Hoc até o sábado 21.

O centro de arte Alpide presenta unha selección da
obra deste pintor até final
de xaneiro.

TERESA IRISARRI
Podemos admirar os seus
cadros na galería Buró-Loft
(Sanjujo Badía 27) até o
xoves 26.

O pintor expón o seu traballo na galería María Prego
até o sábado 21.

AGUSTÍN
PÉREZ BELLAS
Podemos admirar a súa
Obra sobre papel na gale-

ría Art Next até o vindeiro
xoves 12.

NAVEGANTES
Os gravados de Isabel Somoza exhíbense na galería
Máis Obra Gráfica Galega
ate final de xaneiro.

AUTISMO
A mostra fotográfica Achégate ás persoas con autismo,
cedida pola Confederación
Autismo España á Fundación Menela, encóntrase no
Edificio Cami da rúa da Laxe 3, onde poderemos contemplala até o 20 de xaneiro.

DO SACRO
E DO PROFANO

MARTA ARMADA

As fotografías de Víctor
Manuel Gracia expóñense
na galería Termes até o venres 20 de xaneiro.

Baixo o título Al Faro a
pintora viguesa presenta
pinturas e deseños na Casa
Roxa até o 14 de xaneiro.

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

Anuncios de balde
■ Véndese carriño para xemelgos
Jané Sukpertwin, con cambotas para a chuvia, por 150 euros. Telf. 986
470 203.
■ Mozo de 35 anos oferécese para
conserxaría, vixiancia ou peón da
construción en Vigo ou arredores.
Alberto, telf. 616 870 908.
■ Precisamos persoas responsábeis e activas para traballar 3 horas
diarias na zona da Barbanza e nos
arredores de Santiago. Telf. 981 822
786, 675 521 700.
■ Pensos e cereais de produción
ecolóxica, certificados polo Consello
Regulador da Agricultura Ecolóxica de
Galiza (CRAEGA), libres de transxénicos, correctores, antibióticos e insecticidas, e producidos na Galiza. Apoia o
desenvolvemento sostíbel no rural ao
tempo que produces alimentos sans.
Telf. 676 863 910 / 637 913 642.
■ A Liga Nacional de Billarda (LNB)
ten en marcha a Superliga, polo Varal (www.ovaral.blogspot.com) podes
seguir toda a actualidade dista competición e se queres que un torneo
LNB se dispute na túa vila, parroquia
ou cidade, escribe a ovaral@hotmail.com. Outro deporte é posíbel.
■ 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.

O MAR

PEDRO BREY GUERRA

Podemos ollar esta mostra
dos fondos da colección
Caixa Galicia até o 8 de xaneiro na sede da entidade.

Expón a súa fotografía, até
o 10 de xaneiro, na Casa
das Artes.

XOSÉ FREIXANES
Historias de Lúa chámalle
á mostra que, até este xoves
5 de xaneiro, podemos contemplar na galería PM8
(Pablo Morillo 8).

A Rede

OBSERVATORIO DE INNOVACIÓN
www.observatorioinnovacion.org
Páxina dun observatorio impulsado pola
Consellaría de Innovación, Industria e
Comercio e creado para dar a coñecer á
comunidade científica, tecnolóxica e empresarial, á administración e á sociedade
en xeral a importancia da innovación como factor de desenvolvemento. O sitio
inclúe datos sobre as súas actividades, información, servizos, axudas, formación e
posibilidade de participación.♦

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 05
As obras do prestixioso premio de fotografía de natureza,
recoñecido como o máis importante do mundo, organizado pola BBC Wildlife Magazine e o Museo de Historia Natural de London, estarán expostas na sala III do C.S. Caixanova até o 15 de xaneiro.

XULIO VERNE
Podemos visitar no Museo
do Mar até o 12 de febreiro
a mostra Unha viaxe pola
Galiza extraordinaria.

VIDA E MORTE
NO ANTIGO EXIPTO
O CC Caixanova acolle a
mostra Da arte faraónica
ao faro de Alexandría, até o
8 de xaneiro.

■ 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.
■ 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.
■ 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.
■ 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.
■ Os defensores do galego no Bierzo seguimos resistindo. Apóianos
solidariamente e visítanos en www.falaceibe.tk. Rachemos cos lindeiros
políticos que nos afastan. ¡Nosoutros
tamén somo Galiza!

