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Falan os gandeiros

‘Págannos o leite
igual que hai
vinte anos’

VICENTE ÁLVAREZ ARECES,
presidente de Asturias:

‘Seguramente os filólogos
atoparán influencia do galego na nosa terra’

Benxamín García
ademais de
gandeiro é
licenciado en
Ciencias
Empresariais e
considera que só
son rendíbeis as
explotacións de 500
toneladas de cota.
PACO VILABARROS

TONECHO DE REBORDECHAO
Breogán Riveiro

PREMIO RAÍÑA LUPA 2004.

Rebordechao é unha aldea que
queda alá por... chegando a...,
non é doada de atopar, aínda que a
busques. Nese lugar perdido vive
Tonecho, o neno máis bo e guapo de
Rebordechao, o mellor de todos,
porque en Rebordechao non quedan
máis nenos ca el.

O DEBATE SOBRE AS DESIGUALDADES TERRITORIAIS E AS BALANZAS
fiscais non é algo novo no Estado español, senón que tivo historicamente unha dimensión política moi marcada pola existencia de realidades nacionais no seu interior. Estas crúzanse e entrecrúzanse coas
desigualdades sociais, poñendo en cuestión o modelo de articulación
entre diferentes sociedades. O problema é tan complexo de ten un calado político tan importante que non se pode aceptar que a súa discusión comece e remate co asunto das balanzas fiscais. Aínda que resulte unha obviedade, é preciso pór de manifesto que os fluxos de recursos públicos son tan só unha parte de todo un conxunto de fluxos
de carácter económico que vinculan os diferentes territorios que forman parte dun espazo económico integrado, como é o caso do Estado español. Os fluxos económicos predominadamente privados van
desde o comercio de mercadorías, abastecemento enerxético, compra
venda de servizos, fluxos financeiros, depósitos e créditos, investimentos, fluxos de traballadores e de capital humano, fluxos de coñecemento e investigación..., até os fluxos de contaminación. A constatación desta evidencia obriga á necesidade de contextualizar os fluxos fiscais no marco das relacións económicas no seu conxunto. Polo tanto, a defensa dun modelo de financiamento propio para Galiza
sen presupoñer a nosa dependencia do Estado, algo que para nada é
certo se se analizan os fluxos económicos no seu conxunto.♦

E X C L U S I V A

O modelo de
financiamento
do PSOE
para Galiza
(Páx. 3)

Polémica
ampliación
do porto vigués
(Páx. 7)

Os tres partidos coinciden
na necesidade de maior financiamento
RUBÉN VALVERDE

O modelo de financiamento será un
dos aspectos máis discutidos no novo
Estatuto galego. As diferenzas de partida son grandes nalgúns aspectos aínda que se observan algunhas coincidencias como a necesidade de mellorar
o actual modelo ou a creación dunha
Axencia Tributaria propia. Co sistema
vixente, Galicia só financia perto do
50% da súa actividade. O obxectivo da
reforma, segundo os partido, será acadar “unha maior suficiencia financeira”.
O BNG foi o primeiro en definir
o seu proxecto de financiamento.
A proposta recóllese na proposta
de Estatuto e avoga pola plena
competencia en cuestións tributarias, nun modelo moi semellante ao vasco e navarro. “A Comunidade Autónoma ten capacidade normativa e responsabilidade fiscal sobre todos e cada un
dos impostos estatais devengados en Galiza” (art.88.1). Tamén
esixen a creación dunha axencia
tributaria propia: “Correspóndelle á Comunidade Autónoma a
xestión, liquidación, recadación
e inspección de todos os tributos
estatais devengados en Galicia”.
Pola súa banda, o PP amosouse xa moi crítico coa petición
nacionalista. De feito, foi un dos
puntos a tratar no relatorio do
seu XIII Congreso, titulada
Constitución e Estatuto. Un
marco de Convivencia. “O proxecto soberanista do BNG, ademais, introduce cuestións que
afectan ás competencia estatais
previstas na vixente Constitución. Por exemplo, na inconsciente proposta de financiamento
autonómico, que leva consigo a
desaparición da presenza da Fa-

cenda do Estado no noso territorio, ao tempo que se lle impón a
obriga de garantir recursos adicionais a través dun fondo de suficiencia”, sinala o citado documento.
Na proposta do PP avógase
por afondar na corresponsabilidade. Inclúese a “configuración
e consolidación dun ámbito fiscal propio, coa plena titularidade
(con plena competencia normativa e facultades de revisión administrativa) dos tributos actualmente cedidos e xestionados pola Comunidade Autónoma (patrimonio, sucesións e doazóns,
transmisións patrimoniais; taxa
fiscal sobre o xogo; e, imposto
especial sobre determinados medios de transporte), aos que se lle
engadirían os tributos propios
actuais (Taxas, imposto sobre
contaminacións atmosféricas,
etc.). A comunidade aumentaría
a súa responsabilidade fiscal cos
tributos compartidos, incluíndo
maiores competencias en relación co IVE, IRPF e impostos
especiais en fase minorista (hidrocarburos)”. Tamén apostan
ola creación dunha axencia tributaria propia.♦
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O PSOE pedirá un modelo semellante ao catalán
O equipo de Goberno de Emilio
Pérez Touriño está elaborando un
proxecto de financiamento que
será semellante ao catalán. Segundo fontes do PSOE, o acordo
asinado entre José Luis Rodríguez Zapatero e Artur Mas, abre
un camiño interesante para Gali-

cia “porque permitiría acadar unha maior suficiencia financeira”.
O modelo de corresponsabilidade
fiscal tería como principal diferenza co do PP que mentres os
socialistas pedirán unha negociación bilateral co Estado, os
populares apostan por un acordo

global co resto das comunidades
no marco do Consello de Política
Fiscal e Financeira, segundo explicou o vicepresidente do PPdeG, Xosé Manuel Barreiro.
Tamén existen discrepancias
na contía que debería incluír a
nova cesión do Estado. Mentres

O P I N I Ó N

D O S

negociación, xa que o Estado podería usalo para infrafinanciarnos
en transferencias correntes”.♦

‘Debemos ter
capacidade de fixar o
que se paga en cada
imposto’

Xavier Vence.

Xavier Vence
‘En caso de non poder
ter un modelo coma o
vasco debemos reclamar
o 100% do IVE’
En opinión do profesor da Universidade de Santiago, Xavier
Vence, “o ideal sería que se concedese un modelo de responsabilidade fiscal, no que Galicia puidese decidir en que gastar os cartos. Para corrixir diferenzas de
desenvolvemento a nivel estatal
habería que potenciar o FCI, xa
que nestes momentos só representa o 0,13% do PIB e incluso o
perciben comunidades ricas”.
Segundo Vence, este modelo sería xeneralizábel e non faltarían
recursos, xa que “o Estado debería ir reducindo os seus orzamentos en beneficio das Comunidades Autónomas xa que neste momento é desproporcionado o que
xestionan algúns ministerios sen
apenas competencias”.
No caso de que o modelo que
se contemple sexa o de cesión de
tributos, “Galicia debería facer
fincapé na cesión do 100% do
IVE e non tanto no IRPF ou outros impostos como o de Sociedades, xa que Galicia ten pouco
tecido empresarial. O modelo
catalán non é interesante para
nós. Centrarse no IRPF beneficia as comunidades con máis
PIB”, explica Vence. “Até o de
agora o modelo beneficiou as
comunidades máis ricas, xa que
só a Seguridade Social foi realmente redistributiva. Os orzamentos xerais do Estado centraron o seu gasto nas comunidades
máis ricas, as transferencias ás
comunidades tamén benefician
ás que maior porcentaxe de riqueza teñen e, por último, o FCI
é tan pequeno que é insignificante. Mesmo a UE ten unha política máis reequilibradora que o
Estado a través do Fondos de
Desenvolvemento Rexional”,
conclúe Vence.♦

Mª Xosé Veiga
Buxán
‘No acordo débese
contemplar o déficit de
infraestruturas que
temos’
Segundo a portavoz de Economía do BNG, María Xesús Veiga
Buxán, “o primeiro que ten que
temos que facer é cuantificar cal
é o déficit que temos e as necesidades futuras de financiamento.
Para iso, hai que poñerse de
acordo co Estado para cuantificar os custos. Sendo realistas,
como a cesión polo momento
non vai ser total, haberá que ver
cal é a cesta de tributos que máis
nos interesa para acadar suficiencia financeira. Está claro
que o modelo catalán non é beneficioso para nós. Por iso pedimos un modelo distinto, xa que
aínda que os sistemas de partida
non sexan iguais, non teñen por
que ser distintos os puntos de
chegada. O café para todos está
claro que non serve e o PP ten
que ser consciente do que pasou
nos últimos 25 anos”.

taría para cubrir as deficiencias
habería que buscala, segundo os
socialistas, no fondo de suficiencia, “xa que habería comunidades ricas que deixarían de recibilo”. Tamén pedirán que se potencie o Fondo de Compensación
Interterritorial.♦

E X P E R T O S

Gustavo Rego

O decano da Facultade de Económicas de Coruña considera
que “sería positivo aumentar a
corresponsabilidade. A parte dos
tributos máis interesantes para
compartir é a do IRPF e non tanto a do IVE, xa que hai moitos
problemas técnicos para definir
que parte se lle pode atribuír a
cada comunidade. Tampouco se
debería tocar o imposto de sociedades para non provocar fuxidas
de empresas a territorios coa fiscalidade máis baixa”.
En opinión de Rego “cumpriría tamén ter capacidade normativa (posibilidade de fixar o que se
paga), xa que o modelo que se
propón en Cataluña tan só se trata de transferencias. Deste xeito,
podendo variar o que se paga en
cada comunidade poderían estabelecerse tamén políticas propias
ou ser máis redistributivos no interior do noso territorio. Poder
orientar as políticas é esencial para mellorar as rendas e polo tanto
ter máis financiamento. O modelo económico de ladrillo e estradas non fixo demasiado para que
melloraramos”, conclúe Rego.♦

que para os socialistas as cifras
dadas a coñecer en Cataluña non
son malas, para o PP a cifra xeraría desequilibrios entre as comunidades. Para o caso catalán
fálase da cesión do 50% do IVE,
50% do IRPF e do 58% dos impostos cedidos. A parte que res-

Luís Caramés
‘O modelo catalán é
positivo xa que favorece
aos máis dinámicos’

Mª Xosé Veiga Buxán.

Segundo a deputada nacionalista, “o modelo de cesión do
IRPF catalán en principio non
nos interesa, xa que non hai máis
que ver que tendo Cataluña un
1,5% máis de orzamento ca nós,
a nosa recadación do IRPF equivale a unha quinta parte da catalá (20%). Na negociación tamén
hai que contemplar o déficit de
infraestruturas que arrastramos
nos últimos 20 anos e o mal financiamento dalgúns servizos
que por certo aquí son máis custosos para administración pola
dispersión e o envellecemento”.

