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XENERAL MENA, AMEAZANDO
coa intervención do Exército español se os estatutos sobardan a
Constitución non é un “feito illado” como se quere presentar, senón
que forma parte dunha manobra antidemocrática, semellante á do
23-F, aínda que noutro contexto histórico e político, que trata de impedir a adecuación do Estado español á súa conformación plurinacional. Coma daquelas, está involucrada unha parte do denominado españolismo con expresión política dentro do Exército, medios
de comunicación, poder económico, e, como non, algúns elementos do PP e do PSOE. Preténdese crear un clima social que rexeite
calquera cambio na conformación do Estado. Ben é certo que se o
23-F supuxo un golpe de Estado no que se baleirou de contido a singularidade das “nacionalidades históricas”, impoñendo o denominado “café para todos”, agora só se trataría dunha presión, usando
os resortes pretendidamente constitucionais. Pero o fin é o mesmo
e tamén o punto de saída. As reformas estatutarias só tratan de acollerse ao espírito constitucional anterior ao golpe de Estado. Porque,
tan grave como o discurso en nome do Rei na Pascua Militar (non
declaracións) do xeneral Mena, son as verbas de comprensión do
PP ou a xustificación de dirixentes socialistas como Francisco Vázquez. Para evitar xustificacións improcedentes ou lecturas erróneas
dentro da Constitución é prioritaria a súa reforma no artigo 8, no
que se refire ao papel do Exercito e tamén o apartado referente á
“irresponsabilidade do Rei”. Unha vez máis, ponse de manifesto
que defender a pluralidade do Estado é defender a democracia.♦

CABARET VOLTAIRE
Jaureguizar

PREMIO GARCÍA BARROS 2005.

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

Pretenden impedir
a constitución dun estado
plurinacional como fixeron no 23-F

O pronunciamento
do xeneral
Mena
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Primeiro ano no que a Xunta promove unha homenaxe
ás vítimas do franquismo

70 anos despois, a memoria da
Guerra do 36 segue viva
RUBÉN VALVERDE

Os asasinatos de Alexandre Bóveda ou Ánxel Casal, son só dous expoñentes da represión franquista vivida en Galicia após o golpe de Estado de xullo do 1936. Co gallo do 70 aniversario da
rebelión militar, as asociacións para a recuperación da memoria e a Xunta pretenden rememorar un dos episodios máis escuros da nosa historia. As últimas estimacións falan de 8.000 mortos entre fusilados tras xuízos sumarios, paseados e enfermos que finaron por mor de malos tratos.
O 2006 será un ano especial para as vítimas do franquismo e os
seus familiares. Por primeira vez
o Goberno galego rachará o pacto de silencio da transición e homenaxeará todas aquelas persoas que sufriron a persecución, a
morte e o exilio após a sublevación militar de 1936. “É de xustiza homenaxear a quen padeceu
a represión. Como somos conscientes de que hai moitas asociacións traballando en Galicia
para a recuperación da memoria,
queremos darlles protagonismo
e organizar xunto a elas varios
actos de lembranza”, explica o
director xeral de Creación e Difusión Cultural, Luís Bará.
“Queremos que non se esqueza o ocorrido en 1936 e por
iso é de xustiza dignificar a figura de persoas que loitaron polas
liberdades e que nunca perderon
a dignidade”, afirma o secretario
da Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica de

1936. Todas as asociacións están
de acordo co esbozo do programa que presentou a Consellería
de Cultura para conmemorar o
“Ano de memoria”.
A Consellaría ten previsto a
creación dun Centro para a Memoria que estará situado na illa de
San Simón, que foi un dos campos
de concentración onde máis mortes se rexistraron durante a Guerra
do 36. No centro coordinaranse as
actividades de investigación e difusión de todo o relativo á represión franquista nas súas distintas
formas. As asociacións formarán
parte dunha Comisión pola Memoria, que nacerá con vocación de
permanencia, e encargarase de coordinar todas as actividades que se
fagan sobre as vítimas.
Ademais, celebrarase unha
homenaxe na Illa de San Simón
que englobe todas as demais que
se celebrarán nos distintos puntos de Galicia. No antigo lazareContinúa na páxina seguinte

Representantes da Consellaría de Cultura na illa de San Simón, antigo centro de internamento de presos.

PACO VILABARROS

‘É difícil estabelecer identidades sen rescatar memorias’
A Asociación de Amigos da República de Ourense leva dez
anos traballando pola recuperación da memoria de persoas anónimas. Cada ano homenaxean
varios represaliados, “aínda que
temos que escollelos ben segundo o seu estado de saúde porque
houbo algún ano que morreron
antes de recibir a homenaxe”,
explica o presidente da asociación, David Cortón. A asociación está traballando este ano
sobre as historias de vida de Al-

fredo Ollero e Benedicto Blanco,
dous combatentes no batallón de
milicias galegas do V Rexemento que logo marcharían a Francia
a combater contra o nazismo.
Ambos foron fusilados polo goberno pro nazi de Vichy, no chamado proceso dos 42.
Varios historiadores franceses
puxéronse en contacto coa asociación para homenaxear estes
dous ourensáns que en Francia teñen o recoñecemento de heroes. O
primeiro naceu no concello de Pa-
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Vén da páxina anterior

to erguerase un monumento. No
acto, a Xunta pretende que estean presentes os superviventes da
illa e outros protagonistas daquel
tempo, tal e como se fai en distintos puntos de Europa cos superviventes da represión nazi na
Segunda Guerra mundial.
Congresos,
exposicións,
obras de teatro, proxección de filmes e elaboración de documentais completarán as actividades
que porá en marcha a Consellaría. Ademais, habilitarase un
“Portal para a memoria” na internet, como instrumento para que
todo o mundo poida acceder a información detallada dos actos e
tamén poida consultar documentación de distinto tipo. Entre as
actividades que se levarán a cabo, Luís Bará pon fincapé nunha
investigación que levará a cabo a
Universidade de Santiago, co
apoio da Xunta, para cifrar con
exactitude o número de vítimas
mortais do franquismo, a partir
do baleirado do arquivo militar.♦

‘A violación e asasinato da muller
do Gobernador Civil da Coruña exemplifica a represión’
A Asociación para a Dignificación das Vítimas do Fascismo, situada en Lugo, levará a
cabo varios actos de homenaxe a destacados persoeiros da
cidade como o doutor Vega
Barrera, representante de
Unión Repúblicana (o máis
moderado dos partidos da
Fronte Popular) que era moi
querido na cidade porque non
lles cobraba aos pobres. O obxectivo da asociación é que
lle poñan o seu nome ao novo
hospital que está a construírse
en Lugo. Ademais, tamén pedirán que se homenaxee e que
se lle poña o nome do Arquivo da Represión a Juana Capdevila, esposa do Gobernador

Civil da Coruña. A muller foi
detida e levada a Lugo. Na
viaxe foi violada e logo soterrada espida por orde gobernativa.
Outro dos homenaxeados
será o alcalde de Lugo naquela época, Francisco Lamas
(Izquierda Republicana (IR)),
que foi condenado a cadea
perpetua. No cárcere escribiu
un diario que agora a asociación publicará como libro.
Tamén reeditarán en facsímil
a revista Yunque, dirixida por
Ánxel Fole, “que era a máis
vangardista da época e na que
ademais de escritores de aquí,
publicou o seu primeiro poema en galego Federico García

Lorca”, asegura o presidente
da asociación, Claudio Rodríguez Fer.
En Viveiro, o Seminario de
Estudos Terra de Viveiro, tamén ten previsto continuar co
programa de conferencias sobre a represión. Na zona contabilízanse máis de cen mortos,
segundo asegura o presidente
do Seminario, Carlos Nuevo.
Entre os líderes asasinatos destaca o alcalde da vila, Balbino
Cerdeiras Rei, do Partido Galeguista, ao igual que o responsábel do partido, Xoán Xosé
Pla. Os falanxistas tamén mataron a Carlos Morris, comandante de mariña pertencente a
IR e a Vitoriano Xabier Soto,

concelleiro de IR que noutrora
estivera próximo ao Partido
Galeguista e amigo íntimo do
poeta Manuel Antonio.
Segundo Carlos Nuevo, a
represión en Viveiro foi enorme porque se trataba dun centro industrial máis importante
que Lugo. Moitos sindicalistas
da UGT e da CNT foron tamén
pasados por armas. Para o presidente do Seminario os actos
deste ano teñen que ter continuidade no futuro. Está de
acordo co programa da Consellaría pero pensa que deberían
contar máis coas asociacións á
hora de facer un estudo sobre
as vítimas e non centrarse tanto na Universidade.♦

‘Cómpre que a Xunta financie probas de ADN
para devolverlles as vítimas ás familias’
O presidente da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, Manuel Fernández Pita,
agradece o trato que lles dispensou a Xunta, xa que “Luís Bará se
reuniu connosco para coordinar
as actividades a realizar este ano.
Agora queremos ter unha reunión
co conselleiro de Presidencia,
Xosé Luís Méndez Romeu para
levar a cabo exhumacións e que
se lle faga a proba do ADN aos
cadáveres para que se lle poidan
devolver os restos ás familias”.
A asociación que preside Pita, que é a que organiza o Congreso da Memoria (celebrado en
Culleredo o pasado ano), abrangue dende o cabo Ortegal até o
río Eume. Na zona teñen rexistrados até o momento 800 mortos entre fusilados, paseados e
asasinados. “Trátase dunha zona
de moita represión. De feito, en
Cedeira instalouse un campo de
concentración semellante ao de

San Simón, onde ademais dos
veciños da zona, a partir da caída da fronte do norte comezaron
a traer presos de Asturias”.
Entre as reivindicacións de todas as asociacións está a creación
dunha lei de carácter estatal ou galego para a eliminación da simboloxía franquista. Tal e como afirma a presidenta da Comisión para
a Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, Beatriz López,
“non é normal que nun país democrático continúe habendo símbolos dunha ditadura represiva.
Por este motivo ten que existir unha lei que impida que un alcalde
poida seguir homenaxeando criminais. Entre as nosas reivindicacións tamén está a devolución do
pazo de Meirás aos galegos, xa
que xunto co palacio do Pardo e o
Val dos Caídos son os tres símbolos máis importantes de Franco”.
A asociación coruñesa ten como
unha das súas actividades máis

Homenaxe, o pasado ano, aos asasinados na Volta dos Nove (Baiona).

importantes a recollida de memoria viva (entrevistas a represalia-

dos que aínda viven). A represión
na zona foi máis forte na zona de

PACO VILABARROS

Oza, San Pedro e en Monte Alto
que no propio centro da cidade.♦

‘Ademais dos fusilados,
na illa de San Simón deixaron morrer de fame moitos presos’
Na zona sur, o Colectivo Republicano de Redondela organiza todos os anos actos de conmemoración do 14 de abril, data de proclamación da República e “acode
máis xente que a calquera acto político que se organiza na vila”,
afirma o seu presidente, Gonzalo
Amoedo. Na vila morreron moitas
persoas por mor dos presos concentrados na illa de San Simón.
“En total constatamos 517 mortos
entre fusilados e os que morreron
de fame ou por falta de medicamentos para combater enfermidades que en condicións normais
non pasarían duns días na cama.
As condicións hixiénicas era infrahumanas”, asegura Amoedo.
A concentración de presos na
illa foi enorme e agravouse pola
chegada de asturianos procedentes

da fronte do norte.
Pérez Leira. En
“Moitos deles aparetotal, segundo
s homenaxes non poden quedar só
ceron mortos logo en
os estudos da
Vigo, Pontevedra ou no plano institucional, senón que hai que facer asociación, Vina propia Redondego foi a cidade
la”, engade Amoedo. partícipe toda a sociedade. Se a recuperación con maior núEntre os fusilados da memoria é unha cousa de universidades e
mero de repredestaca o xornalista
saliados, cunha
do Faro de Vigo Ma- historiadores, non se conseguirá dar
cifra que se estinuel Lustres Rivas. O
ma en 2.000
Colectivo Republica- a coñecer a experiencia de moita xente
persoas asasinano de Pontevedra fa- que loitou pola liberdade”,
das. “Nós temos
ralle unha homenaxe
computados
ao vello militante co- DAVID CORTÓN
máis de 800,
munista Manolo Banun traballo que
rros en San Simón.
tardaremos anos
Tamén teñen previsto facer un mo- antes que de represión xa que “en en rematar. Déronse casos como a
numento no Alto da Condeira, on- Galicia non houbo guerra xa que familia Moreda na que mataron secaeu en poucos días. O que se xe- te membros”, explica Leira.
de se fusilaron 21 persoas.
En Vigo, a Asociación pola Re- neralizou foi unha barbarie fascista
Entre os asasinados destacan
cuperación da Memoria Histórica e un exterminio contra a disiden- o alcalde da cidade, Emilio Marde 1936 prefire falar de xenocidio cia”, asegura o seu secretario, Lois tínez Garrido (PSOE), Enrique

‘A

Blein Budiño, Eugenio Arbones
(prestixioso médico) e Xosé Losada Castelao e Manuel Losada
Castelao, curmáns do autor de
Sempre en Galiza. Os familiares
de Castelao foron detidos no porto cando embarcaban para América e fusilados no mesmo lugar.
Entre as actividades que desenvolverá a asociación destacan
a configuración dunha base de
datos cos represaliados. Tamén
organizarán unha exposición de
50 paneis “co xenocidio de Vigo”. Elaborarán un documental
en convenio cunha fundación da
CIG e levarán a cabo unha campaña de sensibilización polos colexios de secundaria. No eido galego, impulsarán un acto de homenaxe aos guerrilleiros e outro
ás mulleres represaliadas.♦

Nº 1.206 ● Do 12 ao 18 de xaneiro do 2006 ● Ano XXIX

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

En tempos, cando
se producía unha
violación, sempre
aparecía alguén que
apuntaba aquilo de:
“É que van por aí
provocando”. Algo
parecido, noutro
ámbito, é o que
acaba de dicir
Francisco Vázquez, e
o día anterior
Mariano Raxoi, a
respecto das
declaracións golpistas
do tenente xeneral
Mena: “Algo terá o
Estatut cando xera
tanta inquietude”.

S

erá o que poderíamos denominar golpismo constitucional uma parte integrante
do chamado patriotismo constitucional?
Figurará entre os valores do patriotismo constitucional o defender de maneira anticonstitucional a Constituição? A referência, no art. 8
da Constituição Espanhola, às Forças Armadas
(“As Forças Armadas, constituídas pelo Exército de Terra, a Armada e o Exército do Ar, têm
como missão garantir o soberania e independência de Espanha, defender a sua integridade territorial e o ordenamento constitucional”) é algo, que, em principio, deveria ser desnecessário, pois num sistema político constitucional vá de lui même (vá de seu) que as forças
armadas, e não só elas, têm que defender a
Constituição. Se se citam as Forças Armadas
no artigo 8 do texto constitucional talvez tenha
sido com a intenção de lhes dar a segurança
–como o poder fático mais interessado na defesa da unidade da Espanha que são– de que a
configuração territorial descentralizada do Estado nunca porá em perigo tal unidade e advertir a qualquer projeto secessionista, que, em
última instância, tropeçaria não só com o limite da Constituição senão também com o obstáculo insalvável do Exército. Tratava-se de adular as Forças Armadas, ao lhe dar um indevido
protagonismo na defesa da Constituição?
As Forças Armadas não tinham por que ser
citadas na Constituição e, de ser citadas, deveriam ser citadas de tal forma que ficasse clara a
sua subordinação ao poder civil. Isso se teria
conseguido com uma redação do artigo 8, que
indicasse expressamente essa subordinação,
como seria a de que “as Forças Armadas... têm
como missão, sempre baixo mandato do poder
civil democraticamente constituído, garantir...”. Bem é certo que este mandato deduze-se
de uma leitura do texto completo da Constituição, já que o art. 2.2 do texto constitucional
determina que “a soberania nacional reside no
povo espanhol, do que emanam os poderes do

Datos que ofrece
Eugenio Bregolat, ex

XAVIER VILHAR TRILHO

As declaracións do tenente xeneral Mena, suscitan a cuestión da
autonomía militar dentro da Constitución. O autor descrebe os
argumentos que impiden esa actuación como poder capaz de actuar por fóra da soberanía política das Cortes elexidas por sufraxio universal e pregúntase por que só suscita interese dalgúns
militares o constitucionalmente referido á “unidade de España”.
Estado”, o art. 9 estabelece que “os cidadãos e
os poderes públicos estão sujeitos à Constituição e ao resto do ordenamento jurídico”, o
art. 97 atribui ao Governo a direção da política
militar (“O Governo dirige a política interior e
exterior, a Administração civil e militar e a defesa do Estado”) e os artigos 55 e 116, –conjuntamente com a Lei Orgânica que regula os
Estados de Alarma, Exceção e Sitio–, nos que
se estabelece que será o Congresso dos Deputados quem procederá a declarar o estado de sitio a proposta do Governo, o qual designará a
autoridade militar, que, baixo a sua direção,
tenha de executar as medidas pertinentes, para
além da suspensão dos direitos fundamentais,
no território ao que o estado de sitio se refira.
Ora bem, não teria estado de sobra –máxime
num país com tanta tradição de intervenção do
Exército na vida política (reiterados pronunciamentos militares no século XIX e ditaduras militares no século XX, como a de Primo de Rivera e a de Franco, que durou quarenta anos e
antecedente imediato da atual Monarquia constitucional parlamentar)– que na Constituição
em vigor se tivesse feito uma referência ex-

Xosé Lois

Campaña contra a
droga nas portas dos
colexios. Aí vai unha
pista. Na entrada do
colexio La Enseñanza
de Vigo, rúa Ecuador,
hai case todos os días
un cheiro a canuto
que nin nos concertos
de Bob Marley.

Empezou a nova
serie da TVG: A vida
por diante, sobre o
mundo do mar. A
literatura galega non
se achegou moito
historicamente a este
tema. Está ben que a
imaxe lle preste máis
atención. As
posibilidades
dramáticas son
enormes.

Golpismo constitucional

pressa a que as Forças Armadas, na sua atuação
em defesa do ordenamento constitucional,
estão submetidas em todo o caso ao poder civil
democrático, constitucionalmente instituído.
Alguns constitucionalistas imobilistas pensam que a expressão do art. 2 da Constituição
(“A Constituição fundamenta-se na indissolúvel unidade da Nação espanhola, pátria comum
e indivisível de todos os espanhóis”) equivale a
uma cláusula de irreformabilidade da Constituição nesse aspecto e que o art. 8 protegeria, a
maiores, essas notas de indissolubilidade e indivisibilidade da unidade da nação espanhola,
na medida em que pareceria autorizar, por si só,
uma intervenção de motu proprio do Exército
para defender a integridade territorial de Espanha, integridade também considerada intangível pela mesma razão. Não é assim. Tanto
estão submetidas as Forças Armadas à soberania popular que –ainda tendo por missão garantir a integridade territorial de Espanha– estariam obrigadas a mesmo obedecer uma reforma da Constituição espanhola, decidida pelos
dois terços dos membros de duas sucessivas
Cortes Gerais e pela maioria dos votos válidos
exprimidos dos cidadãos em referendo, na que
se reconhecesse o direito de secessão aos habitantes de determinados territórios do Estado ou
a entrega a Marrocos das chamadas cidades
africanas (Ceuta e Melilha) de soberania espanhola. Só unicamente no suposto de que o Governo e o Parlamento estivessem seqüestrados
(como foi o caso dos frustrados golpes militares simultâneos de, por uma parte, Tejero e Milans del Bosch e, por outra, de Armada) e de
que nenhuma outra autoridade, que os pudesse
legalmente substituir, atuasse em fazer um chamamento em defesa da Constituição, poderiam
e deveriam intervir as Forças Armadas (e não
só elas senão também todos os cidadãos) na defesa da Constituição sem necessidade de um
mandato expresso das autoridades civis constitucionalmente competentes para dar tal mandato. O que salvou a Constituição naquela ocasião não foram as Forças Armadas nem o Rei
(como diz a hagiografia oficial de direita e de
esquerda), pois uns militares eram os golpistas,
a maioria deles mantinha-se a expectativa e o
Rei (mando supremo das Forças Armadas, segundo o art. 62 f da Constituição) tardou muiContinúa na páxina seguinte

Cartas

O caso Mena
Na nosa privada hemeroteca vimos un recente (El País 22-112003) recorte no que se pode
ler: “ Pujol considera inadmisíbel que Rajoy queira interferir
en Cataluña sementando medo”. Cando D. Mariano recibía
este reproche era membro do
Goberno do Estado, a súa sementeira, desde a oposición,
continúa realizándose sen recato nin cambio algún. A técnica
paranoide de proxección (PP) é
eficaz e sinxela; trátase de crear
unha pantasma de medo e certos estamentos inmovilistas recólleno nos seus pronunciamentos e os seus “inevitábeis”,
ou “explicábeis” declaracións

serven de testemuño irrefutábel
de que foi o rival político o que,
debido á súa irresponsabilidade, orixinou unha nova crise,
que nada menos pon en perigo
unha difusa e confusa “Unidade
Patria”. Unha gran profusión de

excautivos acérrimos defensores dunha sacrosanta “Constitución” inquédanse dos perigos
que eles propalaron e inflaron.
Ao máximo creador de semellante esperpéntico tótem deberíaselle de ver como animador

Fé de erros
Por razóns alleas ao autor, no artigo titulado Ignacio Olagüe: unha hipótese sobre a orixe do Islam español (ANT, nº 1204) deslizouse unha gralla no parágrafo de entrada, ao aparecer o nome
de España onde debía poñer Galicia. De maneira que o texto correcto dí así: “Hai evidencias dabondo para afirmar que na Galicia medieval non houbo reconquista cristiá, mais o motivo principal é ben sinxelo: nunca houbo conquista musulmá de Galicia”.
Que non a houbese en España, esa é a hipótese de I. Olagüe.♦

honorífico de certas hostes desaforadas, inchas dunha equipa
da capital.
Comentando este acaecer
cun distinguido historiador, dicíame este que as luminarias como D. Mariano deberían ler o
testamento da frustrada e inquisitorial “santa” Dª Isabel de
Castilla no que non se menciona
nin unha soa vez a palabra España, aínda que si unha multitude de Reinos. O meu distinguido amigo informábame tamén
de que certos personaxiños daquela gloriosa época apodaban
despectivamente ao seu egrexio
consorte co título de: “o catalán”, ¡Don Mariano ten unha
longa estirpe ideolóxica.!
Modestamente suxerimos aos
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Vén da páxina anterior

to, de jeito inexplicável, em desautorizar o golpe. A sobrevivência da Constituição naquela altura foi devida a que, ao haverem vários intentos de golpe militar de estratégias contrapostas,
eles se neutralizaram mutuamente e a que, ao
serem afortunadamente televisadas e radiadas
as imagens esperpênticas de um tenente coronel com bigode e tricorne do século XIX, fazendo disparos na mesma sala do Congresso
dos Deputados e tratando inúltimente de tirar
ao chão a um superior, o ancião general Gutiérrez Mellado, botou para atrás a muitos militares titubueantes em apoiar o golpe.
Para além do mais, não deixa de serem revelador que o único que lhes preocupa a certos militares (como no recente caso da alocução do General Chefe da Força Terrestre,
tenente general José Mena Aguado) é a defesa da Constituição só quando consideram que
podem estar em causa coisas como a integridade territorial unitarista do Reino da Espanha, o conceito excludente de nação espanhola
ou o dever único
e exclusivo de
alvo Sotelo conhecer o castelhano.
Não
dissera “Prefiero estão igualmente
a intervir
una España roja prontos
na defesa de outros aspectos da
a una Espanha
Constituição, como seriam os dirota” e alguns
reitos fundamengenerais
tais da pessoa, o
respeito dos proespanhóis hoje
cedimentos democráticos de
parecem dizer
votação, as com“Preferimos una petências das CoAutôEspaña unida a munidades
nomas, o velar
pelo cumprimenuna España
to do respeito dos
constitucional”’ direitos fundamentais na organização e na vida
interior das próprias Forças Armadas, o negar-se a participar
em operações militares exteriores não inspiradas nos mandatos das Nações Unidas nem
orientadas exclusivamente pelos princípios
da ingerência humanitária. Parece como se
preferissem uma Espanha não democrática,
desigualitária social e economicamente, lingüisticamente uniforme, centralizada, súbdita
em política exterior dos desígnios imperiais
dos Estados Unidos de América, em definitivo uma Espanha anticonstitucional, e de recorrer inclusive à intervenção armada não autorizada constitucionalmente, com tal de que
Espanha permaneça sempre unida. Calvo Sotelo dissera “Prefiero una España roja a una
Espanha rota” e alguns generais espanhóis
hoje parecem dizer “Preferimos una España
unida a una España constitucional”.♦

‘C

XAVIER VILHAR TRILHO é Professor Titular da
Universidade de Santiago de Compostela.

A televisión que merecemos
XESÚS CONSTELA DOCE
enso que non aporto nada novo se digo propio senón tamén para a súa exportación.
que a programación da nosa “canle auto- Hai profesionais con solvencia abondo no panómica” hai que collela con pinzas porque ís para poder darnos a coñecer polo mundo.
Para cando a produción de documentais sobota un cheiro que abafa. Agás cinco ou seis
programas as máis das veces botados a horas in- bre os personaxes máis senlleiros da nosa histotempestivas e varias series de produción propia ria e a nosa literatura, que fuxan do enxebrismo
elaboradas con moito acerto e moita profesiona- e do folclorismo? Para cando espazos que sailidade, o resto é de xulgado de garda, por non ban retratar o país dende todos os puntos de visdicir directamente de colector do lixo, un aten- ta posíbeis (natureza, xeografía, cultura...) para
tado contra o bo gusto e, o que é máis triste, con- que poidamos interpretar a nosa sociedade sen
tra a cultura e mesmo contra a lingua propias, un estarmos a tragar estereotipos? Para cando aprograve delito nunha Compañía creada para o seu veitar o amplo abano de posibilidades que ofrecen a música en galego e a música
fomento e mais a súa defensa. Regalega para facer programas musialmente sigo sen comprender o
que poden aportar ao país personae a xente cais de calidade?
Quizais sería unha boa idea a
xes asiduos da casa do estilo de
a identifica
inauguración dunha segunda canIsabel Pantoja ou El Fary, quizais
le para primar nela unha programáis interesantes nalgún docucomo
mación máis cultural ca na primental sobre etnografía doutras terras que nun espazo que, por des“A Galega” meira, dedicada maioritariamente
a espazos de lecer e entretemento.
graza, os converte en protagonistas
a que vén esa
Á Televisión Galega sóbralle
en detrimento de grandes artistas
sóbralle “teledo país presentados como músicos
obstinación autocompracencia,
gaita” (resesa versión dos “Coros
de segunda.
y Danzas” franquistas e fraguisChegou o momento de darlle
en chamala
tas). Sóbranlle a misa dominical e
á Televisión Galega un bo lavado de imaxe para facer dela, de
“Televisión as “gayosidades”. Sóbralle hiperenxebrismo. Sóbralle esa odiosa e
cara á cidadanía, un símbolo
de Galicia”? continua relación establecida denmáis do novo país que está a forde os comezos da súa andaina enxarse, un elemento identificador
tre o máis rancio de nós mesmos e
do novo rumbo que disque está a
un mal entendido “sentir galego” que non é outomar o goberno da Xunta.
Para comezar eu proporía un cambio de tra cousa que a morea de caspa baixo da cal quinome e tamén de logotipo. Hei recoñecer que xeron facernos afogar. Sóbralle castrapo. Sóbrasempre me molestou esa teima dos presenta- lle “xente mona” que agacha a súa incompetendores e directivos da Compañía en chamarlle cia para comunicarse nunha lingua correcta bai“Televisión de Galicia”, cando ninguén, abso- xo varias capas de maquillaxe... A lingua non
lutamente ninguén, a coñece por ese nome. Se pode nin debe maquillarse e os medios de coa xente a identifica como “A Galega” a que municación teñen a obriga de daren exemplo de
vén esa obstinación en chamala doutro xeito? corrección no seu uso. A Televisión Galega deNo que respecta ao logotipo vexo o cam- bería de intentar converterse nun signo de idenbio aínda máis necesario e urxente. Cumpre tidade máis aló das nosas fronteiras, un símbolo
que desapareza dunha maldita vez esa gaivo- de unión entre todos os galegos espallados polo
ta coas ás abertas que tan horrenda semellan- mundo, un motivo de orgullo para aqueles que
za garda co logotipo do PP e que fai pensar están fóra, un xeito de exportarnos nós mesmos
que seguen a dirixila os mesmos que ao lon- a todos os recunchos do planeta tirando proveigo de tantos anos se encargaron de mani- to das oportunidades que brindan Internet e as
pulala con saña até convertela no que agora comunicacións vía satélite.
A Televisión Galega ten que ser necesariaé: un obxecto decadente que sobrevive de
costas á sociedade que paga o seu sustento. mente un espello no que a imaxe do país real e
A estas alturas dou por sentado que todos cotián poida reflectirse con orgullo. Para cando
estamos de acordo en que a lingua non pode un documental (ou un feixe deles) sobre o fepermitirse o luxo de seguir a perder falantes, nómeno de “Nunca Máis” nunha emisora que
polo que é necesario que se prime a progra- aínda tiña que pedir desculpas polo tratamento
mación de espazos que atraian á mocidade pa- que fixo dun dos temas que máis alarma causou
ra lle facer ver a parte máis activa e innovado- na cidadanía galega nos últimos tempos? O día
ra da sociedade que lle tocou vivir: a cultura que iso aconteza pensarei por fin que o país
galega nos seus aspectos máis fértiles e máis mudou realmente, que o cambio é moito máis
dinámicos (teatro, música, audiovisual...). ca un mero espellismo e que collemos un novo
Cumpre producir programas que poidan com- rumbo para nos pór á altura dos tempos.♦
petir no mundo da televisión internacional,
XESÚS CONSTELA DOCE é escritor.
elaborados con mestría non só para o consumo
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dirixentes do ERC que lle reserven algunha medalla “ad hoc” ou
título honorífico para os preclaros
dirixentes de PP, dado que o rebote electoral obvio das súas tomas
de posición serven soamente para
que moitos electores cataláns traten de distanciarse ao máximo de
posicións tan belixerantes, arcaicas, e involutivas como as de
D. Mariano e o seu Partido.♦
J. PÉREZ OYA
jperezoya@mundo-r.com

Xustiza para
a pesca deportiva
Decenas de manifestacións nunha grande cantidade de vilas e

cidades de Galiza, como Ribeira, Bueu, Vilagarcía, Vigo, Santa María de Oia, Ferrol, Santiago, A Coruña, etc. Reunións
constantes con responsábeis da
administración; queixas e recursos ante as autoridades e organismos competentes; infinidade
de reunións e contactos entre as
diferentes asociacións e colectivos, até ter que acudir aos tribunais de xustiza. Todo iso para
conseguir a derogación do Decreto 211/99.
Por fin os pescadores deportivos de Galiza poden estar
de noraboa pois que o Tribunal
Supremo anulou o Decreto que
proibía a captura do polbo. A
Consellaría de Pesca nunca tivo en conta ás organizacións de

pescadores deportivos ao elaborar o Decreto regulador e
agora o Tribunal matiza que a
proibición “non estaba motivada”. Durante estes últimos seis
anos os pescadores deportivos

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

foron sancionados impunemente e perseguidos, coa imposición de fortes sancións administrativas, incautación de embarcacións e depósito de fianzas importantes. A Consellería
de Pesca actuaba contra eles
como se fosen auténticos delincuentes e agora terá que devolverlles os pescadores todo o
importe das sancións administrativas, cos recargos de mora
correspondentes.
Fíxose xustiza cos pescadores deportivos. Xa poden dedicarse á pesca do polbo sen temor
á que incumpran a lei e sexan infractores.♦
XOSÉ MANUEL PENA
(RIBEIRA)

embaixador de
España en China:
“Durante moitos
séculos a economía
chinesa foi a maior
do mundo. En 1820
supoñía o 28,7% do
PIB global (India
16%, Francia 5,4%,
Reino Unido 5,2%,
España 1,9%,
Estados Unidos
1,8%). En 1978,
cando Deng
Xiaoping lanzou a
política de reforma
económica e
apertura ao exterior,
caera ao 2,3% (...).
Desde 1978 a 2004
o PIB multiplicouse
por nove”. (La
Vanguardia, 4 de
xaneiro).

A policía municipal
de Lugo vén de ser
equipada con
material
antidisturbios. Será
que teñen medo de
que se subleve
Cacharro.

O cava catalán
aumentou as vendas
grazas á maior
compra dos propios
cataláns, pero tamén
a outro fenómeno:
os cidadáns que
fixeron boicot
compraron cava de
Rueda e de
Extremadura e estes,
como non tiñan
produción abondo,
o que fixeron foi
adquirilo ao por
maior a Cataluña.
Ou seña que os que
fixeron o boicot
acabaron mercando
cava catalán igual,
pero máis caro.♦
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tervención do Exército en defensa da unidade de España (La
Voz de Galicia, 10 de xaneiro).
“A historia militar de España é
a que é e disparouse a alarma
(...). É evidente que non é nin
pode ser o Exército o que marque as condicións da súa hipotética intervención (...). Dado
que o Estatut se atopa en trámite parlamentario, a simple mención desa posibilidade supón
que algún mando do Exército
entende a democracia española
como unha democracia vixiada. Iso non o pode aceptar ningún país. E menos, un país coas
experiencias de España (...).
Coa mesma claridade, hai que
dicir que o xeneral Mena mencionou a bicha. Por moito que
tapemos os ollos coa alusión á
disciplina, o artigo 8 está aí”.♦

O rei saúda a Evo Morales.

O xersei
de Evo Morales
El País (8 de xaneiro) informa
sobre as cualidades do xersei
que exibiu na súa xira por varios paises o presidente electo
de Bolivia, Evo Morales. “Alí
foi Morales lucindo a súa multicolor chompa (así lle chaman
ao suéter ou xersei en Bolivia),
igual que o veu facendo sempre. Na tradición altiplánica as
chompas son tecidas polas nais
ou as irmáns e o feito de que
Morales faga dela a súa principal prenda protocolaria vese
como un aceno máis de sinxeleza. Na rexión andina que
comparten Bolivia e Perú
abrazando o Lago Titicaca e a
Cordilleira Real Andina críanse ademais das arrogantes llamas, outros camélidos como a
alpaca e a vicuña. Coas súas
las técense unhas magníficas
prendas que no caso das crías
de alpaca e as vicuñas son cotizadísimas no mercado norteamericano. Sueters de alpacababy poden ser adquiridos pagando centos de dólares, nas
tendas de luxo dos máis caros
hoteis do Perú e Bolivia. Gorros, bufandas, lubas... de vicuña comparten escaparate na
luxosa Quinta Avenida neoiorTenente-coronel Mena.

quina. As comunidades indíxenas que elaboran estes produtos afastadas da urbe máis
achegada por horas de intransitábeis pistas de coios e terra,
non reciben máis que unha mínima parte desas ganancias”.♦

O xeneral
Mena e
a casa de
tócame Roque
X.L. Barreiro Rivas comenta
en La Voz de Galicia (9 de xaneiro) a polémica do militar
que se pronunciou contra o
proxecto de Estatut de Cataluña. “O xeneral Mena asumiu
un papel que non lle corresponde, e na súa referencia á
función constitucional do
Exército implicou un feito político que queda fóra da súa
competencia e exorbita a súa
responsabilidade. Por iso hai
que cesalo de forma fulminante (...). Aínda que tamén hai
que preguntarse até cando vai
ser posíbel que calquera fale
no nome do Rei sen que o Goberno redacte discursos e faga
o ministro correspondente responsábel do dito. Porque as

delegacións rexias estanse a
converter netes país na casa de
tócame Roque. Mais, o que dixo Mena dío a Constitución,
cuxo artigo 8 convértenos
nunha democracia tutelada. O
feito de que resolveramos ese
problema cunha lectura benévola e progresista non quere
dicir que non seña lícito lelo
da forma literal e sobre o contexto de presión co que foi escrito, baixo a atenta ollada dun
Exército cheo de golpistas. E
por iso clama ao ceo que se esteña a formular unha reforma
constitucional que, a base de
mudar os inválidos polos discapacitados, e de asegurarlle a
Coroa a Leonor, deixe sen tocar o artigo 8, manteña a pena
de morte, aínda que a suspendese o Código de Xustiza Militar, e estableza a irresponsabilidade do Rei en forma de
inmunidade absoluta”.♦

O Exército e
a democracia
vixiada
Fernando Ónega tamén se refire ao pronunciamento de Mena e ao famoso artigo 8 da
Constitución que autoriza a inMarines norteamericanos no Irak.