■ Libroteca21, catálogo de libros e
revistas de ocasión, especializado en
Historia, Lingua e Literatura galegas e
temas sociais, pódese consultar en
http://es.geocities.com/libroteca21.
■ Véndese Yamaha SRX 600. Preguntar por Román no telf. 655 521 320.
■ Búscase delineante de construción con dominio de Autocad e CYPE
para traballar na Costa da Morte. Enviar
currículo ao Apartado 7, 15.270 de Cee.
■ Realízanse peches e limpeza de
fincas e montes, repoboacións forestais, xardinaría ou calquera outro
traballo. Orzamento sen compromiso.
Telf. 686 753 105 e 689 005 584.
■ Casa Solveira, vivenda turística
vacacional na Ribeira Sacra Lucense (Piñeiro e Bolmente, Sober), Alúgase por días durante todo o ano. Reservas no 647 538 325 e en www.casasolveira.com.
■ Alúgase casa de campo completa en Meira (Lugo), á beira do nacemento do río Miño. Tres cuartos duplos con baño incorporado, calefacción e terreo de 10.000 m. Fins de semana ou tempadas. Telf. 686 753 105.
■ Alúgase casa na Penalba (Nogueira de Ramuín), en plena Ribeira Sacra, por semanas, quincenas ou
fins de semana. Totalmente equipada
e con garaxe. Máis información nos
telf. 986 376 022 ou 661 642 070.
■ Obradoiros de sexualidade para
asociacións, nais e pais, alumnado...
impartidos por experta en Sexoloxía e
Educación Sexual, en toda Galiza e
norte de Portugal. Máis información
nos telf. 654 489 082 / 629 867 824.
■ Escultora vende cruceiro de

2,6 m. en pedra do país, feito a
man con moito cariño, por 1.150
euros. Telf. 686 482 967.♦

TITANIC
THE EXHIBITION
os, 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.

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 PATRIA ESTÁ
AO VIRAR NA ESQUINA

GALICIA INDUSTRIAL

FUNDAÇÃO CALOUSTE GUBELKIAN

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

No MARCO encóntrase
esta mostra sobre a fotografía contemporánea en
Austria, que a través de
máis de 80 imaxes de 14
artistas (ademais de víde-

Lisboa
■ EXPOSICIONS

Asúa galería de mostras temporais acolle Aluz de Einstein 19052005, coa que se pretende achegar os visitantes os progresos científicos da física nos últimos 100 anos; Sete artistas ao 10º mes,
V edición desta bienal que pretende dar a coñecer a sete artistas
emerxentes; Conhecer as artes decorativas. Desenhos franceses do s. XVIII; Antoine Watteau (1684-1721) (todas elas até o
15 de xaneiro). Máis información en www.gubelkian.pt.♦

■ MÚSICA

SOLISTES EUROPEENS
A orquestra sinfónica de
Luxemburgo vai interpretar, o vindeiro venres 13 no
C.C. Caixanova, pezas de
Arrieta, Bruch e Brahms,
con Jack Martin Haendler como director e Dmitri
Majtin ao violín.

Vilagar cía
■ EXPOSICIÓNS

LEONARDO VIDAL
A sala Rivas Briones acolle
a mostra de pintura Luces,
penumbras e sombras até o
martes 17.

A SOMBRA DA DAMA
Até o 9 de xaneiro podemos
visitar na galería Arcana
esta mostra do escultor
Chazo, con obras en madeira pertencentes ao seu
traballo recente.

Vilalba
■ EXPOSICIÓNS

EDUARDO ZURITA
Podemos ollar as súas acuarelas na Casa da Cultura
até o luns 9.

OUTRO
Este colectivo expón os
seus traballos no Auditorio
Municipal.♦

Non vos riades que o conto é triste

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.

CHIKAKU:
TEMPO E MEMORIA
Esta mostra reúne, até o
22 de xaneiro na planta
baixa do MARCO, obras
de 16 artistas xaponeses
contemporáneos, cunha
visión intencionadamente
ecléctica que inclúe, ademais de obra plástica,
exemplos de fotografía,
cinema, vídeo, multimedia, e arquitectura, nun intento por establecer novos
nexos de unión entre artistas de diferentes períodos
e xéneros.

É a frenteira solemne do Pazo do Concello da Coruña. A lenda é clara ao definir á
cidade e á Galiza. Unha bonita e contundente fotografía para mandar cal postal de
nadal a un alcalde como Vázquez, emperrenchado en negar obviedades históricas.♦
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Chikaku:
tempo e
memoria
é unha
mostra de
16 artistas
orientais
que estará
no MARCO
vigués até o
22 de
xaneiro.
Na imaxe,
fotogramas
do vídeo
Cuarta
dimensión
de Trinh T.
Minh-Ha
(Hanoi,
1952).

H

ai que gabar esta norma anti-fumes que
vén de entrar en vigor
o primeiro de xaneiro. Os
que gozamos andando a pé e
usando os transportes públicos non temos por que respi-

rar obrigadamente tanto anhídrido carbónico como ceiban os miles de cidadáns insolidarios que non saben
prescindir do automóbil nin
para ir a douscentos metros
da casa. Por fin haberá me-