Santiago Lago
‘As porcentaxes de
cesión para Cataluña
son razoábeis para
Galicia’
Segundo o asesor da Consellería
de Economía e profesor da USC,
Santiago Lago, “as comunidades
autónomas deben obter máis recursos xa que teñen que gastar
en competencias custosas como
a sanidade, a educación e o cofinanciamento da futura lei de dependencias. Son partidario da cesión de tributos, coma no caso
catalán. As porcentaxes son razoábeis para Galicia, aínda que
poderían aumentar. Tamén hai
que reaxustar as diferenzas no
fondo de suficiencia de maneira
que poidamos gañar tanto como
as máis ricas”.
En opinión de Lago, “tamén
sería importante mellorar a capacidade normativa e polo tanto poder modificar impostos coma o
IVE ou os especiais para aumentar a capacidade recadatoria. Así
e todo, son partidario de que se
executen as capacides normativas que existen na actualidade e
que permitirían modificar o
IRPF, aínda que son consciente
de que isto é politicamente antipopular. Por último, considero
que o FCI ten que quedar fóra da

Para o profesor da USC e facendista, Luís Caramés, “o avance
cara a un modelo coma o catalán
é positivo. Non beneficia as ricas
e prexudica as pobres, senón que
beneficia as dinámicas. Temos
que ser capaces de aumentar a
renda. É positivo aumentar a responsabilidade fiscal, pero habería
que definir cal é o posterior sistema de solidariedade, para os que
non saiamos beneficiados en
principio do modelo. Son partidario de darlle peso a variábeis como o envellecemento e a dispersión non fondo de suficiencia”.
Para concluír, Caramés considera que a negociación ten que
ser bilateral e que ademais habería que incluír no que se acorde
“unha maior dotación para o
FCI, aínda que cada vez deberiamos ser menos dependentes”.♦

Xabier
Lavandeira
‘Sería beneficiosa a
xestión do 100% do
IRPF’
É profesor da Universidade de
Vigo e experto en fiscalidade. Na
súa opinión, “non sería bo un sistema coma o vasco polas limitacións da nosa economía. Son
partidario dun modelo fiscal federal, no que as comunidades financien unha boa parte da súa
actividade e o Goberno central
poida levar a cabo labores redistributivas. Na miña opinión, para
Xosé Manuel Barreiro.

Luís Caramés.

Galicia sería beneficiosa a xestión do 100% do IRPF e que se
nos permita facer política fiscal
propia e unha axencia tributaria
consociada co Estado”.
Segundo Lavandeira, sería
necesario tamén “ter capacidade
recadatoria en materia de impostos especiais (alcol, tabaco e
hidrocarburos), impostos sobre
o ambiente e o consumo de auga. Para corrixir posíbeis desequilibrios, a Xunta podería aumentar as deducións familiares
en IRPF para amortecer as subas fiscais. Explotando a capacidade normativa sobre o IRPF,
Patrimonio, Sucesións, Doazóns e Xogo poderiamos estabelecer políticas sociais e financiar mellor a sanidade, non tendo que pedirlle a Pedro Solbes
que nos pague unha factura dunha competencia que hai anos
que temos transferida”.♦

Xosé Manuel
Barreiro
‘Non quedaremos atrás
de Cataluña’
O portavoz e coordinador parlamentario do PP, Xosé Manuel
Barreiro, oponse a un modelo semellante ao catalán porque considera que “racha coa solidariedade do sistema. O modelo non
se pode acordar bilateralmente,
senón de xeito multilateral como
até agora, no Consello de Política Fiscal e Financeira. O modelo
de Cataluña para nós supón unha
perda de 500 millóns de euros”
Para Barreiro, “non é posíbel
falar de equilibrio territorial se
cada un estabelece o que quere.
O que está claro é que imos pelexar para que Galicia teña o mellor financiamento posíbel e non
imos quedar atrás de Cataluña,
xa que hai que ter en conta as nosas singularidades sociais e económicas e tamén as que temos
como nacionalidade histórica”.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Saír nos medios de
comunicación sobe a
vaidade. Vén de
sucederlle a
Castellanos, ex
executivo de Inditex.
Converteuse en estrela,
pero agora
frustróuselle a fichaxe
por FCC. Leva o
camiño daquel SuperLópez, executivo da
Volkswagen e General
Motors, hoxe
desaparecido dos
papeis. Moralexa: saír
nos medios de
comunicación é moda,
pero o que manda é o
que ten as accións. O
capitalismo non
cambiou tanto, aínda
que o pareza.

O derradeiro
goberno Aznar
modificou o código
penal para castigar co
cárcere a convocatoria
de referendos non
autorizados. O
obxectivo era meter no
caldeiro a Ibarretxe.
Se cadra, como o de
Ibarretxe non foi
adiante, e para que a
lei (aínda non
derogada) non quede
sen usar, podíaselle
aplicar agora a
Mariano.

P

resentáronse á sucesión de Fraga catro
dos militantes máis destacados. E, deles, o único que propuxo unha reforma
galeguista da dereita foi eliminado xa na primeira votación sen esperar á segunda, todo
tan ás carreiras como se tal candidato fose
coma un carafuncho que ao partido lle saíse
no cu.
Na primeira votación foron elixidos os
compromisarios de cada candidato. E nela
participou só o 30% da militancia, o que a
prensa de dereitas presentou como normal. A
este 30% dos que andaron diante pertencen
os conspicuos ou minoría destacada da militancia, que unen co ideal político españolista
os seus intereses en Galicia, para seguir vivindo deles. E tales prebendados son os responsábeis do continuísmo da vetusta dereita
españolista no noso país, mentres que o resto
dos militantes parecen ser xente de palla.
Pero os tempos de gloria da dereita españolista de Galicia xa se foron, porque mentres
ela seguía ancorada no pasado, por estar sometida á nacional aznariana e raxoiniana, insensíbel á realidade da nosa terra, a sociedade
galega cambiou. E se criticamos esta dereita
arcaica é pola dor que a nós como galeguista
nos produce, e non por ningunha militancia
política, que non temos. Porque consideramos
o galeguismo como a principal excelencia dun
galego; en cambio, a dereita ten como obxectivo prioritario acabar con esta virtude dos galegos, para sometelos ao españolismo.
Durante a ditadura, co fin de conseguir o
seu abominábel obxectivo, a dereita atemorizou, perseguiu ou asasinou todos os galegos
que non comungaban co seu ideario españolista. E prohibiu o uso do galego nas escolas
de Galicia, nas que impuxo o uniformismo, é
dicir, a lingua castelá e os mesmos contidos
ca no resto das escolas do Estado español.
Despois, na democracia, os principais líderes da dereita, convertidos a ela, valéronse
do falso galeguismo para conseguir os votos
das clases humildes, coma os campesiños,
que só tiñan unha cultura democrática e galeguista precarias, insuficiente para decatarse
do engado. E debido tamén á falta de formación democrática e galeguista de boa parte da
nosa clase media, posuidora dunha culturiña
de nada adquirida nos xornais e na televisión
españolistas, a dereita galega fíxose tamén co
voto urbano e vilego.
Pero cada vez son máis os galegos que
saben que a vara de medir o galeguismo é o
amor á patria galega: un amor de obras, non
de palabras. E do mesmo modo que quen coñece o amor verdadeiro non se deixa enganar
polo falso, tampouco os galegos se van deixar persuadir polo falso galeguismo. Pois,
onde están as obras galeguistas da dereita?
A insensibilidade da dereita de Galicia polos valores desta contrasta coa que teñen as
dereitas nacionalistas vasca e catalá, que durante a democracia ennobreceron e fixeron

Novam-veteram dextram
in Gallaecia habemus
M. DE BRAN

Decidida, por fin, a sucesión de Manuel Fraga á fronte da dereita de Galicia, podemos afirmar, traducindo palabra por palabra o título deste artigo, “Nova-vella dereita en Galicia temos”; ou sexa, máis da mesma que xa tiñamos. Porque, acaso ía desaparecer a vella dereita galega por perder as eleccións do 2005 tendo 100.000 afiliados como din que ten?
grandes Euskadi e Catalunya, e a elas mesmas, non perdemos a esperanza de que, polo ben de
mediante a defensa dos valores patrióticos dos Galicia e non por desexarlle mal a ninguén,
seus países, aos que souberon poñer por dian- unha parte dos militantes de palla desa novate dos do resto de España. Porque a caridade vella dereita que aínda conservan algo de gaben entendida empeza por un mesmo. E tamén leguismo acaben renegando do españolismo
porque o nacionalismo español, debido á súa ao que os ten sometidos a dirección nacional
insidiosa natureza excluínte, só pode ser con- desta forza política. E tamén esperamos que
con estas desercións a dereita estrarrestado por outros nacionalispañolista de Galicia sexa só tesmos de signo contrario, dos que el
temuñal na nosa terra, coma en
é a causa principal. Noutras palaon
Euskadi e Catalunya, para así dar
bras, o nacionalismo español no
nos enganemos lugar a outras forzas políticas
pecado leva a penitencia.
ó caso.
Pero ao contrario que á dereita
con esta dereita máisPois
non nos enganemos con
vasca e catalá, a de Galicia non
esta dereita de Galicia, porque
quere recoñecer a patria galega, nin
de Galicia,
só é a vella herdada do señor
sequera a que os antigos rexionalisporque
Fraga, que por decisión súa en
tas, como Alfredo Brañas, chamavida del cambiou de líder, ao
ban “Patria chica”. Por iso institusó
é
a
vella
non ser quen de manterse con
cionalizou o Día da Patria Galega
ela máis tempo de presidente da
como Día de Galicia. E para non
herdada
Xunta. E é de esperar que o surecoñecer a patria galega, que é un
concepto afectivo, non quere que do señor Fraga” cesor del nunca sexa presidente
de Galicia, se continúa co fraGalicia sexa unha nación.
guismo bendicido polo raxoinisEste pseudogaleguismo da demo. Pois Raxoi, que ten unha fareita de Galicia contrasta co verdadeiro galeguismo de Castelao, que escribiu: “A chenda que parece un gato enriba dun queinación é o obxecto amado; a patria é o amor xo, aínda é máis antigaleguista ca Fraga, que
que a nación nos infunde. De tal modo, que sen unha vez lle tivo que pedir en público que
a conciencia nacional non se comprende o sen- deixase de fumar e que falase galego.
Ademais, despois da experiencia vivida
timento patriótico” (Sempre en Galiza).
Por seguir impoñendo o seu españolismo, en democracia en Galicia durante tantos anos
a dereita de Galicia quere que a nosa terra se- de goberno do señor Fraga, o sucesor xa non
xa só unha “región” máis do Estado español. lles pode pedir o voto aos galegos coma quen
Ou sexa, o trampolín de sempre para ir man- chama por un can novo inocente: “tusiño, tudar a Madrid cos votos dos galegos, e prote- siño; vente, vente...”, para despois darlle unxer desde o Goberno central as prebendas ha patada. Porque o fraguismo deixou o poque en Galicia teñen os seus mencionados bo galego convertido en can vello. E a can
conspicuos. E como a dereita de Galicia non vello non hai tus, tus, por estar escaramoado
sente a patria galega nin concibe que haxa de levar patadas.
En algo tiñan que cambiar os galegos cos
amantes dela, chámalles a estes antiespañois,
mandatos da dereita, aínda que só fose por
antipatriotas, separatistas, ignorantes, etc.
Pero os galegos que cremos en Galicia co- levarlle a contra a quen os gobernou durante
mo nación e amamos a patria galega aínda tantos anos co férreo españolismo.♦

‘N

Cartas
Cada tres días,
Touriño repite que en
Galiza non hai ningún
problema co galego.
Ten razón, non hai
problema como non o
había cos negros en
Mississippi en 1940.
Simplemente, uns
mandan e outros
ceden. Exemplos:
vostede matricula un
fillo galego-falante nun
colexio público (e non
se diga privado) e sae
falando exclusivamente
castelán. Pide unha
escritura en galego e
tardan varios meses en