A guerra
do Irak,
unha ruína
económica
Paul Wolfowitz, cando era subsecretario de defensa norteamericano (agora é presidente do
Banco Mundial), teorizou que
ia ser o propio Irak, co petróleo,
o que ía financiar a súa propia
reconstrución. Pero a realidade
comeza a ser vista de modo diferente, e non só porque o país
non dea recuperado o seu nivel
de produción de crúo anterior.
O premio Nobel Joseph Stiglitz, en declaracións a La Vanguardia (11 de xaneiro), calcula
en 1,03 billóns de dólares o custo da guerra de Irak para a economía dos Estados Unidos. Segundo un estudo presentado esta semana, só en operacións militares até finais do 2005 os norteamericanos gastaron 251.000
millóns de dólares. Mais isto é
só a punta dun iceberg moi fondo, segundo Stiglitz. “Formulando unha hipotética retirada
de tropas no 2010, o nobel prevé un gasto adicional en operacións militares de, cando menos, 200.000 millóns máis. A isto hai que sumar o custo que supón o aumento do gasto en defensa, que rebasará os 100.000
millóns de dólares, incrementado polas subas dos salarios e outros custos precisos para com-

bater o descenso de recrutamento. Tamén hai que sumar os custos médicos a longo prazo de
coidar os 16.000 feridos
–40.000 millóns de dólares—, e
as prestacións por minusvalía
dos veteranos feridos —outros
37.000 millóns–, así como o
custo adicional do tratamento
das lesións cerebrais (que na actualidade padecen 3.200 veteranos), cuxo custo acadará 14.000
millóns de dólares”. Así, Stiglitz calcula que o custo mínimo orzamentario da guerra até o
2010 acadará uns 750.000 millóns de dólares. Mais iso non é
todo. Hai que engadir custos
económicos, nomeadamente a
perda de capital humano pola
baixa de máis de 210.000 traballadores membros da reserva
despregados en Irak desde o
2003 e polos traballadores feridos ou mortos (aínda que é certo que os soldados procedentes
do paro xa eran un custo). Aténdose a cálculos das aseguradoras gobernamentais, os economistas supoñen que unha vida humana vale seis millóns de
dólares, e polo tanto, o custo
económico da morte de soldados e contratistas xa rebasa os
12.000 millóns. Entre o 2003 e
o 2010 prevén que se acaden os
23.000 millóns. As multinacionais terán un custo en capital
humano de 80.000 millóns de
dólares até o 2010 e a destrución de aparatos militares, uns
89.000 millóns. Por todo isto, o
custo orzamentario e económico da guerra até o 2010 ascende
a 840.000 millóns de dólares.
Finalmente hai que engadir o
custo macroeconómico. Aínda
que a guerra en Irak non trouxo
a estanflación –combinación de
baixo crecemento e inflación–
rexistrada durante a guerra do
Vietnam, si supuxo unha desviación do investimento e desatou subidas do prezo do petróleo. Unha parte significativa do
prezo do crúo é achacábel á
guerra. Primeiro pola redución
da oferta iraquí e, segundo, porque lonxe de difuminar a incertidume, como prevera o FMI no
2002, a guerra intensificouna. A
guerra foi incondicionalmente
mala para a economía; sen ela o
investimento sería máis alto e o
défice máis baixo. Agregando
este custo macroeconómico
chégase a un custo mínimo estimado da guerra até o 2010 de
1,03 millóns de dólares”.♦

Latexos
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Fala
un golpista
X.L. FRANCO GRANDE

O

discurso do xeneral
Mena, sen a menor
dúbida, é o dun
golpista. Pero dun golpista
tan trasnoitado que nin se decata do país en que vive, nin
das leis polas que se rexe (as
que el coida que pode
interpretar á marxe dos tribunais), nin sequera das
funcións que a lei lles atribúe
aos da súa profesión. Xusto
por iso quixeramos pensar
que o seu caso se reduce a un
suposto illado e que,
ademais, os seus
compañeiros rexeitan. Porque
resulta ben ridículo.
O peor do caso é que o
tal xeneral cre o que di, está
convencido de que debía
dicir o que dixo e que moitos
non militares pensan –é un
dicir– como el pensa. Isto si
que é moi grave. Porque manifesta a escasa cultura e mínima instrución que en xeral
ten a nosa sociedade. ¿Que
instrución se dá nos nosos
centros escolares ou nas academias? ¿Como é posible
que os niveis culturais, en
xeral, sexan tan baixos nunha
sociedade moderna?
En parte, estamos diante
do resultado lóxico dun
desleixo, ou non tan desleixo,
que temos denunciado máis
dunha vez: o de ter renunciado os nosos políticos –aquí e
tamén fóra de aquí– a unha
das máis nobres funcións que
a política tivo sempre, como
é un certo labor de pedagoxía
cívica. A premente urxencia
do voto desprazou hoxe
calquera outra preocupación
política. A isto conságraselle
todo o esforzo, toda a estratexia e cantidades inmensas de
diñeiro. E, por agora, non se
albisca solución.
Que todo iso lle pareza
natural ao PP, que este diga
que esas cousas pasan porque
ZP se dedica a xogar á ruleta
rusa co Estatut, non deixa de
ser unha ignominia, das peores que a nosa decencia
democrática tivo que aturar.
¿Que clase de demócratas son
eses que pensan que un texto
legal non se debe debater no
Parlamento, e máis cando foi
aprobado polo 90 por 100 do
Parlament? Son demócratas
que non queren falar, ou sexa,
o máis oposto á esencia mesma da democracia.
Velaí, ademais, o caso
dunha sociedade bastante inculta e un partido que remexe ao chou nesa incultura e
nos seus máis baixos instintos, e por iso mesmo con tan
febles defensas: o futuro,
polo que se ve, vai ser moi
imperfecto. E tamén perigoso. Ese é o patriotismo da
espantosa dereita que hoxe
ornea neste país. E dos que,
como o alcalde da Coruña,
fan todo o que poden por
axudarlles. Porque é tan
facha coma eles.♦

Pilar Rojo.

AGN

Descartados Figueroa e Negreira
ao decidir que o cargo sexa exclusivo

Pilar Rojo opta á secretaría xeral
do PPdeG
A. EIRÉ
Xa sabemos o perfil que terá o novo secretario xeral do PP: “en
exclusividade, con experiencia no Goberno e na oposición e de
enteira confianza de Alberte Núñez Feixóo”. O que aínda non se
sabe é o nome. Pero si que os dous que máis soaban para o posto, Xosé Mª Figueroa e Carlos Negreira, quedaron descartados.
Pilar Rojo, ex conselleira de Familia, podería ser a designada.
Alberte Núñez Feixóo xa sabe
quen vai ser o novo secretario do
PPdeG, afirman algunhas persoas que ocuparán os 20 postos da
Comisión Executiva. Aos integrantes deste órgano, que está
practicamente pechado, xa lles
comunicou a súa decisión de incluílos na dirección o que vai ser
novo presidente do PP na Galiza.
O que non lles dixo é quen vai ser
o secretario xeral. No último Comité de Dirección “nin sequera
se falou do tema”, afirman varias
fontes consultadas. Núñez Feixóo si que deu algunhas pistas.
Será unha persoa que “leve
moitos anos militando no partido”. “Que teña experiencia tanto
no Goberno coma na oposición”.
E outra condición que aclara
moito máis os posíbeis candidatos: “que teña como dedicación
principal e, se pode ser, exclusiva, a secretaría xeral do partido”.
Esta característica levou a
que Feixóo descartase a Xosé Mª
Figueroa e a Carlos Negreira, as
dúas persoas que máis soaban
para este posto. Figueroa é concelleiro en Vigo e voceiro municipal, vicepresidente da Deputación, encargado dos temas urbanísticos, a súa dispoñibilidade é
máis ben escasa.
Negreira, a persoa que soou
con máis forza para o posto pola
súa proximidade a Feixóo, é o
número dous de facto na Coruña.
Afírmase que pode ser o candida-

to do PP á alcaldía na capital coruñesa, onde se vai desatar unha
verdadeira batalla política co actual voceiro, Rodríguez Corcoba.
Hai outras dúas características que terá que posuír a novo
secretaría xeral: ser de auténtica
confianza de Núñez Feixóo e estar entre os 20 membros elixidos
para a Executiva. Facendo un repaso con algunhas destas 20 persoas, aínda que todas afirmaron
descoñecer quen podía ser o candidato ao teórico segundo posto
no organigrama do PP, sempre
saía Pilar Rojo como unha persoa con moitas posibilidades.
Unha persoa próxima a Raxoi
A ex conselleira de Familia no
último Goberno do PP posuiría
todas as características antes expostas. Ten experiencia no Goberno e na oposición, non ten un
papel relevante no Parlamento,
non ocupa ningún posto clave no
organigrama provincial ou municipal, é un valor en alza do partido... Ademais, é unha persoa próxima a Núñez Feixóo, de quen
foi número dous nas últimas autonómicas por Pontevedra.
A todo isto habería que engadirlle que Rojo é do círculo máis
íntimo de Mariano Raxoi, co seu
marido Díaz Grande, un arquitecto coma ela que levou a dirección
das obras da Cidade da Cultura.
Sería un importante golpe de

efecto, recoñecen algunhas persoas da dirección do PP, non só
por ser unha muller, senón por
ser nova e supoñer un relevo xeracional.
O único que non cadraría co
perfil desta candidata é a petición de Xosé Luís Baltar para
que a persoa designada teña “un
papel relevante na confección
das listas electorais, sobre todo
nas municipais”. Contradí, con
estas palabras, o expresado anteriormente por Núñez Feixóo.
Arriscaríase o presidente da
deputación de Ourense a pedir
máis funcións para o novo secretario xeral se non é da súa confianza? Semella raro. Pero Baltar
insiste en que non vai revelar o
nome por que é “unha decisión
persoal do novo secretario xeral”.
Nalgúns círculos do PP especulouse coa posibilidade de que
no acordo Baltar-Feixóo estivese
tamén pactado un posto pola o fillo do barón ourensán, deputado
autonómico. Podería ser este posto o de secretario xeral? Chegará
a pluralidade que Feixóo anunciou para a dirección a tanto?
Un cargo pouco agradecido
Habería que preguntarse cales
son as causas das dificultades que
teñen no PP para atopar unha persoa idónea para este posto. Núñez
Feixoo anunciou que o daría a coñecer xa hai unha semana, pero
aos tres días do comezo do congreso aínda o descoñecen moitos
dos que van conformar a dirección do partido, se é que xa está
decidido, como afirman outros.
O primeiro factor é, sen dúbida, que o posto de secretario xeral perdeu peso dentro do partido

ao nomear a Xosé Manuel Barreiro como vicepresidente. Un
peso que aínda minguou máis ao
perder o PP o poder.
Ante esta situación, o de secretario xeral non sería o cargo
número dous en importancia no
partido, senón máis ben “o posto
de quen se come todos os marróns”, en palabras dun membro
da próxima dirección popular.
Sería o encargado de “loitar cos
alcaldes que, agora, non teñen a
quen darlle a lata”.
A falta de peso do cargo, habería que engadirlle que a estrutura provincial, finalmente, aínda
vai pesar moito máis no PPdeG
que a galega. Polo tanto, ningún
cargo, comezando por Barreiro,
quere perder o poder provincial
ou local para dedicarse ás funcións organizativas do partido.
Será tamén o encargado das finanzas, función que levou o actual secretario xeral, Xesús Palmou, ao cargo? Se fose así, a escolla sería aínda máis difícil, pero
básica para o control do partido?
Todo aquel que ten un certo
poder propio no PP négase a sacrificalo en aras dun posto no
que, finalmente, vai exercer como un delegado do presidente
que é quen realizou o pacto cos
distintos grupos existentes no interior. A súa capacidade de manobra interna vaise ver minguada.
Así que só aqueles dirixentes
que non teñan peso territorial ou
que sexan uns segundóns no seu
grupo, aceptarán o cargo de secretario xeral. Mais cando Feixóo vai saír tamén investido como próximo candidato á Xunta e
non só como presidente do PPdeG. Algo que non estaba previsto decidir aínda neste congreso.♦

Nº 1.206 ● Do 12 ao 18 de xaneiro do 2006 ● Ano XXIX

Firmes!
XOSÉ MANUEL SARILLE

Q

ue hai de novo en España? Nada, que non
é pouco, respondía
con innegábel sarcasmo José
Bergamín, hai moitos anos,
cando os espadóns medraban
como os cogumelos, os pistoleiros aplicaban a lei de fugas
e outros deste lado queimaban
igrexas para desafogar, que tamén hai que dicilo.
Que hai de novo en España? poderiamos preguntar hoxe, e a resposta sería a mesma:
nada, que non é pouco. Leva
razón Xosé Blanco cando di
que a dereita cabalga cara ao
pasado, porque reaparecen outra vez, a estas horas, os generalitos, os Tirano Banderas
dos últimos dous séculos da
historia española, os Pavía, os
Sanjurjo, os Galán tamén,
(aínda que ese viñese do
revés), e porque retornan os
vellos fantasmas e na prensa
volvemos buscar a ubicación
da Mecanizada Brunete, que
se continúa coa sede en
Sevilla ou en Valencia.
Temos a sorte de que os
Santos Banderas de agora son
moi novos e non pasaron
polas guerras de África, as que
converteron en grandes criminais os sublevados do 36. Pero
lémbrannos igual o estilo golpista, agaritado, tripeiro, que
nos acompaña sen paréntese
desde que se foi Napoleón.
Alguén dixo que a
histeria que vive actualmente
o Estado Español produce
desesperación pero non é
grave. Pode ser, mais nese
galope cara ao pasado, o PP
ten cada vez maiores
semellanzas coa vella CEDA,
aquel partido inzado de
protofalanxistas e oportunistas, cunha cúpula desexosa
de empurrar a legalidade e de
apartar a chusma do poder,
que para iso posuíron sempre
a propiedade do cortijo, por
dereito de sucesión.
Sexa como for, o momento
resulta emocionante. Con dúas
posíbeis saídas que a
continuación se explican
como se isto fose unha aritmética. A primeira consiste en
que se pacte o Estatut e que
España non se desfaga, entón
o PP sufriría unha forte crise
electoral por esa cabalgada cara á extrema dereita. Nese caso, mentres o PP retorna para
o centro perdido, aparecería
un partido ultra escindido, organizado polos irrecuperábeis.
Pola contra, coa derrota
estatutaria en Cataluña e sen
paz en Euskadi, aparecería
José Bono, licenciado de Tierra Caliente, mandando no
PSOE, e seguiriamos indo
para atrás, aprobando unha
reforma electoral liquidadora
dos nacionalismos. Fundaríase así un novo turnismo no
que Raxoi faría de Cánovas e
Bono de Sagasta, tal como di
o rumor. Iso si que é LSD e
non o de Albert Hofmann.♦

P. CONDE

María Xosé Rubio
‘Queremos desfacer
o entramado das fundacións e disolvelas’
PERFECTO CONDE
Médica de profesión, a actual
conselleira de Sanidade, María
Xosé Rubio, leva case toda a
súa vida profesional adicada a
xestionar a sanidade pública.
Nesta entrevista dá un completo repaso ao actual estado
da situación sanitaria galega.
Acaba de anunciar que se vai
garantir a práctica do aborto
no Plano de Atención Integral
da Muller, quere isto dicir que
até agora estaba destendida
esta cobertura?
Na miña comparecencia no
Parlamento, a mediados de novembro, xa anunciei que dentro
das estratexias da Consellaría
queriamos ofrecer un Plano Integral de Atención á Muller porque considerabamos que a muller fora esquencida, e que todas
as súa etapas vitais requerían
unha atención específica e especial dentro da asistencia sanitaria. Dentro desas etapas, contempladas pola Lei do Aborto,
está a realización dos abortos legais no sistema público. En Galicia, cando se fai o aborto dentro das primeiras doce semanas
e media, lévase a cabo fundamentalmente en centros privados, tanto de Vigo como da Coruña, e, a partir das doce sema-

nas e media, en Vigo e Ourense.
O resto dos casos mandámolos a
unha clínica privada de Madrid.
Tamén hai algúns casos de malformacións diagnosticados polo
hospital de Vigo, pero o conxunto do exercicio deste dereito
mandámolo a clínicas privadas.
E iso por que?
Porque hai obxección de
conciencia dos xinecólogos que
non se formulan afrontar esta neceidade. Estamos no século
XXI, dende a Lei de Aborto pasaron máis de vinte anos, a situación segue aínda así e ás mulleres hoxendía diagnostícannos as
malformacións fetais cunha precisión impresionante e podemos
decidir se queremos ou non
afrontalas. Despois de darnos
pelos e sinais desa malformación
fetal, ese mesmo profesional enmudece cando hai que afrontar
unha intervención cirúrxica que
non é de alta tecnoloxía. A min
iso non me parece xusto e é o
que tratei de expresar diante dun
colectivo de médicos para indicarlles que teñen que dar ese paso para que a sanidade sexa a
que corresponde ao día de hoxe.
Hai que afrontar esa obxección
de conciencia que eu penso que
non corresponde a unha xeneralidade dos médicos. A Consellaría de Sanidade ten que dar este

paso amparando e motivando todos os profesionais que queiran
dar o paso adiante do aborto.
Son especialmente obxectores os médicos de Galicia?
Eu non teño esa impresión. É
un mal de toda España. De feito,
aos centros privados de Madrid
acoden mulleres de todas as comunidades autónomas. O que
pasa é que a un goberno progresista como o de agora tócalle
afrontar isto e dicir que debemos
facer os abortos legais nos nosos
centros públicos.
Vostede só leva cinco meses
de conselleira, pero moito tempo adicada á xestión pública da
sanidade. Como está a sociedade galega de sa ou de enferma?
É unha sociedade envellecida. Non é que sexa especialmente insá, pero si é certo que temos
certas enfermidades previsíbeis
nas que non estamos nos primeiros postos dentro das comunidades do Estado. E non debería ser
así porque o noso sistema sanitario é tan bo como o de calquera outra comunidade. Porén,
esas enfernidades previsíbeis
como crises cardiacas, isquemias, etc., cecais polos nosos
hábitos de vida, non nos dan unha boa situación. Debemos fomentar moito a previsión desas
enfermidades.

Fala de hábitos de vida. Acaba de entrar en vigor a nova lei
do tabaco. Como vai transcorrer a súa aplicación en Galicia?
Como no resto das comunidades. Eu penso que todos os temores que podía haber acerca de como pode ser o cumprimento desa
lei van ir morrendo. A sociedade
é máis madura do que parece. É
certo que crea problemas porque
os fumadores consideran que se
lles están limitando espazos, pero
tamén o é que había unha gran
colectividade non fumadora,
máis ou menos tolerante, que ten
a súa necesidade de respecto. Eu
penso que é unha boa lei que pode axudar a deixar de fumar.
Vostede mesma foi fumadora algunha vez ou non?
Fun fumadora até o 1993.
E como lle vai sen fumar?
Estou encantada porque sentín que me liberaba da escravización do paquete de tabaco e de
estar pendiente de ter lume.
O de ter unha poboación
altamente envellecida, sobre
todo na Galicia interior, como
repercute sobre o estado sanitario dos galegos?
O envellecemento leva consigo unhas patoloxías crónicas que
non son malas en si mesmas. Non
por sermos unha poboación lonxeva debemos presentármonos
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como un factor negativo. É bo vivir moitos anos e o feito de que
esa cronicidade de patoloxía tamén corresponde a que a medicina e a propia lonxevidade da xente fan que as enfermidades non
quebren a vidas das persoas. Polo
tanto, ese é un factor que debe
presentarse como positivo. O que
si é certo é que ten a súa repercusión na asistencia sanitaria porque se os sitemas sanitarios anteriores estaban contemplados
practicamente para poboación activa, agora temos que pensar tamén en que as persoas maiores
teñan unha boa calidade de vida e
incrementen a súa existencia. Todo iso repercute na factura farmacéutica, nos ingresos hospitalarios, etc. Temos centros, como en
Lugo e Ourense, nos que máis do
40 por cento dos ingresos corresponden a maiores de 65 anos.
Padecemos os galegos enfermidades que non teñan a
mesma repercusión noutros lugares do Estado e de Europa?
Penso que non. É certo que
temos unha maior incidencia en
meninxite, pero tampouco é moito máis elevada ca noutros lados.
Un tema que trae os pacientes polo camiño da amargura é o das listas de espera.
Cal é a situación actual?
Se estudamos o que hai nas
listas de espera, primeiro hai que
deixar claro que os procesos urxentes non están en lista de espera. Todos os procesos que non poden esperar prográmanse antes.
Quedan en lista de espera todos os
procesos programábeis que corresponden a prioridades menores
e aí estamos retrasados, como no
conxunto de España, en cataratas,
hallux-valvus que son os xoanetes, varices, unha serie de procesos menores de cirurxía xeral e algúns de traumatoloxía que non
son os que afectan especialmente
a calidade de vida. No fondo destas listas, tamén hai procesos que
afectan a calidade de vida e aí é
onde temos que facer un esforzo
importante, pero evidentemente
tamén temos que ter claro que algúns deles non son procesos urxentes. Dito isto, é evidente que a
demora dunha intervención cirúrxica produce malestar social porque dá a sensación de que non se
soluccionan os problemas. Temos
que abordalo con moitas medidas
e moitas alternativas, se descartar
ningunha. O aumento da eficiencia nos hospitais e a aplicación de
fórmulas que permitan incrementar a actividade dos especialistas e
aproveitar mellor os recursos, tamén os privados, son imprescindíbeis. Será un conxunto de medidas o que nos faga ir progresando.
O que pasa é que non vai ser iso
de que en seis meses suprimimos
as listas de espera. Non é posíbel
rematar coas listas de espera, pero
si facer que a tendencia vaia diminuíndo. E logo hai outro problema nas listas de espera, a variabilidade da súa indicación. É dicir,
hai tanta variabilidade ás veces
dun hospital a outro que non ten
explicación científica, e sobre iso
tamén hai que lograr un consenso
cos profesionais. Non se trata de
indicar por indicar. Hai que indicar no momento en que é precisa
unha intervención. As varices poden ser molestas para unha persoa, pero para outra non. Unha

persoa pode pensar que esteticamente non lle gusta ter varices,
pero outra persoa pode non ter ese
problema. Ás veces, esa variabilidade non está axustada.
O PP di que o actual goberno non fixo nada e que as
listas de espera están a medrar. Que di vostede?
O PP, no mes de xuño do ano
pasado, tiña coñecemento de que
había 7.000 pacientes na lista de
espera dun centro de Vigo sectorizado, polo tanto do Sergas, que
non oficializou porque lle empeoraba a demora médica de 60 días un mes antes das eleccións, e
iso non lle interesaba. Por outro
lado, nós pensamos que non é lóxico maquillar as listas de espera. O feito de sacar as publicacións o 30 de xuño e o 31 de decembro facía que os hospitais,
para chegar aos obxectivos que
se marcaban, maquillaran as listas. Agora, nós dimos instrucción de que iso non se faga. Por
tanto, o que antes estaba maquillado agora aflorou. A partir de

aí, temos que ver se incrementamos ou non as listas. Evidentemente, estamos a traballar para
rebaixar as listas de espera.
Ampliaranse no futuro
próximo os horarios de atención sanitaria, quirófanos por
exemplo, para reducir as listas
de espera?
Temos que optimizar a utilización de recursos e, dende logo, hai que pensar na prolongación de xornadas e ter actividades mañá e tarde. Cos recursos
dispoñíbeis no mercado e con
todas as alternativas posíbeis,
hai que ver o que se pode facer.
No mes de decembro xa pedimos aos reponsábeis hospitalarios que nos digan o que pensan
que se pode facer. Hai que utilizar e dar marco legal a todas as
alternativas posíbeis.
A este respecto, acepta vostede un obxectivo marco para
finais desta lexislatura?
Podía ser o de reducir á espera a un máximo de 40 días. Tamén é certo que se marcou este

obxectivo cando aínda non se
coñecía o que pasaba con Povisa
de Vigo. Non é moi doado fixar
un obxectivo óptimo porque non
todo é igual para un patoloxía ou
para outra. Unha espera media
de 40 días sería moi razoábel.
Están os nosos hospitais e
centros de atención primaria
debidamente dotados de persoal e medios técnicos?
A atención primaria ten recursos humanos deficitarios nalgunhas áreas. Algúns destes centros
están sobrecargados de pacientes
e temos que facer un esforzo para
incrementar o persoal sanitario.
Xa o fixemos contratando profesionais para a atención primaria
porque consideramos que o tempo de atención médica debe ser
digno. Poden ser dez minutos,
quince ou cinco, o que necesite o
paciente. Pero non abonda con incrementar os recursos humanos,
tamén hai que incrementar a tecnoloxía. A atención primaria ten
que ser moito máis resolutiva. Os
médicos de atención primaria po-
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‘Galiza está preparada para atender
unha posíbel epidemia de gripe aviar’
Ten o panorama sanitario galego algunha ameaza preocupante? Por exemplo, algo que
poida ter que ver co temido virus das aves ou coa reaparición
do mal das vacas tolas?
O das vacas tolas é un tema
moi controlado que hoxe non debe
preocuparnos porque, a raíz do
problema puxéronse en marcha
dispositivos que practicamente fan
imposíbel que non se detecte a
tempo un animal con ese mal. Fomos unha comunidade moi afectada e, polo tanto, agora os mecanismos de saúde pública funcionan
correctamente acerca deste tema.
No tema da gripe aviaria somos un
país do primeiro mundo e contamos cunha sanidade que é das mellores de Europa. Polo tato, de chegarnos o problema, estariamos en
considicóns de afrontalo moito
mellor cos países do terceiro mundo. Por outro lado, no conxunto de

Europa temos a capacidade de detectar as aves infectadas cunha rapidez impresionante. Non temos a
convivencia que se dá no terceiro
mundo coas aves infectadas. Somos un país privilexiado neste
sentido, e eu penso que hai que
manter a tranquilidade, o que non
significa non ser previsores e non
estarmos atentos. Tarnquilidade si,
pero tamén estado de alerta, previsión e coordinación.
Estaría preparada a Medicina e o sistema sanitario galego
para afrontar a plasmación dalgunha destas ameazas?
No mes de xullo, con resultados analizados en decembro pasado, o hospital xeral de Calde
(Lugo) fixo un proxecto piloto no
que facía unha simulación para
saber como deberia respoder o
sistema sanitario se chegara a hipotética pandemia. Evidentemente, o sistema sanitario tería

que ser áxil e, probabelmente, tería que utilizar todos os recursos
e alertar a todos os profesionais.
Ese estudo demostraba que temos os recursos suficientes para
afrontar un problema coma ese.
Antigamente, as entrevistas remataban preguntándolle
ao entrevistado se quería dicir
algo máis.
Pois, xa que logo, déixeme
dicir que é moi importante afrontar o reto de grandes cambios na
sanidade galega. Un deles é o de
fomentar a participación, tanto
entre os profesionais como na cidadanía. Hai que abrir espazos e
foros nos que a cidadanía tamén
poida participar nas opinións sobre xestión sanitaria. Temos que
lograr, ademais, que os cidadáns
se sintan cómodos cando protestan, cando nos dan suxestións ou
cando non están de acordo co
trato que lles damos.♦

den facer consultas de saúde que
agora normalmente se derivan á
atención especializada. Este ano
imos implantar tecnoloxía nestes
centros e avanzar moito nese terreo. Os médicos teñen moi boa
vontade a este respecto.
Como pode mellorar a
atención médica actual que se
lle presta directamente ao paciente?
É moi importante saber darlle información ao paciente,
adaptada ao seu nivel cultural,
ás veces mesmo repetindo esa
información até a saciedade porque cando nos dan unha mala
noticia non a queremos aceptar
ou non sabemos aceptala ben. É
un problema de tempo adicado
ao paciente e de humanización
do seu trato.
Estase executando un programa de reubicación de persoal sanitario que xa ten ocasionado algunha protesta dos
asegurados por terlles cambiado o médico. Que opina?
Isto vén derivado dunha oferta pública de emprego que hai
trece anos que non se facía. Moitos médicos levaban ese tempo
ou máis en situación de interinidade e era de xustiza facer o que
se fixo. Esa oferta pública de emprego e consolidación das prazas
médicas levou consigo un proceso de selección e, nesa baremación, os profesionais tiñan dereito a concurso de traslado antes de
adxudicar prazas aos novos. Polo
tanto, hai movemento. Os novos
que estaban interinos en prazas
que non eran deles, a través da
puntuación, poden elixir. Todo
iso son dereitos dos profesionais.
Comprendo que distorsiona e a
cidadanía pode velo como transtorno pasaxeiro. O problema é
que non se facía nada dende había trece anos. O noso compromiso é de que se faga cada dous
anos. Tampouco se pode dicir
que o médico que veña non vaia
ser bo. Hai que dar unha marxe
de confianza.
Está aí o asunto das fundacións implantadas durante o
goberno do PP. Dise que até
significaron privatizacións encubertas. Revisará o goberno
actual este sistema?
A nosa intención é que, nos
próximos dous anos, se produza a
integración plena das fundacións
no Sergas. Nas sucesivas negociacións sindicais estaba xa pactado a estatutarización ou homolagación dos centros que dependen
delas. Estaba pactado para xullo
de 2007 e nós avanzámolo a final
de 2006. Practicamente, con esa
homologación dos profesionais os
hospitais das fundacións serán como os do Sergas, pero en calquera caso tamén queremos desfacer
o entramado das fundacións e disolvelas. Non será fácil, pero temos que facelo. Acerca de se encubriron algunha forma de privatización da sanidade, hai que dicir
que eran fundacións públicas. Foi
un proxecto frustrado. Se ben naceron para dar máis autonomía
aos hospitais, tamén é certo que se
confundiu todo. Non se dotaron
suficientemente, quíxose aforrar e
fíxose desta amalgama un proxecto que, pasado un ano, os mesmos
que puxeron en marcha as cousas
xa non crían no proxecto. Iso foi
malo para todo.♦

●
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Telecinco difundiu imaxes da policía ás portas dun instituto de Vigo

Campaña contra as drogas ou
contra o ensino público?
H.VIXANDE
A campaña contra as drogas
nos centros de ensino comezou
despois do Nadal sen que se
puxesen encol da mesa datos
que xustificasen o control do
contorno dos colexios. Ademais, o ensino público apareceu como obxecto da campaña.
A Delegación do Goberno negou que o ensino público sexa o
obxectivo da campaña e asegurou que puxo especial coidado
para que a policía non estivese
nos centros de ensino, públicos
e privados, mais a cadea Tele 5
amosou imaxes das forzas da
orde nun instituto vigués, non
só nas portas, senón traspasando o recinto educativo.
As palabras drogas e institutos –todos os institutos son de carácter público– apareceron nos titulares de moitos medios de comunicación sen que de momento
a Delegación do Goberno desmentise esta relación. O xefe de
prensa da Delegación, informou,
non obstante, que nunha comparecencia do vindeiro venres 13 o
delegado Manuel Ameixeiras e
os catro subdelegados farán fincapé na necesidade de non relacionar as drogas con ningún cen-

tro de ensino público ou privado.
Ao que se negou a Delegación
foi a informar sobre o número de
efectivos policiais empregados
na campaña, nin a porcentaxe de
centros públicos e privados “controlados”, nin os lugares nos que
actuará a policía, por iso non se
entenden as imaxes de Tele 5 dun
instituto vigués.
O secretario xeral da CIGEnsino, Anxo Louzao, denunciou
“o intento de relacionar ensino
público e drogas” e lembrou que
non hai datos que avalen esta relación. “É mais –dixo Louzao–,
se houbo algún caso concreto é
porque por regra xeral non é así”.
Este sindicalista admite que non
se pode negar “o problema social
que supoñen as drogas”, pero
matizou que “son un problema
social, non escolar, nos centros
de ensino non existe ese problema na mesma medida que se dá
no resto da sociedade”. As palabras de Louzao aludían a relación
entre o ocio e as drogas, que é
moito maior. “O que ten que haber é unha política preventiva,
non coercitiva; nese sentido o ensino ten un papel, que é formar
persoas críticas, capaces de facer
fronte á droga, pero non hai unha
política nese sentido”.♦

Instituto de Redondela.