nos fume velenoso na atmosfera, deixaremos de ser pasivos sufridores do que contaminan os coches dos demais.
Nós tamén temos dereitos.
En beneficio dos pulmóns e
da saúde, viva o goberno!♦
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Xaquín Domínguez Lorenzo
‘Un herbario non é un negocio para emprendedores’
H. VIXANDE
Herdou unha tradición familiar relacionada coa medicina natural a conta dunha
enfermidade dunha irmá e
hoxe ten un herbario que
vende alimentos que proporcionan equilibrio dietético aos
seus consumidores. Chámase
Xaquín Domínguez Lorenzo.
Un herbario, que é iso?
Unha tenda que vende plantas, produtos derivados das plantas e alimentos variados.
Ou sexa, unha froitería.
Podemos ter algunha froita
ou zumes como complementos
alimenticios. Son produtos integrais, non refinados, de orixe
biolóxico, que ofrecen un extra:
son máis dixestivos e máis ricos.
Soa un pouco hippie.
Os herbarios nacen a finais
dos sesenta e principios dos setenta, nun momento no que se
procuraba unha alimentación
máis natural fronte a unha tendencia de produción de comida
con moitas modificacións. Era
un movemento alternativo, que
quizais podía asimilarse aos hippies, pero hoxe está asumido pola sociedade.
Iso da herba, non terá que
ver coa marihuana?
As herbas usáronse tradicionalmente para mellorar a saúde.
A botica era iso, sinónimo de
plantas e a medicina oficial aínda usa moitos dos seus principios activos. De feito, considérase a Amazonia como a reserva
de moitos medicamentos por
descubrir.
Eu a herba apártoa para as
vacas, prefiro o chourizo.
Con todo, o chourizo está
condimentado con especies que
melloran a dixestión, é dicir, usa
esas herbas das que fala mal. Antes, a xente tiña unha praxe e sabía que cos mollos dalgunhas
plantas podían conservarse mellor os alimentos. A cultura mexicana usa o picante para contrarrestar a acción dalgunhas bacterias. Hoxe temos o frío e o conxelado pero hai corenta anos só
había sal e herbas.
Os macrobióticos non comen carne. Vicente Risco dicía
que a vaca galega é sagrada.
Ao mellor a macrobiótica
parte duns alicerces confundidos. Eles pensan que non deben
matar un animal porque é un ser
vivo, pero unha planta tamén é
un ser vivo aínda que non teña
corazón. Os humanos non somos
estritamente carnívoros nin herbívoros e comer só graos como
os macrobióticos ten os seus riscos pola falta dalgunha vitamina,
mineral ou proteína. De todos

14 euros

ElaS.
Axenda 2M6
Con ilustracións de Lola
Dopico
e citas de mulleres

25 euros

PACO VILABARROS

xeitos, hai quen consegue vivir
ben así. Eu non defendo nin ataco porque non hai unha técnica
infalíbel.
Non hai moita obsesión coa
comida san?
En xeral non. A xente procura un equilibro nos seus alimentos, pero non hai excesos. Búscanse alimentos agradábeis pero
que o sistema dixestivo poda
procesalos ben e que elimine as
toxinas. O que acontece no Estado é que a medicina oficial
tende a satanizar algunhas opcións, sobre todo se inclúen tomar plantas.
Agora din que o nome bio
só figurará nos alimentos ecolóxicos.
Son normas europeas porque
algunhas empresas estaban a utilizar o termo bio para vender
produtos que axudaban a rexenerar a flora intestinal mediante a
bioxénica, pero iso inducía a unha confusión cos alimentos naturais. Agora, os bio considéranse
os alimentos ecolóxicos, aqueles
non modificados xeneticamente,
cultivados con abonos e fertilizantes naturais.

Un alimento ecolóxico é
calquera galego, non teñen
química.
En moitos casos é así, pero
tamén é certo que as grandes
distribuidoras manipularon á
poboación rural con sementes
que lles dixeron que eran boas e
que debilitaron as variedades de
sementes que había. A pataca
quenébec acabou coa pataca
tradicional. É máis produtiva
pero de peor calidade e hoxe xa
está prohibida porque non permite aproveitar os restos para
unha segunda colleita. Era unha
forma que tiñan as multinacionais para vender cada ano a semente.
Os alimentos ecolóxicos son
máis caros, un truco para subir os prezos.
Hoxe iso case é un tópico.
Eran máis caros porque había
poucos produtos e menos consumidores. Un paquete de medio quilo dos famosos espaguetes integrais ecolóxicos custaba
tres euros hai dez anos e hoxe só
un euro corenta e cinco. A produción ecolóxica vive unha situación oposta á outra: os pro-

dutores gañan máis e os distribuidores menos porque distribúen a través de cooperativas e
os cidadáns medios xa teñen capacidade para que parte da súa
dieta sexa ecolóxica.
Tamén teñen infusións e
produtos que non son de alimentación.
Unicamente vendemos complementos alimenticios. A lei
impídenos vender medicinas,
aínda que algúns produtos teñan
aparencia medicamentosa porque ao mellor a venda é a través
de comprimidos ou estratos. De
todos xeitos, un herbario vende
alimentos equilibrados, pero non
medicinas.
Dá para un Mercedes unha
tenda así?
Teño un coche de segunda
man, non é un negocio para emprendedores, aínda que a nosa situación non é tan delicada como
as pequenas tendas de alimentación. En Alemaña comezan a haber superficies medias cos nosos
produtos que compiten cos pequenos herbarios pero que están
máis próximas ao público que as
grandes superficies.♦

Da arte da
arquitectura
contemporánea
en Galiza.
Pedidos ao telf. 986 433 830.
Descontos para subscritores.
Prezos especiais para empresas
e institucións.