Literatura universal
Leo con interese a reportaxe de
Xan Carballa sobre a literatura
universal no Bacharelato. Repaso
o referido a aquela campaña de hai
varios anos; en efecto, conseguírase eliminar a directriz da Consellaría de Educación que deixaba os
departamentos de Lingua Galega
excluídos da súa impartición.
E sinto dicir que o balance
recordatorio non é bo. Con toda
modestia, a dimensión social da
campaña leváraa unha coordinadora de docentes de Lingua Galega da que eu formaba parte;
asinaran centos de compañeiros,
enviaramos o escrito á Consellaría e publicárase o noso punto de
visto en varios medios, entre eles
A Nosa Terra. Nun xornal mesmo mantivéramos polémica co
conselleiro Celso Currás.
Particularmente, chegáranme

rumores de que o daquela director xeral de Política Lingüística,
Manuel Regueiro, tamén intervira nun senso positivo para a nosa
aspiración. Así é que a cada un o
seu, sen menoscabo de ninguén.
Canto á materia en si, subscribo o da escaseza de alumnos e entendo incompleto o diagnóstico.
Limita o seu “interese” a non adecuación ao perfil específico de
ningunha carreira e a orientación
utilitarista da escolla no ensino
secundario. Algo disto dicía Damián Villalaín no mesmo número, e é cinsenta realidade. Porén,
ás veces un bo grupo, aínda que
sexa un único bo alumno, propicia que a literatura difunda o seu
raio benefactor. Persoalmente levo dous cursos tendo esa sorte.
Non é pouco para un docente.♦
XOSÉ M. GONZÁLEZ
(LUGO)

Cans nos pisos
Cada vez está máis estendido ter
can na casa. Curiosamente, non é
nas casas de planta baixa, as que
chaman unifamiliares, onde máis
abondan os animais, senón que
inzan apartamentos e pisos das
cidades. Obviamente, non teño
nada en contra dos bichos e incluso sinto mágoa por eses coitados que teñen que vivir entre catro paredes, moitas veces contendo o mexo ou as feces durante
horas até que o seu dono –que o
ten ben ensinado– se digne a baixalo á rúa.
O que me resulta triste de
verdade é o nulo interese que a
meirande parte dos donos teñen
polos cans. Moitos deles comparten a vida con eles por culpa
de terceiras persoas (unha parella, un fillo…) e velos que saen a
pasealos incomodados, turrando

da correa contundentemente, incapaces de recoller as bosteiras
que deixa no asfalto, non por incivismo, senón por noxo do propio cadelo.
E despois están os outros instintos, os que os impelen a ouvear de noite, a latar cando senten
un semellante sete pisos máis
arriba, a se laiaren cando o dono
marchou a fin de semana de paseo. Isto é realmente nocivo, xa
non só para a saúde do animalciño, senón para os pobres veciños
que escolleron libremente non
teren can.
Se a lexislación protexe os
non fumadores, os veciños cansos do botellón ou mil colectivos
prexudicados polos abusos dos
outros, é correcto pedir que o
que queira can debe: pagar máis
impostos por deixar as beirarrúas
estradas e comprometerse a coidar do animal para que non mo-
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o pleno da corporación municipal da
Coruña do 16 de xaneiro pasado o
grupo municipal do BNG presentaba
unha moción sobre a participación do noso
concello nas actividades promovidas pola
Xunta con motivo do Ano da Memoria, que
tiña a seguinte proposta de acordo: Convocar
o Consello Coruñés da Memoria, aberto a todos os grupos municipais e entidades que traballan pola recuperación de memoria histórica; que se cambien os actuais escudos franquistas, cumprindo coa lexislación vixente
desde hai vinte e cinco anos, así como as rúas que levan o nome das persoas máis significadas no levantamento militar fascista de
1936; suprimir as estatuas, símbolos e placas
relacionadas co franquismo e derogar o nomeamento vixente desde o 10 de outubro de
1936 de Francisco Franco como “fillo adoptivo e predilectísimo da Coruña”.
Os catorce membros do grupo municipal
do PSOE votaron co PP –como noutras moitas ocasións– en contra de que se tratase esta moción. Lembremos que non se trata de
persoas politicamente despistadas, senón
que son dirixentes que gozan de
toda a confianza
do seu partido:
Francisco Váz- imprescindíbel
quez é presidenque Estado e
te da Federación
Española de MuXunta se
nicipios e Procomprometan
vincias, Salvador Fernández
coa cidade, e
Moreda é presidente da Deputafinancien
ción, Xavier Losada é secretario
proxectos
da agrupación
socialista coruñesa, Carmen Marón é deputada nas Cortes, Mar Barcón é deputada no
Parlamento galego...
Moita xente andaba na Coruña buscando
unha explicación á irracional, inxusta, ilegal
e provocadora presenza de simboloxía franquista na nosa cidade. Esta cuestión quedou
xa contestada, e por escrito, no citado pleno.
Presentei unha pregunta para saber se, aproveitando unha partida de 120.000 euros que
os orzamentos municipais do 2006 recollían
para a rehabilitación de vidreiras no palacio
municipal de María Pita, o goberno municipal tiña previsto cambiar o escudo franquista
que hai na vidreira da entrada principal. Contestaron así: “As vidreiras do palacio municipal forman parte do seu patrimonio artístico”. Adiantaban tamén a súa prioridade política: “conservalo axeitadamente”. Así, deste
xeito tan sinxelo, o goberno municipal do
PSOE aumenta o noso patrimonio artístico,
incluíndo nel toda a simboloxía franquista.
Non era patrimonio artístico da Coruña o
asilo de Adelaida Muro –obra do arquitecto

‘É

O ‘Ano da Memoria’
e o patrimonio artístico
da Coruña
MANUEL MONGE

Francisco Vázquez considera que a vidreira que
reproduce o brasón franquista no Concello da Coruña forma parte do patrimonio artístico da cidade.
municipal Juan de Ciorraga, construído hai
máis de cen anos pola solidariedade da Coruña e que tiña as galerías máis grandes da cidade– que foi derrubado para que Vivienda Confort, do grupo Azkar, teña uns beneficios de
máis de 30 millóns de euros, construíndo vivendas de luxo e seis plantas de aparcadoiro;
non era patrimonio artístico a Casa do Cura,
que formaba parte do conxunto monumental
das Capuchinas e que foi derribado para facer
máis grande un aparcadoiro subterráneo de 12
plantas; non é patrimonio artístico a monumental praza de María Pita, ateigada de casetas de feira; non é patrimonio artístico a casa

onde viviu Pondal na rúa Juana de Vega, derribada e onde só queda o terreo; non son patrimonio artístico as murallas da cidade, Monumento Nacional desde 1944, que están
abandonadas e cubertas de maleza...
O alcalde Vázquez está empeñado en que
sexamos recoñecidos como a capital da simboloxía franquista. Todo está moi claro: ten
tanto interese en conservar os restos do franquismo, como auténticas reliquias, para manter o voto da dereita.♦
MANUEL MONGE é sociólogo e concelleiro do BNG
na Coruña.

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

leste os veciños so pena de multa. Un can non é un xoguete. Iso
sabíano os vellos, por iso nunca
os deixaban entrar na casa, canto
máis durmir na cama e deixalo
todo perdido de pelos.♦
ROBERTO RECENDE
(VIGO)

máis, penso eu. Pero un galego,
estea onde estea, non debe perder
o sentidiño nin ese noso xeitiño
de ir contándoas igual pero sen
levantar a voz. Aquí sempre nos
foi un pouco a indirecta, iso que
o meu pai chama chuzar, encirrar
paseniño para que o adversario
sexa quen perda os nervios e acabe quedando mal.

Contodo, penso que a culpa
non é só de Rubianes. O caldo de
cultivo de onde parte toda a crispación ten culpábeis, con nome e
apelidos que nin fai falta nomear
porque son coñecidos por todos.
Crean día e día falsidade, odio e
ánimo de desquite contra unha
ofensa que nunca existiu. Os cataláns teñen defectos como todo

Insultos fáciles
Quedei un tanto ruborizada cando souben que Pepe Rubianes estivera tan basto na televisión catalá. Eu víralle algún espectáculo
en Barcelona e incluso seguín o
seu humor cando era máis habitual na televisión. Sei que di as
cousas cun xeito coloquial, ás veces cáustico, pero a maneira de se
comportar desta volta foi esaxerado. Entendo as súas desculpas e
incluso fágome cargo de que o
ambiente está moi cargado, de

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.

o mundo pero non son aves de
rapina que saquean España nin
andan todos con coches caros insultando o extremeño pobre que
mora na barriada. En absoluto.
Ese tópico é ridículo e ofende xa
non só o pobo de Catalunya senón a quen cre semellante parvada. Ningunha cidade nin ningunha cultura ten defectos particulares. Esas crenzas parecen tiradas
doutras épocas escuras da nosa
historia, cando se pensaba que os
negros comían nenos ou que os
marroquís eran facinorosos. Xa é
hora de esquecer tópicos e aparcar os insultos fáciles. Eu son galega, catalá de adopción e española. E todo iso así porque eu o
quero. Que ninguén, nacera onde
nacera, me obrigue a sentir vergoña destas nacións.♦
AMELIA VÁZQUEZ
(OURENSE)

facérlla, aludindo a
non se sabe que
problemas
hermenéuticos coa
tradución. Non existe,
na práctica,
declaración da renda
en galego. Casar en
galego resulta heroico.
Vai a un hospital e o
97% dos médicos
respóndelle en castelán
e, se non entenden
certos síntomas, pois
tanto lle ten. A
porcentaxe de galego
na prensa era do 0,8%
en 1979 e do 0,9% ou
así no 2004 (pese a
que algúns medios
cobran subvencións
por usalo). Hai vinte
anos un terzo das
canles de televisión
sintonizábeis era en
galego, hoxe é un
sexto. E, sobre todo, o
galego segue sen ter
prestixo a nivel social,
porque o poder non o
usa (ou o usa só de
forma protocolaria).
Pois iso, que non hai
problema, señor
Touriño.
A última colleita de
películas candidatas
ao oscar (Brokeback
Mountain, Boas noites
e boa sorte, Crash ou
Munich) rompen o
tópico de que todo o
norteamericano é
conservador. Parte da
esquerda cultural máis
lúcida do mundo creou
as súas obras nos
USA: De A manda
humana, con guión da
comunista Lillian
Hellman, até a máis
achegada American
Beauty de Sam
Mendes.

Televisión, Cuatro.
Unha muller explica
porque asina a prol do
referendo solicitado
polo PP: “Contra
Cataluña, non?”. O
seu home que está ao
lado matiza: “É polo
do Estatuto”. A muller
engade: “É o mesmo,
non?”.♦
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Latexos

Lugo
Viveiro, Foz, Barreiros ou Ribadeo son localidades emblemáticas
do veraneo lugués nas que, amais
dalgún hotel, pensións e algunhas
zonas urbanizadas, a tradición dos
seus visitantes durante o estío foi
íntimamente relacionada co alugueiro de pisos ou apartamentos
os propios lugareños que, en moitos casos, aproveitaban que o home se topaba na mar facendo unha costeira, para xuntarse por familias e ceder as súas propias vivendas aos veraneantes.
Agora, ben sexa polo recalentamento nas zonas tradicionais como poden ser as praias do Mediterráneo, ou ben porque a xente xa
cansa de tanto sol e flamenco, os
turistas e veranantes recalan cada
vez máis en Galicia e, como non,
na Mariña luguesa, que se fixo así
presa dos construtores que anunciaron que contará, nos próximos
dous anos, con dez mil novas vivendas máis e isto só pode ser o
primeiro paso do que pode chegar
despois e xa se sabe que algún
construtor con ollo como é o caso
do presidente do Real Madrid,
Florentino Pérez, mercaron no litoral luguesa miles de metros para
construír nun futuro inmediato.
Moitos alcaldes destas locali-

Especulación
ANTÓN GRANDE

A laxitude urbanística pode converter a
Mariña lucense nunha nova Marbella. As
consecuencias da especulación baseándose en modelos tales preocupa os veciños.
dades mariñás pensan que isto
pode ser a panacea para os seus
concellos, que pode traer investimentos, miles de persoas e polo
tanto, crecemento económico.
Todo iso non estaría mal pero o
problema é como se fará esa
construción e de que xeito.
Evidentemente, existe unha
lei de costas que protexe o litoral
e impide as construcións perto
do mar, pero tamén é certo que
até o de agora, o encanto destas
vilas da Mariña luguesa consistía
precisamente nesa combinación
entre o mar e o campo, entre o
rural e o marítimo e, sobre todo,
pola ausencia de grandes moles
de vivendas colmea.