PACO VILABARROS

A dirección nacionalista nega a existencia dunha crise interna

Camilo Nogueira quere presentarse
como alternativa no BNG dentro dun ano
A. EIRÉ
Publicouse un artigo na rede
crítico cunha proposta de alternativa cara á Asemblea Nacional que se vai celebrar dentro dun ano. O seu mentor é
Camilo Nogueira. Significa a
existencia de crise dentro da
organización nacionalista como algúns queren facer ver? A
dirección négao taxativamente.
“O movemento nacional galego
está en crise. É a consecuencia
da falla de comprensión do carácter do noso tempo e da nosa
sociedade galega, do menosprezo das posibilidades existentes
para unha proposta política
avanzada, do conservadorismo
organizativo do BNG, das carencias da presenza social e na incorporación de militantes e, desde o ano 2001, do retroceso provocado pola paulatina toma do
poder interno por unha alianza
entre grupos que responden a un
inmobilismo dogmático e a unha
moderación acomodaticia e insubstancial, que na práctica política se necesitan, se potencian e
se confunden. A crise inclúe a
forma pasiva en que foi vivida

até hoxe polos militantes, desconcertados pola deriva tomada
pola organización. Para superala
é preciso analizar o seu contido”.
Este é o primeiro parágrafo
dun escrito de nove folios, datado en novembro do 2005, que
apareceu na rede nestes comezos
de ano sen autoría. La Voz de
Galicia, sempre atenta as devalos dos nacionalistas, recolleuno
nas súas páxinas de xeito destacado, agoirando unha nova crise
dentro do BNG.
O citado documento ten significativo título: “A alternativa”. Unha proposta á que consagra a metade do escrito, logo de analizar a
“crises” existente dentro do BNG.
Unha “alternativa” que tería como
horizonte a XII Asemblea Nacional que se celebrará pouco antes de un ano. A súa pretensión sería “aglutinar forzas” entre os posíbeis descontentos, desprazados e
críticos co actual BNG, para propiciar un importante xiro tanto organizativo como ideolóxico na organización frontista.
A superación do frontismo, sinal de identidade tanto do actual
BNG como da corrente nacionalista maioritaria, é o principal pun-

to desta alternativa. As demais
propostas beben substancialmente
do ideario de Esquerda Galega
(EG) (ruralismo, modernidade,
novo discurso comunicativo...), a
última póla en integrarse no BNG.
O documento é tamén case
un calco do enviado á Comisión
de Estratexia que Anxo Quintana
propuxo como punto de debate
antes das eleccións autonómicas,
durante as discusións sobre o papel de Xosé M. Beiras dentro da
organización.
Non difire moito este escrito
tampouco da proposta baixo a
que se presentou Camilo Nogueira como candidato a voceiro
nacional do BNG na súa anterior
Asemblea Nacional, sendo derrotado por Anxo Quintana por
unha marxe de case o 60 %.
Camilo Nogueira, que se nega a realizar declaracións sobre
esta proposta, asume este documento, aínda que o considera
“colectivo” e non da súa única
autoría, recoñecendo que alguén
tería que ser o seu autor final.
Xa que logo, como demostraría o propio documento, Camilo
Nogueira non só sería o seu máximo inspirador, senón quen se

postula como alternativa á actual
dirección para dentro dun ano. A
maioría dos seus apoios serían
aqueles que o acompañaban na
súa candidatura na XI Asemblea
do BNG, e do que se trataría é de
“ampliar forzas para presentar
unha alternativa”.
U-la crise?
Desde a Executiva do BNG afirman que non só non foi discutido
este escrito en ningún organismo, senón que unicamente o coñecen polo aparecido na prensa,
á que se negan a darlle moito
creto. Polo tanto, rexeitan valoralo ou realizar declaracións sobre o seu contido ou intencións.
Aínda así, Francisco Jorquera declarou para A Nosa Terra
que el non olla a crise por ningunha parte no BNG. É máis, o
coordinador da Executiva e senador afirma que “o BNG goza
de moi boa saúde”.
Por outra banda, considera
lóxico que existan propostas de
discusión internas tanto sobre a
política a curto como a longo
prazo. “É a mostra”, afirma Jorquera, “de que o BNG é unha or-

ganización viva e participativa”.
A maioría dos consultados no
BNG, que afirman ter como único
referente “a prensa”, consideran
que a proposta alternativa son “as
ideas que sempre defendeu Camilo
Nogueira, aínda que máis caducas
ca antes de integrarse no BNG”.
Considera a maioría que está
“caduco tanto na forma coma no
fondo”. Na forma porque, critican
que se presente unha alternativa a
un ano vista, cando o BNG ten por
diante a campaña do Estatuto, a
máis importante na que se viu mesturado directamente o nacionalismo. No fondo porque non só se refire a conceptos ultrapasados senón á defensa do liberalismo, a UE
ou a Constitución. Os primeiros en
franca crise e o segundo cos nacionalismos loitando para superala.
“Aínda que admitísemos que
Camilo Nogueira tivese razón no
seu día, hoxe o seu discurso quedou totalmente caduco, non só
evolucionou o discurso do BNG,
senón que tamén mudaron moitos
cousas tanto a nivel mundial, coma europeo ou estatal”, afirma unha persoa que militou con Camilo
Nogueira en EG e que forma parte
hoxe da dirección do BNG.♦
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O asunto Mena
CARLOS AYMERICH
Falando en nome do Rei nos actos de celebración da pascua militar, o máximo responsábel do exército de terra
español, o tenente xeneral José Mena Aguado, ameazou
cunha eventual intervención militar para o caso de o futuro Estatuto de Cataluña sobardar o marco constitucional, en aplicación do artigo 8 da vixente Constitución.
Aos poucos días o goberno sancionou ao militar –faltaría
máis!– e tentou despachar o asunto indicando que a de
Mena era unha opinión isolada que non representa o conxunto do estamento castrense. Tal foi, en xeral, o tratamento que os medios e as asociacións militares próximas
ao PSOE deron do asunto.
A reacción do PP e dos seus medios afíns é coñecida:
xustificar a ameaza golpista apoñéndolla ao clima creado
polo goberno co debate do Estatuto catalán e mesmo, unha vez coñecida a sanción, defender o señor Mena Aguado deitando dúbidas acerca da regularidade do procedemento seguido. Co PP, e isto tampouco é novo, volven
coincidir importantes dirixentes do PSOE como Juan
Carlos Rodríguez Ibarra e Francisco Vázquez (impagábel
a foto do outro día, bandullo para fóra, arrodeado de militares!), laiándose de que xa non haxa quen defenda Es-

paña e máis tamén o portavoz da Asociación de Militares tima a autonomía do exército e a tutela militar do proceEspañoles, José Conde Monge, para quen “o 99% dos so político, carece de parangón no constitucionalismo eumilitares apoian o que dixo Mena”.
ropeo e constitúe, como o artigo 2 da unidade indisolúPorén, e fóra dunhas poucas excepcións (Afonso Eiré bel, un residuo franquista que debe ser eliminado. Inexentre elas), ninguén semella ter interese en ir ao fondo do plicábel en 1978, por moito que se empregase a escusa do
caso. En primeiro lugar, se Mena leu o seu discurso en no- ruído de sabres, e inxustificábel en 2006 por moito que se
me do Rei porque ninguén na Casa Real ou no Goberno aluda a unha determinada interpretación democrática do
(que lembremos, é quen responde políticamente dos actos mesmo segundo a cal o exército interviría máis só fronte
do monarca) advertíu do ton
a un inimigo exterior e baixo
golpista e corrixiu o discurso?
as ordes do goberno. Tal non
Non será acaso que o que se
é o que di o citado artigo e
on
é
un
caso
illado
no
exército,
pretendía era dar un aviso e,
surprende, ademais, que tal
dese xeito, forzar unha revios mesmos que neten importantes apoios políticos defendan
sión en clave centralista do
gan a posibilidade de calqueEstatuto aprobado polo Parlara
lectura
aberta da Constituno PP e no PSOE e xa está
mento de Cataluña e, de paso,
ción para incrementar a autoa producir consecuencias”
coutar os procesos xa abertos
goberno das diferentes naen Galiza e en Euskadi? O 23cións que integran o Estado.
F fracasou como golpe de EsE que desaparezan tamén,
tado, mais tivo éxito como
xunto co citado artigo 8, anatentativa de recondución do
cronismos como a pascua misistema político español cara a
litar, as capelanías castrenses
unha maior centralización e
ou o día das forzas armadas.
cara a unha democracia de
Este é, ao meu ver, o almenor intensidade, xusto o
cance e o sentido do discurso
que agora galegos, vascos e cataláns queremos revisar. E do tenente xeneral Mena Aguado. Non é un caso illado
daquela, como agora, dista de estar clara a actuación do no exército, ten importantes apoios políticos no PP e no
rei e a de certos dirixentes do PSOE como Enrique Múgi- PSOE e xa está a producir consecuencias. Sorprende que
ca que, días antes do asalto ao Congreso, partillaron me- algúns non aprendan da historia e non vexan, no asunto
sa, mantel e análises co xeneral Armada.
Mena, a ameaza dunha regresión democrática e dunha rePorque, en segundo termo, parece que doe dicir a ver- centralización política como as que seguiron á tentativa
dade. Que o artigo 8 da Constitución española, que lexi- golpista de 1981.♦

‘N

A Coruña
Cando estamos a contemplar, dende as páxinas de xornais e demais
condutos mediáticos ao servizo
das tebras fácticas que gobernan a
cidade, todo xénero de louvanzas
e agasallos léxicos para os testaferros dos intereses de complexo financieiro-urbanístico; unha pequena noticia, mesmo desencamiñada entre esa noxenta bouza de
autobombo e compracencia, devólvenos a unha realidade sórdida, oculta polos bencedeiros da
felicidade oficial e, quizais, reveladora dun outro mundo que rebule baixo un manto de Antístenes
tecido en mentira globalizadora:
os Sen Teito en A Coruña son
mais do dobre que hai once anos.
No 1994 o censo destes desapoderados era de 250, agora contabilízanse case seiscentos. É dicer, un aumento do 140% aproximadamente. Pero o máis témero
de todo isto é que as atencións sociais non aumentaron en idéntica
porcentaxe; mesmo os recursos
diminuiron tanto en cantidades
coma en prestacións. Por pór un
exemplo: o comedor da Cociña de
Irmandade da Xunta, herdeira do
local que no seu día fora o da obra
de Auxilio Social e que atendía a
mais de cento cincuenta persoas
diariamente, foi pechado por problemas económicos derivados,
parece ser, polo aluguer do local,
que xa manda chover na Habana.
E esas persoas foron desviadas
entón ó ámbito de Cáritas que non
dispón de medios para a alimentación, senón exclusivamente para o
reparto de roupas e pouco mais. O
único comedor público actualmente na cidade está no Centro
Cívico Municipal da Vereda do
Polvorín que podería complementarse coa Cociña Económica e varias outras institucións de orde
privada que en total poden distribuir unhas duascentas racións cada día. Pero habemos de ter presente que a estes centros de atención, non só acuden os chamados
Sen Teito, senón tamén moitos
outros que están nesa nómina de
mais de 6.000 persoas que están a

A vida real
dunha cidade de papel
MANUEL LUGRÍS

En doce anos aumentaron os Sen Teito un 140% pero o gasto social
permanece inalterado e mesmo se pechou a Cociña da Irmandade.
viver, as mais delas, en infravivendas e en situacións de abandono, soidade e precariedade, cerca
da indixencia mais absoluta.
En fin, é bo facer de cando en
vez un balanzo desta realidade

Guisa e Napo

tanxíbel que se tapa dende a “política correcta” das Cidades da
Cultura e dos ascensores panorámicos do Monte de San Pedro: o
sofrimento dos desagarimados
non existe desde as tribunas da

UXÍA E BRAIS

política agonística de partidos e
institucións oficiais, xa que logo
as palabras que enchen as bocas
non pasan pola preocupación de
longas noites de frio e fame nun
camacho desvencellado dun tris-

teiro van da Cidade Vella, por
exemplo. Pero eu diría que esa
causa fagoa miña e de que un
exercicio de ética social, estará
finalmente por riba dos reducidos cerebros da clase bonita da
política e que non debemos deixar de denunciar esa carencia de
sensibilidade e xustiza social
dos gobernantes “eficaces e
pragmáticos” de aspecto metrosexual en despachos de moqueta
e calefacción ecolóxica. Para
que non se diga que non cumpren cos acordos de Kioto... Pero non, evidentemente, cos de
Porto Alegre. Esos non son os
do modernismo e o progresimo
de cemento e cacicadas que conforman a súa praxe de cinismo e
hipocresía pública.♦

Subliñado

Cabalgan xuntos
LOIS DIÉGUEZ
Feitos importantes para a lembranza: non existiu, en 1977, unha
ruptura co franquismo, é dicir, co fascismo; de común acordo, os
partidos españois e algún nacionalista, botaron terra sobre a
grande ferida da guerra e deixaron a eses millóns de represaliados e perseguidos no esquezo máis inhumano. E un terceiro: en
1981, os militares volveron ás andanzas e, xunto cos vellos e novos fascistas, impuxeron leis restritivas que atacaban o propio
fundamento da democracia, dentro da cal se contemplan os dereitos das distintas nacións que existen no Estado. O ciclo repítese agora, cando o PP perde gobernos e poderes e moitos, moitos milleiros de euros que fornecen imperios, novos ricos e agradecidos do bandullo. Anda saído o PP e busca calquera pretexto
para resucitar os vellos fantasmas do pasado. “Ou nós ou o caos”, reza cada día Mariano cando se mira no seu espello. Oh,
“mi querida España sen Agustinas”, repite Paquiño Vázquez,
mirando encandeado para eses substanciosos terreos que van ficar libres no porto coruñés. E así, sae agora o tal Mena, Tenente xeneral vestido de cow-boy , a defender a sagrada Constitución española ao estilo dos vellos e aínda non soterrados Principios del Movimento Nacional. É terrorismo ameazar a estas alturas cunha intervención militar? Onde fica a soberanía popular:
no exército? Mariano, Paquiño, Ibarra, o propio Bono... todos en
mestura seguen a cabalgar collidos da man. Acaso non o sabía o
Psoe? Nada novo nas estepas de Castela. A democracia aínda
non chegou. A ver se na primavera do 3.000.♦
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Coordinará a cooperación e a representación no estranxeiro

A Xunta proxecta un Servizo Exterior
H.V.
Non será unha Consellaría de
Asuntos Estranxeiros nin unha Chancelería, pero a Xunta
pretende reforzar a política
exterior do Goberno tanto na
cooperación ao desenvolvemento como na representación
política mediante un sistema
de coordinación, algo semellante a un Servizo Exterior.
“Queremos gañar protagonismo
en presenza exterior, en mellorar
o noso papel de participación na
UE e a cooperación con Iberoamérica e o norte de Portugal”, sinalou recentemente o presidente
Emilio Pérez Touriño, que tamén
anunciou a vontade de “abrir novos terreos” para a cooperación
exterior, sobre todo “nos mercados emerxentes, onde hoxe Galiza está practicamente ausente”.
As palabras do presidente
non son unha simple declaración
de intencións, veñen avaladas
por unha serie de accións neste
sentido como participar no Cumio de Évora e no Comité das
Rexións ou como a recomposición da antiga Secretaría Xeral
de Relacións coa UE e Acción
Exterior, que no anterior Goberno dirixía Xesús Gamallo.
Unha fonte da presidencia sinalou que “hai vontade de procurar unha proxección internacional,
de situar á Galiza nas relacións internacionais; todo isto farase a través de Relacións Exteriores”. Todo isto indica que a pretensión do
novo Goberno é poder defender
os intereses do país no exterior
con máis autonomía.
A parte dos primeiros pasos

Fabiola Sotelo é Directora Xeral de Cooperación Exterior, departamento que adquire
maior rango e autonomia.

dados por Pérez Touriño para
proxectar Galiza no exterior, a
recomposición da Secretaría Xeral de Relacións coa UE e Acción Exterior quizais sexa a iniciativa máis notábel até o momento. Agora o departamento
pasa a chamarse Secretaría Xeral

Allegro energico e
passionato
MARÍA PILAR GARCÍA NEGRO
Así quixera eu, xa que o estamos a comezar, o ano 2006.
E así llelo desexo aos leitores de A Nosa Terra. Allegro
energico e passionato, como, por exemplo, o derradeiro
movemento da cuarta sinfonía de Brahms. Enerxía e paixón para combatermos a flacidez reinante en tantos
aspectos da nosa vida social e política, onde o
submetimento ao pensamento cómodo, ao previamente
admitido, ao previsíbel…, arruinan, no meu xuízo, o necesario debate e crítica con vocación de futuro. Futuro
que só será válido se se contar con todo o que o pasado

de Relacións Exteriores e cambia o seu organigrama interno
para dar maior rango e autonomía á que antes era a Subdirección de Cooperación. Esta última
sección agora pasa a denominarse Dirección Xeral de Cooperación Exterior.

Gómez-Reino

Transversalidade

O novo secretario xeral de Relacións Exteriores vén de ser nomeado polo Goberno. Trátase de
Santiago Gómez-Reino, a quen o
propio presidente Pérez Touriño
cualificou como “un galego de
elevada experiencia tanto na UE
como na Comisión”, cun “fondo
importante”. Gómez-Reino comezou a súa traxectoria profesional
en Europa en 1976 a través do
Consello de Europa. Desde 1982
ocupou distintos cargos de relevancia na Comunidade Europea e
na Unión Europea, entre os que
destaca a dirección adxunta na Dirección Xeral de Relacións Exteriores. Este papel de Gómez-Reino na UE confirma a pretensión
de Touriño de desenvolver un auténtico Servizo Exterior porque en
caso contrario o novo secretario
xeral non tería aceptado o cargo.
O nome da persoa que dirixe a
Dirección Xeral de Cooperación
Exterior xa se coñecía, é Fabiola
Sotelo, que presidía a Fundación
Iniciativas 21 e que procede do
sector editorial, onde ocupou a dirección de Sotelo Blanco Edicións, ademais da presidencia da
Asociación de Editores. Fabiola
Sotelo xa leva varios meses desenvolvendo o seu cargo.
A presentación do Plan Director de Cooperación Galega
2006-2009 o pasado catro de xaneiro aclarou aínda máis as liñas
que seguirá a nova Administración na proxección exterior. A
dirección xeral de Cooperación
Exterior reforzará os esforzos de
desenvolvemento e fará especial
fincapé en América e África.

A intensificación da Cooperación Exterior non só se dará mediante un reforzo deste departamento. O Goberno da Xunta pretende introducir criterios de
transversalidade, de forma que
se coordinen as actividades de
cooperación que realizan outros
departamentos distintos de Cooperación Exterior. Tanto a Consellaría de Educación como a de
Pesca desenvolven programas de
axuda en terceiros países; estas
iniciativas estarán suxeitas á coordinación coa dirección xeral
que encabeza Fabiola Sotelo.
O mércores 11 de xaneiro
Fabiola Sotelo deu un paso
máis na definición da acción
política da Xunta neste campo.
Nas I Xornadas de Cooperación
Exterior celebradas ese mesmo
día en Lugo, Sotelo indicou que
eran “un espazo para o debate e
o intercambio de ideas e experiencias entre os distintos actores da cooperación”. Esta declaración indica que por primeira vez non só se establece a coordinación dos esforzos das Administracións públicas, senón
tamén das actividades das entidades privadas.
O novo modelo de acción exterior complétase coa maior coordinación e implicación doutras
entidades que xa estaban adscritas á Secretaría Xeral, como son
a Fundación Galiza Europa, a
Fundación Galiza Europa en
Bruxelas, a Comunidade de Traballo Galiza-Norte de Portugal e
as Oficinas de Enlace da Xunta
en Mercosur.♦

acumulou e innovou. Agora, en que se fala profusamente
do valor da memoria histórica, sería ben lembrarmos que
ela se declina tamén en galego; que non temos por que
ser permanentes alugados de conmemoracións que
outros programaren; que xa os membros da Xeración do
16 (Ramón Vilar Ponte dixit) proclamaron ben alto e ben
claro a soberanía estética e cultural da nación galega.
Porque, neste ano 2006, hai efemérides galegas que
sería gravemente irresponsábel omitir ou minusvalorar.
Hai noventa anos que se fundaron, na Coruña, as Irmandades da Fala, con todo o que elas significaron de
xerme e semente do futuro nacionalismo galego. A mesma idade vai cumprir a Real Academia Galega, como
Follas novas e como Sempre en Galiza (obras sen as
cais resultaría incomprensíbel o XIX e o XX galegos),
fundada e constituída na Galiza emigrada, como
editadas foron estas obras cruciais grazas ao patriotismo
e ao esforzo económico de galegos de Cuba e da Arxentina, respectivamente. O 2 de Marzo deste ano que
comezamos cumpriránse cento cincuenta do célebre
Banquete de Conxo, que no seu convivio estudantesoperarios, aluma o que só foi posíbel no século

seguinte: a auto-organización obreira e estudantil
galega. Sería ben, igualmente, que a benemérita figura
de Manuel Lugrís Freire, epónima do Día das Letras
Galegas, servise para, “deslocalizándoo”, coñecer e
recordar o insuperábel esforzo del e dos seus correlixionarios por ergueren un movemento político e cultural
sen tutelas, sen portaxes pagadeiras ao colonizador.
Como se ve, estou a proclamar que é imprescindíbel
coñecermos a nosa maltratada historia e
recoñecérmonos nela, para, entre outras cousas, inteirármonos de que moitas “novidades” xa están ditas,
escritas e defendidas polos nosos antepasados
inmediatos, como os citados, como Castelao, como Alexandre Bóveda… Se condenamos estes vultos históricos
a seren figuras dun relicario que nunca vai ser Olimpo
galego, mal favor nos estamos a facer a nós mesmos. A
homenaxe e as honras póstumas só cobran sentido
verdadeiro se as facemos dialogar co noso presente e se
temos a ben aprendermos algo da lección que no seu día
eles deron. Se non, o que privará será o dualismo, a política “esquizo” que coa man esquerda vocea o contrario
do que fai coa man direita.♦

As Actas Escuras / Roberto Vidal Bolaño
Ilustracións de Pepe Carreiro
Premio Camiño de Santiago de Teatro Profisional 1994

Segundo algúns críticos o mellor texto dramático do mestre.
A NOSA TERRA - MITOS E LENDAS

cense as principais preocupacións da xente nova. Ese distanciamento provoca a falta de participación e desconfianza nos procesos políticos.

Maldita xuventude
RUBÉN VALVERDE
Seguramente non teña existido ningunha
xeración na historia que non amosase a súa
desconfianza sobre a xente nova. Porén,
nos últimos tempos, o discurso público sobre a xuventude está envolto nunha onda
de alarmismo que nalgúns casos chega á
criminalización.Segundo gran parte da elite política (aínda que sendo amigos da verdade hai que dicir que o nacionalismo galego non entrou neste xogo), intelectual e
mediática, as características que definirían
a mocidade actual serían o alcoholismo, a
drogadicción (en especial de drogas de deseño, non asociadas aos derivados do
opio), tamén sería fumadora compulsiva
(incluíndo o cannabis), violenta e ignorante (con alto índice de fracaso escolar).
Son estes os motivos que levaron nos
últimos anos a unha febre lexisladora que
pretende acabar cos “principais problemas
dunha xuventude cada vez máis pasota e
menos implicada politicamente”. Tómense
como exemplo a nova lei de Educación, a
lei do Menor, o Plano Nacional Antidrogas, a chamada Lei antibotellón, a anunciada lei integral contra o alcohol, a recente lei
antitabaco con cláusulas especiais contra o
alcohol, a lei de prohibición de venda de
videoxogos violentos a menores, a futura
lei que regulará os contidos da televisión
(para evitar as imaxes violentas en franxas
horarias nas que poida haber menores) e un
longo etcétera. O resultado de todas estas
leis será o mesmo: ningún.
Para entender o alarmismo que se crea
arredor do comportamento da xuventude
hai que explicar como debería funcionar o
sistema e comparalo coa realidade. Nos sistemas modernos, os problemas que afectan
a un colectivo deberían ser detectados, analizados e estudados por expertos e intentar
implicar aos afectados para tentar palialos
mediante planos integrais que atinxan non
só ao propio problema, senón tamén aos
contextos, circunstancias e realidades nas
que se producen. Iso si, sen caer na ilusión
de que os problemas que se mencionaron
anteriormente van desaparecer completamente, porque a violencia é un feito histórico e consubstancial ao ser humano. En todas as sociedades occidentais a diversión
está asociada historicamente ao alcohol (en
practicamente todos os países occidentais
se destila algo). E será imposíbel conseguir
que todos os mozos acaden unha licenciatura, entre outras cousas porque así o impón
a división do traballo propia do capitalismo.
Porén, no Estado español os problemas
son detectados e analizados pola televisión,
que é o medio que máis espectaculariza, e
polo tanto son presentados cunha visión
máis posta en Hollywood que nunha aula
de socioloxía, psicoloxía ou maxisterio. A
continuación a televisión e os demais medios por contaxio buscan expertos e asociacións ad hoc que confirmen que efectivamente a xuventude é un desastre. Por último, despois dunha semana de bombardeo
mediático, a clase política anuncia que está
moi preocupada e que promoverá unha lei
(especie apócema máxica) que acaba temporalmente coa aparición mediática, aínda
que ciclicamente volve a aparecer.
■

FRACASO ESCOLAR E FUTURO LABORAL

Un dos casos máis paradigmáticos de como se analizan as situacións agora é o recente debate sobre o fracaso escolar. Para

ción e non para darlle formación e experiencia. O meu amigo comezou a preparar
unha oposición. Como el, moitos mozos
pensan que a mellor saída é acabar traballando para o Estado (algo propio doutro
tipo de sistemas) ou nunha gran empresa
(estilo Citröen, El Corte Inglés, etc.) na
que non se esixe ningún tipo de cualificación porque por desgraza tanto España
como Galicia están especializadas nunha
economía de man de obra barata e non
nunha na que se crea valor engadido por
medio do coñecemento.
■

os políticos, as asociacións e outros colec- dos son carne de emigración ou de traballo
tivos con poder de decisión, os “baixos ni- mal pago. Mesmo os investigadores que
veis educativos” (négome a crer que agora apostan por quedar na Universidade percia educación é peor que cando estudaron os ben bolsas de estudo que apenas cobren os
nosos pais, nas escolas do franquismo, on- gastos do alugueiro, de xeito que están dede había un só libro para todo o curso) te- senvolvendo un traballo científico que esñen que ver coa perda de valores da moci- tá remunerado polos seus proxenitores até
dade. Porén, cando falas coa xente nova pasados os trinta anos (cando xa pasa a xudecátaste que o que está en crise é a cultu- ventude), sen ter cotizado nunca á Segurira do esforzo propia do capitalismo segun- dade Social e en moitos casos sen acadar o
do a cal despois de ter investido horas en obxectivo de ficar na Universidade.
estudo a cambio reciTamén hai que pobes como contrapresñer de manifesto o que
axudan as empresas á
tación un traballo para
n Galicia está
formación e o que ino que estás preparado,
“que che gusta” e ben o exemplo claro da falta centivan á xuventude.
remunerado. Hoxe sen
O outro día atopei a un
de sintonía entre o
embargo, logo de reamigo que me contou
matar unha carreira discurso do fracaso escolar un caso que desgraciadamente é xeneralizauniversitaria ou un
módulo técnico (anti- e a falta de oportunidades do. Logo de rematar
Ciencias Empresariais
ga FP2), o resultado
de traballo. Tendo un
adoita ser o paro, o traconseguiu un contrato
ballo en condicións
de formación (de medos
niveis
de
titulados
precarias, mal remunos de 500 euros ao
nerado, con moitas homáis baixos de Europa, mes sen Seguridade
Social) por medio dun
ras de xornada e en
os nosos licenciados
moitos casos nun secconvenio que ten asitor que nada ten que son carne de emigración nado a Universidade
ver co que se estudou.
coas empresas. DuranTamén existen exem- ou de traballo mal pago” te seis meses, a empresa ten que compromeplos de persoas que
terse a formar ao
aínda traballando “do
seu”, están contratados
alumno que percibe
cunha categoría infeese contrato-bolsa.
Despois de 20 días o meu amigo foi desperior ao nivel de cualificación.
En Galicia está o exemplo claro desta dido porque segundo o seu xefe “non podífalta de sintonía entre o discurso do fraca- an perder o tempo con el”.
so escolar e a falta de oportunidades de
É dicir, as empresas utilizan ese tipo
traballo. Tendo un dos niveis de titulados bolsas para contratar licenciados a un premáis baixos de Europa, os nosos licencia- zo de peón sen ningún tipo de cualifica-

‘E

OS ARGUMENTOS ÉTICOS

Polo tanto, cando a realidade é así, non se
pode esixir que os rapaces se esforcen en estudar, utilizando argumentos éticos de que
todos debemos ser bos. Uns argumentos
morais que se moven entre o neoconservadurismo e o pseudoprogresismo. A mesma
moral que obriga a suprimir Sin Chan da televisión porque é violento e non pon énfase
en crear garderías nas grandes empresas ou
facer máis prazas públicas de escolas infantís que compatibilicen o traballo con ter fillos. Son os mesmos principios éticos que
cargan sobre o alcohol toda a responsabilidade dos mozos mortos nas estradas (que
parte si ten) e non din nada do discurso de
exaltación da velocidade e da potencia case
ilimitada que posúen os coches de agora
(asociada ao éxito social). Porque tal e como
lembran os expertos e corrobora a razón,
circulando a 50 kilómetros por hora é moi
difícil morrer con alcohol ou sen el, pero por
riba dos 120 as posibilidades son moi altas.
É, en definitiva, a mesma moral que do caso particular crea un comportamento social
asegurando que os videoxogos violentos xeran violencia na xuventude, esquecendo que
esta aumenta case na mesma proporción que
a situación de marxinalidade e exclusión social dos que a practican.
Polo tanto, coido que para falarmos dos
problemas da xuventude, deberiamos todos preguntarnos cales son os contextos, as
circunstancias e realidades en que se dan.
En segundo lugar, hai que estudar cales deses son realmente importantes e endémicos
e cales son pasaxeiros, propios dunha etapa. E, terceiro, hai que escoitar aos mozos,
saber cales son as cousas que lle preocupan. Só así os gobernantes saberán que para a xuventude é incómodo ter que vivir
cos seus pais até pasados os 35 anos pola
carestía das vivendas. Esa imposibilidade
para vivir independentemente ou formar
unha familia tamén pode ser a que motive
que non se asuman outras responsabilidades e que non se completen os procesos de
maduración. En lugar de tanta lexislación
inútil poderían comezar a facerse planos
integrais de vivenda social para xente nova, de traballo estábel e ben remunerado,
creación de programas de diversión colectivo ao estilo de Vigo en Xogo, programas
de parques públicos que están comidos pola especulación do solo, etc. Anxo Quintana –responsábel da área de mocidade do
Goberno autónomo- ten un amplo campo
de traballo. É de agradecer que non se unira até o momento a este xuízo condenatorio contra a mocidade. Agora réstalle a tarefa máis doada para facer algo: escoitarnos. Doutro xeito a xuventude vai estar cada vez máis afastada da política porque a
vén como algo pouco útil.♦
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O actual discurso público sobre a mocidade descríbea como problemática, violenta, alcólica,
drogadicta e con fracaso escolar. Porén, esqué-
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O gran na rocha

RAMÓN MUÑIZ

O traballo social comunitario
Características dos equipos de intervención
O traballo social comunitario ro, nin descubrir e desenvolver
ten como fundamento a actua- capacidades.
Equipos profesional e hución coas persoas en condicións
comprometidos
desfavorecidas implicando a es- manamente
tas no seu propio cambio. Un cunha acción social transforcambio de actitudes e aptitudes, madora, que adquiran a necesade percepcións, de necesidades, ria credibilidade entre os colecde expectativas, en definitiva un tivos de afectados para aceptacambio global nas súas vidas los na súa intervención.
Equipos que teñan en conta
que permita superar a súa desvalorización e integralas social- as características culturais do
mente como cidadáns activos, país, en canto ao significado que
críticos, en disposición de coñe- representa a valorización do
cer e esixir os seus dereitos así propio no desenvolvemento das
como, tamén, de recoñer e acep- comunidades coas que traballan.
Equipos que fagan da partitar os seus deberes.
Pensamos, polo tanto, que cipación o eixo da súa internunha estratexia de cambio a vención.
Crear estruturas de participotenciación dos recursos humanos debe ser o prioritario pa- pación non só é un principio do
ra acadar o fin perseguido; por- traballo social, senón tamén un
obxectivo imque son as persoprescindible para
as as que poden
revalofacer cambiar a
participación é: conseguir
rizar un tipo de
outras persoas.
poboación cuxa
Por iso, a creapropostas,
posición de desición duns bós
gualdade e disequipos de interdiscusións,
criminación
vención social,
no ámbito dos toma de decisións e afecta a todos os
do sisteservizos sociais
corresponsabili- valores
ma dominante, á
de base, parécenos esencial para zación no acordado, súa estabilidade
e ao seu desenaxudar a producuestións
volvemento.
cir ese cambio.
A particiEquipos que
non tan doadas pación
é: proposdesde as diferentas, discusións,
tes disciplinas
se
se
trata
toma de decirelacionadas co
sións e correstraballo social
de colectivos
ponsabilización
partan dunha visocialmente
no acordado,
sión integradora
cuestións non tan
para a aplicación
marxinados”
doadas de levar á
dos seus saberes,
práctica cando se
por canto que
trata de colectivan a actuar sovos socialmente
bre situacións
marxinados, incon característelectualmente
ticas plurididesinformados e
mensionais, onde conflúen problemas familia- animicamente desmotivados,
res, sociais, culturais, econó- polo que necesita dunha aprenmicos, sanitarios, etc, e interre- dizaxe que debe configurarse
lacionen as súas funcións co metodoloxicamente en todo o
obxecto de aportar unha com- proceso de intervención, desde
plementariedade de coñece- a investigación até a execución,
mentos e métodos que incre- de xeito que ao fin se consiga a
menten exponencialmente a inserción dos afectados na dinámica participativa e se convirefeitividade do seu labor.
Equipos destinados a “traba- tan en protagonistas da súa evollo de campo”, liberados da bu- lución.
Equipos, por último, que terocracia administrativa que hoxe ocupa a grande parte do tem- ñan a vertebración social como
po dos servizos sociais de aten- finalidade, onde a inclúsión soción primaria, que vaian aonde cial dos desfavorecidos sexa enestán os problemas máis que es- tendida como a súa participerar a que eles lles veñan, e pación nos beneficios sociais
nos que as aptitudes profesio- que o sistema reporta a toda a
nais se completen coas humanas sociedade, para o cal o labor de
para unha educación desde a educación, sensibilización e
comprensión, a reflexión e a au- concienciación desta sociedade,
tocrítica, allea a calquera diri- no sentido de eliminar prexuizos e asumir cotas de responsaxismo ilustrado.
Equipos estables temporal, bilidade que lle corresponden
territorial e laboralmente, non na integración destas persoas,
suxectos á inestabilidade das resulta tamén unha condición
subvencións que polas súas li- necesaria.♦
mitacións temporais e inseguridade laboral, non permiten nin
ogrannarocha@hotmail.com
gañar confianzas, nin modificar
arraigadas situacións de deterioRAMÓN MUÑIZ é sociólogo.

‘A

Àngels Barceló
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS.
Sábado e domingos de 8.00 a 12.00 hrs.
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Unha web brasileira revoluciona o mercado con cancións sen dereitos

Música gratuíta contra as multinacionais do disco
H.V.
Todo de balde é o novo concepto na industria musical
nun panorama no que a promoción é vital para os artistas
poderen darse a coñecer: Vender non importa tanto como actuar, o que deixa tocada á industria do disco, como o demostrou a páxina brasileira Trama.
Os inimigos das discográficas
non son os vendedores de discos
piratas na rúa, tampouco o intercambio de música na internet; o
problema está no cambio de paradigma nos gustos do consumidor
a causa da revolución tecnolóxica
e na proliferación de grupos que
se conforman con vivir da música
e non enriquecerse con ela.
Para os consumidores máis novos –os que máis apetito demostran–, os discos xa non son un fetiche. Tanto ten ter a música almacenada nun CD como que estea no ordenador nun formato comprimido
como é o MP3. Disto tiveron boa
conta páxinas como Napster, que
antes de que a prohibisen lle deu un
golpe mortal ás discográficas facilitando que os seus usuarios puidesen intercambiar as cancións que tiñan aloxadas no seu ordenador.
A páxina brasileira Trama
(www.tramavirtual.com.br) foi
máis aló e creou toda unha industria de promoción e produción
musical a través dun portal que
permite descargar gratuitamente
as cancións. En Trama gañan todos: os melómanos non teñen
que pagar pola música e os autores conseguen facerse coñecidos
e actuar. De feito, poucos son os
músicos que abandonan esta produtora despois de triunfar.
Un mito da industria musical
son os dereitos de autor. Non é
que non existan, senón que os
beneficios que reportan son algo
que se reparte un grupo moi cativo de artistas célebres. O resto
dos músicos –unha maioría esmagadora– non ve un peso e a
súa presenza nas discográficas
supón un recheo que dá actividade á industria a cambio da edición dos seus discos, pero do que
non tiran beneficios económicos.
Hoxe, a tecnoloxía permite novas formas de distribución e promoción, ademais de dar opción para producir a menor custe. En consecuencia, o número de músicos
aumentou e estes están a recuperar
a vella filosofía de vivir da música
en directo. Para o público, implica
poder acceder sen problemas á musica gravada, ao tempo que supón
unha renovación da industria musical: se os artistas teñen que vivir
das actuacións, poucos serán os
que prolonguen en exceso a súa carreira –coa imaxe que os dinosauros do rock acostuman a dar cando
pasan dunha idade.
Oito anos de experiencia
Trama Virtual é un espazo musical moi amplo nacido en 1998,
no mesmo ano que a desaparecida Napster. Ao principio, Trama
non era unha produtora musical,
senón que se concibiu como un
movemento. Ben cedo empezou

duto que ofrecen. Pasaron os tempos nos que os executivos das
empresas decidían que querían
vender e os consumidores aceptaban ordes para comprar. Así, Trama foi introducindo a retransmisión de espectáculos na súa páxina, producindo audiovisuais para
canles de televisión e vendendo
música para videoxogos e móbiles. Hoxe mesmo ten un canal de
radio nunha aroliña brasileira.
My Space

Imaxe da páxina de Trama Virtual na rede.

a medrar grazas a empregar as vías que precisamente rexeita a industria musical convencional:
lanza discos sen dereitos de autor, vende recopilatorios en formato MP3 e incentiva as descargas gratuítas. Total, 13.000 artistas confiaron na páxina e deitaron 34.000 cancións inéditas. En
canto os usuarios, son arredor de
300.000. Máis cifras: Trama lan-

zou cincocentos discos de artistas
brasileiros e distribúe cincuenta e
dous selos discográficos do país.
Cando naceu, Trama Virtual
recibiu o cualificativo de “loucura
suicida”, pero segundo The New
York Times, é unha das dez páxinas máis influentes do mundo. Os
artistas son conscientes disto, como tamén saben que pode chegar
a triunfar antes incluso de publicar

o seu primeiro disco. É o caso de
Cansei de ser sexy, un grupo que
se fixo famoso no Reino Unido
antes de ter editado nada. Total,
un lema resume todo: “Non vendemos plástico, traballamos con
música”, din os seus promotores.
A Trama Virtual pásalle o
mesmo moitas outras páxinas nas
que os usuarios teñen un papel relevante na conformación do pro-

Un caso parecido, aínda que con
outra dimensión e obxectivos,
deuse coa páxina californiana
My Space (www.myspace.com),
que representa o exemplo de como cando se deixa nas mans do
público o modelado dun produto, adquire características insospeitadas, asume usos non concibidos e abre moitas posibilidades
de explotación comercial.
MySpace subiu como a espuma desde que se creou. Esta páxina é un espazo convivencia, de
formación de comunidades con
intereses comúns, pero tamén é
un lugar no que se ofrecen servizos. Así, non só ofrece blog, correos electrónicos, buscadores,
foros ou espazo para grupos aos
seus usuarios, tamén lles dá a posibilidade de facerse promoción
–hai músicos que colgan o seu
traballo na páxina, así como artistas noutros campos. Neste sentido, conta cunha discográfica
que emula a Trama Virtual.♦
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UGT, CCOO e a patronal constituíran
unha organización de forma ‘clandestina’

A Audiencia Nacional
anula un acordo estatal
que discriminaba a CIG

PACO VILABARROS

As estratexias das
cidades galegas
MANUEL CAO

H. VIXANDE
A sala do social da Audiencia Nacional fallou a prol da CIG e en
contra da UGT, CCOO e a patronal do metal e anulou o Acordo sobre Formación e Cualificación Integral para o Sector Naval, que as tres entidades asinaran a nivel estatal discriminando
á CIG a pesar de ser o principal
sindicato do sector no país. A decisión afecta a 1.182.000 persoas.
Aínda que as tres organizacións
que asinaron o acordo presentaron un recurso en casación, o fallo da Audiencia Nacional é moi
claro e chega a acusar ás tres entidades de “manter a negociación
na clandestinidade”. En palabras
do secretario nacional do metal
na CIG, Miguel Malvido, “había
un intento de discriminar á CIG
porque non aceptan que haxa un
sindicato nacionalista que é
maioritario en Galiza; hai unha
auténtica fobia antinacionalista”.
En abril de 2002, CCOO, UGT
e Confemetal, a patronal do metal,

asinaron o Acordo sobre Formación e Cualificación Integral para o
Sector do Metal sen convocar á
CIG, que tiña o 26,21% dos delegados do sector en Galiza, o que a
convertía na principal forza sindical no país no metal. Tras isto, crearon unhas fundacións para xestionar os fondos de formación no metal, que se detraen das nóminas dos
traballadores, retirándolle o 0,7%
da súa nómina.
No Estado español hai
1.182.000 traballadores do metal,
por iso os fondos de formación
que xestionaban CCOO, UGT e
Confemetal de costas á CIG ascenden a 36 millóns de euros
anuais. “Unha cantidade que non
sabemos onde vai nin como se
xestiona”, denunciou Malvido.
Tras a sentenza da Audiencia
Nacional, a CIG pediu a súa execución provisional, o que implicaría deixar en suspenso o investimento dos fondos de formación de
2005 que aínda non están executados. Esta medida afectaría á formación de 1.182.000 traballadores

metalúrxicos no Estado e 80.000
na Galiza. De momento, descoñécese se a Audiencia Nacional decidirá esta execución da sentenza.
Ademais, o Acordo sobre Formación e Cualificación Integral
para o Sector do Metal implicou a
constitución da Fundación Estatal
do Metal tamén á marxe da CIG.
A sucursal galega desta entidade
tomou o nome de Formega.
Aínda que a resposta lóxica
dos integrantes do Acordo tras a
sentenza era invitar á CIG a participar no mesmo, tomaron a decisión contraria, recorrer o fallo
diante da Audiencia Nacional e obviar calquera relación co sindicato
nacionalista. Respecto ás fundacións privadas constituídas ao
abeiro dese acordo, descoñécese
cal será o futuro. En todo caso, antes da constitución de Formega, na
Galiza a CIG era a entidade que
máis se significaba na formación
dos traballadores e parecería lóxico
que reclamase un papel no futuro,
en vistas de que ademais é a principal forza sindical no sector.♦

Os beneficiarios da liquidación
dos fondos públicos
Tan escura como o Acordo sobre Formación e Cualificación
Integral para o Sector do Metal
é a liquidación en Galiza dos
Fondos de Promoción de Emprego e os beneficios que tirou
disto a patronal do sector.
Os Fondos de Promoción
de Emprego creáronse como
medida de acompañamento nos
procesos de reconversión naval
nas comarcas de Vigo e de Ferrol e foron dotados no seu momento dunha serie de locais públicos nos que se ofertaba formación dos traballadores “reconvertidos”.
Cando en 2003 se produciu
a liquidación deses Fondos, distintas organizacións sociais solicitáronlle á Xunta que se fixese
cargo dos bens para manter o
seu carácter público e continuar
cos procesos formativos, xa que
a actividade formativa era intensa –en 2004 houbo 22 cursos.
O proceso estivo a piques de
implicar que os dous inmóbeis
principais dos Fondos de Promoción de Emprego fosen destinados á Fundación Galega para
a Dinamización do Emprego,
pero a última hora a Xunta deci-

Aínda que é dificil delimitar o que é a cidade como axente dinamizador en relación ás áreas metropolítanas, as cidades son
axentes claves na determinación das políticas públicas e das
dinámicas inducidas no ámbito económico, social e político.
Quizáis Santiago, capital de Galicia dende 1982, foi a que
tivo máis oportunidades frustradas por unha elite local que só
aspiraba a manter o monopolio universitario e a súa posición
como centro comarcal ao que se engadía a capacidade de
arrastre turístico do Apóstolo. Santiago podería ter hoxe arredor de 200.000 habitantes de ser capaz de rendibilizar o efecto sede para o que bastaría con dotar de servizos e residencia
os milleiros de familias que fixeron medrar os concellos limítrofes para o que contaba cun dos concellos con maior superficie territorial, facilmente urbanizábel e ben comunicado.
Se Vigo é a maior cidade galega é, probabelmente, debido á
dinámica da economía privada e á inexistencia dunha elite local
asentada e consolidada, o que permitiu un crecemento desordenado que facilitou a construción de vivendas e o incremento da
poboación. A falta dunha burocracia pública importante minimizou o poder da Administración á hora de regulamentar os usos
do territorio disponíbel sendo, en troques, moi importantes as actuacións dos axentes da sociedade civil (promotores de vivendas,
asociacións veciñais e profesionais e organizacións sociais, en
xeral). A capacidade de rexeneración da sociedade viguesa pese
a importantes crises en empresas claves no sector naval revela o
poder dunha sociedade con gran capital social autónomo.
A cidade da Coruña é talvez a mellor estruturada historicamente e conta cunha rede de poder económico, burocrático e
mediático perfectamente integrada con tendencia á colaboración ao longo do tempo. A sociedade civil é máis feble e tende
a trasladarse ás áreas colindantes debido, en parte, ás limitacións de espazo do concello e á capacidade dos actores de veto á hora de poñer en marcha novas iniciativas que poidan afectar os grupos locais dominantes. En calquera caso, as dinámicas inducidas polos axentes liderados polo Concello permitiu
influír decisivamente noutras institucións á hora de acadar recursos e deseñar infraestruturas que favoreceron a área metropolitana e os axentes económicos e sociais da localidade. A
contradición Vigo-A Coruña alimentou unha estratexia competitiva na que ambos os dous polos resultaron favorecidos.
Ferrol foi unha cidade moi ligada á evolución das industria naval civil e militar cun peso decisivo da elite burocrática e das organización sindicais. A crise do sector significou
unha caída da produción e unha perda de poboación que afecta ao futuro da cidade obrigada a buscar alternativas no sector servizos e no mantemento dalgunhas empresas.
As cidades restantes teñen características comúns debido
á súa condición de capitais de provincia, o que incorpora unha función central ao poder burocrático á hora de elaborar políticas públicas en coordinación cos axentes máis activos. Ourense e Lugo tenden a absorber poboación das zonas rurais
que se van despoboando potenciando o sector da construción
mentres Pontevedra está inserta nunha área de gran densidade demográfica e intenta con dificultades eliminar barreiras
ao seu crecemento como a empresa Ence.
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Formega adquiriu a baixo prezo o local dos fondos de Promoción en Vigo, na fotografía. Hoxe, o chalé é sede de Asime, a patronal do metal, que forma parte de Formega con CCOO e UGT.

diu venderllos a baixo prezo a
Formega, que está constituída
por CCOO, UGT e a patronal
Asime (Asociación de Industrias do Metal) e hoxe Asime ten
como sede un chalé en Vigo que
formaba parte destes inmóbeis
dos Fondos de Promoción.

Todo este proceso chegou ao
Parlamento da man do deputado
do BNG Fernando Blanco, que lle
formulou recentemente unha pregunta ao conselleiro de Traballo, e
do deputado do BNG Domingos
Merino, que interpelou ao Goberno a pasada lexislatura.♦

contradición Vigo-A Coruña
alimentou unha estratexia competitiva
na que ambos os dous polos
resultaron favorecidos”
Dos factores xerais que afectan a todas as cidades merece destacarse o cambio nas estratexias en relación ao medio ambiente e
ao urbanismo. Neste sentido, foi clave a integración na UE que
condiciona a obtención de fondos ao respecto á natureza (o coidado dos ríos Miño ou Lérez entrou na axenda municipal moi recentemente) e tamén as directrices urbanísticas relativas á mellora de cascos históricos antes degradados e o deseño de proxectos
de urbanización dotados con equipamentos e zonas verdes.♦
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Francisco Vázquez xustifica o xeneral
e Bono gabara que os militares ‘lean e defendan a Constitución’

O pronunciamento do xeneral Mena
trata de impedir a reforma do Estado
AFONSO EIRÉ
O pronunciamento do xeneral Mena en Sevilla, durante o discurso da
Pascua Militar, en nome do Rei, fixo que a maioría dos medios de comunicación estranxeiros recordasen o golpe de Estado do 23-F, ante
o abraio da case totalidade dos medios de comunicación españois que
decidiron ollar de esguello. Pero a realidade é que se trata dun mesmo obxectivo, impedir a conformación dun Estado plurinacional.
“As declaracións do xeneral Mena”. Así, con estas palabras, definen a case totalidade dos medios
de comunicación e partidos políticos as palabras do tenente xeneral José Mena Aguado, xefe da
Forza Terrestre, propoñendo a intervención do exército español no
caso de que se aprobe o Estatut
catalán coa súa actual redacción.
As palabras non son neutrais.
As realizadas polo xeneral Mena
en Sevilla non foron “declaracións”. Formaban parte dun discurso perfectamente elaborado e
ponderado. Non eran, polo tanto,
unhas manifestacións realizadas
a un medio de comunicación, como ocorría durante a transición
con algúns xenerais.
Vexamos esta parte da intervención que causou polémica, que
se esquece no seu contexto, no
que adquire maior gravidade. O
xeneral Mena comezou admitindo
que entraba no terreo político aínda que lle estaba vedado: “Sempre
recalquei que os militares non debemos entrar en disquisicións políticas, que, loxicamente, lles corresponden aos políticos”.
Seguidamente, admitiu que
saltaba esta regra porque forma
parte das súas obrigacións (da dos
militares) “alertar” das consecuencias de aprobar a actual proposta do Estatut catalán que admitiu a debate as Cortes españolas.
E o xeneral Mena, número
dous do mando militar español,
explicouse: “o feito de que nunha autonomía sexa esixíbel o coñecemento da súa lingua particular é unha aspiración desmesurada que obrigaría ás forzas armadas a regular os destinos desa autonomía da mesma forma que
actualmente se regulan os destinos no estranxeiro”.
Seguidamente, puxo de manifesto que “afortunadamente a
Constitución marca unha serie de
límites infranqueábeis para calquera estatuto de autonomía”. Polo
tanto, lanzou unha “mensaxe de
tranquilidade”, porque “se eses límites fosen sobardados, o que semella impensábel nestes momentos, sería de aplicación o artigo
VIII da Constitución: as Forzas Armadas teñen como misión garantir
a soberanía e independencia de España, defender a súa integridade e
o ordenamento constitucional”.
Este discurso, pronunciado
noutro contexto, no século XIX
ou a comezos do XX, non levaría
outro cualificativo que “asonada” ou “pronunciamento”.
Existen unha serie de circunstancias que lle confiren
maior gravidade. O discurso, to-

do un pronunciamento dun xeneral na forma, era en nome do Rei,
nunha data sinalada, como a Pascua Militar, e ante as máis altas
instancias do Exercito de Terra,
do que é xefe, e das autoridades
civís e militares de Andalucía,
onde se congregan os continxentes das Forzas Armadas máis importantes de todo o Estado. No
nome deles falou.
A análise das palabras
Pero se analizamos as súas verbas,
podemos ollar, ademais, claramente, unha ameaza: “...obrigaría
ás Forzas Armadas a regular os
destinos desa autonomía”. Como?
Intervindo pola forza como se “regulan os destinos no estranxeiro”.
O xeneral Mena partía, polo
demais, do recoñecemento de que
estaba vulnerando a legalidade vixente que lle impide entrar en “disquisicións políticas”. Agora ben,
referíase ao estado de excepcionalidade, para “alertar das consecuencias” de aprobar o actual Estatuto. As consecuencias non eran
outras que a intervención militar.
Cos mesmos argumentos e
idénticas palabras xustificaron os
militares do 23-F o golpe de Estado. Porque, moi ao contrario do que
puxeron de manifesto desde o PP e
o mesmo ministro de Defensa José
Bono, non se tratou unicamente da
“lectura da Constitución”.
Ese só foi o estrambote final
para xustificar a súa ameaza de actuación do Exército en Catalunya.
O Artigo 8 da Constitución,
imposto polos militares franquistas, a proposta de Manuel Fraga,
os oficiais, como Mena, leno
erroneamente, posto que noutros
artigos da denominada Carta
Magna está claro que calquera
actuación da Forzas Armadas está suxeita ao mandato do goberno e do Congreso.
Pero tamén estaban no 23-F
e, malia todo, foi usado polos
golpistas para “reconducir o Estado das Autonomías”.
A outra pata da coartada é o
rei. Unha figura que aparece na
Constitución como “irresponsábel”. Quere dicir, que non ten
que dar conta dos seus actos. É o
Goberno estatal quen responde.
Sen dúbida, algo tamén a reformar na Constitución como o famoso Artigo 8, imposición dos
militares franquistas, como admiten agora varios dos denominados pais da Constitución.
Un xeneral calculador?
Se nun primeiro momento, o Xefe

O xeneral Mena.

do Estado Maior da Defensa, Felix Sanz Roldán, propuxo a destitución do xeneral Mena por “ameazas”, estas convertéronse finalmente, para o Ministro da Defensa, “nunha lectura da Constitución”. Esta lectura suporía unha
intromisión en política polo que
foi arrestado a oito días na súa
propia vivenda e á súa destitución
no posto de xefe da Forza Terrestre por “perda de confianza”.
A palabra ameaza escapuliuse
rapidamente da linguaxe gobernamental e dos medios de comunicación. O xeneral tampouco
cumpriu sequera os días de arresto, acudindo ao seu despacho na
Capitanía Xeneral de Sevilla por
que, dáse a circunstancia, que está na súa mesma vivenda.
O xeneral Mena era un home
de confianza de Bono, que tiña
pouco que perder porque dentro
de dous meses xa tería que deixar o seu cargo ao pasar por ida-

GONZALO

de á reserva. Aínda así, por que
ía arriscarse a esta ameaza en día
e acto tan sinalado?
O precedente témolo cando se
estaba a discutir a reforma do Estatuto Vasco, o denominado Plan
Ibarretxe. Daquela realizou xa unha declaracións, aínda que noutros
ámbitos e sen repercusión política.
A diferenza debemos atopala
en que daquelas o PSOE estaba
contra a reforma do Estatuto vasco ao consideralo inconstitucional. Declaracións semellantes,
pedindo a intervención do Exército en Euskadi, realizáronas, entre outros, Manuel Fraga.
Durante este tempo, o ministro de Defensa José Bono, estivo reiterando en numerosos actos castrenses o papel das Forzas Armadas como garantes da
unidade de España e da defensa
da Constitución. Unha das máis
sonadas foi a súa intervención
en Kosovo durante a súa visita
ao destacamento alí instalado
no mes de decembro.
Significativa é tamén a súa
declaración na TVE (11-102005). “Aspiro a dicir cousas
que teñan sentido común e dixen, e, desde logo, reitéroo, que
non me podo sentir molesto por
que un militar colla a Constitución a lea e a defenda. Que o que
me preocupa é o militar que non
quere ler a Constitución por que
está en contra dela. Aquí, neste
país, preocupámonos sempre de
que os militares non foron constitucionalistas, pero, claro, que
os militares se declaren defensores da Constitución, por de-

fender a igualdade, por defender
os valores constitucionais.... Até
aí poderiamos chegar”.
Sen dúbida que o xeneral Mena puido alegar que só cumprira o
mandato de Bono. Sería por iso
por que o ministro da Defensa tivo tanto interese en deixar claro
logo de entrevistar co xeneral
arrestado en que “deume a súa
palabra que Mena escribira o discurso el só”. Sen os seus xefes do
Estado Maior? Sen supervisión
do Ministerio sendo a Pascua Militar e falando no nome do Rei?
Pero as manifestación do xeral
xefe da Forza Terreste non foron
únicas neste senso, nin moito menos. Pronunciamento tratando de
condicionar o proceso democrático catalán foron realizadas por outras instancias do Estado. Desde
maxistrados, o último o presidente
do Tribunal supremo, Francisco
Herrando, esta mesma semana, ao
director do Banco de España, pasando por José María Cuevas, presidente da CEOE, e outros actores
económicos e sociais.
Se facemos un percorrido
polos medios de comunicación,
non atoparemos tampouco moita
diferenza do clima que se pretende crear agora ás campañas
dos meses anteriores ao golpe de
Estado do 23-F. Golpe que, precisamente logo do pronunciamento de Mena, comeza a admitirse que triunfou ao impoñer de
facto unha revisión da Constitución e entronización popular da
Monarquía. O papel de El Alcázar estao a cumprir a COPE, o
de El Imparcial La Razón, ABC,
segue co mesmo, e tamén é a
mesma dereita económica e ideolóxica a que o alenta. Incluídos
algúns socialistas. Lembren as
visitas ao Talar en Lleida dos dirixentes do PSOE para falar con
Alfonso Armada.
Pero o Exercito español non é
o mesmo que en 1981. Pero sen o
Exército non poden meter medo.
O medo é o que impide a libertade. Así que decidiron usar o Exercito e atoparon un colaborador
necesario, o xeneral Mena. Unha
data sinalada, a Pascua Militar e
un discurso en nome de el Rei.
Se cadra a mellor explicación
do que ocorreu foi a de Francisco Vázquez, amigo íntimo e correlixionario do ministro Bono:
“España non ten quen a defenda,
semella que o que fala de España
é un apestado do franquismo.
Doe cando se dá na esquerda,
que é quen achega a nómina de
patriotas maior. Pero é consecuencia dos excesos a que estamos sometidos por parte dos nacionalistas”, xustificou o pronunciamento do xeneral Mena.
Tamén ten razón Mariano
Raxoi cando fala de que as ameazas son consecuencia do “clima
de inquietude creado”. Nese clima tivo que ver moito o PP desde hai oito anos.♦
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No número 1.164 (23 de febreiro de 2005) ANT publicou resumido o extenso traballo de Eliot Weinberger titulado O que nos contaron do Iraq no 2004,
que decontado atinxiría varias edicións en forma de
libro. Weinberger actualiza agora a a súa elaborada
edición de material de hemeroteca para revelar as

contradicións dos invasores do Iraq. O novo artigo,
do que aqui presentamos un resumo, apareceu coma
o denanterior na London Review of Books, e é nestes
días obxecto de concorridas lecturas públicas en Inglaterra. Weinberger, de 56 anos, é profesor na universidade Nova York e tradutor de poesía mexicana.

O que nos contaron do Iraq no 2005
ELIOT WEINBERGER
No ano 2005 contáronos que o
Exército da Coalición acampara
nas ruínas de Babilonia. As escavadoras abrían tomadas para faceren heliportos, estacionamentos para coches e parapetos. Lixo
e entullo arqueolóxico facía as
veces de recheo para os sacos terreiros. Os tanques crebaran unha
calzada de tixolos de 2.600 anos
de antiguedade. Os soldados
arrincaban os relevos con figuras
de dragóns da Porta de Ishtar para levaren como trofeos. Os restos das cidades sumerias de Umma, Umm al-Akareb, Larsa e Tello foran convertidas en cráteres.
Tamén soubemos que os Estados Unidos proxectaban unha embaixada en Bagdad que custaría
1.600 millóns de euros, un prezo
equivalente ao da Torre da Liberdade, o anunciado edificio máis
alto do mundo previsto para o terreo queimado das Torres Xémeas.
Titular no Los Angeles Times:
“Despois de arrasar a cidade, os Estados Unidos lanzan unha mensaxe
de confianza aos investidores”
Para o 47% dos norteamericanos, Saddam Hussein estivera
implicado nos atentados do 11 de
setembro; o 44% coida que os
secuestradores dos avións estrelados contra as Torres Xémeas
eran iraquís; o 61% ve a Saddam
coma unha seria ameaza para os
Estados Unidos e un 76% considera que os iraquís viven moito
mellor despois da invasión.
O Iraq converteuse nunha das
nacións máis pobres do planeta,
con indicativos semellantes aos
de Haití ou o Senegal. A Comisión de Dereitos Humanos da
ONU informa que a desnutrición
infantil duplicárase no Iraq dende
o comezo da guerra. Da partida
prevista polo Congreso para a reconstrución do Iraq, só se investira o 5%. En Faluia, a xente vive
en tendas de campaña chantadas
sobre as ruínas das súas casas.
Temos notícias de que no orzamento deste ano hai unha partida de 100.000 millóns de euros
para a Guerra contra o Terror, o
que eleva o total asignado por este concepto a 300.000 millóns de
euros. A empresa Halliburton tiña
previsto facturar 10.000 millóns
de euros por servizos ás tropas
dos Estados Unidos no Iraq. A familia dun soldado morto no Iraq
recibe menos de 12.000 euros.
A Casa Branca decidiu prescindir do apartado que se refire ao
Iraq dentro do Informe Económico Anual da presidencia. O sombrío capítulo do Iraq comprometía o optimismo destas páxinas.
Condoleezza Rice dixo que había 120.000 soldados iraquís listos
para se encargaren da seguridade

A compañia privada de segudo país; na mesma semana de xaneiro, o senador demócrata por De- ridade Custer Battles cobrou 15
laware, Joseph Binden, asegurou millóns de euros por voos de civís
que os axentes eran uns 4.000; Do- ao aeroporto de Bagdad durante
nald Rumsfeld dixo: “A verdade un tempo no que estaba pechado
para esta clase de
do asunto é que tetránsito. Din que
mos 130.200 que
o exército norteaxa recibiron instruañar, paréceme mericano aínda
ción e equipo. Esa
non deu aseguraé a verdade. A idea que imos gañando,
do os catro quilóde que esta cifra é
metros de autoesequivocada non é non? Gañamos
trada dende o aecorrecta. A cifra é
de
todas
todas.
roporto deica a
exacta”.
Zona Verde.
O xefe do PenBucky Bush,
tágono aclarou a Xa lle hai
tío do Presidente
seguir: “Segundo ben tempo que
fixo medio millón
pasan os días, hai
de euros coas acalgúns que mo- a temos gañada”.
cións que tiña na
rren? Efectivamencompañía Engite. Hai outros que Xeneral
neered
Suport
renuncian ou que Richard Myers
Systems, contracausan baixa por
tista do exército
feridas? Claro”.
que facturara 100
Lembramos que un
millóns de euros
ano antes a cifra espor traballos no
taba en 210.000.
Despois o Pentágono anunciou que Iraq. Bucky Bush forma parte do
non volvería precisar a cifra do consello de dirección da empresa.
O vicepresidente da firma, Dan
contixente de soldados iraquís.
Uns cincuenta mil soldados Kreher, responsábel de investinorteamericanos no Iraq carecen mentos, declarou: “O feito de que
de chaleque anti-balas e de pla- o seu sobriño estea na Casa Brancas protectoras de metal porque ca non ten absolutamente nada
a dirección de material do exér- que ver co feito de que o señor
cito asignoulles a estes recursos Bush forme parte da directiva e
a mesma cualificación de priori- con que as nosas accións rubiran
dade ca aos calcetíns. Parece que un 1.000 por cento nos últimos
algúns soldados mercan o equipo cinco anos”.
As auditorías do Pentágono socos seus cartos e reforzan os vehículos contra as bombas coloca- bre unha parte dos contratos de Hadas no chan con chapas de blin- lliburton, atoparon 200 millóns de
dados esnaquizados. A lista de euros de valoración de custos reviespera de vehículos blindados é sábeis. Oito destas auditorías foron
dun ano. Oficiais e autoridades clasificadas como reservadas.
Un 23% da tropa dos Estados
teñen prioridade na entrega.
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Unidos no Iraq está formada por
afro-norteamericanos pero dende
o ano 2000 a recruta desta procedencia baixou un 41%. Un estudo
de imaxe encargado polo Pentágono recomenda mellorar a oferta
para atraer máis voluntarios a filas.
En marzo, ao se cumprir o
segundo aniversario da invasión,
contaron 1.511 soldados norteamericano mortos e uns 11.000
feridos. Foi imposíbel concretar
cantos iraquís morreran.
Donald Rumsfeld dixo: “Falamos dun país de vinte e cinco
millóns de habitantes nos que
unha parte son criminais, terroristas, baathistas (militantes do
partido socialista iraquí Baath) e
elementos do rexime anterior
que o que queren é destruír, pór
bombas, fabricar explosivos e
matar xente. Poden facelo, polo
momento. É unha situación parecida á da maioria das grandes urbes do mundo nas que matan
xente e hai violencia”.
Despois de prohibir as fotografías dos cadaleitos de soldados
norteamericanos, as autoridades
fixeron todo o posíbel por evitaren que alguén poida captar imaxes dos feridos que chegan do
Iraq en voos de madrugada e son
transportados en ambulancias
pintadas de gris aos hospitais nos
que ingresan pola porta traseira.
No 2005 falouse de desesperación. O comandante en xefe das
forzas norteamericanas, xeneral
John Abizaid, dixo sobre a resistencia iraquí: “Non vexo que estean aumentando; o que vexo é
que están desesperados”. O xefe
do Estado Maior conxunto, xeneral Richard Myers, declarou: “Es-

tou máis seguro ca nunca de que
as cousas van mellorar. Coido
que estamos en portas dun avance
importantísimo”. O tenente xeneral James Martin comentou: “É
divertidísimo combater no Iraq.
Andamos a cen por hora. A min
encántame o barullo”.
Donald Rumsfeld fundou a
súa propia axencia de espionaxe,
a Strategic Support Branch (departamento de apoio estratéxico)
“ideada para funcionar sen interferencias de ningunha clase e
baixo o control directo do ministro da Defensa”, liberada dos
condicionamentos legais que se
lle aplican á CIA e “con toda garantía para personaxes públicos
cuxa imaxe podería resultar prexudicada no caso de de que se
publicase que están a colaborar
co goberno”. Durante o ano que
pasou tamén tivemos noticia do
procedemento de “abducción excepcional” polo que os Estados
Unidos secuestran sospeitosos de
terrorismo e os conducen a países
que torturan ou a prisións secretas norteamericanas en Tailandia,
Afganistán, Polonia e Romanía.
Na cadea de Abu Ghraib hai
3.200 presos, setecentos máis dos
que poden admitir as instalacións.
O xeneral de división William
Brandenburg, xefe da inspección
penitenciaria do exército de ocupación, explicou: “Temos un aforo normal na cadea e outro de
emerxencia e agora estamos a
funcionar co aforo de emerxencia”. Un ano antes, o presidente
Bush prometeu “derrubar a cadea
de Abu Ghraib como símbolo de
rectificación” da política norteaContinúa na páxina seguinte
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gañando, non? Gañamos de tomericana no Iraq. Na porta da ca- das todas. Xa lle hai ben tempo
dea hai un cartaz no que se le: que a temos gañada”.
O xeneral de división Wi“Non estacionen aquí. Lugar reservado para a descarga (drop off) lliam Webster, comandante da
Terceira de Infande prisioneiros”
taría, declarou:
Un video musical heavy metal
Iraq xa tomou o “Os rebeldes van
perdendo forza
feito polos soldados, titulado O relevo de Afganistán paseniño. Por veces fan atentados
despelote en Ra- como lugar
que parecen conmadi, contén, entundentes e ben
tre outras compo- de adestramento
coordinados pero
sicións, as coñecique non lles valen
das coma O que da nova fornada de
para nada”
inventan os fillos
terroristas
O xeneral de
de puta ou Día a
James
día, misión a mi- profesionais porque brigada
Conroy, da Infansión, cagallón a
taría de Mariña,
cagallón. En pri- asegura tanto
anunciou que falmeiro plano, un
taba pouco para a
soldado pégalle o recrutamento
retirada porque
unha patada na ca- de novos soldados
“os iraquís xa cora a un iraquí que
mezan a ter conta
está no chan ma- coma a opción
da situación”. O
niatado; noutra
contra-almirante
parte do vídeo, un de iren depurando
William Sullyvan
marine agarra o
técnicas
ofensivas.
informou ao Conbrazo dun iraquiagreso que había
no morto e abané- (Tomado
145.000 soldados
alle a man como
se o cadáver sau- dun informe da CIA) iraquís perfectamente instruídos e
dase á cámara”
listos para entraren
Un voceiro do
en combate. ShaPentágono
comentou: “Parece que os soldados bah Hadum, do gabinete de prensa
do Ministerio iraquí do Interior,
non andaron alá moi atinados”.
Un soldado daba estas expli- dixo: “En nómina temos 135.000
cacións diante das fotos de doce soldados pero isto non significa
prisioneiros que el mesmo mata- que todos estean en activo”. No
ra cunha metralladora: “A este Iraq contan que arredor de 50.000
foille a ráfaga no medio da cara e son “soldados pantasma”, nomes
a cabeza abriulle coma un me- inventados para os mandos ou inlón. A estoutro deille nos collóns termediarios da administración
e tardou tres dias en morrer de- iraquí cobraren as súas pagas.
O sarxento Craig Patrick,
sangrado. Dixo que era cristián,
así que me axeonllei, receille un destinado nun campamento de
responso e despois agarrei a me- instrución de iraquís, explicou:
“Argallaron todo isto para lle datralleta e mateinos a todos”.
O xeneral Richard Myers di- ren a impresión ao público nortexo: “Gañar, paréceme que imos americano de que as previsións
Vén da páxina anterior

O

se levaban ao día. Quero dicir dos”, dixo o tenente xeneral
que aos norteamericanos en xe- Raymond Odierno.
Ronald Rumsfeld precisou:
ral poden meterlla dobrada se
“Non temos estratexia de retiralles peta pero a nós non.”
O Iraq ten corenta redes inte- da; o que temos é unha estratexia
gradas de sumidoiros pero “nin- de vitoria”.
Semanas despois, o voceiro
gunha delas funciona”. Os problemas son diarios nas 19 cen- do Pentágono Lawrence di Rita
trais de electroxeneración re- recoñeceu que houbera “un reconstruídas polos norteameri- punte” na violencia. Outras voces
canos despois dos bombardeos. do propio Pentágono aclararon
Un representante do mando nor- que se trataba de “ataques desesteamericano dixo que estes perados de individuos desesperaatrancos se debían ao “pouco va- dos”. O xeneral Richard Myers
lor que lle dan os iraquís ao tra- chamou estas opinións a capítulo
co
seguinte
ballo ben feito.”
diagnóstico:
Limos no New
“Eu coido que a
York Times que merun vídeo feito
capacidade (da
cé ao “pulo incesanresistencia irate” das “operacións pola tropa,
quí) é máis ou
militares” o “obxecun
soldado
pégalle
menos a mesma
tivo da Administración de entregarlle o unha patada na cara e neste momento están case
Iraq a un goberno
estábel, saído dos a un iraquí que está que coma estaban hai un
votos” estaba “a piques de ser realida- no chan maniatado; ano”.
Nun inforde”. Dixo o xeneral outro abanea a man
me da CIA indíRichard Myers: “Escase que “o Iraq
tamos no bon cami- dun morto como se
xa tomou o releño”. O xeneral de divo de Afganisvisión Adnan Thabit saudase á cámara”
tán como lugar
asegurou: “Os triunde adestramenfos son a cada maioto da nova forres porque agora a
xente colabora máis connosco”. nada de terroristas profesionais
O xeneral John Abizaid anun- porque asegura tanto o recrutaciou que para finais do 2005, os mento de novos soldados coma a
corpos e forzas de seguridade ira- opción de iren depurando técnicas
quís dirixirían a loita contra a in- ofensivas”. Aseguran que o Iraq é
surxencia. George Casey, coman- un centro de recruta de condicións
dante da Forza Multinacional no superiores ao Afganistán a causa
Iraq explicou: “Estaremos en si- “do carácter urbano da guerra do
tuación de facermos recortes de Iraq que lles permite aos combatentes a práctica directa de asasiimportancia na tropa”.
Despois comunicaron que natos, secuestros, atentados con
botaran os insurxentes das cida- vehículos rodados e toda unha vades e os conduciran ao deserto e riedade de intervencións que non
que os problemas de recruta da foran de urxente necesidade duresistencia eran gravísimos. rante a guerra dos afgáns contra os
“Aos poucos van sendo derrota- soviéticos na década dos 80”.♦
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Aquí fóra