Agora, con esta primeira remesa de construcións que se pretenden facer en dous anos, a faciana de moitas localidades costeiras de Lugo van trocar radicalmente: o campo dará paso decontado a numerosas urbanizacións e bloques de vivendas, haberá aglomeracións de cimento
por todos lados e isto parecerase
cada vez máis a calquera das zonas turísticas do sur español das
que precisamente foxen os seus
veraneantes cansos deste abuso
do tixolo. Todo isto pode repercutir tamén no futuro pois é de
supor que os potenciais turistas
en busca da tranquilidade que
aquí se ofrece, non pensen en fu-

xir de Guatemala para meterse
en guatepeor.
De momento as primeiras repercusións deste desmadre urbanístico xa as están a sufrir os lugareños das vilas do litoral posto
que as vivendas que se constrúen, páganas a prezo alto os foráneos procedentes doutras provincias, cunha renda moito máis alta que a de Lugo, e que consideran que fan unha boa adquisición
se comparan co que lles costa un
piso no seu lugar de residencia.
Pero o problema radica en que
a xente de Foz, Burela, Barreiros,
Xove, San Cibrao ou Viveiro ten
uns salarios moito máis baixos e
resúltalles por iso cada vez máis
dificil, por non dicir imposíbel, facerse cunha vivenda en propiedade e mesmo para acceder a unha
de protección oficial teñen que facer marabillas porque os cartos
non dan para máis.
Así, en tanto que os mariñáns
pasan por estas penurias, os de
fóra mercan nos mellores lugares
e coas mellores condicións para
eles. E os alcaldes, tan contentos,
sen se percataren de que, ao remate, os seus conveciños rematarán traballando todos eles para
os de fóra.♦

Os deputados
galegos non son
necesarios
en Madrid

A diferenza
entre
nacionalidades
e rexións

Vítor Moro comenta en La
Voz de Galicia (29 de xaneiro) a postura de Galiza ante
o novo Estatuto. “Galiza non
está ben situada parlamentariamente para acadar melloras estatutarias impulsoras
dos investimentos que o noso atraso comparativo require, porque en pouco ou en
nada somos necesarios. A
nosa representación política
en Madrid está fragmentada
e ninguén nos precisa cando
dun apoio parlamentario decisivo se trate. E, en política,
como en todo, vales en canto
necesario. Por iso a posibilidade de que Galiza actúe
unida na negociación dun
novo proxecto de Estatuto,
consensuado previamente en
casa, para negocialo ao unísono en Madrid, é hoxe a
máis grave responsabilidade
das nosas representacións
políticas”.♦

Xosé Luís Meilán Gil comenta a distinción entre nacionalidades e rexións en La
Voz de Galicia (29 de xaneiro). “A distinción entre nacionalidades e rexións, deliberadamente aberta, porque
se refería máis a sentimentos que a competencias, ficou borrada. E agora moitos
sorpréndense de que no preámbulo do proxecto de Estatut se apele a ese sentimento e vontade expresado
no Parlamento catalán para
concluír que esa realidade
nacional é a tradución da
nacionalidade do artigo 2º
da Constitución. A nación
estatutaria é a nacionalidade
constitucional, vén dicirse.
É moi probábel que así interpretado, e non no sentido
inverso de que unha nacionalidade pode ser unha
nación, non seña declarado
constitucional”.♦

Fernando Trueba.

Trueba quere
ser catalán
O director de cine, Fernando
Trueba opina en El País (29 de
xaneiro) sobre Cataluña. “Tentei non gastar tempo con isto
do Estatut. É outra especie de
delirio dos medios de comunicación, que se converten, al-

gúns sen querelo, en altofalantes da dereita. O único que podo dicir é que me gustaría ser
catalán. Probabelmente Cataluña é o lugar onde mellor se
vive do mundo. É unha sociedade moi equilibrada, que ten
o mellor do norte, o mellor do
sur e o mellor do Mediterráneo, e penso que o que o resto
de España ten que facer é
aprender de Cataluña”.♦

TONI BATLLORI / La Vanguardia, 1 de febreiro do 2006

Golpe
de Estado
permanente
X.L. FRANCO GRANDE

H

oxe xa non é só unha
sospeita a idea que
moi diversos analistas
veñen barallando sobre a ideoloxía que move os homes
que están arredor de George
Bush: que entra dentro da súa
ideoloxía manter o país no
que algúns chaman o golpe
de Estado permanente. Fálase
de que están baixo a influencia do pensamento de Carl
Schmitt, e outros só
conceden que o inspirador é
de máis baixo nivel e
apuntan a Leo Strauss. E outros, máis modestos aínda,
quedan con Allen Bloom.
O certo é que non importa
moito. O que si conta son os
feitos que imos coñecendo,
entre os que podemos subliñar
o decidido propósito dos
gobernantes, no máis alto
nivel, de prescindir dunha das
máis sobranceiras garantías de
calquera democracia moderna,
como é a independencia do
poder xudicial. Prisioneiros
sen asistencia legal, sen acusación, indefinidamente incomunicados... cómpre recoñecer
que o feito é novo nunha
democracia.
Citemos tan só as prisións
da CIA en países europeos,
os secuestros nos mesmos
países, os voos con prisioneiros destinados á tortura en
terceiros países e tamén as
prisións en países europeos,
das que hoxe xa non cabe dubidar. O xornal suízo Le
Temps, do 9 de xaneiro, deu
unha información, descuberta
polos servizos secretos helvéticos, da que é difícil
dubidar: hai esas prisións, especialmente en Romanía, nas
que os servizos secretos americanos torturan. Por máis
que Berna garde silencio.
O escándalo das escoitas
telefónicas é ben coñecido. Ou
a censura imposta ao físico da
NASA que vén alertando dos
problemas do cambio climático, co pretexto de que a súa
función é a ciencia e non a
política (como no chiste de
Franco: faga coma min, non
se dedique á política) e tantas
outros supostos que sería moi
longo expoñer aquí. Tamén é
coñecida a xustificación dada
por Bush e os seus: como presidente en guerra está facultado para interpretar as leis ao
seu xeito e a aínda para dalas.
Iso é o que para moitos,
con razón, é fascismo sen
máis. En calquera caso, o golpe de Estado permanente
parece real nos EE UU de hoxe, e prodúcese ao se impoñer
o poder executivo aos outros
poderes, maiormente ao xudicial, pois a sociedade xa foi
predisposta polo medo: tan
axiña como se lle meteu o medo no corpo e na alma, o que
lle importa é acabar co inimigo, sen que importe a forma.♦
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O Porto pensa dragar 140.000 m2 e construír un crebamar en Bouzas

O novo atraque de porta-contedores de Vigo
esixirá unha agresiva obra na beiramar
G. LUCA
A última proposta de ampliación do porto de Vigo xustifícase para ofrecer calados de 20 metros requiridos polos
porta-contedores de nova xeración. Con todo, as obras
anunciadas obterían só un calado de dez metros segundo
indican os planos designados pola Autoridade Portuaria.
Para que o novo peirao tivese a protexer un peirao de caracterísfuncionalidade prometida, sería ticas moi semellantes mediante
preciso dragar unha área de fon- un quebramar de cen metros na
do de 140.000 metros cadrados liña NW SE xa que as operacións de atraque
que a Autoridade
están expostas
Portuaria prevé
s 70.000 metros aos ventos do
que será de rocha
cuarto cadrante.
na súa maior parNo proxecto
te. Só así estaría o de aterrado
de Caballero non
atraque aberto a previstos levan o
se contempla esta
todos os rumbos
na liña SW a NE. total do ocupado ao protección que
faría avanzar a
A masiva actuapeninsula artifición pode signifi- mar en Bouzas até
de Bouzas un
car un impacto
un millón de metros. cial
total de 900 menon desprezábel
tros sobre o mar
sobre a maltratae reduciría a disda ecoloxía da ría.
A única forma de evitar a colosal tancia entre a beira Sur da ría e o
operación de dragado sería un Baixo do Salgueirón en Cangas
novo aterro para atinxir a cota de a menos dunha milla. O presida Autoridade Portuaria no que se pode observar o aterrado proposto (na parte superior raiado) e por riba deste (o reca20 metros. O actual proxecto dente da APV admite que na Plano
dro en gris) o que realmente terían que realizar para chegar aos 20 metros de calado que pretenden conseguir.
promete evitar precisamente os construcción do novo atraque
contradición por nico e de moi alto prezo xa que
criticados recheos sobre o mar. deben considerarse previsibeis tránsito de cruceiel mesmo apun- se queren resolver mediante cairendibilidade
O plano defendido polo ac- modificados de obra do 15% se- ros de turismo
tada: “O Porto de xóns de ferrocemento.
obriga
“a
prever
tual presidente da Autoridade gundo os resultados das calicatas
Está previsto que o novo peiVigo coida que
Portuaria (APV) Abel Caballe- do fondo e do informe de impac- atraques” aínda do tránsito
ro, repite a proposta do anterior to ambiental que aínda están por que que admite de cruceiros para a en todo caso é de rao teña ao mesmo tempo a conprioritaria impor- dición de paseo. Por requerimenque “a rendibilidirector da APV, Xulio Pedrosa, facer.
dade
concreta actividade portuaria tancia para a ci- to das navieiras, a partir do 11-S
pero non contempla os aterros
dade dispor de o perímetro do actual porto de
desta clase de
masivos que suscitaran a protes- Vocación de porto turístico
instalacións por- cruceiros foi valado na súa totatránsitos para a é moi reducida ou
ta xeneralizada de toda as pobotuarias para cru- lidade. A APV non indica de que
ación da ría e obrigaran a APVa Un proxecto de menor importan- actividade pormesmo
negativa,
ceiros que permi- xeito pretende facer convivir o
renunciar a tres iniciativas se- cia, incluído como compensa- tuaria é moi redutan o atraque de que anuncia coma un medrado
ción da masiva actuación sobre cida ou mesmo caso de incluírmos
mellantes á actual.
até catro barcos”. tránsito de pasaxeiros co uso ciA parte máis ambiciosa do Bouzas, é a ampliación do actual negativa no caso
O peirao de dadán do mesmo espazo dentro
proxecto titulado Ampliación y peirao de cruceiros en 761 me- de incluírmos o a amortización das
trasatlánticos ten do marco dunhas condicións de
Reordenación del Puerto de Vigo tros cara ao seo do Areal. A APV custo de amortié unha actuación de 70.000 me- asegura que esta obra é unha ne- zación das novas novas instalacións’. un calado de 16 vixilancia coma as que neste mometros, o que vai mento se extreman en todos os
tros cadrados sobre a lámina do cesidade “para os portos con vo- e necesarias ins- ABEL CABALLERO
facer as obras de portos de pasaxe do mundo.
mar de Vigo dende o o cantil NW cación de se converteren en des- talacións portuaAs dúas obras anunciadas
aterro particulardo novo porto de Bouzas. Dende tinos habituais das grandes com- rias”. O presidenmente complica- pola APV teñen un orzamento
mediados os anos 60, a platafor- pañías de cruceiros”. Caballero te da Autoridade
ma portuaria de Bouzas invade sinala que a estacionalidade do Portuaria de Vigo resolve así a das dende o punto de vista téc- de cen millóns de euros.♦
paulatinamente o mar até formar
unha penísula que xa supera os
900.000 metros cadrados e avanza 700 metros sobre o mar dende
a histórica Colexiata. De feito, os
70.000 metros de aterro previstos
para o novo peirao elevan o total
O Goberno ten que asignarlles es- primacía mediante un acordo de tos desa norma é que non permi- dade, o declive do servizo trasado ocupado ao mar en Bouzas até
pecialidades aos portos. O feito especialización.
te a entrada de máis de seis bar- tlántico sucede cando América
un millón de metros.
de que a APV pretenda ser priAdministrar en nome do con- cos simultaneamente. Algúns restrinxe a inmigración. Nos
Con esta actuación, Abel
meiro
porto
pesqueiro
do
país,
xunto
entraña
o
estudo
crítico
de
portos critican o progresivo en- anos 20, o prestixio dos portos
Caballero coida que se supera a
dentro do que o responsábel des- todas as iniciativas. Para especia- capsulamento dos pasaxeiros e emigrantes (migrating ports) da
alarma cidadá provocada en
ta entidade chama “unha OPA lizar o porto de Vigo en cruceiros dos seus dólares. Certos destinos Galiza incita un turismo que se
2003 pola proposta de avanzar
amistosa á Coruña para captar to- de turismo debe considerarse que do Caribe denuncian o volume limitaba a tres obxectivos princimáis de 400.000 metros cadrada a pesca galega”, non significa outros portos do mundo decidi- dos investimentos requiridos pa- pais, segundo aparece nas guías
dos sobre o seo do Areal co
que leve razón. Correspóndelle ron de a pouco renunciar a atra- ra a recepción de grandes tonela- da época: Santiago, o Pasatempo
mesmo obxectivo de atinxir caao Goberno designar como se de- ques desta natureza porque obri- xes e o mínimo beneficio recibi- de Betanzos e o balneario de
lados de 20 metros e poder conbe administrar o territorio e arbi- gan a un desembolso superior ao do polas pequenas e medianas Mondariz.
tratar cargas puntuais.
trar intereses particulares en fun- que se recibe. En Aruba calculan empresas. O departamento de
Os antecesores de Caballero
O presidente a APV recoñeción do que mellor lle convén ao que por cada pasaxeiro desem- Ambiente das illas Malvinas ase- non deron explicado como o porceuse “tranquilo e feliz” despois
conxunto do país. Que lóxica ten barcado a Administracion paga gura que non abonda o imposto to de Vigo con 250 hectáreas de
de “derrubar unha barreira políacumular os máis importantes in- 157 euros en amortización de de 15 euros por pasaxeiro de cru- depósito move menos de dous mitica entre o Concello e o porto”.
vestimentos do decenio para obra instalacións e gastos mentres ceiros para protección ambiental. llóns e medio de toneladas (datos
A simple vista apréciase que a
pública nun porto de grandes car- apenas recibe impostos directos Os grandes barcos de pasaxeiros de 2005) ao ano mentres o Porto,
temida invasión do mar, obxecgas e admitir que outros poden por este conceto e o desembolso producen máis do 25% da conta- con só 55 hectáreas de depósito
to das protestas, aparece apenas
competir na mesma especialida- medio por turista non chega aos minación do mar.
move 14 millóns de toneladas. O
disimulada nesta recente formude? Hoxe, o porto de pesca que 40 euros. Alaska é o primeiro esO presidente da APV Abel propósito do novo presidente da
lación. En abril de 2005, os
máis
tonelaxe
move
en
todo
o
Estado
norteamericano
que
regula
Caballero
valora
“a
importancia
APV é corrixir esta comparanza
prácticos de Vigo chamaron a
tado é o aeroporto de Vitoria- por lei ambiental o sector turísti- (do turismo de cruceiros) en ter- que só pode entenderse en termos
atención sobre a necesidade de
Gasteiz. Todos os portos pesquei- co dos cruceiros despois dun du- mos de prestixio cidadán e de vi- de administración deficiente do
ros do país poderían rescatar esta ro debate cidadán. Un dos aspec- sualización do porto”. Na reali- espazo portuario.♦