O mundo do 2006
XULIO RÍOS
Quen define a axenda internacional? Hai toda unha serie de circunstancias comúns e
previsíbeis: relevos, aniversarios, conmemoracións, cumios, citas electorais, etc. O
plano formal deixa lugar a poucas sorpresas. O mais determinante son as estratexias
unilaterais (ou a ausencia ou febleza delas,
caso da UE) dos actores máis poderosos do
sistema internacional e probabelmente tamén os dramas opacos que non figuran en
axenda ningunha e que sempre poden ir a
peor sen que ninguén, a sabendas dos riscos
existentes, amose o mais mínimo interese
real en evitalo.
Ata agora, o referente esencial era Washington. Se Bush dicía que o terrorismo era
o asunto crucial, todos a seguilo sen mirar
cara outro lado. Pero a estas alturas, o desconcerto do inquilino da White House debe
ser considerábel. ¿Qué pasa aquí? En Iraq,
a violencia non cesa e pese ao empeño de
institucionalización (outros o intentaron
antes en Chechenia con idéntica credibilidade e igual éxito), non parece que as cousas vaian a mellor. Pero, ademais, un militar sudamericano que gaña cantas eleccións
se lle poñen por diante, proclama a súa intención de construír o socialismo do século
XXI plantando cara aos gringos cunhas reservas enerxéticas que non son de broma. E
agora un indíxena, á fronte do Movemento
ao Socialismo, gaña tamén unha convocatoria electoral e únese ao anterior e a Fidel
no “eixo do ben” para dar as costas ao Nor-

te e construír outro Sur, algo máis ca un de China, ven de ser recoñecida internapunto cardinal.
cionalmente como a economía máis aberta
Bush pai proclamara a morte do socia- do mundo. O que contrasta con EE UU, que
lismo e Bush fillo outro tanto da guerra de pasa por ser o paladín defensor do libre merIraq, pero igual os
cado, pero que ergue
anuncios foron precibarreiras proteccionispitados de mais. Antes
gora, de Sur a Sur, tas cando alguén, lease
de 1991, a pantasma
unha petroleira “veroutros polos emerxentes mella”, quere entrar no
do comunismo xustificaba a organización de irán gañando protagonismo seu curral (para mercar
golpes de estado ou
UNOCAL). ¿Non quebatallóns paramilitares e confirmando a axenda do dáramos en que polítipara loitar contra goca e mercado non debíbernos lexítimos. En tempo da multipolaridade” an interferir? Ata a CoAmérica Latina ben
ca-Cola está en perigo,
saben como estaba de
con ese invento, orixiengraxada esa maquinario de Bolivia –non
naria, contando coa
podía ser doutro xeito–
eficacia engadida de oligarquías locais, que vai comercializar a Cola coca. O refresformadas moitas veces nas Universidades co (e o mundo) ao revés.
de elite USA, e unha tropa castrense, adesA posguerra fría entra noutra dinámica.
trada na conculcación extrema dos dereitos En 2001, EE UU puxo enriba da mesa a
humanos “por el bien de la Patria”. Pero a loita contra o terrorismo. Será máis comURSS xa non existe e non parece doado plicado que nos arrastre a todos a outra
vincular a Chávez, Fidel ou Evo co terro- guerra. Polo momento deben pensar como
rismo, aínda que poden intentalo. ¿Que se saír de Iraq. Agora, de Sur a Sur, outros
argumentará agora? ¿Cómo truncar as no- polos emerxentes irán gañando protagovas esperanzas de construción de socieda- nismo e confirmando a axenda do tempo
des máis emancipadas –tamén de dogma- da multipolaridade. Eses novos problemas
tismos– e máis xustas?
si poden desatascar unha axenda mundial
No colmo dos colmos, resulta que os co- que só cos interesados medos do Norte non
munistas chinos son os que mellor practican pode ter saída.♦
o capitalismo liberal, e os que máis o resXULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org)
pectan: Hong Kong, rexión administrativa
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A
importancia
de Bolivia
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

A

vitoria do MAS,
Movemento ao Socialismo, nas
eleccións de Bolivia
representa moito en América Latina. Por primeira
vez na historia contemporánea o continente terá
un presidente indíxena,
Evo Morales. Este
dirixente leva anos no
primeiro plano na loita,
interseccionando reinvindicacións labregas, obreiras e indíxenas.
É reveladora tamén a
xira que, antes da toma
de posesión do cargo, fixo o futuro presidente
boliviano. Dende visitar
territorios amigos, coma
Cuba e Venezuela, ata
hipotéticos socios comerciais, coma España,
Francia ou China.
Distanciamento ante o
imperio dos EE UU. Non
vai ser fácil para o MAS
gobernar un país
empobrecido pola política neoliberal de
gobernos que semellaban
vicerreinados, onde se
favoreceu a entrada de
empresas multinacionais
sen prestacións á
comunidade. Cando un
país coma Bolivia protagoniza unha solución alternativa colectiva
representa unha
esperanza para outros
países do continente e
unha ameaza para o
mundo unipolar que
sempre prefire a
solución individual da
migración non organizada e illada nos países onde emigran.
A consideración dos
países desenvolvidos
coma paraísos confronta
unha realidade que amosa a cada máis diferenzas
entre unha minoría que
vive amurallada e unha
maioría sen
personalidade social.
Os cambios de goberno que está a vivir o continente teñen como característica común que son
procesos singulares, que
non imitan a outros e que
teñen un carácter frontista. Dende os anos sesenta
non se vivía a nivel mundial unha situación tan
proclive a unha transformación radical nas
relacións entre países. A
figura do Che Guevara,
asasinado pola CIA hai
case 40 anos no país boliviano, está máis viva ca
de Barrientos, presidente
daquela dos soldaditos bolivianos.♦
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EXERCICIO E SAÚDE

XURXO LEDO

A Importancia do deporte
Todos somos un pouco xuíces,
estamos a cotío a valorar múltiples cousas pero hai un terreo
no que somos especialmente
prolíficos: o deporte.
Na cafetería de turno ou
nunha comida onde haxa homes, e cada vez máis mulleres,
sempre podes falar de deporte,
sobretodo de fútbol. A xente
opina, entende, xulga e mesmo
discute con femencia.
Moitas desas persoas son
pais e nais con cativos que nalgún momento da súa vida pensarán se anotar os seus fillos nunha escola deportiva ou nun club.
Para tomar a decisión necesítanse criterios, algo que nos
sirva de guía para poder interpretar. No caso do fútbol e doutros deportes, a xente guíase pola prensa especializada, pola súa
experiencia particular e polo que
miran na televisión ou escoitan
na radio. Así temos que os programas de índole deportiva, case
que exclusivamente futbolísticos, son os máis seguidos e o
xornal máis lido é o Marca.
Como poderemos comprender, a calidade dos criterios e
mesmo a pertinencia e veracidade poden ser amplamente cuestionadas por varias razóns:
1. A cualificación dos xornalistas pasa por ser adquirida de
forma autodidacta e pola súa
experiencia como antigos xogadores, xa que non existe a especialización nas universidades.
2. Predominan os aspectos
sensacionalistas referidos á vida
dos xogadores e xogadoras, as fichaxes e as declaracións que estes
fan buscando frases chamativas.

3. Utilízanse os datos estatísticos como sinal de rigor e
verosimilitude, pero estes datos
son vinculados co rendemento
facendo a operación clásica de:
o todo é igual a suma das partes.
Con estes criterios e coas
perspectivas dos proxenitores
tómanse as decisións. ¿Cales
son algunhas das perspectivas?:
1. Quero que o meu fillo/a
pertenza ao mellor club posíbel.
2. Hai que sufrir para conseguir resultados que con esforzo
chegarán.
3. Non se poden conformar
con ser os segundos, teñen que
tentar ser os mellores.
4. Se os entrenadores foron
deportistas de elite moito mellor.

5. O meu rapaz pode chegar
a un gran club.
6. Se suspende non o deixo
entrenar.
7. Canto máis entrene máis
lonxe chegará.
Entre a información que
subministran os medios de comunicación, a escasa dedicación horaria á educación física
no ensino, a falla de formación
da poboación e os desexos dos
pais-nais, diríxense os rapaces a
un modelo de deporte pouco recomendábel. E isto por qué?
1. Porque predomina o concepto de competición contra...
no lugar de cooperación e interacción con...
2. Porque prevalece a idea

de vencer e triunfar fronte a
desfrutar e aprender.
3. Porque é máis importante a
selección dos máis hábiles que a
inclusión dos máis traballadores.
4. Porque hai tendencia á mitificación e a adulación dos mellores ante a ignorancia do resto.
5. Porque crea falsas expectativas e oculta boa parte da realidade.
A idea actual do deporte baséase no espectáculo e no rendemento. Entrénase a técnica e
a condición física para conseguir gañar e considérase o grupo como a suma das partes, especializando os xogadores de
forma temperá e logo unindo,
nun conglomerado, as distintas
habilidades. O modelo é o dos
grandes clubs deportivos, tanto
de fútbol como de baloncesto e
demais deportes. Cómpranse os
que se consideran mellores en
cada posto e logo preténdese
que haxa un acoplamento de habilidades para dar lugar a un resultado previsíbel.
Se analizamos os resultados
veremos que o fracaso é latente
pero nós insistimos en trasladar
os rapaces este esquema de funcionamento, repetindo os procesos básicos nas mal chamadas
categorías inferiores.
No desenrolo e no crecemento
o importante é conseguir unha correcta maduración, buscando a
independencia para o cal é preciso
fomentar a conciencia, procurando
a liberdade para o cal é necesaria a
xustiza. Non se pode esquecer que
antes que outra cousa, os cativos
son persoas, que requiren educación e formación para desenvol-

verse con autonomía, para manexar as emocións e os sentimentos, para desenvolver un traballo.
De nada serve o deporte se
reproduce os esquemas dos adultos baseados na loita de todos
contra todos, no que se lle pide
os rapaces que pase o balón pero
non o contrario; no que se lle ensina como burlar as normas enganando os árbitros, ou a provocar os rivais para que fagan faltas. O deporte non serve de nada
senón consideramos a súa práctica como unha posibilidade de
aprendizaxe cooperativo, no que
se interactúa combinando competición con cooperación, ledicia
e disfrute con respeto.
A importancia do deporte é
evidente pola repercusión que ten
na sociedade e pola cantidade de
persoas que dunha forma ou outra o practican, fundamentalmente nenos e nenas con ilusións, en
plena fase de crecemento e desenrolo. Se non procuramos mellorar, seguiremos formando ídolos de barro, chulos, prepotentes
e tremendamente insolidarios.
O deporte non pode ser un fin
en si mesmo, ten que facilitar e
potenciar as características positivas das persoas e debilitar aquelas máis negativas e destrutivas
como son a violencia, a discriminación, a xenreira ou a inxustiza.
Evidentemente non existen
receitas máxicas, nin solucións
definitivas a estes problemas,
pero si podemos incentivar, fomentar e proporcionar elementos que axuden na carreira de
fondo que é á vida, co deporte e
con outros ámbitos como por
exemplo o lecer.♦

Dario Xohán
Cabana visto
por Calros
Silvar.

A vida de Granell

D.X. Cabana, titor
do premio Biblos
O narrador, poeta e tradutor Darío Xohán
Cabana será o titor que guíe ao gañador do
II Premio Biblos-Pazos de Galicia na fase final de redacción da súa novela, seguindo os
pasos do que Xosé Méndez Ferrín fixo con
Iria López na primeira edición. Pendente de
ler o seu discurso de ingreso na Real
Academia Galega, Darío Xohán Cabana
conta cun amplo recorrido polo mundo do
libro e da creación. Os participantes, menores de 25 anos, deberán presentar as memorias das súas novelas antes do 15 de marzo.♦

VII Salón do Libro
Infantil e Xuvenil
de Pontevedra
O vindeiro 5 de febreiro dá comezo no Pazo da Cultura de Pontevedra o VII Salón
do Libro Infantil e Xuvenil, que terá a Natureza como tema central. O encontro, que
acollerá exposicións, obradoiros de escrita, animación á lectura, contacontos e música, está organizado pola Asociación
Máislibros, a AS-PG e o concello de Pontevedra. O salón contará coa presenza de
ilustradores e escritores como Francisco
Fernández Naval, Kiko da Silva, Antonio
Reigosa, Juan Kruz ou Ana María Matutes.♦
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Francisco F. Naval.

E.F. Granell visto por Díaz Niese en 1944.

Neira Vilas, fillo
predilecto de Cruces
O 20 de xaneiro terá lugar no auditorio municipal Xosé Casal do concello de Vila de
Cruces o nomeamento de Xosé Neira Vilas
como Fillo Predilecto da vila e de Anisia
Miranda Fernández como Filla Adoptiva.
O autor de Memorias dun neno galego
pronto verá no cine a historia de Balbino, o
seu protagonista. O director ourensán Ismael González anunciou que xa conseguiu
financiamento para comezar en 2007 a versión cinematográfica da obra. A película
contará con guión do propio Ismael González e coa participación de Neira Vilas.♦

uen dixo que a arte só pode
estar nos museos? A Fundación Artística Igual Arte presentou a súa I Exposición Itinerante de Artes Plásticas
que viaxará a bordo dos autobuses urbanos de Vigo, os famosos vitrasas. As liñas
circulares 1, 2, 3 e 4 e a liña 11 acollerán
estas obras, realizadas por artistas con algunha discapacidade. A fundación conta
con que a exposición a vexan 50.000 persoas. Da pintura ao teatro. O 20 e o 21 de
xaneiro reúnense en Santiago un feixe de

Q

autores dramáticos nun encontro que busca encontrar o mellor camiño para afrontar o futuro dun sector clave na nosa cultura. Alí estarán, entre outros, Xesús Pisón, Gustavo Pernas, Roberto Salgueiro,
Manuel Lourenzo, Raúl Dans, Xavier
Picallo, Quico Cadaval e Xabier Lama.
E das táboas ás prensas. A Xunta vén de
anunciar que centralizará a edición institucional, para o que creará un servizo
de publicacións e unha libraría propias,
tal e como anunciou o director xeral de
Creación e Difusión Cultural, Luís Bará.♦

Nº 1.206
Do 12 ao 18 de xaneiro do 2006
Ano XXIX

Arte e política na vida,
chea de acontecementos, de Granell
Carlos Arias biografa o artista
X.G.G.
Nos anos 1930, Leo Löwhenthal,
talvez o máis descoñecido membro da Escola de Francfort, escribiu un artigo, A moda biográfica,
que por respeto a militantes antifascistas como Stefan Zweig non
apareceu até mediados dos anos
50 do século pasado. Era un estudo crítico sobre a moda das biografías na República de Weimar.
Para Löwenthal, nas biografías
daquela época quedaba recollida
e, ao mesmo tempo, aniquilada, a
apariencia de individualidade. As
biografías populares alemás, di,
presentan, por unha banda, os
personaxes como se crearan algo
completamente único, “son adornados con exorbitantes superlativos, mais ao mesmo tempo quedan rebaixados ao denominador
común de home vulgar. Esta
coincidentia oppositorum, que
sexan únicos e, ao mesmo tempo,
exactamente coma nós, adormece
a conciencia histórica e política
dos homes”. Xa nos anos 1950,
Löwenthal escribiu un segundo
traballo, Biografías nos magacines populares, sobre as biografías
publicadas nas revistas populares
americanas, onde demostraba que
as biografías xa non se dedicaban
a empresarios, a heroes do capitalismo, agora os novos heroes son
“actores de cinema, estrelas da radio e a televisiòn, famosos actores de teatro, cantantes, é dicir,
personal de entretemento. Tamén
deportistas notábeis e mesmo a
freaks, é dicir, xente que estabeleceron un negocio calquera ou inventaron unha cousa completamente absurda ou cómica”. Por
outra parte, mentres nos heroes
do capitalismo se afirmaban as
súas cualidades produtivas, nos
anos 1950 –e mesmo hoxe, aínda
que con cambios e matices– o tema é o “heroe consumista, as súas necesidades e preferencias de
consumo”. Na Galiza, en galego,
aínda non se chegou a ese punto,
mais xa veremos...
Todo este prolegómeno vén
dado por unha biografía que apareceu hai pouco, na colección A
nosa memoria, publicada pola
ex-Consellaría de Cultura, Comunicación Social e Turismo.
Trátase de Eugenio Granell, escrita por Carlos Arias(1). Non é,
nin o pretende o autor, a biografía
definitiva. Tampouco é unha biografía na que se estuden as diversas facetas do autor. É dicir, dá fe
do seu polifacetismo mais non se
estuda ningunha das súas facetas,
aínda que haxa amplas referencias a elas. Trátase, nin máis nin
menos, dunha biografia concibida para dar a coñecer a vida de
Eugenio F. Granell a amplos sectores de público, interesado ou
non na obra do artista. Unha biografía que non quere adormecer a
conciencia histórica e política dos

homes, máis ben todo o contrario.
É, evidentemente, se ben queda
recollida a individualidade, nunca
é aniquilada, como tampouco é liquidada a cultura, outra das características da biografías das que
fala Löwenthal.
Carlos Arias, sinteticamente,
vai introducíndonos na vida de
Granell, desde o seu nacemento
en novembro de 1912 até o momento da sua morte, en outubro
do 2001. Ou sexa, 89 anos dunha
vida chea de acontecementos, de
vicisitudes, de creación artística,
de política revolucionaria... Através da biografía de Carlos Arias
seguimos os primeiros pasos de
Granell na Coruña, en Santiago,
os anos da República en Madrid,
o tempo da Guerra Civil, o exilio
na República Dominicana, logo
en Guatemala, en Puerto Rico e,
xa definitivamente, a partir de
1958, nos Estados Unidos. Sabemos das súas loitas políticas, primeiro en Izquierda Comunista
(en cuxa revista teórica, Comunismo, publicou diversos artigos), dirixida por Andreu Nin, logo no POUM (nacido da fusión
entre IC –trotskista– e o Bloc
Obrer i Camperol –mais ben
bukharinista, aínda que con gran
respecto cara a Trotski– dirixido
por Joaquin Maurín), a guerra ci-

Autoretrato
de Indio, 1945.

vil, a loita contra o fascismo, a
persecución do POUM por parte
dos stalinistas. Saberemos das
súas amizades, galegas e non galegas, españolas, francesas, portuguesas, etc, o seu encontro con
Breton cando este último, fuxindo do nazismo, recala na República Dominicana(2), da súa ami-

zade con Benjamin Péret, que coñecera en Madrid durante a guerra civil (Péret, desde México,
ponse en contacto con Granell en
1942 para demandarlle documentos sobre contos, lendas e
mitos populares das Antillas, xa
que estaba a preparar o libro Antoloxía de mitos, contos e lendas

Unha carta de E.F. Granell
a Benjamín Péret
Nos tomos V e VII das Oeuvres
complètes de Benjamin Péret
son reproducidas 13 cartas do
poeta surrealista a Eugenio
Fernández Granell. A primeira,
como se dixo, de 1942, a derradeira datada o 15 de novembro
de 1957. Deberon existir máis
que, ou ben os editores das

obras do poeta non reproduciron, ou ben se perderon. A
proba? A carta que se reproduce, en versión galega, a continuación, enviada por Granell a
Péret é que estaba no fondo
Breton (vendido en subasta hai
uns anos). A carta estaba no arquivo de Breton porque, supo-

Nova Iork,
15 de setembro de 1959(1)
Querido Péret: acabo de recibir a comunicación relativa á Exposición Internacional do Surrealismo
que se celebrará en París durante os meses de decembro e xaneiro 1959-1960(2). Non é estraño que
a recibise tan tarde porque me encontro en Nova
York desde o ano pasado, e aquela foi enviada a
Puerto Rico, de onde ma remitiron cun montón de
correspondencia e por correo ordinario.
Hoxe mesmo fixen retratar dous cadros que
enviarei. (Pídeseme só un, mais mandaréi ambos, para que aí se elixa o preferíbel). Tamén ira
algún debuxo. As fotos mandareinas dentro de
tres ou catro días, por correo aéreo, de maneira
que chegarán con tempo suficiente. Asemade,
antes do 12(3) de outubro, recibiredes os cadros,
pois irán pola mesma vía.
Estas liñas explicaranche que non dixera nada
até agora en relación coa miña participación na exposición. Paréceme que é moi necesario facela. To-

mos, lla entregaron ao autor de
Nadja por motivos indicados
na carta (exposición surrealista), xa que, de seguro, cando
esta chegou a París, Péret
acababa de finar (morreu o 18
de setembro no hospital de Batignolles dunha trombose de
aorta á idade de 60 anos).

do o mundo, con efecto, estase a nutrir, e parece engordar, a custo de dar mordiscos aos catro cantóns
do surrealismo. A xente, cada vez máis, manifesta
o seu afán de nutrirse con pílulas, mesmo en pintura. A mostra dun menú completo pode producir
dous efectos: Un, que non saiban que é, a forza de
terse desacostumado; outro, que se dean unha enchente e rebenten. Tanto no aspecto pedagóxico como no sanitario, a exposición será excepcionalmente ‘útil’. Pois sempre alixeira o espírito calquera manifestación de autenticidade, máis aínda agora, nunha terra desbaratada (sic) e infantilmente
desorbitada: a terra convertida nun buraco de golf.
Recibe un forte e fraternal abrazo, como sempre
E.F. GRANELL
(1) A carta esta colgada na rede: www.atelierandrébreton.com
(2) trátase da “Exposition inteRnatiOnale du Surrealismo”
(EROS), organizada por Marcel Duchamp e André Breton na Galería Daniel Cordier de París.
(3) 12 de, está engadido a man.

populares de América. Péret lémbralle que se coñeceran en Madrid, mais se non se lembra,
achega as recomendacións de
Victor Serge, Julian Gorkin e
Manuel Fernández –Munis), con
Marcel Duchamp, con Juan Ramón Jiménez e un longo etcétera.
Saberemos das súas exposicións, individuais e colectivas,
das súas colaboracións literarias
en diferentes revistas, tanto en
España como en América, das
súas novelas –La novela del indio Tupinamba e Lo que sucedió–, ambas editada por Costa
Amic, outro membro do
POUM, en México–, da súa
adscrición ao (confuso e difuso)
grupo Phases, comandado polo
tamén confuso, e aínda máis difuso, Edouard Jaguer, da súa
volta a España, do seu retorno
definitivo, da donación que fixo
a Compostela e a creación da
Fundación Granell, de cuxa importancia –hai que dicilo– aínda
non se deron conta os nosos “dirixentes” culturais, de todas as
cores e tendencias políticas. E
tamén saberemos do seu amor.
Ora ben, o libro, como se dixo, é ante todo unha biografía divulgativa, e como tal non intenta
ser unha biografía definitiva
–existen biografías definitivas?–
mais tampouco é a redacción
dunha sucesión de feitos biográficos dunha persoa determinada
–E.F. Granell, revolucionario,
músico, pintor, narrador, etc.–, senón o intento de explicación dunha vida, da traxectoria dunha vida. De aí, acho, a importancia que
dá o autor ao contexto político, e
artístico, xeral e á ideoloxía política de Granell para que a súa individualidade nunca sexa liquidada, á súa fidelidade ao trotskismo
e á persoa do “Vello”. Por outra
banda, o autor non se limitou a recoller datos aquí e acolá, en libros
e catálogos, senón que falou con
familiares directos –muller, filla–
e menos directos –curmáns, etc.–
e amigos do biografado. En fin,
achámonos diante, por agora, da
máis completa biografía de Eugenio Fernández Granell. Mais, con
todo, pensando nunha segunda
edición, ou, mellor sería para todos, nunha ampliación, débense
correxir certos erros factuais (os
que se citan na nota 2; Largo Caballero non foi nunca presidente
da República, senón do goberno
–p. 58–; Trostski non foi inspirador do POUM, o ruso opúxose á
súa fundación e a que os seus seguidores, IC, entrasen nel, de aí a
ruptura de Nin e outros co “Vello” –p. 54–; a obra de Pirandello
é Seis personajes en busca de autor, non tres –p. 106–, o autor irlándes de Jinetes hacia el mar é
Synge, non Inge –p. 106–) debiContinúa na páxina seguinte

Nº 1.206
Do 12 ao 18 de xaneiro do 2006
Ano XXIX

Profesionais?
Vén da páxina anterior

dos a apresuramentos. Tamén,
con vistas a unha ampliación, cabería matizar certas suxerencias,
senón afirmacións do autor. Eis
algunhas delas: cando o goberno
francés disolve o Partido Comunista antes da ocupación alemá é
debido, sobretodo, á posición
deste, que a raíz do pacto xermano-soviético de agosto de 1939
está en contra da guerra contra os
nazis e polo “pacifismo”. Naquel
momento, o PCF cualificaba ao
que sería a segunda guerra mundial como “guerra intraimperialista”, e a culpa era do imperialismo anglosaxón (p. 76). O surrealismo non é “unha corrente derivada directamente da nova concepción da psique (psicanálise)”
(p. 30), o surrealismo deriva de
escritores e pintores e engade a
psicanálise da que, nos primeiros
tempos, non coñecía cáseque nada, fóra da Psicopatoloxia da vida cotiá (A interpretación dos so-

ños, o libro de Freud que máis inllor, en defensa do surrealismo
fluirá nos surrealistas, é coñecido
contra os dirixentes do PCF,
por estes en 1926, cando o moconsideraba o surrealismo como
mento da súa tradución ao franun movemento contrarrevolucés). “Pierre Navicionario. Opinión
lle, discípulo dique cambiaría co
chámonos paso do tempo.
recto de Trotski e
intelectual formaPero todo isto, e
diante,
do nas correntes
algunha matizada psicoloxía do
ción máis –por
por agora,
comportamento e
exemplo, sobre a
do behavorismo” da máis completa figura de Victor
(p. 46), Naville esSerge(3) e a súa inbiografía de
fluencia sobre
tuda psicoloxía, é
Granell– poderá
nos anos da segunda guerra mundial, Eugenio Granell” facelas Carlos
Arias cando nos
cando xa abandoentregue unha
nara o trotskismo,
nova
edición,
e no momento en
ampliada, deste libro de apenas
que coñece a Granell (1919150 páxinas de formato 12x17.
1930), Naville, que fora o primeiUnha nova edición ampliada
ro director de La révolution suque nos debe desde xa, pois a
rrealista, que publicara diversos
verdade é que saben a pouco,
libros de poemas surrealistas e
talvez porque Carlos Arias, condous folletos Os intelectuais e a
trapelo dos tempos que se viven,
revoluciòn. Que poden facer os
foi, cando escribía, como desurrealistas? e Menos mais me-

‘A

mandaba Baudelaire, “parcial,
político e apaixonado”.♦
(1) Pode o lector saltarse con total
impunidade as presentaciòns de Manuel
Fraga Iribarne e Xesús Pérez Varela.
(2) Nesa viaxe ía acompañado, entre outros, por Claude Lévi-Strauss,
quen continuara a súa viaxe cara a Nova Iork, non cara ao Brasil, como se di
no libro. Como tampouco o Dr. Pierre
Mabille foi o director da revista Minotaure, ben que foi membro permanente
do consello de redacción, o director da
revista foi o seu fundador Albert Skira,
e o director artística Emile Teriade.
(3) De Victor Serge son importantes
as súas Memorias dun revolucionario, o
seu panfleto Todo o que un revolucionario debe saber da represiòn, O Ano I da
Rebvoluciòn Rusa, a novela É medianoite no século, etc. Mais textos teóricos
seus como Literatura e revoluciòn, ou artigos sobre arte que deitan opinións tales
como “A pintura de Chirico non ten importancia ningunha, xa que de dez millóns de obreiros franceses non hai dez
que coñezan a súa obra nin mesmo o seu
nome”, afástano do surrealismo e demostran que o “realismo socialista” non florecía unicamente no esterco stalianiano.

Emporios invisibles na Fundación Granell
O 12 de xaneiro inaugúrase na
sede da Fundación Granell (Pazo de Bendaña-Compostela) a
mostra colectiva “Emporios Invisibles”que permanecerá aberta ata o 15 de marzo, na que participan os artistas Carme Nogueira, Rubén Santiago, Diego
Seixo, Nicolás Láiz, Xoán Anleo, Suso Fandiño e o colectivo
konic, formado polos artistas
Rosa Pérez e Alain Bauman.
Segundo o comisariado da
mostra “os artistas que fan parte desta pequena escolla, xa
non se moven no terreo da utopía como vía correctora da realidade do presente e do futuro,
os grandes relatos da civilización occidental xa foron denostados, a razón a história e

representación, e con eles o seu
mecanismo de actuación, a tendencia á utopía mediante a reivindicación directa. Agora os
artistas volven entroncar co novo concepto de historia, a través dunha mensaxe plástica
que en primeira instancia e regalada a institución arte, á academia da contemporaneidade”
Con esta mostra colectiva
afiánzase o espazo para a promoción de novos valores da arte comtemporánea galega, estatal e internacional, creado na
fundación Granell no ano
2003, recollendo a encomenda
de Eugenio Granell de apoiar
aos /ás artistas novos.
Nesta mostra colectiva todas as obras que se verán fincan

as súas bases no concepto de
instalación, e dentro deste concepto, establecen diferentes formatos, así coma diferentes vías
de diálogo co/a espectador:
Dúas das pezas foron concebidas especificamente para o espazo do pazo de Bendaña, as
obras de Suso Fandiño e de Rubén Santiago. Os autores Diego
Seixo e Rubén Santiago, establecen un diálogo coa cidadanía
que non se achegue ao museo, a
través das pezas situadas fóra do
espazo da sala de exposicións;
Rubén Santiago, sitúa parte da
súa intervención na propia fachada do pazo de Bendaña, máis
concretamente, utiliza o famoso
atlante da fachada, símbolo mítico do imaxinario colectivo da

cidade, e icono antiquísimo da
civilización occidental, como
punto de arranque da súa peza.
Amáis da utilización que fai
Santiago do espazo público, o/a
usuaria, poderá acceder á interveción a través da páxina web
do propio artista, (www.rubensantiago.net) amáis de poder interactuar coa peza na sala de
exposicións. A interacción real
co espectador poderá establecerse tamén coa video-instalación
do colectivo Konik, que utiliza
un sistema de inter-faces visuais. Nicolás Láiz, Diego Seixo
e Carme Nogueira interveñen o
espacio perceptivo do/a espectador con pezas preexsistentes que
se adecúan o peculiar espazo do
pazo de Bendaña.♦

MARTA DACOSTA

D

as imaxes cinematográficas que gardarei do
pasado decembro
rescato agora a escena no barco Venture, da última entrega
de King Kong, unha volta
máis á historia da bela e a besta, cunha importante dose de
homenaxe ao cine de serie B.
Nas adegas do Venture, o
guionista Jack Briscoll, abocado a realizar unha viaxe non
desexada, ten que instalarse na
xaula das feras, único camarote dispoñíbel. Alí, entre unha
cama de palla e os barrotes
que o rodean instala a súa máquina de escribir e esforza a
súa imaxinación para redactar
unha historia que agrade a ambición dun director de cine sen
escrúpulos.
Cando vin aquela escena
veume á cabeza que era a mellor metáfora para ilustrar un
tema ao que lle andaba a dar
voltas había días. Desde que
Francisco Castro publicou a
súa reflexión sobre a
necesidade de profeionalizar a
escrita, comecei a mesturar,
intencionadamente, varias ideas. A primeira, unha reflexión
de Manuel María en que
manifestaba que non desexaba
ser un escritor profesional
porque entendía que profesionalizar a escrita contribuiría a
restarlle ao autor, autora,
liberdade á hora de elixir e
tratar os ditintos temas. Penso:
estaría garantida a miña liberdade creativa e tres comidas
ao día? (teño unha resposta, a
min non)
E logo, quen pode
profesionalizarse? Cantos autores e autoras coñecemos que o
poidan facer? Profesionalizarse
significa que se retribúan debidamente os dereitos de autor/a,
estamos dispostos a falar deste
tema sen autocensurarnos?
Aquí sería impensábel que unha editorial investise varios
miles de euros para pagar por
adiantado os dereitos dunha
obra que tarda anos en
escribirse e publicarse, iso só
sucede en América, onde unha
descoñecida pode dedicarse
por enteiro á escrita dunha novela da que só presentou catro
ideas, catro ideas polas que
aposta unha editora disposta a
captar todo o mercado
americano e europeo, a facer
da novela un éxito de vendas,
de tal xeito que crea a demanda con antelación á súa
publicación e, insisto, sen que
a súa autora teña dado mostras
da súa capacidade literaria.
Así que acabo por pensar
que estamos nas adegas do
mundo da arte, instalados entre o refugallo e as bestas, prisioneiras/os nun contorno que
nos ignora e utiliza, esquecendo que esas historias que
alimentan a imaxinación e
calman o espírito están
edificadas sobre un tempo humano, en moitas ocasións,
roubado ao lecer, ao afecto ou
ao sono.♦
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Nova marca

Conversas, case memorias,
de Suso de Toro
Reivindica o debate e denuncia as censuras sufridas
Título: Conversas con Suso de Toro.
Autor: Antonio Pedrós-Gascón.
Edita: Xerais.

Outsider. Fóra de control. Así
quixo ser é así é. Nado en xaneiro de 1956, asinou unha
abondosa bibliografía baixo o
nome de Suso de Toro. Títulos
como Caixón desastre, Polaroid ou Tic-Tac fixéronse notar
como un sopro de ar fresco, e
teñen o seu merecido lugar
dentro dos esforzos anovadores
da narrativa galega actual. Deron a coñecer un nome que hoxe nos resulta a todos familiar,
unha personaxe social que
non foxe de É esta unha
polémicas e longa
mesmo, no seu confesión
momento, as pública,
desata. Agora
vén de saír á onde se
luz un libro, tratan
autoría de An- multitude
tonio Pedrós- de temas,
Gascón, un li- con gran
bro de conver- sinceridade,
sas con Suso aínda que
de Toro, na colección Cróni- con algo
ca de Xerais, menos
que pola súa autocrítica.
forma monologal ben se
pode considerar como unha primeira tentativa de memorias, das memorias
dun autor que sistemativamente se queixa de ser infravalorado, de non ser entendido. Nunca mellor ocasión para explicarse completamente, sen obstáculos de ningunha caste, salvo as limitacións que se autoimpoña.
Ese é un foco de atención do
libro, entre outros, algúns dos
cales comentaremos aquí, porque se trata dunha longa confesión pública, na que hai lugar a
tratar multitude de temas. E trátanse, con sinceridade, que importa moito. E con menos autocrítica, hai lamento recorrente,
pouca análise dos propios pasos
en falso, vicio no que non deben
caer publicacións desta índole,
nas cales o que se lembre e o
que se esqueza só da vontade de
quen lembra depende.
Entre eses outros focos de
atención cabe salientar a emoción da evocación da infancia e
mocidade urbana naquela
Compostela de mediados do século pasado, tempo gris para
unha sociedade ideoloxicamente ocupada, de vontade anulada
e vida secuestrada entre curas e
militares. Dá conta de como se
produciu a súa instalación lingüística no galego e como un
mozo compostelán viu aquel 68
máxico, ao que segue o tráxico
72, de folgas e asasinatos pro-

Suso de Toro.

vocados por un réxime autoritario que se resiste a desaparecer,
e da súa evolución política, ás
beiras do nacionalismo, un nacionalismo práctico, desprovisto dos valores ideolóxicos que
o definen. E da súa evolución
lectora, desde o Jabato a Verne,

A.N.T.