O

‘A

Especializar portos é administrar o territorio
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A Cidade
da Cultura
XOSÉ MANUEL SARILLE

P

ódense ter en conta varias cousas antes de
analizar a reforma da
Cidade da Cultura.
A primeira é que ese complexo foi concibido para maior
gloria do anterior gobernante
de Galiza. A segunda é que,
como en todos os casos de
promotores megalómanos, o
fundamental consiste en
erguer o edificio máis
impresionante de todos, sen
que ningunha función
posterior poida ser un estorbo
para a súa construción. A
terceira é que neste caso o edificio carece de función, ou
mellor dito, non se adapta a
ningunha necesidade da cultura galega. A cuarta é que se
pensa antes o fermoso
envoltorio, e búscanse despois
necesidades, que se perciben
como simples desculpas para
encargar o paquete. A quinta é
que para semellantes volumes
a cultura galega, sinxelamente,
non ten actividades. E resulta
moi dubidoso que ningunha as
teña. Todo o mundo sabe que
hoxe unha hemeroteca, por
exemplo, cabe onde caiban un
grupo de persoas e uns bos
computadores. A sexta é que
ao contrario do que din os
principios da arquitectura, pódese pensar antes o edificio e
despois mirar que se lle mete,
se algo se lle mete. Esa barbaridade aproxímase á vileza,
mais é así, e a vileza non está
rifada coa beleza. A ética e a
estética non locen os mesmos
ouros. Dito isto, confeso que
gosto do proxecto de Peter
Einsemann e que me seducen
os cementos e os metais
reptando polo monte de Gaiás.
Polo demais non creo que
a reforma na que se encebolou
a Consellaría de Cultura vaia
mellorar o proxecto. Primeiro
porque queren axeitalo ás
necesidades culturais de Galiza e esas necesidades non
teñen nada que ver con isto.
Segundo porque non é aos domésticos equipos da Consellaría aos que lles corresponde
reformar, aínda que conten
con certa anuencia do
arquitecto. Terceiro porque nese foro estival anunciado pola
conselleira, destinado a dirimir
as funcións, os próceres da
cultura galega non dirán nada
que non dixeran antes: uns como asesores pagados polo goberno do PP e outros nos medios de comunicación despois
do cambio de goberno.
A Consellaría de Cultura
non sabe que facer co embolado, carece de ideas, asume
na práctica a xestión do
Mausoleo Fraga Iribarne e
trata de maquillar a
subcontrata cunhas
pinceladas. Estaría ben que
non convertesen todo nunha
trangallada. Porque a crúa realidade é que a Cidade da
Cultura é a única idea-forza
coa que conta a consellaría.♦

Vicente Álvarez Areces
‘Non imos alterar os límites de Asturias por ningún lado’
PERFECTO CONDE

Durante o cumio que realizaron en Santiago os gobernos de Galiza e Asturias o 29
e o 30 de xaneiro, o presidente do Principado, Vicente Álvarez Areces, aproveitou
para curar algo a morriña que lle queda da súa residencia galega de xuventude.
Como andan as cousas en Asturias?
Eu véxoas ben. O cambio
que houbo, a partir da chegada
de José Luis Rodríguez Zapatero ao goberno español, foi beneficioso porque nos permitiu despregar toda a potencialidade das
políticas que estabamos facendo
nun marco moi complexo de relacións co goberno central, no
que antes se estaban atrancando
moitos desenvolvementos. A
partir de aí, desbloqueáronse
moitos problemas.
A reforma dos estatutos está de viva actualidade. Que lle
pareceu o caso do Estatut catalán?
Tense deformado a polémica
sobre todo o debate. Houbo algúns excesos nas formulacións
de Cataluña, pero o que alterou a
serenidade do debate foi a postura do PP, que intentou aproveitalo para o seu fortalecemento
propio baseándose nun clima de
crispación e de esaxeracións como iso de que España rompía.
As cousas foron encaixándose
porque, mesmo no tocante á financiación, non hai un novo sistema. Altéranse algúns parámetros sen renunciar ao modelo actual. Haberá máis cesión de tributos no IRPF, no IVE, en impostos especiais, pero iso xa sucedera en etapas anteriores,
mesmo con gobernos do PP, e
ninguén falou de que España se
rompese nin de ruptura da solidariedade.
Hai quen reclama a autonomía financeira das súas comunidades. Vostede que opina?
O que hai que manter é o
principio financeiro de que todos os cidadáns, vivan onde vivan, teñen que ser iguais no acceso aos servizos públicos e nos
termos de calidade. Hai comunidades que teñen un desenvolvemento económico superior a outras e terán máis recadación e
máis suficiencia financeira. Algunhas delas terán que que ser
contribuíntes netos de solidariedade a outras que non cheguen a
esa suficiencia.
Parte dos vascos, cataláns e
galegos reivindican o recoñecemento de nación. Que lle parece?
Ese foi un dos elementos
maís polémicos do debate e tivo
moitas connotacións emocionais. En Asturias temos a denominación de comunidade historica e coido que ninguén vaia
poñer en cuestión máis ou menos historia ca que poida significar a comunidade asturiana. Nós
non temos nada excluínte nin

queremos sobrepoñer a idea de
identidade sobre calquera outra
cuestión. Os asturianos, de paso
que reivindicamos a nosa identidade, sentímonos parte integrante de España. O debate acerca de
nación si ou non ten un certo
sentido nominalista e orixinou,
no conxunto do país, moitísimas
resistencias que afortunadamente estanse obviando.
Que importancia lle da
vostede á cuestión identitaria
que hoxe é obxecto de debate?
É importante se se integra
nunha visión global do mundo e
dos valores que hai que defender
hoxe en día. Eu sempre acreditei
nos valores universais e compatíbeis con moitas identidades.
Exacerbar o sentimento identitario por riba doutras cuestións é
un grave erro e non permite que
o mundo avance. Máis ben, suscita problemas que logo teñen
difícil solucción. Cada vez tere-

mos que mirar dunha maneira
máis global os problemas do
mundo proque se non remataremos mirando o noso embigo.
Pode chegar a prender en
Asturias o sentimento nacionalista?
Eu coido que non. Haberá
forzas minoritarias que poidan
formular cousas similares, pero
temos un país no que a fortaleza
das institucións democráticas
permítennos plena traquilidade.
As ideas minoritarias son lexítimas, se se expresan nun marco
democrático, pero tamén nese
marco poden ser rechazadas.
Resolveu vostede as diferenzas que mantivo co vicepresidente Anxo Quintana a
repecto dunha posíbel incorporación a Galiza de parte do
occidente de Asturias?
Iso témolo superado. No cumio de Santiago adicámonos todos a traballar a prol dos intere-