Valle, Freud, pasando por Á lus
do candil e Joyce, a desmitificación (da vida) de Kafka, os
románticos alemáns, a grande
influencia anglófona... e algunhas palabras para Castelao ou
Otero Pedraio, e a admiración
por Cela.

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.

1. CONVERSAS CON XOSÉ LUÍS
MÉNDEZ FERRÍN.
Xosé Manuel del Caño.
Xerais.

2. CASAS BARATAS.
Antón Riveiro Coello.
Galaxia.
3. O HEROE.
Manuel Rivas.
Xerais.
4. UNHA CITA CO AIRE.
Francisco X. Fernández Naval.
Galaxia.
5. TRES TREBÓNS.
Xurxo Souto.
Xerais.

2. GUÍA MICOLÓXICA
DOS ECOSISTEMAS GALEGOS.

Varios Autores.
Baía.
3. O REINO MEDIEVAL
DE GALICIA.
Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.
4. CARRILANOS.
Rafael Cid.
Xerais.
5. O COUTO MIXTO.
Luís G. Mañá / Xurxo Lobato.
Xerais.

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

Hai tamén lugar para a música, a televisión como antes o
cinema, a fotografía, para a
centrípeta cultura madrileñista
(finchada e baleira), observacións interesantes sobre a creación dun novo lectorado despois da morte de Franco, a condición do escritor, o teatro de
rúa de Pepa a Loba... e para lamentarse da incomprensión
que (segundo el) sofre na cultura (particularmente na literatura) galega, o que contrasta
(sempre segundo el) coa excelencia con que é tratado alén do
Padornelo. Porque hai tamén
lugar para vellas teimas, como
a “debilidade” da cultura galega, o control ideolóxico a que
está sometida a literatura e a
crítica contra os escritores adscritos ao nacionalismo, ao tempo que pon en valor figuras como as de Ramón Piñeiro ou
García Sabell.
O libro péchano algúns dos
primeiros textos escritos por
Suso de Toro, e Media docena
de vidas (2004), ficcións autobiográficas, reprodución “do
orixinal en castelán do texto
aparecido por primeira vez en
portugués con tradución de
Fernando Gouveia” (332).
Dúas reivindicacións queremos salientar. Dun lado a do
papel do debate, exercicio lúdico-formativo que a televisión
desfigurou até convertelo en
espectáculo para mentes ociosas e superficiais; concretamente aquí refírese ao debate
nunha cafetería, nunha tasca,
nun parque, que desenvolve as
relacións entre a xente e humaniza os construtos culturais. E
tamén se reivindica a radionovela como estratexia dramática, perfectamente vixente se temos en conta o éxito acadado
na Radio Galega por un serial
de fondo paródico mediante o
cal se divulgaban as novas normas ortográficas e morfolóxicas; cumpría un papel moi importante para a sociedade, e
dunha efectividade que poucos
igualaron en toda a historia da
radio galega, se algún o fixo.
Non tivo dura, claro.
Isto lévanos a falar da censura. Suso de Toro denuncia as
censuras que sofreo, nomeadamente por parte de El Correo Gallego e La Voz de Galicia. Censura e descualificacións de Fraga e Pérez Varela,
raiantes no delictuoso e propagadas por medios afíns que
non admitiron defensa por
parte do inxuriado. De Toro
denuncia tamén que as dúas
asociacións de escritores non
tivesen reaccionado defendendo ao seu asociado.♦
XOSÉ M. EYRÉ

O sultán e os ratos, de Joan
de Boer e Txell Darné –traducido ao galego por Pilar
Ferriz– é un dos novos
volumes que presenta o novo
selo editorial especializado en
público
infantil
Oqo
Editora.
Nesta
obra, a través dun divertido collage cóntase a
historia dun rei árabe que para
se librar dunha praga de ratos
acaba pasándoo mal con infindas pragas doutros animais.♦

Novos soños
Kalandraka publica dous
novos títulos. Un agasallo diferente, de Marta Azcona e
Rosa Osuna–
traducido
ao galego
por
Manuela
Rodríguez–
conta a historia do
feliz aniversario de
Marcel. Pequeno Azul e
Pequeno Amarelo, de Leo
Lionni –vertido ao galego por
Chema Heras e Pilar
Martínez– é un volume pensado para os primeiros lectores,
con moito corido.♦

Premio ‘Merlín’
Martiño é un cativo moi ben
educado que espera o Nadal
para poder conseguir unha nova moeda que engadir
á súa colección numismática.
Mais a
noiteboa vai
ser diferente
desta vez. O
neno aparece
a bordo da
nao Santa
María cando
Colón a ten amarrada nas costas de Cuba. Así comeza Unha
branca de cobre para
Martiño, de Ramón
Carredano, premio ‘Merlín’
2005, que concede Xerais.♦

Máis Barbanzóns
Pepe Carreiro volve ao castro
de Baroña para nos contar
novas historias dos
Barbanzóns. A noite de
Samaín condúcenos a ese
momento
máxico no
que a estación quente acaba
definitivamente. Os
habitantes
do castro
van sentir o
medo nas
súas carnes
após a visita
de varias
pantasmas invernais. Edita
Toxosoutos.♦
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Búsola
Nº 1. Ano 2005.
Dirixe: Suso Rubio.
Edita: Casa da Cultura de Valadouro.

Esta publicación consegue
tirar á rúa o seu segundo
número cargado de contidos
relacionados con Galiza.
Diana Mandiá escribe o relato
“Medo ou valentía”; Mª Xosé
Castro
presenta a
súa serie
fotográfica
sobre o festival de Ortigueira.
Xosé Santos
debuxa o
cómic “Chico mal debuxado”. A entrevistada nesta ocasión é a deseñadora Anna María López.
Xurxo Mariño fai unha aproximación divulgativa ás funcións
do cerebro. Carlos González
fai unha relectura dos últimos
anos do mariscal Pardo de Cela. Tamén se dá conta do labor
solidario de acollida de menores saharauis en Galiza.♦

Andaina
Revista galega de
pensamento feminista
Nº 42. Inverno do 2005. Prezo 5 euros.

O tema central deste número é
a presenza feminina no deporte. Raquel Barreiro achégase
ao alpinismo e ao fútbol.
Entrevístase a piragüista Teresa
Portela e inclúese
un
fragmento
do libro de
Chus Lago
sobre as
súas vivencias na alta
montaña.
Marisa
González e
Raquel Mato
reflexionan
sobre o concepto de
feminicidio. Patricia Arias analiza a correspondencia entre escritores e as súas nais.♦

Grial
Nº 167. Xullo-setembro 05. Prezo 12 euros.
Dirixe: V.F. Freixanes e Henrique Monteagudo.
Edita: Galaxia.

Pascale Casanova, Armando
Gnisci, Ana Alonso, Eva Almazán e Xavier Queipo
reflexionan sobre o paso da
literatura nacional á literatura
mundial. Carlos Lema entrevista a escritora Chus Pato. Xesús
Constela fai a súa
“crónica”
desde Croacia. Xosé
Luís Franco
Grande e
Xulio Ríos
entrevistan a
Fernando
Pérez-Barreiro Nolla.
Manuel
Veiga
reflexiona sobre a importancia
dos sentimentos da toma de
conciencia nacionalista.♦

Unha época
vista desde as Casas Baratas
Riveiro Coello publica dezaseis relatos ambientados nos sesenta
Título: Casas Baratas.
Autor: Antón Riveiro Coello.
Edita: Galaxia.

Obras como A quinta de Saler,
Animalia, As rulas de Bakunin,
Homónima ou
A esfinxe de
amaranto fan As dezaseis
de Antón Rivei- narracións
ro Coello un de Casas
dos autores no- Baratas
vos máis lidos e
p r e m i a d o s . son o
Agora, co título imaxinario
de Casas Bara- colectivo
tas, o autor de dunha
Xinzo móstra- xeración.
nos o seu bo facer narrativo
cun libro de estrutura senlleira na que os dezaseis contos que forman a
obra poden lerse como narracións independentes ou ben

Antón Riveiro Coello.

formando un todo no que narrador, protagonistas e paisaxe son as mesmas, podendo
enfiar un conto noutro outorgándolle á obra unha unidade
que nos permite a construción
do pasado formando o lousa-

do que alicerza o camiño da
vida.
As dezaseis narracións de
Casas Baratas son o imaxinario
colectivo dunha xeración, hai
en todas elas un territorio común dominada pola lembranza
individual do narrador que é
coincidente coa época vivida
polo autor, no que ámbolos
dous se xunguen creando unha
identidade común que pode respostar o xogo narrativo literario.
Arrinca este monllo de contos
coa entrada da modernidade, o
abandono do campo cara a vila
na busca dunha vida mellor, reflectida no comenzo do despegue económico, da tecnocracia
que se faría co rexime político e
onde comenza un estadio de
mudabilidade social.
A infancia e a adolescencia
son os mundos escollidos por
Riveiro Coello para nos aden-

trar nun sinfín de sensacións
dende o dramatismo, humor, a
ternura do primeiro amor, a
chegada do televexo… En resumo a descrición do mundo
ao traverso dos ollos dun neno
que vai medrando ao ritmo das
narracións que forman Casas
Baratas, podendo consideralas
iniciáticas achandando a entrada ao mundo adulto.
Casas Baratas é un libro
que esperta a lembranza no lector, o paso do tempo e a distancia son os que permiten a reconstrución do pasado e convertelo en imaxinario colectivo,
nomeadamente para a xeración
do autor, a familiaridade co narrado adónase do lector que se
deixa levar polo pulso narrativo
de Riveiro Coello non defraudando en ningún momento.♦
XOSÉ M. FREIRE

Madurar en tempos difíciles
Título: Vida e cor.
Dirección e Guión: Santiago Tabernero.
Fotografía: José Luís Alcaine.
Reparto: Junio Valverde, Silvia Abascal,

Miguel Ángel Silvestre, Joan Dalmau, Natalia Abascal.

Santiago Tabernero elixe para situar este seu primeiro filme, unha historia de iniciación á madurez en tempos difíciles, o outono
de 1975. Estamos nunha España
de TV en branco e negro, de Mirinda, de pantalóns de pata de Historia
elefante, de silenzos, frustra- agridoce
cións e quedas de aparente
esperanzas, na final feliz.
que Fede (Ju- A protagonio Valverde), nista vive
un rapaz de 14 a esperada
anos, centraliza morte de
un argumento
coral ambienta- Franco...
do nun barrio pero tamén
periférico ma- descubre
que
drileño.
Son tempos madurar
confusos, tanto non
a nivel xeral, é tan fácil.
pois estamos
nos estertores
dunha ditadura,
como individual. Fede medra
nunha familia con ideais de esquerdas, pero o que se retrata é
ese momento da vida no que era
máis importante conseguir un
cromo para completar a colección (o propio título está tomado
dun álbum de cromos da época)
que quen era Franco e o que significaba ter un caudillo. Fede

Equipo da película Vida e cor.

criouse nunha ditadura, pero esta é o trasfondo e non o elemento principal, a variedade de tramas do filme vai máis aló do enfoque político. Do que realmente se trata é de amosar a dificultade do paso á madurez, a superación dos medos da infancia, o
desconcerto no enfrontarse á vida rodeado de adultos que ás veces tampouco saben moi ben o
que queren. É o descubrimento
da verdadeira amizade, dos primeiros amores... Pero neste retrato dunha infancia de cor e escuridade predominan as zonas
tétricas, a perda da inocencia de
forma brutal, tocando temas como o abuso de menores. O
monstro non é aquí Franco, senón que habita na casa do lado.
Estas complexidades temáticas son tratadas sen embargo a
modo case de conto, o filme é

unha sorte de fábula con tintes
de relato negro, e como boa fábula posúe tamén as súas metáforas. O edificio a medio terminar, chamado no barrio “o esqueleto”, é un armazón inacabado e abandonado, erixido sobre ruínas previas, próximo a
derrubarse e que oculta nas súas profundidades horrores imaxinarios e reais. Perfecta metáfora dunha ditadura que remata,
erixida sobre unha guerra, que
garda medos e mortes na trastenda pero que xa non ten razón
de ser, o seu esquelete érguese
ameazador e perigoso, pero
inútil e próximo do seu fin. E os
seus ecos prolónganse na árbore desecada e morta, de reminiscencia timburtoniana, metáfora dos medos da infancia materializados na maldade humana que se nutre dos inocentes

(nenos e deficientes mentais),
baixo dela perviven os fantasmas, ata que son derrotados por
un acto heroico que marca o paso a un estadio novo do heroe.
É esta unha historia agridoce
de aparente final feliz, na que o
protagonista encara a vida de
fronte, supera os seus problemas, vive a esperada morte de
Franco... pero tamén descubre
que madurar non é tan fácil, e
que conleva perdas irreparábeis.
Para ilustrar todo isto, o director apoiase nunha dirección
artística que aposta por conxugar fábula e realismo; nunha
música que evita o “revival” da
época, co tema Mammy Blue
dos Pop Tops como leit motiv;
e nuns actores moi ben escollidos, dende o elenco de nenos,
destacando Natalia Abascal (irmá de Silvia con síndrome de
Down), ata os adultos, entre os
que Carmen Machi fai esquecer o seu papel de Aída.
En resume, atopámonos
fronte dunha acertada ópera
prima. Santiago Tabernero,
guionista, xornalista e primeiro
director de Versión Española,
pon todo o seu bo facer ao servicio dun relato e dunhas imaxes que se notan tratados co cariño de quen sinte amor polo
cine, pola historia e polo seu
pasado. É de desexar que siga
por ese camiño e nos permita
seguir desfrutando de futuros
filmes nos que desenrole todo o
que apunta neste.♦
SABELA PILLADO
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Percorrido polas loitas dun século
Contra maquieiro novo poemario de Méndez Ferrín
Título: Contra Maquieiro.
Autor: Xosé Luís Méndez Ferrín.
Edita: Xerais.

“Senecto Corpore” é como unha
almofada de tapiz vermello para
os ollos na compaña de Chiño,
preso perpetuo que é nas cárceres
da memoria, cecais un número
co coñecemento mutilado contra
a morte (“terrible é , pois o teu
poder, oh Morte”). Ese é o “nostoi” grego ou regreso á vida que
nosoutros nos vemos na obriga
de realizar da banda deste penado
que sae “en bola á luz de fóra, á
cadea grande”, que sae afora,
dispensando, coa verdade física e
material do mundo arrasándolle a
mirada, a realidade doente na que
só se pode estar así, patética e

dignamente sobre a “maneira do
Galaico que é pobre” porque así
é como Ferrín concibe que a
morte de Chiño, na paisaxe Brillantísimo
ourensá que se
poemario
lle entupe sobre
o peito arreba- pois,
tado e esquerdí- con xullos
simo (cfr. Mota cabróns e
Grande, Pena- acedos no
gache, Xace- seu estómabás, Ameixoei- go carcomira e moitas tedo pola
rras esgrevias
que non se hu- Derrota.
millan ao caldo
de noxo que
son os disparos de Falange Orensana) ha de ser.
Neste intelixente libro do

mestre ourensá estoupa un Corredor enorme, unha Rúa tallada (e
ampla quizabes) que é a do Esquezo, erguido, madia leva!, non
por Maquieiros Sen Escrúpulos a
intercederen na historia, non por
un Maquieiro Unificado sobor da
suor dos proletarios contra o tempo; e si, abofé, trátase dunha Rúa
deseñada co dedo sangrante sobre
a poeira da lembranza polos mesmos números inexactos recrutados nunha leva a cubrir por sempre praza na cohorte e o exército
estúpido dos Non-Recordados,
así é que a súa voz, a voz de ferro
do vate nacional, nos pon vómitos nos remuíños da ollada cando
mesmo el di: “matámolos tamén
nós co silencio dos pelicanos”.
Hai pota, que leva estafada e

Xosé L. Méndez Ferrín.
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sen maquillaxe rubí madona,
moi linda, a ese meiodía onde se
parte a xornada laboral do seu
marido, que sabe a “Nacións coaligadas prá Derrota”, a “século desgobernado pola furia”, a
“xovens humanas vidas cheas
de sentido que Maquieiro reduciu ao silencio eterno”, a proletarios dobregados á mao fabril e
tectónica de Maquieiro porque
non se soubo, non souberon, poñer sobre este noxo a verba de
Lenin xa depositada nos campos
da Europa. Foi un estertor de
mortos todo a través dos distintos nomes que levou o Kapital
(perdóeseme a ortografía), “Maquieiro universal sen rostro”;
porque son dende dentro 1914,
1936, 1941, 1972, 1975, 1978
datas nas que é demasiado grande a man de medo que se atesta
na orella popular e cega.
Il que agarda Sitting Bull xa
sen paipa pacífica co entrecello
fundido na memoria do Medulio? Il por que non se move? As
rúas que se evocan en “Contra
Maquieiro”, goldran todas uniformemente un residuo de fume
e de asasinato, de dedos feridos
coa chaga da fame sobre fábricas de conservas, estaleiros que
se evaden sobor de finiquitos
floreados e asinados por Homes
Maquieiro Varios; Marcelas
que agardan aló no ventre do
fogar para lle roubar maritalmente (sobre os areais tristísimos desta fidelidade) con grande erotismo dentro dun bico o
sorriso obreiro que non chega.
Arrastra os sapatos sobre o
poemario tamén, de rayadillo
ousado, pintado de domingo,
Antonio Ferrín un-home-calquera que vai mauser de ferro
en mao contra o sistema tamén
de ferro ou a Derrota de ferro,
ou os pelicanos de ferro made in
USA “with plena usura” que diría o poeta, que non morren porque levan o mundo atado dunha
corda ao pescozo e porque tamén teñen aló na Altura unha
deidade plenísima de ouro e
verbas máxicas que poñer nos
ollos que non espertan dos Homes. Manuel-Antonio-Ferrín
non arriba, porque vai avante
entre e en contra “Maquieiros
que se matan recíprocos” moito, baixo un estrondo de exércitos sen rostro, e alí fica, repetidora en mao, no medio dese
mundo que os leva encamiñados á morte, dispara contra si

mesmo e o chumbo entra desprazando os seus miolos como
unha profecía desgastada xa no
puño inmenso daquel tempo.
Brillantísimo poemario pois,
con xullos cabróns e acedos no
seu estómago carcomido pola
Derrota, outra volta en X. L.
Méndez Ferrín a bandeira erguida de nosoutros contra un século
que non morre, non, porque leva
nas entrañas outros séculos de inmortalidade, e que entra así, con
violencia suma nesta memoria
que nos quere ser arrebatada pola lei do traballo e a teoría do valor, imbécil mundo que nos toca!
Así chega a se acomodar en
nós este libro: erótico, cheo de
homenaxe, irónico, cheo de (horror!) verdade, crónica do clítoris espido sobre os vencidos que
son nós-antes, nós-agora pero
non nós-mañá; albornoz ferido
ou roto que lle pon un gusto delicioso á laboura heroica dos
que amarrándose ao peitoril
grande da Razón resistiron, crónica do magnicidio contra o valor xigante do pobo dono, oda
hostil e xusta ao silencio e ao
tempo traballado na pedra caliza da inmobilidade... e tamén
ferramenta que rompe, proclama á Unidade que camiña
(mauser en mao) cara aos miolos mecánicos de Todo Esto.
Xa dicía Mao Tse-Tung que
rebelarse non pode ser tan lindo
como un poema, por eso o mestre, que esculcou sempre acougo na bile aceda de Vilanova
dos Infantes, nos pintou este
mundo que, dende o inverno
deste libro novo, nos está a entrar polos ollos desgarrando o
corazón de pan dos que non esquecen e poñendo nervios frouxísimos no pavillón dos oídos
para que sexa escoitada a palabra depositada alí no máis íntimo dos humanos: a dignidade.
É posibelmente a Reafirmación de Xosé Lois Méndez Ferrín, (este “Contra Maquieiro”
editado por Edicións Xerais de
Galicia en Poesía durante o mes
de decembro pasado) que camiña hogano ben amarrado á man
de tod@s @s galeg@s que comprendemos a urxencia de sermos
Literatura e sermos Nación a
acadar o Premio Nóbel aló, enriba da distancia do estranxeiro,
inmenso discurso poético-literario o seu que ha de ser escoitado
namentres rebentamos coas sandalias herdadas as vellas celas
de metal da historia. Etcétera.
Dispensen de novo:
“Os corpos sen corpo dos descoñecidos
que non cantou Neruda
soldados por ninguén e de ningures
na foxa do tempo opaco onde Maquieiro
os deixou sen lugar na lembranza ilustrada
cando Lenin cando Lenin cando Lenin
cando Lenin
xa dixera as palabras”
BRAIS GONZÁLEZ PÉREZ
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Cando comezou a facer esta
investigación e que fontes básicas usou?
Empecei a investigar nos
anos 70, cando estudaba no colexio universitario de Ourense. Daquela era problemático e tiven
que volver a moitos lugares pasados quince anos, porque non che
deixaban nin entrar. Agora vai
para catro anos que entrei de
cheo a facer o traballo que dá pé
a este libro. As fontes principais
son de arquivos pero tamén orais.
Arquivos municipais, libros de
defuncións, o arquivo provincial
de Ourense e o da guerra civil.
Ao que me foi imposíbel acceder
foi aos fondos do Bispado de Astorga, que é a diócese á que corresponde Valdeorras, onde quería contrastar algúns datos, sobre
todo duns curas que foran represaliados polo bispado por poñerse de parte dos viciños nos anos
50, pero non houbo forma. Do
que si quedei asombrado é da facilidade de acceso no arquivo do
goberno militar de Ourense sobre
as causas dos Consellos de Guerra. Tiven aceso sinxelo até que o
transladaron a Ferrol hai poucos
anos. Cando entrei a primeira vez
déronme paso e deixáronme a solas cos documentos. Outro problema é parte dos Arquivos da
Administración que só se poden
consultar pasados cincuenta
anos, aínda que iso dependen ás
veces dos profisionais que atopes
nos arquivos.
O periodo estudado é homoxéneo, república, represión, franquismo. Hai quen
falan de prexuizos á hora de
abordar estas investigacións
porque tocan aspectos moi
sensíbeis e de persoas vivas.
Os únicos nomes que omito
son os dos represores directos,
porque estes só poden ter sustento nas fontes orais, e o problema que teñen estas fontes é
que permanece o medo, e a
xente fala baixo a condición de
que non os cites polo nome.
Segue o medo?
En familias enteiras cóntanche anonimamente o que lle
pasou pero canto máis maiores
e se viviron a posguerra conservan o medo. Os netos son os
máis abertos e os que propician
que os maiores falen.
Pero os nomes dos represores son vox populi?
Son, e mesmo aquí no Barco
había quen presumía de que matara. Non falei con represores
porque a maioría están mortos,
pero dos que podan sobrevivir
estou certo que non participaron
directamente en mortes.
Hai un consenso sobre a
efervescencia política no periodo republicano, é homologábel
o que sucede en Valdeorras
con outras zonas de Galiza?
Creo que, na Galiza interior,
Valdeorras é peculiar. A represión
nas zonas urbanas coñécese, e en
Ourense, tirando a capital concentrouse especialmente no Ribeiro e Valdeorras. Aquí había un
movemento campesiño moi forte, con implantación do Partido
Comunista, da UGT, mesmo, casos insólitos no rural galego, unha célula do POUM e un grupo
de acción da FAI. Hai que pensar
que ademais dun microclima rei-

Félix García Yáñez
‘O franquismo acabou interiorizado
como un xeito de supervivencia”
XAN CARBALLA

O Barco e a Terra de Valdeorras durante a II República e o Franquismo (1931-1977) (Edicións A Nosa Terra) é o título dun monumental traballo do historiador Felix García Yáñez
(O Barco, 1954), que exerce profesionalmente no Servizo de Documentación de El País en
Barcelona. O libro establece como poucas veces se ten visto na historia local en Galiza
unha completa radiografía do poder político argallado a partir do golpe militar de 1936.
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vindicativo propiciado polos
obreiros agrícolas das viñas, estaba o contacto intenso coas concas
mineiras do Bierzo e de Asturias.
No 34, cando a revolución de
Outubro, houbo un movemento
de solidaridade dos campesiños
valdeorreses para boicotear as liñas ferroviarias que levaban as
tropas represoras que ían da Coruña ao Bierzo. Outro aspecto da
comarca é que se radicaliza en
contacto cos obreiros do ferrocarril da liña Zamora-Ourense, sobretodo nas aldeas da Veiga, nas
que estaban moitos traballando
como carrilanos, e estaba moi
implantada a CNT.
Na represión había matices
segundo a orixe ideolóxica?
A represión cebouse moito

sobre os campesiños e as organizacións agrarias, e de paso mataron aos que representaban o poder republicano. Por exemplo a
Abdón Blanco, o alcalde do Barco, de Izquierda Republicana,
matárono para exemplarizar.
Aínda sendo persoa de orde, de
práctica relixiosa, que pertencía
á burguesía da vila e con boas relacioóns sociais no ambiente da
dereita. Ao lider do Partido Galeguista, Xosé García, que era avogado, penso que o mataron tamén por venganza, porque nos
anos 30, cando os postes telefónicos se poñían nas fincas sen
pedir permiso, gañoulle moitos
pleitos á Telefónica. Era un home moderado, relixioso, e a pesar disto matárono. Con cruelda-

de porque o mandaron para o
cárcere de Ourense onde a familia estaba esperándoo. Dixéronlle que foran buscar o corpo ao
Bibei, onde lle pegaran uns tiros
durante o traslado. O gobernador
militar deixoulle á familia que lle
fixesen enterro relixioso, pero
coa condición de celebralo ás 6
da mañá e sen asistencia pública.
O libro non se centra na
represión.
Fala dela, pero o que intento
é un compendio social do periodo. A represión foi un elemento
central, pero interesábame falar
de cómo se organiza o poder neses corenta anos. O corte coa república foi total e absoluto, todo
o que tivera orixe nela era para o
novo réxime a encarnación do

mal e había que exterminalo. O
franquismo acabou sendo interiorizado ben fose por un mecanismo consecuencia da represión
directa, ou sexa para sobrevivir,
ou por medo. Déronse casos de
xente de esquerdas que se alistou
á Lexión para salvar á vida, despois morreron no frente e aparecen nas listas de “Caidos”.
A guerrilla foi moi intensa
nesta zona.
Tiña unha base social moi poderosa, porque ademais a xeografía das aldeas e as relacións familiares nelas é moi singular. A guerrilla é unha reacción espontanea
á represión e mantense até o ano
1953. Na represión da guerrilla ao
principio interviu a Lexión, seguindo a pauta de África, de reprimir sen mirar a quen, o terror
polo terro exercido sobre as poboacións, porque os fuxidos estaban ao millor mirando a trescentos metros. A seguir a idea foi
controlar as vilas con policia e
garda civil e impulsar as contrapartidas, que foi o que derrotou á
guerrilla, por suposto sumado á
falta de axuda das democracias
europeas, que eles esperaban cando ven que gañan os aliados. Era
unha guerrilla de supervivencia,
pero estruturada como un exército na fase final. Desde o 52 o PC
empeza a sacar os que pode e antes, no 1946, xa o fixera o PSOE.
Escapan cando o PC cambia de
política e fuxen polos seus propios medios. Ademais non son recibidos en Francia como heroes,
que era o que esperaban, e mesmo se sinten marxinados dos ambientes do partido e dos exiliados.
E onde quedou residenciado o antifranquismo?
Desaparecida a guerrilla desapareceu toda oposición ao franquismo. As xentes do PCE que
quedaban encováronse na casa, e
a oposición ao franquismo que
agroma nos anos 60 nace sen
contacto con aquela anterior. Podíanse coñecer pero non había lazos de unión. Ese antifranquismo
podía vir cos traballadores de fora que se instalaban en Valdeorras, en empresas como Saltos
del Sil ou na Renfe. Son os que
lograron recompoñer as organizacións de esquerdas.
Daquela a eliminación política de dúas xeracions foi
exitosa?
Foino. Recollo a frase de
Lampedusa, “é preciso que todo
cambie para que todo permaneza”. A primeira parte da transición seméllase a primeira restauración no cerne caciquil. E iso
foi así até mediados os anos 80,
co poder controlado através das
caixas e mediante as cooperativas. Nos anos finais da Ditadura
(1973-1975), houbo unha crise
no aparato franquista do Barco
provocado polo intento de instalación dunha celulosa. A oposición aglutinouse, rompeu unha
miga o monolitismo e a esquerda
explotou as contradicións entre
eles. Na transición parte dos dirixentes desligáronse de AP e pasáronse a UCD através de Franqueira. Despois dese conflito tamén houbo outro por unhas normas subsidiarias de urbanismo,
que creou máis división, e quizais iso posibilitou que houbese
un goberno de esquerdas.♦
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Seguro Azar

O relevo
DAMIÁN VILLALAÍN

C

O amplo elenco de actores destaca polo seu bo nivel. Abaixo, un momento da rodaxe.

Hai vida por diante
Título: A vida por diante.
Dirección: Carlos Sedes.
Guión: Ramón Capos e David Ríos.
Intérpretes: Miguel de Lira, Lino Braxe,

Mela Casal, Belén Constenla, Xabier Deive,
Vítor Mosqueira, Tamar Novas, Berta Ojea,
María Salgueiro, Olaia Salgado, Isabel Risco
e J. Ricoy.
Maquillaxe: Susana Veira.
Música: Nani García.
Produción Executiva: Alfonso Blanco, Ramón Campos.
Canle: TVG, 21,55 h.

A rotulación final de A vida por
diante, a nova oferta da TVG,
deixa ben ás claras que a súa
produción xestouse entre os
antigos rectores da nosa televisión pública e unha empresa
audiovisual que sorteu con intelixencia e risco aqueles mandados interpostos que, antigos
e escollidos asesores de Pérez
Varela, gostaban de distribuír
entre guionistas e escolledores
de elencos. O anagrama da anterior Consellería de Cultura
marca aínda a liña de saída na
estrea dunha serie que nace, tan
casualmente como coincidente,
cos cambios de dirección na
CRTVG e os primeiros sinais
dunha programación diferenciada da anterior e gris etapa
baixo a éxida do Partido Popular. Toda unha sorte.
Que a súa orixe se perda no
despacho de Quintanilla non
debe facernos esquecer os criterios de independencia que,
non sen sangue, suor e bágoas,
se ten gañado un sector nacido
ao abeiro de subdidios de marcado rigor político, mais que
ten tomado desde hai dous
anos un camiño propio que se
formou desde o imparábel
asentamento e profesionalización das empresas máis sinaladas. Eis o caso de Voz Audiovisual e tamén daqueles que ofertan, desde os medios de comunicacións que controlan, páxinas privilexiadas de xornais
ocupadas, día a día, no desenvolvemento mediático dos contidos dos seus produtos audiovisuais. Malia que esta información non é compartida –os
produtos da “factoría Voz”
practicamente non son aireados
nas planas da “factoría Correo”
e viceversa– supón unha axuda
inmellorábel, e mesmo impen-

sábel hai anos, para que o público coñeza en tempo real o
que a TVG oferta nas horas
máis consumidas da televisión.
Chega pois A vida por
diante e a grella galega vai asumila sen complexos e sen medo algún a programala competindo en horario de prime time
coas canles estatais. Todo un
proceso de afirmación e normalización fundamental para a
procura e asentamento de espectadores que pensamos non
se espantaron ante a competencia da divina Rocio Jurado e o
Loco de la Colina-Quintero en
TVE, Denzel
Washington en A vida
Antena 3 ou a
potente Vien- por diante
tos de agua de nace con
Tele 5. A en- vocación
greida e fraca- de gran
sada Cuatro produto
está vez nin televisivo
contaba.
en horas de
Horas de
programación consumo
inseridas nese masivo e
cuadrante tra- como tal foi
mado en gris presentada.
desde o que,
cal moda, nos
últimos meses
se nos marca, desde os xornais, os momentos que máis
imos consumir da xornada televisiva. Tamén os máis desexados pola produtoras e tamén
os de maior evaluación polos
inmisericordes contadores de
audiencia.
A vida por diante nace pois
con vocación de gran produto

televisivo en horas de consumo
masivo de televisión e como tal
foi presentada.
Os seus creadores insisten
desde o primeiro momento na
tona drámatica que vai tomar a
serie dirixida por Carlos Sedes.
Mesmo os peores dos tópicos
cal “homaxe ás viúvas do mar”
chegan a pór en garda sobre o
desenvolvemento dos seus
contidos. E coa primeira das
entregas atopámonos cun claro
desmentido de que nos íamos
atopar cunha reiteración banal
de falsos mitos e peores argumentos. Os guionistas de A vida por diante saben da vida real e toman conta dela. Dramatizan, máis que aviados e por
momentos brillantes, para que
Carlos Sedes, apoiado nunha
espléndida escolla de todo o
espectro xerárquico de actores
e actrices, plasme unha realización intelixente e mesmo con
risco que só se resinte cando as
irrelevantes transicións coas
que pasa dunha historia a outra.
Eses momentos para que a figuración camiña en diagonal
ou entra en plano, que nos lembran que o “figurar” tamén hai
que dirixilo e que mesmo pode
ser un síntoma de credibilidade
para calquera produción. Cousa menor, claro é, para unha serie na que destacar ou descobrir o labor dos actores pode
chegar a ser, a estar alturas, unha saída de ton propia da crítica madrileña. Todos e todas extraordinarios aínda que preocupante a deriva que poda chegar
tomar en capítulos posteriores
M. PEREIRO

os excesos dramáticos que lle
fagan representar á “viúva”
Mela Casal. Tampocou a escolla por esa iluminación suxa ou
case ausente que elixe Sedes
cremos sexa unha opción para
manter durante todo o devalar
da serie. O realismo non o marca nunca unha mala iluminación nin os novos públicos se
captan desde luminosidades escasas propias de festivais dixitais. Non é cousa de voltar á estética do eastmancolor mais
tampouco recrearse en sombras
e escuridades.
A marea televisiva que podemos agardar de A vida por
diante ten bó trazo. O xogo de
parellas frustrado por un naufraxio queda bosquexado desde unha aposta pola realidade
que quere implicar mesmo un
protagonismo para La Voz de
Galicia, o xornal matriz da
produtora Voz Audiovisual.
Unha transgresión discreta
que permite aventurar, e case
desexar, outras máis atrevidas
por parte dos guionistas. As
xustas e necesarias para achegar ese público novo que precisan as series da TVG. A que
por certo aparece nesta serie,
na que abundan tantos actores
e actrices que coidan a fonética galega, coa presenza, ficticia claro é, dun telexornal, no
que paradoxalmente a súa
condutora, real por outra parte, escenifica ese xeito de falar
tan ao Tele 5 de non poucos
presentadores e presentadoras
dos telexornais galegos.
A tan celebrada serie Cuéntame, e volvemos ao comezo,
nacera co PP campando nos
despachos mais conseguíu desprender vida propia. Os seus
guións foron caneando os cambios políticos até deixar de ser
aquela sorte de Del rosa al
amarillo summeriana que deran en ser as súas primeiras
tempadas. A nova TVG non debera ser como a muller de Lot
fuxindo de Sodoma e Gomorra.
Nin mirar para atrás, a risco de
erixir unha estatua de Pérez Varela. Ten moita vida por diante.
E os vieiros novos poden agacharse en series como esta.♦
X. ENRIQUE ACUÑA

ompónseme na boca un
aceno de irónica estrañeza cando lle escoito á
ministra de Sanidade xustificar
a lei antitabaco en razón do que
se fai nos “países do noso contorno”. Resulta que agora o famoso “contorno”, ese ao que
nos referimos sempre como
modelo que seguir, está integrado xa non por Francia,
Alemaña, Holanda ou o Reino
Unido, esa vella Europa na que
a preocupación polos fumes
nicotínicos é razoablemente escasa, senón por Irlanda e Italia.
En realidade, no asunto do
tabaco, igual que en todos os
que teñen que ver cos cambios
nas costumes, o verdadeiro contorno son os Estados Unidos,
que é de onde nos chegan os intentos de facer felices e puros
os homes a partir de grandes
tsunamis de culpabilización individual e colectiva que acaban
alcanzando o seu catártico
happy end nun purificador
decreto do goberno ou nunha
espectacular sentenza xudicial.
A arela que identifica pureza
e felicidade, e que cre posíbel e
mesmo moralmente obrigatoria
a súa realización terreal, foi nos
tempos modernos cousa máis
ben propia de sociedades protestantes marcadas polas neuroses
luteranas e calvinistas, esas exacerbacións patolóxicas do espírito xudeo-cristián. Sociedades
que recordan a eses tipos que lavan as mans dez veces ao día.
Foilles ben no económico, pero
os imperativos democráticos, o
pulo individualista e a resolta
acción dos demos reprimidos
en conxunción coa lóxica do
capitalismo, propiciou unha formidábel evolución da moralidade pública que acabou por facer
desas sociedades as máis
tolerantes do mundo. A
fermosa, pequena e libre Holanda, a pesar das últimas liortas
étnico-relixiosas, é aínda hoxe
o mellor exemplo.
O sorprendente é que agora
son os países católicos, o noso
contorno italo-irlandés, quen toma o relevo nas pulsións prohibicionistas e purificadoras.
Incorporados serodiamente á
modernidade e acomplexados
polo éxito económico dos reformados, irlandeses, italianos e
españois volvémonos arestora
autoesixentes e racionalistas e
optamos por esquecer
rapidamente o noso tradicional,
tráxico e alegre mal vivir. Estes
indisciplinados e locuaces
países de bebedores e anarquistas, de hedonistas e farsantes
saudosos, de predicadores de taberna, curas e ateos de misa diaria, estes países de vodas e bautizos e de esmorga e botellón,
queren agora ensaiar o camiño
da felicidade reglada, do Estado
clínico, da xudicialización da
saúde e da calidade de vida normativizada. Trinta anos despois
da morte de Franco, os historiadores deberían empezar a analizar esta outra Transición.
Alá nós. Quizais gañemos
algo no camiño, aínda que eu
non estou completamente
seguro de que os gaños vaian
compensar as perdas.♦
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Cantores do Miño
MAR BARROS