ses das dúas comunidades. O
motivo da polémica, por outra
parte, foi unha proposta non gobernativa, senón do BNG como
forza política. Estou convencido, ademais, de que tal formulamento non vai prosperar e, polo
que lle toca a Asturias, ninguén
se cuestiona alterar os límites territoriais nin para un lado ni para outro. Moitas veces, dende a
política, creamos problemas que
non existen na realidade.
Quen postulou ese asunto
parte da base de que o idioma
galego e a súa cultura penetran en parte do occidente asturiano. Acaso non é así?
Hoxe, as culturas están todas
interpenetradas. A riqueza está
actualmente na mestizaxe. Todo
o mundo recibe e dá. Por iso non
hai fronteiras definidas. Só hai
fronteiras moi difusas. A min
sempre me gustou máis diluír
fronteiras que crealas. Nas zonas
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limítrofes entre Asturias e Galiza hai influencias recíprocas sen
dúbida. A xente que vive nelas
di que usa unha “fala”. Probabelmente, os filólogos encontrarán influencias notorias dunha
lingua moi fermosa, unha lingua
de cultura e de tradición literaria, que se fala en Galiza e que
eu respecto moitísimo.
O PP insiste en que pode
romperse España.
Iso é unha auténtica esaxeración. O PP está nunha estratexia
de crispación permanente. O debate estatutario catalán se cadra
se prolongou excesivamente,
pero España non se rompe.
Parécelle que algúns comportamentos militares, como o
do xeneral Mena, poden dar
lugar a involucionismos trasnoitados?
Hoxe é imposíbel. Agás excepcións que son manifestacións
e excesos verbais dos que se cadra xa se arrepinten os propios
interesados, iso non obedece a
un clima xeneralizado no Exército nin sequera a un mero intento conspirativo como sucedeu o
23-F. Son excesos que deben ser
corrixidos de inmediato e de forma contundente, pero o Exército
español hoxe está na cultura democrática e nunha integración
plena no marco constitucional.
Que proxectos conxuntos
inmediatos poden emprender
Galiza e Asturias?
Como comunidades que están en proceso de converxencia
cara a niveis de renda europeos,
interésanos moito que continúe
esa converxencia. O obxectivo
último é equipararse ao conxunto dos países europeos máis desenvolvidos. Para isto hai que
traballar con intelixencia facendo estratexias comúns, porque
moitas políticas superan o ámbito territorial definido. A primeira das cuestións é a da España
radial que foi construída e que
agora estamos mellorando con
eixes transversais que permiten
desenvolver zonas que até agora
non tiñan un forte impulso. Podemos falar do cadrante do noroeste peninsular ou, se se quere, dunha zona do Arco Atlántico, depende da linguaxe que
queira utilizar cada quen. É indubidábel que estes eixes son algo máis ca unha comunicación.
Son eixes de desenvolvemento.
Hai que desenvolver tamén saídas cara á Meseta, onde están as
grandes autovías. Asturias ten
estratexias propias cara a Cantabria, a Autovía dos dous Mares,
que comunica co val do Ebro.
Ten que mirar cara ao leste, a
Europa, e cara ao oeste, Galiza e
Portugal. E cara ao mar, as autovías do mar, que hoxe tamén son
unha das prioridades das políticas europeas. E logo hai zonas
que deberiamos desenvolver
conxuntamente.
Como cales?
A ría do Eo. Sobre a ría do
Eo, tradicionalmente, Asturias
tiña un litixio con Galiza, que
mesmo chegou aos tribunais.
Agora o que temos entre nós é o
impresinante reto de traballar en
común e facer mesmo unha xestión integrada dese espazo. Por
iso imos contsruír un consorcio
e definir todas as políticas que
permitan desenvolver tanto os

aspectos ambientais como a protección dos espazos da ría, o seu
desenvolvemento económico, a
pesca, etc. Todo iso imos facelo
mediante unha política consorciada na que os criterios deben
ser xustamente os contrarios dos
que prevalecían até agora, que
eran os de isto é meu e o que ti
fagas pode ser obxecto de litixio. Temos zonas fermosísimas
de Galiza e de Asturias que se
recuperaron moito. Por exemplo, Os Oscos, e as zonas limítrofes coa provincia de Lugo
que agora imos articular a través
de comunicacións que lles van
dar nova vida. Penso no “Y” que
se vai facer entre A Fonsagrada,
Grandas de Salime e Os Oscos,
que vai conectar mellor coa A-6
e darlle a Lugo unha saída cara á
costa. Penso tamén na conexión
de Taramundi coa Pontenova.
Hai que avanzar en políticas turísticas comúns, nun medio rural
que nos permita facer un desenolvemento rural coherente, na
protección dunha costa que vai
ter fortísimas presións usbanísticas, como está pasando na zona
de Levante. A medida que as infraestruturas vaian entrando,
evidentemente, o territorio vai
ser sometido a presións moi fortes nunha zona na que temos o
privilexio de ter unha riqueza
paisaxística extraordinaria.
Vostedes, en Asturias, xa
tomaron algunhas medidas.
Eu estou moi orgulloso de de
ter feito unha das lexislacións
ambientais e de protección da
costa máis avanzadas de España,
na que o Plano de Ordenación
do Litoral de Asturias evita a
presión urbanística sen negar o
desenvolvemento. Sabemos que
hai presión e hai tensión porque
hai miles de vivendas que se
quere construír dunha maneira
desordenada que destruiría a nosa paisaxe. Temos que combinar.
É dicir, non só facer proteccionismo senón unha política que
permita o desenvolvemento económico dunha maneira ordenada. E nisto xa temos un discurso
común con Galiza, que até agora era difícil. Temos un discurso
común na concepción da educación, da sanidade, dos servizos
públicos, da atención ás persoas
dependentes, etc. Tamén en coidar os dereitos da nosa emigración pois somos comunidades
con moitos miles de persoas no
exterior. Ou sexa, que se abre
unha nova perspectiva e algunhas destas cousas han fraguar no
corto prazo. Unhas teñen calendarios inmediatos. Outras hai
que darlles un certo tempo para
que se desenvolvan.
No tocante á protección da
costa ao mellor até Galiza podía aprender algo de vostedes.
Ou non?
No cumio que tivemos en
Santiago recoñecéusenos, e nós
agradecémolo moito, as nosas
políticas de ordenación do litoral. Cónstame que a Xunta de
Galiza quere camiñar na mesma
dirección ca nós nesta materia.
Cinguíndonos a Asturias,
cales foron as súas prioridades
desde o goberno autónomo?
Tivemos que vencer moitas
dificultades porque partimos
dunha situación moi mala. Cando eu me fixen cargo do gober-

no, en 1999, Asturias tiña un nivel de crecemento tres puntos
por debaixo do español. Estabamos na cabeza do desemprego e
había un clima de derrotismo
procedente do enfrontamento
totalmente estéril que practicou
a dereita nos catro anos anteriores nos que gobernou. A partir
de aí, iniciouse un período de
estabilidade política e fortalecemento das institucións a través
de amplios consensos que articulamos cos empresarios e coas
organizacións sindicais, e coido
que isto deu os seus froitos. Non
percorremos aínda o camiño
que hai que andar, pero hoxe estamos en niveis de crecemento
que aínda non acadan a media
estatal pero só lle faltan déci-

mas. A última enquisa de poboación activa dá 413.000 persoas
ocupadas. Xa non estamos no
pelotón de cabeza do desemprego. Estamos á ofensiva en instalacións industriais con todo o
que vai significar unha nova
planta de regasificación no Musel, a construción de plantas de
ciclos combinados, etc. Estase
producindo unha diversificación do tecido empresarial moi
importante. O máis duro dos
procesos de axuste xa pasou.
Sempre hai incertezas. Por
exemplo, a OPA que lanzou
Mittal Steel sobre Arcelor estanos orixinando preocupación
porque non houbo cmunicación
previa nin sabemos ben os obxectivos. Imos estar moi aten-

tos. Aparecen preocupacións,
pero a nosa fortaleza está en que
temos empresas moi competitivas cunha cualificación excelente da man de obra que son un
capital en calquera escenario
que se poña.
Segundo vostede, cal sería
o gran reto da política estatal?
O da paz en Euskadi. É un
problema moi complexo, moi
difícil, pero hoxe xa se intúe que
pode ser posíbel. Dende logo, se
hai un camiño que sexa obrigado percorrer, eu coido que é o
que se está a facer e da forma
que se está levando a cabo. O final vémolo moi complicado, pero ese camiño coido que é o que
a inmensa maioría dos cidadáns
pode apoiar. ♦
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A un labrego páganlle hoxe o mesmo que hai vinte anos

Leite barato en orixe, caro nos supermercados
H. VIXANDE
Cando a industria láctea anuncia unha baixada de prezos do
leite en orixe –nas granxas–, as
explotacións galegas enfróntase
con distintas filosofías a unha
crise estrutural que non se debe a razóns de mercado senón a
decisións políticas. Por outra
banda, nunca estivo o leite máis
caro para os consumidores.
“Isto é outra consecuencia do
Acordo Xeral sobre Aranceis
Aduaneiros de 1994”, resume
Miguel Louzao, labrego de Siador, Silleda, que foi directivo da
Asociación Galega de Cooperativas Agrarias. Miguel ten unha
explotación de cincuenta vacas
entre as de muxir, secas e becerros e conta cunha cota de produción de 292 toneladas anuais.
En 1989 Miguel cobraba o
equivalente en pesetas a trinta e un
céntimos por cada litro de leite que
lle vendía a Larsa, a empresa que
lle recollía a produción. Hoxe cobra trinta e catro céntimos por litro, mais ten que descontar o IVE.
“É dicir, cobro o mesmo que hai
dezaoito anos, pero subiron todas
as materias primas que emprego
para producir”, indica. Ademais, a
baixada que pretende a industria
ameaza con deixalo sen beneficios
de ningún tipo. “Tres céntimos por
trescentas toneladas son nove mil
euros ao ano”, protesta.
Un dos argumentos políticos
que se emprega para xustificar
que se force a rebaixa dos prezos
do agrarios é a inflación. Os economistas máis avisados aseguran
que os alimentos frescos e os
combustíbeis tiran dos prezos
cara arriba e son culpábeis deste
fenómeno da inflación. E como
non se pode baixar o prezo do
petróleo, quen pagan son os agricultores. “O problema é que os
economistas confunden os prezos agrarios cos prezos alimentarios, que son os que soben”, resume Mariano Lema, responsábel do Sindicato Labrego Galego
no norte de Pontevedra.
Miguel Louzao enumera
con detalle o impacto da inflación nos agricultores: “os custes subiron moito todos estes
anos, non só o gasóleo agrícola,
que hai vinte anos estaba a once
céntimos e hoxe a setenta e un;
o concentrado dobrouse, a maquinaria multiplicou o seu prezo e os repostos tamén, a semente tamén subiu; pero o leite

Miguel Louzao lembra que a media das explotacións teñen 180 toneladas de cota.
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está ao mesmo prezo en orixe, certo que esta chaqueta que levo
porque no supermercado hoxe é compreina por dez euros e que
moito máis caro, máis de seten- os televisores son hoxe máis bata céntimos en moitos casos”. ratos, pero eu non vivo mellor,
os custes de proMalia que o
dución subiron e
anuncio
das
ai vinte anos,
non teño tempo
plantas de envalibre nin vacasar leite de rebaiMiguel
cobraba
31
cións. Se un día
xar o prezo que
quero ir a algún
lle pagan aos céntimos por litro
lado, teño que
gandeiros podería comezar a de leite, hoxe cobra traballar á noite”.
Con todo, Miaplicarse en feguel Louzao conbreiro, cando só 34, IVE incluído.
tinúa a traballar
quedan dous mecoas vacas. É
ses de campaña,
máis, o seu fillo
as industrias lácteas tamén poderían admitir que vai comezar a axudalo. Un feito
a Consellaría de Medio Rural hoxe insólito: vai producirse unexercese algún tipo presión so- ha renovación na idade das perbre elas. A contundencia da nova soas que traballan nesta explotaAdministración ao asegurar que ción, mentres a poboación do
non hai razóns de mercado para campo galego coñece unha crereducir o prezo que os labregos cente decrepitude. Son todos vecobran polo leite, impulsaría ás llos.
Mais, cal é o modelo de exindustrias a non dar a batalla coa
plotación de Miguel Louzao? Ten
Xunta.
un cortello pequeno, as vacas saen a pacer e só complementan a
Nivel de vida
súa alimentación con concentrado
Este labrego recita as dificulta- cando non é posíbel darlles outra
des que padece este sector senta- cousa. Trátase logo dun modelo
do na cociña dunha casa á que de explotación extensivo, por iso
non lle faltan luxos. “Comodida- quéixase da falta de terras. A base
des pode que teña máis, en todos territorial das granxas de vacas é
estes anos puiden arranxar a ca- a xulgar dalgúns o que permite a
sa, pero é do banco, non miña. É súa supervivencia. A máis terra,

H

máis posibilidades de pasto e de
produción de complementos alimentarios para o gando. En consecuencia, menos gastos fóra,
máis rendibilidade.
Miguel saúda o anuncio do
conselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal (BNG) de impulsar un banco de terras que permita a creación de pastos e cultivos nun país que está a monte
porque se abandonou a produción. “A decisión política está
ben, agora hai que levala á práctica”, indica.

to temos un tamaño maior, iso
implica que as nosas explotacións son moi pequenas, non dá
para sobrevivir”.
Dunha dimensión reducida, as
marxes de beneficio son menores,
pero para Miguel non se trata tanto de aumentar o tamaño como
mellorar a relación entre custes e
ingresos. Iso implica que as industrias lácteas paguen máis aos labregos. “Cada vez os distribuidores quedan con maior proporción
no prezo do leite, a este paso moitos terán que pechar”, indica.
As consecuencias do peche
de explotacións familiares son
sociais pero tamén medio ambientais. “Quen coidará dos
campos para que non haxa lumes?”, pregunta este labrego.
E se pechan as explotacións
pequenas, que será do campo galego? “Quedarán as grandes explotacións”, responde Miguel
Louzao. Será, en definitiva, un
modelo intensivo de produción,
co gando estabulado comendo
concentrado. “O que sucede –explica Miguel– é que o concentrado vén de fóra, e non precisamente dos países en vías de desenvolvemento, senón dos Estados Unidos, que é quen produce
soxa transxénica, que non se fai
en Europa por estar prohibida e
que é a única maneira de elaborar un concentrado competitivo”.
Acordos de libre mercado

Os acordos do Gatt do 98 de liberalización dos mercados agrarios
en teoría estaban dirixidos á apertura dos mercados do norte aos
países do sur. Pero non era tal
porque “hoxe os principais exportadores de concentrado e de leite
Explotacións familiares
son os Estados Unidos”, denuncia
Aínda que Miguel segue adian- Miguel, que tamén explica que o
te, non albisca un panorama pro- obxectivo era unha baixada de
prezos en Europa
metedor. O esque “non se debe
quema que rexe
eño
máis
a circunstancias
no campo hoxe
de mercado, a proimplica “a morte
comodidades,
pero
ba é que a última
das explotacións
reforma da PAC
familiares”, ase- non vivo mellor,
de 2003 xa prevía
gura. As cifras
subvencións porque dá con esma- os custes subiron e
que sabían que ían
gadoras:
“das
26.000 explota- non teño vacacións’, baixar os prezos
do leite”.
cións que hai no MIGUEL LOUZAO
A alternativa
norte de Pontepara Miguel é a
vedra, o 50% teconstitución dunñen menos de
ha vella demanda
100 toneladas de
cota, o 30% teñen a cota media dos labregos: o Grupo Lácteo Gado Estado, sobre 180, e só o res- lego, máis vinculado aos produto-

‘T

Gandaría extensiva en pastos contra gando encerrado alimentado con penso
Un modelo agrario alternativo á
gandería extensiva en pastos ao aire libre é o que defende Benxamín
García Lorenzo. Benxamín, de
Cartelle, concello de Dozón, ten
unhas cincuenta vacas se se suman
as de muxir, as secas e as becerras.
A súa cota é de 279 toneladas e ten
todo o gando estabulado, comendo
a base de concentrado.
Benxamín é un rapaz novo. Co-

lleu a explotación da súa nai no 99
co obxectivo de conseguir 500 toneladas de cota para alcanzar o que
considera mínimo de rendibilidade.
Destes asuntos, algo sabe: é licenciado en Ciencias Empresariais.
“O meu problema é que cando comecei disparouse o prezo da
cota até tal punto que non puiden
comprar máis –explica–, de feito,
na última campaña para pedir co-

‘I

ta, non solicitei máis porrio ao de Miguel Louzao.
que existe a obriga de
Benxamín é novo, defende
ncorporeime no 99 e optei
continuar coa explotación
a gandería intensiva estapor
un
modelo
industrial,
cinco anos máis. Eu conto
bulada, rexeita aumentar a
con ir desfacéndome das
súa base territorial, conta
pero penso pechar a miña
vacas de leite e pasarme
cunhas instalacións moderás de carne, por iso non explotación”, Benxamín García
nas e amplas, inviste en
quero ese compromiso”.
maquinaria, pero vai deiEste labrego novo é sexar a explotación. En trocretario do Consello Reitor da Co- máis grande da comarca, e repre- ques, Miguel xa non é un rapaz,
operativa O Rodo de Rodeiro, a senta o modelo xustamente contra- practica unha gandería extensiva
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Constitución española para o castelán é unha garantía de igualdade; Galiza é un país pobre que depende da solidariedade do Estado, así que máis nos vale facer fronte común con Asturias –sempre hai voluntarios– e demais Noroestes e renunciar a negociar de ti a ti co Estado o sistema de financiamento
que máis nos conveña; o Estado é o garante da eficacia e da cohesión territorial –aí estamos os galegos para demonstralo!– por tanto calquera reivindiCarlos Aymerich
cación competencial debe ser de mínimos. A conAsistimos á primavera dos expertos. A unha nova clusión é que xa que somos pobres o que nos consorte de tecnocracia que inza en certos medios de vén é seguir como estamos e non lles crear problecomunicación e que aniña en órganos consultivos mas aos demais, que xa bastantes temos cos nosos.
Algo semellante cabe dicir dos órganos consulinvestidos co don da neutralidade, a imparcialidade
e a pericia. Expertice tras da que se agacha a falta tivos. Un Consello de Estado politicamente neutro,
de audacia política e o intento de xustificar, con su- malia contar a José Mª Aznar entre os seus intepostas roupaxes técnicas o status quo dos que al- grantes, que se destapa cun informe no que deita
conclusións tan técnicas como a de que cómpre eligúns, uns poucos, tanto proveito tiran.
Desde hai unha semana, catro expertos atordó- minar calquera diferenciación constitucional entre
nacionalidades e rexións
annos diariamente nun coou a de que é preciso o
ñecido xornal galego coas
súas doutas opinións. Os
ouriño vén de recibir agora o acordo entre PP e PSOE
para reformar os Estatutos
catro, por certo, con militancia e simpatías partida- informe do Consello Consultivo de Autonomía. O mesmo
que o famoso informe de
rias coñecidas e mesmo, alde Galiza –integrado por
expertos, tamén politicagún deles, de fóra de Galiza. Dous do PP e dous do supostos expertos nomeados por mente neutrais, que hai
vinte e cinco anos estivo
PSOE. Entre os catro non
Fraga– sobre a reforma do
na orixe da LOHAPA que
hai ningún nacionalista nin
UCD e PSOE pactaran datampouco ningunha muller,
Estatuto.
É
o
seu
problema.
O
quela.
e semella, á vista dos curríEmilio Pérez Touriño
culos e das opinións dos esBNG non se sente limitado
vén de recibir agora o incollidos, que un dos criteforme do Consello Consulrios de selección foi mespolas súas conclusións”
tivo de Galiza sobre a remo a fobia por esa –a miforma do Estatuto. Un
ña– opción política. Toda
Consello integrado por suunha mostra de pluralidade
postos expertos nomeados
social e ideolóxica nun xornal que é tamén toda unha mostra de independencia. exclusivamente por Manuel Fraga. É o seu probleE o certo é que, á luz da pouca orixinalidade dos ma. O BNG non se sente aludido, limitado ou conseus contributos, pouca é a técnica que utilizan pa- dicionado polas súas conclusións. Iso si, sabedores
ra escribir cadansúa columniña diaria. Os tópicos de de que a técnica nunca é neutra, seguimos á espera
sempre: introducir no Estatuto de Galiza a obriga de de coñecer a proposta do PSOE e do PP para o nocoñecer o galego é unha imposición antidemocráti- vo Estatuto de Galiza. Se cadra, xa lla están a elaca, mentres que a mesma obriga estabelecida na borar os seus expertos.♦

Expertos

Só as vacas que pacen teñen Omega 3, un ácido moi efectivo contra o colesterol.

res, máis transparente na xestión
do leite para saber de onde vén e
como se paga. “Coa décima parte
do que gastaron na Cidade da
Cultura, o Grupo Lácteo hoxe era
un feito, pero fixeron o contrario,

consentir que se desfixesen as
lácteas galegas mentres os andaluces e os asturianos empregaban
recursos públicos para sacar a
flote a súa industria”, conclúe
Miguel Louzao.♦

O perigo das marcas brancas
“Feiraco, Río e Leyma. Quédese fábrica custa dous céntimos, o
con estas marcas e escolla estes envasado 18, o traslado aos coprodutos cando vaia comprar. mercios outros dous céntimos e a
Nunca compre marcas brancas, iso hai que sumarlle a marxe conon se sabe que tipo de leite son mercial dos distribuidores, quen
nin de onde vén”, di Mariano nos asegura que iso é leite?”.
Outra máxima do SLG: “Está
Lema, responsábel do Sindicato
Labrego Galego no norte de vinculada á soberanía alimentaria; a xente paga por marcas de
Pontevedra.
O SLG recoméndalle aos con- roupa o que sexa pero non por alisumidores reclamar leite fresco mentos, co que implica para a sado día, non consumir marcas úde. Que país pode permitirse
brancas e fuxir das grandes áreas deixar nas mans dos outros a súa
alimentación?
comerciais. De
Francia e Holanda
conseguirse, ganon o fan”, sostén
ñarían todos: os
eclame leite
Mariano Lema.
labregos porque
fresco
do
día,
Outro
eleos prezos cobramento básico é
dos serían máis
non
consuma
que o leite ten
altos e os consuque proceder de
midores porque marcas brancas e
vacas que pacen.
pagarían o mesmo
“Só neses casos
por un produto de fuxa das grandes
teñen ácido linomaior calidade.
áreas
comerciais’,
teico conxugado,
Soberanía alio famoso Omega
mentaria é outro Miguel Lema, SLG
3, que é tan bo
dos conceptos
para o colesterol
que manexa este
e que recomenda
sindicato agrario.
o mesmo InstituImplica producir
aquí e controlar aquí o que se to Nacional de Investigación
consume, para asegurarse da boa Agraria de Francia [INRA nas
calidade dos produtos. “O leite súas siglas en francés], pero ollo,
que entra de fóra de Europa non hai marcas que llo engaden e
ten os mesmos controis sanita- non está claro que se absorba
rios pero non se atopa con ba- igual”.
O obxectivos do SLG son
rreiras nas aduanas, que seguriambiciosos, precisan do comprodade hai?”, pregunta Lema.
As marcas brancas son un re- miso dos consumidores. “É certo
clamo para o consumidor ir mer- que hai que cambiar algúns hábicar leite e despois adquirir outro tos que se perderon, é unha cuestipo de produtos a un prezo xa tión cultural pedirlle á xente que,
non tan competitivo. “Este día por exemplo, merque leite fresco
vin un leite en brick dunha mar- do día como facía antes, pero a
ca branca por 42 céntimos –di Administración ten o deber de
Mariano Lema–; se temos en defender a saúde pública e forconta que o litro páganllo ao la- mar á cidadanía para que merque
brego a 31 céntimos, o traslado a alimentos sas”, indica Lema.♦