O Patrimonio Musical Galego Portugués xa ten forma redonda. Baixo
o título Meniños Cantores, a asociación Ponte... nas ondas! e Casa de
A pesar da decisión da Unesco
de non declarar por agora Patrimonio da Humanidade a candidatura transfronteiriza liderada
pola asociación Ponte... nas ondas!, o patrimonio inmaterial
galego portugués xa conta cun
traballo discográfico como
mostra da súa vixencia.
A asociación Ponte... nas
ondas! e o estudo de gravación
Casa de Tolos veñen de presentar o traballo Meniños Cantores,
no que se recolle toda unha serie de temas musicais da tradición común de ambos países. O
proxecto, que está formado por
un disco, un libro e un dvd, foi
desenvolvido polos alumnos de
dezasete centros educativos de
Galiza e do norte de Portugal,
coa colaboración de músicos
destacados de ambos países e
baixo a coordinación técnica de
Segundo Grandío, responsábel
do estudio Casa de Tolos.
Referente do traballo co patrimonio cultural compartido, o
disco Meniños Cantores tivo a
súa orixe no marco do programa
interescolar de radio Ponte... nas
ondas! pero precipitouse coa
presentación da candidatura,
converténdose nunha das iniciativas máis destacadas de apoio.

ha pista interactiva con letras e
partituras, e de dvd, no que se
inclúen un documental sobre o
proceso de realización de todo
este traballo, narrado en galego,
inglés, castelán e portugués, outro titulado Un patrimonio para
o futuro, no que se abordan os
costumes e a tradición oral co-

Tolos, propoñen unha viaxe pola
música de ambas beiras do Miño a
través das voces de mozos, profesores e músicos de Galiza e Portugal.

múns a ambos lados da fronteira, tamén nos catro idiomas, así
como un videoclip e trinta e
dous karaokes. Para a materialización deste videoclip contouse
coa participación de todos que
se enrolaron no proxecto. Máis
perto, con letra de Uxía Senlle,
foi o tema escollido. O lugar no

que se levou a cabo foi a antiga
ponte internacional Tui-Valença.
O proxecto complétase cun
libro trilingüe de cen páxinas
cos textos dos temas, referencias a súa orixe e diversas fotografías.
Á hora de elaborar Meniños
Cantores, fuxiuse dos formatos

Un ano de traballo

habituais empregados para discos infantís, onde non se presta
moita atención á calidade interpretativa mentres os protagonistas sexan os nenos. Coa intención de facer un traballo
“moi digno e cunha boa calidade”, Casa de Tolos contou á hora da gravación con músicos
profesionais. A pesar de que en
ocasións foron os nenos os propios instrumentistas, no disco
están presentes músicos como
Uxía, Pancho Álvarez, Augusto
Canário ou Fernando Abreu.
O non da Unesco

“Dende hai tempo no estudio Casa de Tolos e no selo PAI-Música
tiñamos ganas de facer un disco
con rapaces –explica Segundo
Grandío -. Dende a asociación
Ponte...nas ondas! pensaron nestas idea como apoio á candidatura. Comezamos a traballar en decembro de 2003 e a bola foise facendo máis grande até chegar ao
punto que estamos agora”. Como
explica,“inicialmente moitos
mostrábanse escépticos porque
vían o traballo demasiado ambicioso, pero pronto, ao ir rodando
o proxecto fóronse ilusionando e
implicándose”.
O proceso de gravación comezou no curso 2004-2005,
aproveitando as horas de música
dos propios alumnos. Cada un
dos dezasete centros participantes preparou dúas pezas, unha
tradicional e outra adaptada ás
músicas contemporáneas, que
logo formarían parte do compacto. Unha vez preparadas realizáronse as sesións de gravación tanto na unidade móbil como no estudo Casa de Tolos. O
resultado, que xa está a venda,
tomou corpo en forma de cd,
con máis de trinta cancións e un-

Dende a Casa de Tolos réstanlle
importancia ao feito de que a
Unesco non proclamase patrimonio da Humanidade a candidatura galego portuguesa, porque serviu para “espertar
conciencias” amosando a existencia dun patrimonio común.
“coidamos que ningunha institución pode dicir se a nosa cultura
é ou non patrimonio”, comenta
Segundo Grandío, responsábel
do estudo de gravación.
A asociación Ponte... nas ondas! vén de ser recoñecida polo
traballo desenvolvido nos últimos once anos na xornada de
Radio Interescolar “Ponte nas
ondas” co galardón Mellor iniciativa no campo da comunicación en medios impresos dentro
dos Premios Galicia Comunicación 2005, que concede a Secretaría Xeral de Comunicación da
Xunta. A iniciativa que desenvolveu en colaboración coa Casa
de Tolos preséntese como pioneira dentro do traballo realizado
a partir dos centros educativos
cun patrimonio musical entre
dous países da Unión Europea.♦
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A nova Radio Galega
M.B.

Tanto a Radio Galega como a Televisión Española en Galicia presentan a súa nova programación neste inicio de ano. Diferentes voces, novos contidos e espazos
especializados de cine, literatura, música e debate serán as apostas na radio pública.
Informativos

Óscar Losada, Belén Regueira e Xurxo Souto.

Cambios en TVE-G e TVG
A Televisión Española en Galicia modifica o seu horario de emisión adiantando os seus programas das 19,30 horas ás 14,30.
Consumidores, Conversas na dúas ou Fiestras culturais xa poden verse en La 2 TVE á hora de xantar.
Por outra banda, a TVG tamén afronta o 2006 co reto de estrear novos escenarios e novos contidos, pero a diferenza da Radio Galega, o cambio na programación vaise facer de xeito paulatino. As apostas máis decididas da nova grella virán da man da
cultura e da información así como dos novos proxectos de ficción.
A canle porá en marcha unha serie de programas destinados
a conectar coa realidade cultural galega, como son Miraxes, que
se emitirá os sábados e domingos a partir do día 14, baixo a dirección de Miguel Fernández e Xandra Tedín. Outro é Planeta
cine, dedicado ao mundo cinematográfico. Emitirase a partir do
15 e será presentado por Piedade Cabo.
As curtametraxes tamén terán o seu protagonismo no novo
programa Onda Curta.
No referido a informativos, dende o pasado 9 de xaneiro a
TVG duplicou a súa oferta coa posta en marcha da edición da tarde de Galicia Noticias, dirixido por Ricardo Bao e presentado
por Ana Pérez.
A proposta de ficción abrirá unha nova liña de temáticas e de xéneros, coa posta en marcha de A vida por diante o pasado martes,
Maridos e mulleres (pendente de data de estrea) e Pepe o inglés.
Acabado de crear tamén é Galicia Documental, que se emite
nas sobremesas dos sábados e que acollerá producións e coproducións galegas como Hanan, de Marrocos a Galicia.♦

cuestión de peito

se en marcha A Bubela, presentado por María Solar e para os melómanos Clásicos na sobremesa,
de Pablo Sampedro. Tamén estará presente a literatura da man de
Ribadulla Corcón con A casa do
vagabundo e as noites correrán a
cargo de María Xosé Rodríguez
e María Xosé Riveiro que conducirán Máis berberechos e
Quedamos na galega.

álex mene (vigo 1969)

que regresan é Luís Rial, e faino
nas madrugadas dos venres en
clave de humor coa A hora golfa
con Luís Rial. Esa mesma noite
estará en antena a voz de María
Xosé Rivero, que lle dará vida a
Quedamos na galega.
Outro dos obxectivos que
pretende a Radio Galega é achegar a radio a públicos que até
agora permanecían descolgados.
Un deles é o sector urbano máis
novo. Para aproximalos ás ondas
ponse en marcha durante as mañás dos sábados o programa Extra Radio, que será conducido
por Belén Regueira.
Na fin de semana emitiranse
os programas especializados.
Ademais de manterse Plis, plas,
os que gosten da caza e da pesca
toparan o seu oco no espazo conducido por Miguel Piñeiro Ríos e
montes. Para os amantes da natureza e dos espazos naturais pora-

ant_art

Co obxectivo de “abrir a radio ao
país” e coa intención de que se
“converta no mellor reflexo de
Galiza” a Radio Galega vén de
estrear programación. Novos espazos dedicados á música, ao cine ou á literatura, unha maior
presenza dos debates e da análise no apartado informativo e a
apertura dos micrófonos a máis
voces son os eixes centrais desta
nova proposta da radio pública.
De luns a venres, a aposta
máis destacada para as mañás da
radio é Un día por diante, o programa presentado por Xusto López Carril que quere ser un encontro coa actualidade. Manolo Rivas, Teresa Moure, Antonio Pernas, Mofa e Befa, Suso de Toro,
Cándido Pazó ou Nancho Novo
son algúns dos colaboradores que
abordarán dende diferentes prismas a realidade galega. Na franxa
da tarde ten especial destaque a
música da man de Xurxo Souto e
o seu programa Aberto por reformas. Polas noites a música volve
ser en Estudio tres, un programa
que presenta Ricardo Alonso, centrado no rock e no pop, e Deriva
Atlántica, de Pepe Carreira, que
abre o abano cara o jazz, as bandas sonoras orixinais ou a ópera.
Con esta nova grella, volven
aos micrófonos profesionais veteranos que estiveron apartados da
primeira liña radiofónica como é
o caso de Amelia García. Ela será
a encargada de conducir o programa As quimbambas, o espazo das
tardes que vén substituír o histórico As tardes da galega. Outro dos

Este sábado tamén dá comezo A lanterna máxica, o novo
programa semanal sobre audiovisual dirixido e presentado por
Óscar Losada que se emitirá ás
cinco da tarde. O programa dará
cobertura ás novidades que se
produzan no sector audiovisual,
sen esquecer as estreas e traballos cinematográficos que realizan os interpretes galegos.

Coa vocación de converterse no
referente informativo de calquera galego que desexe estar
informado puntualmente do que
sucede no país, a nova programación da emisora pública pon
como protagonista o apartado
informativo. Pola semana, a
partir das sete da mañá, Galicia
primeira hora fará un repaso
pola información do día, contando ademais coa presenza como convidados de Manuel Bragado, Afonso Eiré, Manuel Barreiro, Alberto Pena ou Roxelio
Garrido que abordarán temas de
actualidade.
A novidade na programación
será Crónica, un programa conducido por Tino Santiago de
luns a venres. O espazo fará fincapé na análise da información
a través de entrevistas, fiadeiros
políticos e dunha sección fixa
de economía.
Tamén se estrea un novo
apartado deportivo, Caneando.♦
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Cantos na maré
as voces lusófonas do Atlántico
MAR BARROS

O espectáculo Cantos na Maré, que reuniu no verán de 2003 a artistas consagrados do
Atlántico lusófono, vén de materializarse en disco. Este novo traballo de Nordesía recolle ao
vivo a música de Chico César, Uxía, Filipa Pais, Manecas Costa e Xabier Díaz, entre outros.
A noite do 16 de agosto de 2003
a Praza da Ferrería de Pontevedra acolleu o espectáculo Cantos na Maré que reuniu as voces
máis destacadas do Atlántico,
dende o Brasil até Mozambique,
de Guinea Bissau até Portugal,
dende Cabo Verde até Galiza.
Esa noite Chico César, Filipa
Pais, Uxía, Manecas Costas,
Xabier Díaz, Astra Harris, Jon
Luz e Batuko Tabanka fixeron
realidade o soño da lusofonía co
mar como pano de fondo.
Agora, coincidindo coa celebración da terceira edición desta
festa da lusofonía, vénse de publicar o disco Cantos na maré.
Voces do Atlántico ao vivo en
Pontevedra, no que a produtora
Nordesía, coa colaboración do
concello de Pontevedra e a Fundación Caixa Galicia, recolle este mítico concerto, baixo a dirección de Uxía Senlle.

Cartaz do festival, Chico César, Xabier Díaz e Uxía.

O resultado son dezaseis cancións en directo nunha edición especial composta por un libro disco, con deseño gráfico de Fausto

Isorna, con ritmos cálidos e unha
mestura de sabores con forte recendo africano. No disco volven
soar os ritmos frenéticos do brasi-

Desde 1998 que
foi seleccionado
polo Injuve de
Madrid até a súa
presenza en
Barcelona no
Loop’05 e en
Fiav.05 no Centro
de Arte Santa
Mónica, a súa
traxectoria
expositiva pasa
pola concesión
dunha Bolsa de
Novos Valores da
Deputación de
Pontevedra, en
2000; a selección
en 2003 no
prestixioso Miquel
Casablancas,
tamén de
Barcelona, no
Mardi Gras Film
Festival de
Sydney en 2004
ou xa, neste
pasado ano
2005, no
LaCinemaFe, o
festival latino de
NY ou o
Verzauvbert 05, o
Festival de
cinema Queer
que percorre
diferentes cidades
alemanas. Álex
Mene traballa
coa fotografía e o
vídeo e, desta
volta, achéganos
dous debuxos
dixitais creados
para o proxecto
ant_art, cortesía
da Galería
Espacio 48.

leiro Chico César, a dozura de
Uxía, a voz de Filipa Pais, a festa
de Manecas Costas, a elegancia
de Xabier Díaz, os sons mozambicanos de Astra Harris, a música
de Jon Luz e as percusións das
burelás-caboverdianas Batuko
Tabanka que saben de emigración, de salitre e de forza.
Os beneficios desta edición
irán destinados ao Instituto Cultural Casa de Beradêro, que o
músico brasileiro promove no estado de Paraiba para atender
aos cativos máis desfavorecidos.
“A palabra, as artes voan
sempre por riba das fronteiras e
queríamos demostrar como é posíbel desde a música esa interconexión”. Con esta declaración
de principio, Uxía Senlle explica
un dos obxectivos cos que naceu
o primeiro concerto. “Con Cantos
na Maré tentamos que artistas
dalgún destes territorios lusófonos unísemos as nosas voces luso-brasileiras, luso-africanas e
luso-galegas para constatar que,
na práctica, existe esa vontade e
que eses cantos poden ser o
punto de partida para unha unidade pan-lusófona onde Galiza
tamén estará presente co recoñecemento que merece”.
Xabier Díaz recorda o concerto como “unha noite especial” no
que houbo moita “química” tanto
no escenario como na platea. A
saída deste disco é, ao seu ver, a
constatación de que a lusofonía é
algo máis que unha utopía. “É
absolutamente necesario que
afondemos neste concepto”, a
pesar de que “existe certo pánico
ante a súa consolidación”. O feito
de que se abran as portas ao
Atlántico implica ademais novos
territorios para espallar a produción galega, “a normalización da
lusofonía no ámbito sociocultural
e a apertura da música feita no
noso país á novas tendencias e
novos sons”. Paliaría ademais o

descoñecemento que existe nestes países Atlánticos da cultura e
dos ritmos galegos como singularidade dentro do estado español.
Ademais, Xabier destaca a importancia do proxecto Cantos na
Maré porque pode contribuír a
que Galiza se converta en porta
de entrada para Europa de estas
propostas procedentes de Mozambique, Brasil, Cabo Verde ou
Guinea Bissau.

Só en internet
O carácter especial do disco tamén se reflexa no seu xeito de
venta. Neste momento Cantos
na Maré só se pode adquirir a
través da internet dende o portal
de Vieiros. Existen ademais un
serie de puntos especiais nos
que é posíbel adquirilos, mais
non se atopa en tendas de discos convencionais.
Nestes momentos o traballo
estase a distribuír no país, mais
Nordesía prevé tamén a súa comercialización en Brasil e Portugal.

Proxecto de futuro
Como explica Uxía, o proxecto
nace con vocación de continuidade, con intención de que se consolide co tempo e de que sexa itinerante. “Queremos que Cantos
na Maré medre con outras disciplinas artísticas, como a literatura
e que sirva de escaparate”. A artista define a iniciativa como unha
carta de presentación do noso
país e da nosa cultura nestes outros países lusófonos, aínda que
neste caso nos toque facer de
anfitrións”. “Desde Galiza podemos e debemos tomar a iniciativa
e iniciar esta apaixonante aventura da lusofonía, da man tamén
dos países que herdaron esta lingua pero que tamén manteñen
as súas, deixando un pouco ao
marxe os debates lingüísticos”.♦
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A princesa e
o garavanzo
MARICA CAMPO

S

ob este título, xa
publiquei un artigo noutro medio e ocasión.
Mais daquela o motivo era
outro. Certamente a maioría
dos contos populares son polisémicos e, polo tanto,
aplicábeis ás máis diversas situacións.
Lembran o conto? Príncipe casadeiro que busca
muller de sangue real.
Morea de candidatas.
Necesidade de descubrir ás
posíbeis impostoras. A proba
será detectar quen está afeita
a durmir no leito máis mol.
Resulta elixida a que afirma
non ter pegado ollo en toda
a noite porque algo moi duro
llo impediu. Un garavanzo
situado baixo sete colchóns!
Sen dúbida a rapaza viña
dun leito mol.
Para quen teña un mínimo
de sensibilidade, as palabras
do tenente xeneral Mena son
un penedo ameazante baixo o
colchón da democracia. As
diversas reaccións deixan ao
descuberto o pedigree das
distintas organizacións e persoas. Evidentemente, hai moitos impostores.
A Constitución válelles
segundo para que. A vontade
popular segundo para quen.
A legalidade segundo en que
cousas.
Observen como sempre
son os mesmos os que alzan a
voz, ora en defensa do imperialismo español, ora en ofensa dos partidos nacionalistas,
tan legais como os que eles
representan: Mariano Rajoy,
ex-ministro do Aznar que puxo España ao servizo dos
EEUU nunha guerra hiperimperialista. Francisco Vázquez,
alcalde de “La Curuña”,
inimigo declarado do Bloque,
amante incondicional dos bloques –de vivendas para o seu
proveito– e sátrapa practicante do máis insolidario localismo. E algúns máis da mesma
xinea noxenta e hipócrita.
O tenente xeneral Mena
está disposto a verter o
sangue daqueles que non se
sintan tan españois coma el,
segundo se desprende das súas palabras. A inmensa maioría dos nacionalistas, en contra do que se pregoa por aí,
non trocaríamos a defensa
dos nosos proxectos por
ningunha vida humana. Nin
sequera a dos que non nos recoñecen os dereitos que a súa
tan cacarexada Constitución
nos outorga. A Bautista Álvarez, presidente dese partido
en que están os máis malos e
radicais do Bloque, a UPG,
escoiteille dicir en máis dunha ocasión que, por defender
as súas ideas, nunca estaría
disposto a verter máis sangue
que o propio. Velaí a proba
do garavanzo.♦

Mario Iglesias
‘Presentamos
De bares
o 15 de febreiro’

Abaixo, retrato de Michael Haneke. Arriba, fotograma da súa película Cache.

O primeiro cine de

MICHAEL HANEKE
M.B.

O CGAI ofrece durante todo o mes de xaneiro un ciclo adicado a un dos
directores europeos máis provocadores e incómodos, Michael Haneke,

no que se proxectarán os seus primeiros traballos máis destacados.
En colaboración co Museo de
Bellas Artes de Bilbao e o
IVAC-La Filmoteca, o Centro
Galego de Arte da Imaxe
(CGAI) iniciou o pasado mércores 11 de xaneiro o ciclo adicado ao director alemán Michael Haneke. Con esta iniciativa o CGAI ofrece a posibilidade de achegarse a filmografía dun dos cineastas contemporáneos máis provocadores
de Europa caracterizado polo
risco das súas propostas.
Galardoado no pasado
Festival de Cannes co premio
ao mellor director pola obra
Caché, recoñecida ademais como a gran triunfadora nos
Premios do Cine Europeo, Michael Haneke estudou Filosofía e Psicoloxía antes de dirixir
películas. Dende as súas primeiras obras O vídeo de Benny
ou 71 fragmentos dunha cronoloxía colocou a súa cámara nos
recunchos máis escuros da
condición humana. Sen medias tintas, os seus filmes céntranse na mala conciencia, na
dor, ou atacan a descomposición da moral austríaca de clase media, como se reflecte en A
pianista, onde violencia e sexo
xogan un papel destacado.
Un sector da crítica acúsao
de manipulador pola súa insistencia en mostrar dramas sen
ningún xuízo moral, no que o
espectador se converteen incómodo testemuño. Heneken ten
sinalado ao respecto, que o cine americano manipula da

mesma forma, pero, pola contra, non deixa a posibilidade
ao espectador de pensar.
Que Heneken non é un director ao uso quedou demostrado coa estrea no Estado españoldas súas películas
Funny Games e Código descoñecido. Na primeira abordábase o tema da violencia mentres que a segunda puña a incomunicación como eixo vertebrador, con Juliette Binoche como protagonista.
No 2001 estrouse A pianista, que supuxo a súa primeira
película baseada nunha novela, neste caso asinada por Elfriede Jelinek, e no 2003 O
tempo do lobo, na que se narra
a fuxida de Anne e o seu home
tras producirse unha catástrofe. Agora está a piques de estrearse a súa última produción, Caché, na que o tema

central é a mala conciencia.
Para o autor este é un dos temas emblemáticos da época
actual, grazas a omnipresencia
da dor mundial nos medios de
comunicación. “Os países ricos
que gozan da paz só teñen nas
súas pantallas imaxes violentas, e iso fai aumentar o noso
sentimento de culpa”, ten comentado nalgunha entrevista.
“Poucas veces fun testemuño
de actos violentos na miña vida. Mais, cando vexo a televisión podo pensar que a violencia está por todas partes”.
Durante o mes de xaneiro
no CGAI pasaranse os telefilmes E que ven despois?, na que
o director recolle fragmentos
da vida cotiá dunha parella
que non cesa de interrogarse
mutuamente, Basura, con
Ernst Fürbringer e Dieter
Kirchlechner como protagonistas e Lemmings, primeira
parte. Arcadia, que narra a peripecia vital dun estudante de
secundaria. O mércores 25 pasarase Lemmings, segunda parte. Feridas, o 28 Variacións e o
31 Quen foi Edgar Allan?.
O ciclo alongarase até inicios do mes de marzo, abarcando desde os seus primeiros
e descoñecidos traballos para
a televisión até as súas reputadas longametraxes. Con todo, a data de proxección de
Caché estará condicionada
pola súa estrea en salas comerciais, prevista para mediados de xaneiro.♦

M.B.
Vén de presentar no Teatro
Principal de Pontevedra as
tres curtametraxes que realizou o pasado ano El banquete, La cantante e Madres,
que recibiu o premio mellor
intérprete feminina de Badalona. Non é habitual presentar tres curtas dunha vez.
Estamos a acabar a longametraxe De bares, que se
compón de varias historias
engarzadas. Como se ía de
tempo decidimos suprimir
algunha delas. Por cuestións
técnicas quedaron fóra El
banquete e La cantante, que
tomaron forma de curta e
que acompañaron na presentación a Madres.
Ademais co Teatro
Principal ateigado.
Agardabamos que fose
xente. Na rodaxe da longametraxe participou xente de
Pontevedra e en Madres de
Ribeira. Hai moita implicación pola súa parte e, se cadra é iso o que está a xerar
tanta expectación.
Cal é a historia de Madres?
A protagonista é unha
pintora embarazada que acaba de enviuvar. A trama
arranca cando recibe a visita
dunha muller que lle pide un
retrato do seu fillo, que leva
anos morto. O problema co
que se atopa a pintora é que
a muller non conserva ningunha fotografía. A protagonista converte este encargo
nun reto, na súa pelexa. É
unha homenaxe á vida e ao
exercicio creativo da muller
como portadora de vida.
Como vai a longametraxe?
A fase de rodaxe xa está
finalizada e agora atopámonos na post-produción. O 15
de febreiro presentámola en
Calle 54. Está artellada cunha narrativa naturalista, na
que o espectador ten a sensación de voyeur, cun final sorpresivo. A película gravouse
entre Canarias, Pontevedra e
Vigo, e apostamos pola combinación de actores non profesional con outros que si o
son como Rosa Álvarez,
Santi Prego, Tatán, Nancho
Novo ou Xavier Albalá. Nos
pases que estamos a facer, os
actores non saben dicir cales
son da profesión e cales non.
O efecto está conseguido,
coa frescura engadida de que
son rostros descoñecidos.♦
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Pan e xoio
FRANCISCO CARBALLO

O

día 8 de xaneiro
pechamos en San
Xián de Marín o
ciclo do Nadal. Deume
melancolía. Tanta festa e tanta contemplación desde o 24
de decembro, e vaise o ciclo.
E non polas festas cívicas;
pola inmersión interior nese
espazo da inhabitación do
Espírito de Deus na conciencia do home.
Tiven oportunidade, neses
días do Nadal, de ver cos propios ollos a realidade rural
natal: espazo que naufraga na
desatención e na
incomprensión de urbanitas
mezquiños que non saben o
que perden. Igual
posibilidade de comparar
séculos, anos, días, en
anuarios e memoriais. Excuse
o lector as miñas
preferencias.
Anotei o crecemento dos
católicos no mundo.
Estamos polos 1.100
millóns. Parece que os
cristiáns doutras igrexas e/ou
agrupacións superan en conxunto aos católicos. Alégrome; todo cristián pode
sentirse feliz: busca luz en
Cristo. Á vez, anotei os
católicos vítimas de persecucións. Milleiros. Deles, 26
asasinados en persecución
pública: 10 en América, 4 en
África e 2 en Europa. No
2004 foran 16; no 2003, 29.
Todos maiormente
sacerdotes e bispos. Seguen
a existir mártires. Segue o
mundo da violencia contra
as relixións; gozaría moito
se ningún cristián cae neste
abismo de terror.
Anotei, igualmente, os
acontecementos do 2004 nos
que máis se advirtira a atención dos cristiáns segundo
os xornalistas e por esta
orde: morte de Xoan Paulo
II, elección de Bieito XVI,
falecemento de T. Schiavo,
do Irmán Roguer de Taizé,
o tsunami de Indonesia, o
huracán Katrina, o debate
entre evolucionistas e
creacionistas (deseño
intelixente), a oposición á
guerra do Iraq etc. É unha
lista de xornalistas. Pode
que teña exceso de
sumisións aos “media”. Eu
propoño no primeiro posto a
actuación a prol dos que pasan fame ou doenzas mortais
que non poden
medicamentar. Hai nise campo un silenzo mediático culposo. Ese é o gran problema
a cambiar para ter un mundo
posíbel mellor co actual.
Logo destas e doutras
anotacións, ollei a parábola
do “trigo e o xoio” dada por
Xesús. Que verdade!. E San
Xoán, escritor de cartas,
engade sobre o xoio entre
nós, no seo da Igrexa. En
todas partes hai boa semente
e mala semente. Boa colleita
e penedos nos que todo seca;
nin flor, nin froito. Mais
intentemos sair da
melancolía. Nada mellor para
iso que o lume do fogar.♦

A Ucha das Horas

Felipe Senén

Ética e estética ‘neogótica’
Cocó Chanel dicía que “moda é o
que pasa de moda”. Co proceso
consumista actual tal principio
acelerase da noite á mañán, se ben
moitas cousas perduran máis alá
das pasarelas e acentúan clase e
rango: dende as fachadas grecolatinas con columnatas e tímpanos,
ata a garabata ou a chaqueta de solapas... a milicia e a relixión son os
máis conservadores, con tendencia
a anestesialo todo en liturxias. Medra no noso tempo o “movimento
gótico”, ao que se lle pon data de
nacemento no 1981 en Londres.
Xeito de reacción, de rebelión da
xente nova –á que se incorporan
outras idades– fronte á globalización. Os “góticos” inclúesen topicamente nas “bandas sinistras”, o
que non quere dicir que sexan de
esquerdas, senón que están en contra de todo o convencional e teñen
como fondo de inspiración as tebras neorrománticas, o pasado gótico, un mundo flamíxero que
apunta ao ceo, ollado dende o arco
da caperuza do saial dun frade.
Movimento cos seus intelectuais e
tamén cegos seguidistas, inspirado
nas alampadas do reino infernal,
nas meigas e nos cuasimodos, na
monstruosidade do marquesado de
Sade, nos relatos de Allan Poe, na
persoalidade de Byron e Baudelaire... nas películas da Hammer
Films, na morte, en Satán e seus
serv@s... medievalismo fronte os
robots e rambos da posmodernidade, caendo nas mesmas variopintas trampas do consumo. Alaska
foi nos oitenta precursora en Iberia
dese nacer: reino do negro, da prata, o mourado, as metálicas cadeas... materia prima, base e pretexto
para acoller canto rompa cos cánones da beleza clásica; gordos e fracas, mozos e vellos en promiscuidade bisexual.
A cidade alemana de Leipzig,
noutrora parte da República Democrática Alemana, que tanto sufriu e compartiu con Dressden e
Berlín os duros avatares da historia contemporánea, é a capital e
centro de reunión do movimento
gótico internacional. Cidade vencellada ás teses de Lutero e á música de Bach, a que, a finais do
primaveral maio, celebra o seu
“Wave gotik treffen”, espectral encontro sen fronteiras de todo tipo
de góticos. Como un festival céltico, pero aquí con pautas máis coutadas nos enloitados gostos sinistros. De todo o mundo chegan individualidades do reino da misantropía, os que foron e de mozos ou
maiores seguen sendo “nenos difíciles”, buscadores dun sublimado
amor eterno: dende os máis pobres e horteiras, con colgarexos de
todo tipo de cruces ao pescozo,
cubertos de acharolado ule negro
raido, gastada mochila, con parada e fonda nun solitario e penumbroso recuncho da estación de ferrocarril... ata os exquisitos e coidados asistentes, lucindo limusina
negra, máis propia das pompas fúnebres, vestidos de suaves e apretados coiros, medias de rexilla, satumbés de sedas, gasas transparentes e veludos, moares con sofisticados e provocativos cortes ao
Jean Paul Gaultier, que mudan o
seu habitual leito en ataude por un

barroco hotel de cinco estrelas.
Para quen non está acostumbrado
a estes espectáculos, a convención
gótica resulta un rico antroido,
presidido polo negro, o metal e
sombras que dan moito que cavilar: pálidos rostros de cadavre resucitado, fondas olleiras de negro
khol, cabezas rapadas con serradas cristas puntiagudas, inocentes
flequillos sobre a fronte ao Betti
Page, con mechas de negro acharolado ás cores do arco da vella,
beizos sanguiñolentos, tatuaxes
de serpes e dragóns de princesa,
piercings, botas con trabillas ata
os muslos, de enorme plataforma,
correaxes... creativos contrastes,
provocación de beleza e horror.
Cristopher Lee nos seus Dráculas
sería un modelo que quedaría curto para individualidades autodenominadas “sick” (enfermizas).
Nesa pasarela ollamos a raparigas novas levando da cadea
(prendida do colar ao pescozo),
como cando se leva a un can, a
quen poidera ser seu pai, e viceversa... Toda fealdade ou anacronismo ten a mellor acollida, nesta
especie de “refugium pecatorum”,
na racional urbe alemana. Movemento que suma a intelectuais, e
como indicativo sirva que están
formados na filosofía de Nieztsche, devotos do seu “Anticristo”,
entoleirados como Merlín, na cultura e no tema en cuestión, como
quixotes, e apoucados leais sanchopanzas seguidores, entre os
que non faltan dende os máis liviáns inofensivos e infantis, ata
matóns armados de puñal e litrona.
O mercado das individualidades
que agora se suman no multitudinario encontro, aproveitan a ocasión e ofrecen nos seus trinques o
negro e a prata, todo tipo de monstruoloxía, cruces de prata e pedrería, estrelas, cálices para brindar
nas cirimonias satánicas cunha especial “jaramelada”, “nosferatus”
ou “sangue de Cristo”, e obxectos
que en pouco se diferencian dunha
desas vellas tendas de obxectos litúrxicos. Desfiles tranquilos polas
rúas da nostálxica cidade de Leip-

zig, presidida pola igrexa de Santo
Tomás, onde na cripta do seu altar
repousan os restos de Xoan Sebastian Bach, espacio gótico onde soa
maxistral o órgano e se escoitan as
voces brancas dos coros infantís,
contribuindo a adobar o espectáculo en incertidumes. Pubs soterrados que somellan templos, iluminados de fachóns e luz roxa, recintos pechados e controlados, telderetes coa mercancia solicitada,
recitais poéticos, colgantes, estrelas da secuencia demoniaca do
666... entre esas letras góticas alemanas e a música de percusión de
Depeche Mode, The Cure, Marilyn Manson... aquelarres, maxia
negra na que non falta o lume, nin
o fondo roncón e agudo dunha gaita, a percusión de bombos, pandeiros ou timbais, saltimbanquis medievais, a sombra das cruces e o
cheiro a incienso. Lembranzas do
kukuxklán... por certo non se atopa
ningún gótico de raza negra. Aquí

manda a branca e cerúlea palidez.
Un “Dies irae...” acaería mellor
como sonido oscuro de fondo.
Nesta fobia á mediocridade,
detrás do hábito están os feitos
que se acollen “democraticamente” á sombra da liberdade: zoofilia, necrofilia... sexo, violencia,
oscuridade, mundo oculto... e seguen tráxicas noticias con difícil
esclarecer. Santa compaña, agradábel á vista, con impredicíbeis
resultados, onde desembocan diferentes tipos de malevolencia ou
benevolencia urbana, underground, mods, skins, bonehead,
punkies, heavys... Os franciscanistas hippies serían antítese, movemento que neste xirar do mundo tamén renace cunha especie de
coloristas e infantis “Pipis Calzas
largas”, intuidas por Agatha Ruiz
de la Prada. A cuestión non é tan
superficial, cando do xogo e da
busca se pasa e se sofre a práctica
antisocial.♦

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

A NOSA TERRA
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O Trinque
Libros
Libros de conversas
Os lectores de libros de entrevistas están de parabéns. Nas librarías recenden a novo varios volumes que se achegan a personaxes
clave da nosa cultura: Conversas
con Ánxel Fole (Galaxia), de
Carlos Casares, Conversas con

Xosé Luís Méndez Ferrín (Xerais) de Xosé M. del Caño e Conversas con Suso de Toro (Xerais),
de Antonio Pedrós-Gascón e
Conversas con Bernardino Graña (Xerais), de Rafael Fernández
e Héitor Mera.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

Fene
■ EXPOSICIÓNS

E

E S P E C T Á C U L O S

Niños Mutantes

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

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

ARTE E COMPROMISO
SOCIAL DA CULTURA
GALEGA
A Fundación
Luís Seoane,
na CORUÑA,
acolle unha
mostra das
esculturas
cerámicas
de Xabier
Toubes.

Ar teixo
■ EXPOSICIONS

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

Ar zúa
■ EXPOSICIÓNS

UNHA VILA,
TODAS AS VILAS

Podemos visitar esta mostra fotográfica no Multiusos
Municipal.

Barbadás
■ EXPOSICIÓNS

LEANDRO SÁNCHEZ
As súas pinturas pódense
contemplar na Casa da
Cultura.

O Barco
Barco
■ EXPOSICIÓNS

FITAS DE LÚA BRANCA
Pinturas de Estrella Naseiro que se expoñen na sala
Caixanova.

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

CONTRASTES

ral e cultural. As saídas son
desde a Estación de Autobuses, sobre as 11 da mañá dos
domingos para voltar á tardiña, cun prezo de 2 euros.
O domingo 22 visitan a Cova da Serpe en Miraz. Ademais este colectivo pon en
marcha, xunto coa asociación de consumo consciente Millo Miúdo, a actividade A Horta, de achegamento á agricultura ecolóxica. Para máis información
dirixirse aos teléfonos 649
759 734 (David) ou 616 819
003 (Conchi), ou ben ao local da asociación sito na rúa
Félix Acevedo 11 como tamén en www.iespana.es/colectivocaminos.
■ CINEMA

O ESPELLO
DE TRES CARAS

La glace a trois faces (1927)
de Jean Epstein, en versión
orixinal con subtítulos en
francés, será proxectada na
Fundación Barrié co gallo
da mostra que sobre o impresionismo está a ter lugar
nesta fundación, sendo comentada por Román Gubern, catedrático de Comunicación Audiovisual da U.
Autónoma de Barcelona e
director do ciclo, este venres
13 ás 20 h. Entrada libre até
completar aforo.
■ EXPOSICIÓNS

JORDI VILA DELCLÓS

■ EXPOSICIONS

Os traballos deste ilustrador, en técnica mixta de
pigmentos e gouache, expóñense, dentro da mostra
Una nueva mirada sobre
el Quijote, na biblioteca
pública González Garcés
até o venres 20.

NOVAS TECNOLOXÍAS

OS VOLCÁNS

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

E OS HOMES

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

Cambados

Cangas
■ EXPOSICIONS

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

PAT ANDREA

A Coruña

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.

■ ACTOS

GRANDES MESTRES

CONTEMPORÁNEA
DE NADAL
Podemos visitar esta mostra na sala A carón do Mar
até este domingo 15.

ROTEIROS A PÉ
A asociación cultural Colectivo Camiños continúa coa
tempada de roteiros, abertos
á participación de calquera
persoa interesada, por distintos lugares da provincia e
Galiza, achegándose á súa
historia, etnografía, e patrimonio arquitectónico, natu-

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.

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

Esta mostra inaugúrase este venres 13 ás 20 h. na galería Sargadelos, onde permanecerá até o 14 de febreiro. En tanto dure a exposición, todos os xoves
ás 19 h, Verónica Martínez Delgado (directora da
galería) oferecerá unha
charla pedagóxica sobre O
movemento renovador da
arte galega.

A banda independente vai dar un
concerto o vindeiro venres 20 ás
22,30 h. na sala Mardi Gras da

Guitiriz

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.

DELMI ÁLVAREZ

As súas fotografías exhíbense ate este xoves 12 na
delegación do Colexio de
Arquitectos.

Lalín

GLOBAL

RAFAEL ROMERO

O MANANCIAL

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

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

Culleredo
Culleredo
■ EXPOSICIONS

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

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

GONZALO
SÁNCHEZ FOLGUEIRA

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

GALICIA,
CAMIÑO CELESTE

■ EXPOSICIONS

Baldo Martínez
Martínez Grupo

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

■ EXPOSICIONS

DA VIDA

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

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

Lugo

SGHN

MURALLA ROMANA

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.

CORUÑA; o sábado 21 tocará a
partir das 00,30 h. na Iguana
Club de VIGO.♦

■ EXPOSICIÓNS

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

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

Presenta o seu novo disco Tusitala este
xoves 12 no Manteca Jazz de VIGO ás
23,30 e o venres 13 no teatro Jofre de FERROL ás 20,30.♦

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

Carteleira
Carteleira

☞

A XOIA DA FAMILIA.
Unha executiva estirada
vai pasar o nadal á casa do seu
prometido. Alí atópase cunha familia progre, politicamente correcta. Guión previsíbel desde o
principio. O resultado queda bastante por baixo das espectativas.

☞

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.

bre 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.

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.

☞

☞

☞

☞

☞

☞

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.

☞

☞

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.
OS 2 LADOS DA CAMA. A segunda parte da
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.

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.
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.

☞

KING KONG. Un
equipo de cinema descu-

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.

☞

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.

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.♦
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■ TEATRO

Solas

A VERDADE LIMPA?

O Centro Andaluz de Teatro-Maestranza Films-Pentacion representa esta adaptación da película de
Benito Zambrano realizada por

Antonio Onetti, o xoves 17 no Pazo da Cultura de PONTEVEDRA; o sábado 21 e domingo 22 poderemos
ollala no C.C. Caixanova de VIGO.♦

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

■ EXPOSICIÓNS

DOÑANA
DESDE UNHA NUBE

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

Or tigueira
■ EXPOSICIONS

■ EXPOSICIÓNS

■ ACTOS

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

Organizado por Vaipolorío,
coa colaboración da asociación ecoloxista Gaia da
Illa de Arousa e o CEIP de
Campolongo, este obradoiro teórico-práctico terá lugar o sábado 14 de 11 a 13
h. no CEIP de Campolongo. Máis información no
telf. 676 842 942.

DIEGO
GÓMEZ BLANCO

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

As súas acuarelas expóñense no Claustro do Concello
até este domingo 15.

TEMPO MORTO

■ EXPOSICIÓNS

GRANDES ÉXITOS
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 este
domingo 15.

X.L. MÉNDEZ FERRÍN
Os artistas galegos homenaxean ao escritor cunha
mostra, que se pode visitar
até o domingo 22, no CC
da Deputación.

ANSELMO IGLESIAS
Até este domingo 15 podemos coñecer a súa obra no
Museo Municipal.

UN CUBANO ENTRE
TRES GALEGOS
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.
Un cubano
e tres
galegos,
a mostra de
A. Puig,
Alexandro,
Vidal Souto
e X. Cuíñas
continúa na
galería
Visol de
OUREENSE.

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

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

ORBALLO
■ EXPOSICIÓNS

EDIFICO DAS ARTES

Ourense
Ourense

Redondela

Pontevedra
OBRADOIRO
DE COMPOSTAXE

Oleiros
Oleiros

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

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

A VENDIMA

A sala X da Facultade de
Belas Artes expón até este
xoves 12 de xaneiro as esculturas de Ramón González Echeverría.

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

■ TEATRO

Ribadeo

DOMINGOS
NO PRINCIPAL

■ EXPOSICIÓNS

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

OLARÍA GALEGA

O Porriño

SEMANA CULTURAL

■ CINEMA

GOOD BYE LENIN!
Comeza o ciclo No patio
traseiro: cine europeo independente, programado pola
concellaría de Cultura, da
que é responsábel o Alcalde, Raúl Francés, e que comeza este xoves 12 coa proxección desta fita de Wolfang Becker, que foi premio Anxo Azul no festival
de Berlín 03, premio Especial do Xurado en Valladolid 03, ademais de ser a película máis galardonada nos
Premios do Cinema Europeo. As películas proxectaránse, con entrada de balde,
todos os xoves ás 21 h. no
auditorio do Centro Cultural Municipal. O próximo
xoves 19 poderemos ollar
Elling, de Peter Naess.
■ MÚSICA

CANTAREIRAS
DE FONTELIÑO
Poderemos escoitalas este
venres 13 ás 20,30 h. no
C.C. Municipal.

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

Riveira
■ ACTOS

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

Salón de Plenos coa sinatura pública por parte do profesor de
exemplares da súa obra Dornas e
Gamelas; para despois proceder
ao outorgamento do título de Fillo Adoptivo de Bueu, ás 18,30,
nunha sesión extraordinaria do
Pleno da Corporación Municipal;
ás 19,30 h. seguiralle no Centro
Social do Mar un acto académico
no que saudarán a Conselleira de
Pesca e Asuntos Marítimos Dona
Carmen Gallego Calvar e o
cónsul de Suecia en Vigo Alberto Durán Núñez, e se poderán
escoitar os discursos de Dionisio

movemento social, coa intervención de Andrés
Monteagudo, Dolores Pérez, 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. Até o
30 de xaneiro.

RODOLPHE SCHÖNBERG
Barcos titúlase a súa mostra que podemos contemplar no Museo do Gravado
en Artes até o 31 de xaneiro. Neste mesmo lugar encóntrase a mostra Nosotras-Nosotros (até o 15 de
febreiro) e Os caprichos
de Goya e Dalí (até o 28 de
febreiro).

Pereira da Federación Galega
pola Cultura Marítima e Fluvial,
do catedrático de Enxeñaría Naval José Mª de Juan García
Aguado, do arquitecto César
Portela, e do comandante-director da ENM Franciasco Javier
Franco Suances, aos que seguirá
a proxección dun documental
con imaxes de Mikael Mörling,
e a intervención do homenaxeado; ás 22 h. celebrarase, no hotel
Bueumar, unha cea para a que se
pode reservar cuberto no teléfono
986 390 030, por un custo de 45
euros.♦

ESTAMPAS
CONTEMPORÁNEAS
A galería JV Espazo Arte
acolle esta colectiva de gravado até este domingo 15
de xaneiro.

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.

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

LEOPOLDO VARELA
Podemos visitar esta magnífica mostra na Casa da
Parra até o 20 de xaneiro.

EN TORNO
A FRIDA KAHLO

OLLADA INGLESA,
CORAZÓN GALEGO

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

ISABEL MARÍA

A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle este ciclo no
que poderemos escoitar o
mércores 18 ás 21 h. os
sons tradicionais contemporáneos de Sasha Sökol.

Sarria

Mostra a súa 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...

■ EXPOSICIÓNS

JORGE PETEIRO

■ EXPOSICIÓNS

EL HOMBRE ERGUIDO

CERTAME
ISAAC DÍAZ PARDO

O traballo da pintora Carmen Chacón exponse até o
21 de xaneiro na galería C5
Colección.

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

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

Tui
COLECTIVA DE NADAL
Un ano máis a galería Trisquel e Medulio amosa obras
dun centenar de autores,
que podemos ollar até o 28
de xaneiro.

Vigo
■ ACTOS

CLAUDIA TERSTAPPEN
Lugares de culto chámase a
súa exposición que podemos contemplar na Igrexa
da Universidade até o domingo 29.

■ EXPOSICIÓNS

FRIDA KAHLO

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

Santiago

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

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

Sada

O museo Carlos Maside
acolle esta colectiva de 29
artistas.

ANTÍA MOURE

IV PREMIO
NOVOS ARTISTAS

A sala de arte do Correo
Galego acolle a mostra da
súa obra Para muestra, un
botón.

A FUNDACIÓN
BARRIÉ EN VIGO
O libro Fundación P. Barrié de la Maza en Vigo,
con textos de Luis Mansi-

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

Homenaxe a Staffan
Staffan Mörling Odén
O vindeiro xoves 19 terá lugar no
Concello de BUEU unha xornada
de recoñecemento ao traballo do
ilustre etnógrafo sueco e veciño
da vila, promovido pola Asociación de Amigos das Embarcacións Tradicionais Os Galos, a
Consellaría de Pesca e Asuntos
Marítimos e o Museo Massó, como agradecemento á súa contribución ao coñecemento e difusión do patrimonio material e inmaterial galego coa análise da
identidade económica e cultural
das comunidades mariñeiras. Os
actos comezarán ás 17,30 h. no

A exposición que alberga a Fundación Caixa Galicia en SANTIAGO de Frida Kahlo prolóngase até final de mes. Na imaxe, pormenor de Retrato con moniño.

ARTE PARA
AGASALLAR EN

NADAL

Temos esta mostra na galería Auriol ate este xoves 12.

SOMBRAS NA PEDRA
Fotografías de Jacobo Remuñán que se poden ollar
no Centro Sociocultural de
Fontiñas até o 29 de xaneiro.

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.

Claudia
Terstappen
continúa coa
súa
exposición
Lugares de
culto na
Igrrexa da
Universidade
en
SANTIAGO.
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lla, Emilio Tuñón e Rafael
Bouzas e fotografías de
Juan Rodríguez será presentado na sede da fundación o mércores 18 ás 20 h.

CASA DO LIBRO
A coñecida libraría acolle a
presentación do ciclo de
conferencias Saúde emocional: o novo dilema social, a
cargo de Ignacio Muñoz
Martín o luns 16 ás 20 h. A
partir do luns 16, e até final
de xaneiro, poderemos contemplar a exposición de pintura de Teresa Rodríguez.
O libro de Ángel Rodríguez, Letras armadas. As
vidas de Enriqueta Otero
Blanco, será presentado polo autor, que estará acompañado por X. Alonso Montero e José Goméz Alén, o
martes 17 ás 20 h. A esta
mesma hora pero o xoves
19, Félix Vello Vázquez
presentará o seu libro Adolfo
Bécquer, precursor del simbolismo en España, acompañado por Rosa Elvira Caamaño, Francisco Pablos e
Fernando Franco.

EL BOSCO E
O FANTÁSTICO

Sobre
o Bosco
organiza un
ciclo de
conferencias
a Fundación
Barrié de
VIGO que
comeza este
xoves 12.
Na imaxe,
pormenor
d’O xardín
das delicias.

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 este 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. O vindeiro xoves 19 poderemos escoitar
ao, tamén, Catedrático da
Complutense Valeriano Bozal, coa intervención Riendo
camino de la muerte, na que
abordará a frecuencia coa
que o artista recorre ao tema
da condición humana no seu
ideario pictórico.

Convocatorias
APOIO SOCIAL PARA
FAMILIAS CON PERSOAS
CON DEPENDENCIA
A Fundación Barrié, en colaboración coa Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galiza, realiza este programa de repouso familiar para persoas maiores con calquer tipo de dependencia, para facilitar un apoio complementario á súa familia e descanso
para o coidador habitual. O prazo
de solicitude está aberto todo o ano
e pódese recabar máis información
no teléfono 900 333 666.

IV PREMIO GALICIA
INNOVACIÓN JUNIOR
Poderán participar a mocidade galega, ou residente na Galiza, de entre
12 e 18 anos, en dúas categorías: de
12 a 15 anos e de 16 a 18, con traballos individuais ou en grupo, con
dúas propostas como máximo por
concursante, e nas que se valorará a
aplicación de coñecementos adquiridos polos participantes na súa vida
académica, ademais da orixinalidade das propostas, a utilidade e as
posibilidades reais de levalas á
práctica. Establécense dúas fases
para este certame: nunha primeira

entregarase ou remitirase, antes do
31 de xaneiro, á Dirección Xeral de
Investigación, Desenvolvemento e
Innovación da Consellaría de Innovación e Industria en Santiago de
Compostela o formulario dispoñíbel debidamente cumprimentado,
xunto cunha declaración xurada do
concursante ou concursantes, no caso de ser un grupo, do cumprimento dos requisitos estipulados, copia
do seu DNI así como do docente ou
docentes que asistan na elaboración
da proposta e un certificado que
acredite que pertencen ao cadro de
persoal do centro educativo, e 7 copias dunha memoria na que proxectará e desenvolverá unha idea que
se traduza nun novo produto, nun
novo servizo ou ben nunha maneira
de producir algo xa existente; a segunda fase iniciarase o 15 de marzo
coa publicación en internet dos 8
traballos preseleccionados por categoría polo xurado, momento desde
o que os seus titulares terán un mes
de prazo, até o 15 de abril, para presentar o desenvolvemento da idea
exposta na primeira fase a través
dun bosquexo, plano e/ou debuxo.
Os concursantes que consigan chegar a esta fase recibirán varios accésits e premios consistentes en repro-

I CONCURSO MUSIFÚ DE
CURTAMETRAXES
Poderán participar neste certame
de guións de curtametraxes todos
aqueles autores que presenten un
único traballo escrito en galego
ou castelán, mecanografado en tipografía Times New Roman, corpo de letra 12 e cun interliñado de
1,5 puntos, no formato tradicional
de guión. A temática será libre,
coa única condición de que a historia se desenvolva ou teña que
ser rodada na comarca do Carballiño (tanto interiores coma exteriores) en, polo menos, un oitenta
por cento. O proxecto deberá
constar dunha sinopse argumental
e unha memoria explicativa dun
máximo de dúas páxinas cada unha, irá asinado con pseudónimo,
nun sobre pecho baixo plica, co
título do certame, no que deberán
incluirse a copia do DNI do autor,
o currículo, e unha acreditación
de que a obra é orixinal e posuír
os dereitos sobre a mesma, así co-

ro que se exhiben na galería Ad Hoc até o sábado
21.

mo unha ficha de inscrición que
se recollerá no departamento de
Cultura do Concello do Carballiño (rúa Cantabria 6, piso 2º 32500), a onde se enviará o traballo, antes do 28 de marzo. O gañador terá como premio a realización da curta.

VI CERTAME DE NARRACIÓN
TERRA DE MELIDE
Poden participar todos aqueles autores que o desexen cunha única
obra narrativa (novela ou relato)
de temática libre, en galego con liberdade de normativa, e cunha extensión mínima de ao arredor de
sesenta páxinas. Os traballos deberán ser orixinais e inéditos, non
premiados con anterioridade, e
presentaranse por quintuplicado,
en folio DIN A4, mecanografados
a duplo espazo por unha soa cara.
Enviaranse antes do 15 de marzo,
debidamente encadernados ou
grampados, á Secretaría Xeral do
Concello de Melide, Praza do
Convento 5, (A Coruña). O Concello garante a publicación da obra
gañadora por Francka Editora,
reservándose os dereitos da primeira edición. Máis información
no teléfono 981 505 003.♦

MARTA ARMADA

TERESA IRISARRI

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

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

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 05

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

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
este domingo 15 de xaneiro.

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

ARREDOR DE VERNE
O Verbum exhibe durante

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

■ EXPOSICIÓNS

ARTE SOLIDARIA
Colectiva de pintura e escultura que podemos visitar

dutores de música dixital, memorias
flash, cámaras dixitais e ordenadores portátiles. Toda a información
en www.dxid.org e www.galiciainnovacion.com.

na galería Chroma até este
xoves 12.

MALDITA EUROPA
Obras de Xurxo Oro Cla-

D.O.G.
CONSELLARÍA DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Convócanse as axudas correspondentes ás accións descentralizadas da segunda fase do Programa Sócrates da Unión Europea: Comenius 1:
Asociacións escolares transnacionais: 1.1 Proxectos escolares, 1.2 Proxectos lingüísticos, 1.3
Proxectos de desenvolvemento escolar. Acollida
de axudantes lingüísticos. Visitas preparatorias.
Comenius 2.2: Bolsas individuais de formación:
2.2.A. Futuros profesores, 2.2.B. Axudantes lingüísticos, 2.2.C. Cursos de prácticas (formación
continua do profesorado). Grundtvig: Grundtvig:

2. Asociacións de aprendizaxe, Grundtvig 3.
Mobilidade para a formación do persoal docente
e visitas preparatorias. Observación e innovación: Visitas de estudo Arión para responsables
na toma de decisións en materia de educación.
Toda a información está recollida no DOG do 28
de decembro de 2005.

CONSELLARÍA DO MEDIO RURAL
Establécense as axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios en Galiza para o ano
2006. A información completa pode consultarse no
DOG de 29 de decembro de 2005.♦

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

DO SACRO
E DO PROFANO
As fotografías de Víctor
Manuel Gracia expóñense
na galería Termes até o venres 20 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.

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

O grupo
punk vasco
Segismundo
Toxicómano
toca o
sábado 14
na Fábrica
de Chocolate
de VIGO.

Continúa no
MARCO
vigués a
mostra
A patria
está ao
virar na
esquina
sobre
fotografía
contemporánea en
Austria.
Na imaxe,
Sen título
(2003), de
Norbert
Becwar.

Anuncios de balde
■ Busco profesor de electricidade
e electrónica na Coruña ou Santiago. Razón no teléfono 656 180 390
ou ben pferreirop@yahoo.es

■ Precísase perruqueira con experiencia para A Coruña. Posto de traballo estábel. Soldo fixo máis comisións. Telf. 638 717 084.

■ Búscanse persoas para traballar 4
horas diarias, na zona da Barbanza,
Santiago e arredores. Chamar para
entrevista ao 981 822 786.

■ 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.

■ 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.

todo xaneiro 80 fotografías
sobre a súa figura.

TITANIC
THE EXHIBITION
Esta mostra sobre o magnífico e malogrado transatlántico, con obxectos recuperados como xoias, cartas, fotos, móbeis, ou documentos, así como reproducións
dos cuartos, corredores, salas de festas, e as novas de
xornais de todo o mundo
que recolleron o desastre,
permanecerá no IFEVI até
este domingo 15 de xaneiro.

GALICIA INDUSTRIAL
A Fundación Barrié inaugura a súa nova sede na cidade (Policarpo Sanz 31)
con esta impresionante
mostra, de produción propia, que cobre máis de dous
séculos de desenvolvimento industrial no noso país,
desde os precursores do s.
XVIII até as novas industrias do s. XXI. Os centros
de ensino e outros colectivos poden solicitar a participación nos obradoiros didácticos ou as visitas comentadas para grupos no
telf. 986 110 220. Até o domingo 22.

grafía, cinema, vídeo, multimedia, e arquitectura, nun
intento por establecer novos nexos de unión entre
artistas de diferentes períodos e xéneros.

A PATRIA ESTÁ AO
VIRAR NA ESQUINA

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

CAMAXE
www.camaxe.org
Páxina electrónica do grupo folk Camaxe
na que se ofrecen datos da formación,
axenda de concertos, cartafol con fotografías e noticias publicadas na prensa,
imaxes multimedia e, sobre todo, información sobre “Imaxes”, o seu primeiro
traballo discográfico.♦

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 foto-

■ 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.

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

■ Véndese Yamaha SRX 600. Preguntar por Román no telf. 655 521 320.
■ Realízanse peches e limpeza de
fincas e montes, repoboacións forestais, xardinaría ou calquera outro
traballo. Orzamento sen compromiso.
Telf. 686 753 105 e 689 005 584.
■ Casa Solveira, vivenda turística
vacacional na Ribeira Sacra Lucense (Piñeiro e Bolmente, Sober), Alúgase por días durante todo o ano. Reservas no 647 538 325 e en www.casasolveira.com.
■ Alúgase casa de campo completa en Meira (Lugo), á beira do nacemento do río Miño. Tres cuartos duplos con baño incorporado, calefacción e terreo de 10.000 m. Fins de semana ou tempadas. Telf. 686 753 105.
■ Alúgase casa na Penalba (Nogueira de Ramuín), en plena Ribeira Sacra, por semanas, quincenas ou
fins de semana. Totalmente equipada
e con garaxe. Máis información nos
telf. 986 376 022 ou 661 642 070.
■ Obradoiros de sexualidade para
asociacións, nais e pais, alumnado... impartidos por experta en Sexoloxía e Educación Sexual, en toda
Galiza e norte de Portugal. Máis información nos telf. 654 489 082 /
629 867 824.
■ Escultora vende cruceiro de

2,6 m. en pedra do país, feito a
man con moito cariño, por 1.150
euros. Telf. 686 482 967.
■ Merco banda deseñada de Tintín
en galego, portugués e inglés e do
Corto Maltés en portugués. Chamar
ao telf. 655 405 521.♦

■ MÚSICA

ELLIOTT MURPHY
O rocqueiro neoiorquino
residente en París, con 25
álbumes ao lombo, o último
Soul Surfing, toca este xoves 12 ás 21,30 na Fábrica
de Chocolate (Roxelio
Abalde 22). Entradas en
Elepé, Gong, Honky Tonk,
Columna e Casa de Arriba
por 15 euros; na billeteira
costará 17.

HEISSEL

A Rede

■ 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.

■ 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.

■ 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.

Nº 1.206 ● Ano XXIX ●
Do 12 ao 18 de xaneiro do 2006

Nº 1.010 ● Do 26 de

Grupo formado no 2003 por
5 mozos que viñan doutras
formacións de distintos estilos conseguiu un lugar nos
premios Maketón 04 e gañou o concurso Novos Talentos Galegos 04. Acaban
de gravar o seu primeiro CD
(CD+DVD) e van estar este
venres 13 a partir das 22,30
na Fábrica de Chocolate
(Roxelio Abalde 22) con unha entrada de 3 euros (10 co
disco); máis información en
www.heiselweb.com. Neste
mesmo local o sábado 14 ás
22,30 e por unha entrada de
7 euros (na billeteira 9) poderemos escoitar a SEGISMUNDO TOXICÓMANO, o
grupo vasco nado en Gasteiz no 97 baixo influencia
de RIP, Cicatriz ou La Polla. Desta volta anda a presentar o seu cuarto álbum,
Escapa!, catorce trallazos
nos que están Mi vida, Patrones ou El narco. De teloneiros estarán Antisocial.

Vilagarcía
ilagarcía

Lisboa

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIONS

LEONARDO VIDAL

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GUBELKIAN

A sala de exposicóns Rivas
Briones acolle a súa mostra
de pintura Luces, penumbras e sombras até o vindeiro martes 17.

Vilalba
■ EXPOSICIÓNS

OUTRO
Este colectivo expón os
seus traballos realizados
con distintas técnicas no
Auditorio Municipal.

A súa galería de mostras
temporais acolle A luz de
Einstein 1905-2005, 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 este domingo 15 de xaneiro).♦

Non vos riades que o conto é triste

SOLISTES EUROPEENS
A orquestra sinfónica de
Luxemburgo vai interpretar, este venres 13 no C.C.
Caixanova, pezas de Arrieta, Bruch e Brahms, con
Jack Martin Haendler como director e Dmitri Majtin ao violín. No mesmo lugar poderemos escoitar, o
vindeiro xoves 19, a Joaquín Achúcarro, nun concerto en memoria do arquitecto Desiderio Pernas, no
que nos agasallará con
obras de Bach, Busoni, Bethoven e Chopin.

Esto é o que queda do xornal incautado en 1936 polo exército golpista. El Pueblo Gallego de Portela
Valladares. Por estas escaleiras entraron no diario Castelao, Vilar Ponte, Otero Pedrayo, Blanco Torres,
Rafael Dieste, Ksado, Carlos Maside, Fernández Mazas, Vítor Casas, Carballeira e tantos outros escritores e artistas. Son pois chanzos a conservar e liberalos da especulación urbanística. Unha escaleira
monumento da nosa cultura do século XX.♦

O rocqueiro
Elliot
Murphy toca
este xoves
12 na
Fábrica de
Chocolate
viguesa.

Ano XXIX.
IV Xeira.

M

arcelino Menéndez
Pelayo escribiu a
historia dos heterodoxos españois. Esa obra ben
podería ser ampliada hoxe. O
escritor da xeración do 27,
José Bergamín, deixou Ma-

drid e morreu no País Vasco,
simpatizando coa esquerda
abertzale. Outro tanto fixo o
dramaturgo, premio nacional,
Alfonso Sastre. Ao, de a pouco finado, Haro Tecglen chovéronlle as ameazas e o deca-

no dos diplomáticos españois, ex embaixador no Vaticano, Gonzalo Puente Ojea,
non lle publican apenas nada
na prensa e ten que ver os
seus libros referenciados en
Le Monde Diplomatique.♦
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Fran Pino
‘No cómic manga hai de todo, mesmo para amas de casa’
H. VIXANDE
É vocal da Asociación Xuvenil
Ippon [un tipo de golpe de judo], unha entidade radicada
en Vigo que conta cuns sesenta
socios desta cidade, da Coruña
e de Ourense. Trátase da única
organización no país de lectores de banda deseñada xaponesa. Chámase Francisco Pino.
Iso do manga, non terá que ver
con mangar?
Nada que ver. É, basicamente, a palabra xaponesa para a
banda deseñada. En castelán é
tebeo, en galego banda deseñada, en inglés cómic...
Até isto do manga, o único
xaponés que había na Galiza
era a ameixa xapónica.
Como é unha cultura que non
se coñece, que non está arredor
nosa, non se asimila ben. É diferente, con peculiaridades que son
complexas de comprender.
Non estamos moi lonxe para que haxa tanto interese pola
banda deseñada xaponesa?
Interese polo xaponés debe
haber, como por calquera outra
cultura. Como chama a atención,
a xente interesada vai introducíndose. Os Estados Unidos tamén están moi lonxe e teñen
moita presenza aquí.
Pero co manga hai auténticos fanáticos.
Afeccionados si, fanáticos é
unha palabra moi grave, senón
tamén habería fanáticos no fútbol. Non penso que ninguén mate porque non lle guste o autor
que le outro.
Os cómics xaponeses publicados aquí empezan pola última páxina.
Depende das editoriais. Custou moitos anos para que fose
así. A xente pedía conservar o
formato, a orde de lectura nor-

PACO VILABARROS

mal do xaponés, onde os libros
se len de dereita a esquerda. As
editoriais xaponesas axudaron
porque tampouco querían que se
cambiase o estilo da obra.
Mesmo hai quen merca os
cómics en xaponés.
Iso tivo moita relevancia ao
principio, cando chegou a moda.
A xente até tiña coleccións enteiras en xaponés sen coñecer o
idioma. Nas grandes cidades houbo interese por aprender xaponés
e hoxe hai tradutores de nivel.
Non hai quen ensine xaponés?
Na Galiza, en Santiago dan
clases no Instituto de Idiomas da
Universidade e en Vigo hai unha
clase semanal os sábados na Escola Oficial de Idiomas. As empresas piden cursos de chinés e de xaponés pero as institucións non impulsan esta opción a pesar de que
hai demanda. As aulas están che-

as. Sei dunha rapaza viguesa que
imparte xaponés na Universidade
en Barcelona que está desexando
vir para aquí, pero non pode.
Non hai debuxantes de
manga aquí?
A única, Vanesa Durán, que
hai anos gañou un premio nun salón de Barcelona e que ten publicado algúns traballos de manga.
E ten sentido que os haxa?
Calquera cousa ten sentido.
A forma do manga é distinta pola estrutura da narración, xa que
na historia pesa moito o aspecto
visual. Iso non significa que non
teña guión, que é tan completo
como un galego.
Ademais, hai moitos estilos.
No Xapón, como en Francia,
o tebeo non é para nenos. Ademais, hai mangas moi específicos: para amas de casa, para empresarios, para mocidade. Hai un
estilo para case todo.

Ademais do manga, hai algunha outra patoloxía xaponesa na Galiza.
A de sempre, as artes marciais.
Seica os seguidores do manga disfrázanse da súa personaxe favorita nas festas.
Os xaponeses chaman a isto
cosplay. A raíz de que se fixese
en Barcelona, repetimos a experiencia en Vigo co patrocinio das
empresas xaponesas, que agasallaron con viaxes ao Xapón a
convencións de cosplay.
Parece que os lectores de
manga van de friquis, até está
ben visto.
Leo banda deseñada desde
hai dezaoito anos e antes nos cómics a palabra freak era despectiva. É sorprendente o rápido que
se aceptou e que a xente a considerase algo agradábel. Supoño
que no manga, como en todo, hai
bastante freakie.♦

AXENDAS A NOSA TERRA

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

25 euros

Da arte da arquitectura
contemporánea en Galiza.

14 euros
Pedidos ao teléfono 986 433 830. Descontos para subscritores. Prezos especiais para empresas e institucións.

Aventuras
XOSÉ A. GACIÑO

T

odo vale con tal de
desgastar o goberno de
José Luis Rodríguez
Zapatero, mesmo emprender unha campaña de apoio,
directo ou indirecto, con declaracións ambiguas ou con
masivas cartas ao director,
ás desafortunadas manifestacións dun alto mando militar a propósito do proxecto de reforma do Estatuto
de Cataluña, que ao tenente xeneral José Mena
Aguado lle parece que pon
en perigo a unidade de España (e que, por tanto, xustificaría unha intervención
militar, de acordo co artigo
da Constitución que lle encomenda ao Exército a defensa da integridade territorial da patria).
Desde a ambigüidade
calculada do PP até o frívolo despregamento dos medios afíns, a dereita política
e a dereita sociolóxica (e
algún socialista da liña patriótico-populista) esquecen por completo que, segundo as leis que regulan
as Forzas Armadas, os militares teñen limitada a súa
liberdade de expresión e
tamén a de sindicación, entre outras limitacións e
obrigacións incorporadas á
súa condición de depositarios institucionais do recurso á forza. Nin se molestan
en reclamar a reforma desas leis, se é que non lles
gustan. Parecen máis ben
situarse nas marxes do sistema, como se de grupúsculos radicais e subversivos se tratase. Despois de
descubrir a euforia da protesta na rúa, gozan agora
co desprezo á legalidade
no nome de sacrosantos
valores que eles sitúan por
enriba dos modestos valores democráticos do diálogo e do pacto.
Se non se molestan en
aclarar que calquera intervención do Exército debe
partir dunha decisión civil
(é dicir, do goberno ou do
Parlamento), e se parecen
considerar que a opinión
dun tenente xeneral pode
suplir o mesmísimo Tribunal Constitucional, están a
facerlle un fraco favor á
Constitución que tanto sacralizan cando lles convén
arremeter contra os nacionalismos periféricos. E
pode que non sexa a ruleta
rusa de Rodríguez Zapatero co Estatut a que propicie o nerviosismo dalgúns
militares, senón máis ben
o catastrofismo dos nacionalistas centralistas,
dispostos a calquera tipo
de aventura para recuperar
todo o poder. (E entramos
no ano en que recordamos
o 75º aniversario da proclamación da Segunda República e o 70º aniversario
daquela aventura sanguenta emprendida por militares sen piedade que consideraban que se estaba a
romper a súa patria).♦