‘R

ado alimentado con penso
baseada no pasto, demanda a ampliación da base territorial, conta
cunhas instalacións moi axustadas
á súa dimensión, non inviste en exceso en maquinaria, pero vai aumentar a base social da súa explotación coa incorporación do seu fillo.
Eis dúas concepcións opostas
da gandería, malia as dúas partir
de persoas que son da dirección
comarcal do Sindicato Labrego

Galego no norte de Pontevedra.
Representan un debate aberto: a
industrialización fronte ao modelo
familiar tradicional. “Nestas zonas de montaña, o pasto non ofrece o alimento suficiente, teño terra
dabondo, pero considero que a
gandería industrial é a acaída a esta zona e o alimento con concentrado a mellor solución”, resume
Benxamín García.♦

‘T

Subliñado

As montañas de Brokeback
LOIS DIÉGUEZ
Hai películas que nos chegan ao corazón polo vía
puramente sentimental. Outras engaden a iso a
frialdade dunha análise social, converténdoas así
en imprescindíbeis ou simplemente necesarias para a comprensión dunha temática. Ang Lee conseguiu isto nesta película redonda, profunda, so-

Guisa e Napo

bre a vida de dous vaqueiros que se aman no mesmo corazón da sociedade americana machista e
represiva dos anos 60-70. O combate que libran
para poder realizarse no que senten é cru e vaise
desenvolvendo con conflito na angustia da
clandestinidade. Desde a situación de hoxe, diferente no aspecto formal aínda
UXÍA E BRAIS que parecida no fondo, sentimos a mágoa de que o amor
puro daqueles vaqueiros tivese
que ser afogado polo medo ao
contorno que os oprimía e,
posteriormente, submetido ao
mesmo destino representado
pola morte súpeta, como se tamén este estivese interesado en
destruír a felicidade que a hipocrisía da moral e da cultura
do macho “Malboro” impoñía,
impón aínda. E así, ao final,
Ennis, acariñando a camisa
gardada por Jack (a interpretación dos dous actores é soberbia: meu admirado-amado Jake Gyllenhaal!), recorre ao
único que lle queda xa: a lembranza das montañas solitarias
e fermosas de Brokeback onde
o seu amor viviu, como a natureza, libre, puro e sorprendente. Ficamos fondamente feridos ao ver esta película de Lee
e pensamos, como sempre,
que acaso a liberdade de poder
compartir o noso bico sexa
motivo suficiente para enfrontar a máis dura batalla. Mais o
medo, tan cultivado, está aí;
sempre está aí.♦
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XUNTA: A CORRUPCIÓN HERDADA

O Goberno galego aínda está a tempo
XENARO GARCÍA SUÁREZ
Coma outros moitos cidadáns
galegos pensaba que as eleccións do 19 de xuño, nas que se
xogaba o futuro do país, tamén
podían supoñer o definitivo fracaso de toda a xeración que espertou á política arredor do ano
68 enfrentándose ao franquismo.
Era a derradeira oportunidade e
no caso de que quen na nosa mocidade se apoderaba da rúa, ou
colexiadamente –no consello de
ministros– asentía ás condeas de
morte, saise santificado polas
urnas, formalmente, nada habería que obxectar. Ao cabo, Franco morreu na cama e nós morreríamos, algo máis ca metaforicamente, cun ex-ministro franquista de presidente case-vitalicio.
Pero, por fin non tivemos que
asistir ao propio enterro, e mesmo
nos ilusionamos ao contar cun
goberno que aínda que non poidese facer grandes cambios –as limitacións do marco político e orzamental son óbvias–, polo menos, fose rotundo no empeño en
levar adiante unha xestión eficaz
e transparente, rematando coa corrupción conxénita a unha administración que a mantenta identificara a cousa pública cos intereses privados e partidarios máis
ruíns. Mentres agardábamos, primeiro polo escrutinio do voto da
emigración, e despois a que transcorrese o prazo perceptivo para a
toma de posesión, o tempo facíasenos eterno e observábamos,
atónitos, como a Xunta saínte seguía a comprometer gasto mediante procedementos de urxencia sen o máis absoluto decoro.
O goberno tomou posesión e
contemplamos como inexplicabelmente mantivo nalgúns altos
cargos a quen xa asumira responsabilidades nos gobernos de
Fraga Iribarne, e como, ademais,
despois de pasados xa catro meses desde a toma de posesión,
non se dignou a informar os cidadáns dos fraudes e corruptelas
da administración anterior, para
o que nalgúns casos non tería
máis que recomendar a lectura
dos informes de fiscalización do
Consello de Contas.
Sabíamos que os cambios
substanciais en sanidade, educación ou obras públicas terían que
levar o seu tempo e, daquela, conformábamonos con ver na acción
de goberno síntomas inequívocos
de transparencia na xestión.
No tempo que pasou desde as
eleccións até a toma de posesión
do novo presidente, o CIXTEC,
Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contábel, adxudicou
concursos millonarios por trámite de urxencia: a ALTIA-DRINTEL
–que aparece en moitos puntos
do informe do Consello de Contas do que máis adiante falaremos, e que ten un capital social
de 20.000 euros –por valor de
2.700.000 euros e a ARCHY & SIGA SL, que tamén aparece no informe, empresa con capital social
de 2.000 euros, se lle adxudican

Entrada principal da sede da Xunta en Santiago. Abaixo, toma de posesión de Emilio P. Touriño como presidente.

XAN CARBALLA

sociedade EFEDOSEME, SL, traer a colación o caso do CETMAR
constituída en 1995 cun capital so- (Centro Tecnolóxico del Mar). Hai
cial de un millón de pesetas, é á súa uns días poidemos ler en “La Voz
vez socio da empresa DRINTEL de Galicia” que o seu director era
SL cun 26% das súas partici- quen tiña unha nómina anual máis
pacións, constituída en 1994 tamén alta da Xunta: 200.000 euros. É dicun capital social
cir, máis do dobre
de un millón de peca do Presidente.
setas. Ambas asudías seguintes
director do CIXTEC Os
miron proxectos do
tal información foi
Cixtec nos anos leva rexindo
desmentida no
1999, 2000 e 2001
sentido de que o
os
destinos
por importe de
seu soldo era o
684.953.120 pesecó dos resinformáticos desde mesmo
tas no caso de
tantes directores
DRINTEL SL e a primeira Xunta
xerais, ou sexa, a
197.394 000 no cacuarta parte do
so de EFEDOSE- –agás o período do
que saíra publicaME SL”
do. Quen fora o
tripartito–,
facendo
Non sabemos
responsábel de tal
se os directivos unha xestión
rebaixa tomou undo CIXTEC teñen
ha decisión acertacontratos blinda- caótica, segundo se da. De todos xeidos e, xa que lotos, dos 100.000
go, o seu cese su- deduce do Informe
euros que cobrou
poría á Xunta un
Amancio Landín
de Fiscalización.
custo non asumídurante todo o seu
bel, en todo caso,
mandado no CETalguén tería que
MAR, co goberno
dar explicacións
do PP, nin de ninsobre isto. É difícil comprender, gún soldo de presidentes dos máis
sen máis que seguir as directri- variopintos organismos e padroaces do Consello de Contas, que dos, se fixo eco entón La Voz de
o centro de informática fiscal da Galicia nin ningún outro medio.
Xunta teña un status tan peculiar
Na mesma información da
–ordenamento xurídico priva- “Voz”, á que facemos referencia
do– e, en consecuencia, non se no parágrafo anterior, puidemos
entende porque non se disolve e ler que os conselleiros de RTVG
se crea un organismo semellante cobran arredor dos 120.000 euros
ao que no Estado, ou nalgunhas anuais. Tal cantidade parece a tooutras comunidades, é responsá- das luces desproporcionada, e aínbel da informática fiscal.
da máis se temos en conta que os
Antes de citar algunhas outras conselleiros están nomeados sen
situacións preocupantes queremos seguir o máis mínimo criterio pro-

O

PACO VILABARROS

dous, por valor de 315.000 e
345.000 euros, respectivamente.
O director do CIXTEC leva rexindo os destinos informáticos do
país desde a primeira Xunta
–agás o exiguo período do tripartito–, facendo unha xestión absolutamente caótica, segundo se deduce do nada sospeitoso Informe
de Fiscalización do exercicio
2001 do CIXTEC, ao que tivemos
acceso a través da páxina web do
propio Consello (www.ccontasgalicia.es/informes_2003/cixtec_g.pdf). O documento é todo
un tratado de cómo non debe funcionar a Administración e, desde
logo, as súas conclusións canto
menos deberan inhabilitar ao responsábel de tal desaguisado para
exercer cargos públicos. Calquera
que lera o devandito informe non
entende como os responsábeis de
tal desfeita –o Director máis catro
altos directivos contratados– foron confirmados nos seus cargos

neste organismo adscrito á Consellería de Economía.
Da lectura das 105 páxinas do
informe déducese, entre outras
cousas, que a elaboración das nóminas sae a prezo de ouro, que os
contratos de analistas mediante
asistencia técnica –que en ocasións o CIXTEC “exporta” a outros centros– triplican o prezo por
hora de traballo dos analistas fixos, que determinadas empresas
son adxudicatarias directas de
contratos multimillonarios ou que
a porcentaxe de contratacións de
asistencias técnicas “normais”
apenas acada o 50% do investimento no correspondente capítulo. Pero quizais o máis ilustrativo
é o parágrafo último da páxina 38
do Informe, a partir do cal se albisca cal é o cerne da política contractual do CIXTEC. Reproducímolo a continuación:
“En efecto, o administrador e
socio co 50% das participacións da

a tempo

Efectos
do Estatut
fesional, segundo as necesidades DEH Internacional (na páxina
de reubicación de persoeiros de web www.codehintl.com o pricada partido, en moitos casos meiro figura como co-Presidente
(vénsenos á cabeza o nome do ex e o segundo como consultor). O
Conselleiro Pérez Varela) para motivo de recoller esta informaagradecer servizos prestados. ción, e realizar en Internet a coConsiderando que BNG e PSOE rrespondente busca, foi ser testeteñen maioría no órgano colexia- muña de comentarios, con acusado, non se ve a necesidade de cións moito máis incisivas que a
manter tan escandalosa remune- que do parágrafo anterior se poiración. A toma de medidas neste da derivar, baseados nas relasentido –coma no
cións profesiocaso do CETMAR
nais –na empresa
e resulta que
privada– entre
– sería exemplar
Antolín Rodrípara levar á práco
cambio
predicado
guez e Javier Elotica a tan predicala. Non cuestioda eficacia e nen sequera dá
namos que a estransparencia, tocolla feita polo
da vez que seguen para desbotar
SERGAS fora a
a publicarse na
as
prácticas
axeitada, ao meprensa (poñamos
llor non cabía oupor caso, El Co- fraudulentas
tra posibilidade,
rreo Gallego do
mais, en todo ca29/01/06), os sol- da administración,
so, alguén tería
dos dalgúns órgaque explicar que
nos unipersonais e depurar aos que
as cousas non son
que ao cidadán de
as
levaron
a
cabo
o que semellan, e
a pé parécennos
absolutamente é para preguntarse que iso do amiguismo e a admidesproporcionados en relación se o actual governo nistración ao servizo do propio
coa función que
beneficio é un háteoricamente de- ten en
bito
absolutaben realizar e, por consideración o
mente desterrado
que non dicilo, co
da Xunta actual.
salario medio dos sentir dos votantes
Situacións cotraballadores.
mo as anteriores
Outro caso no que o levou
xustifican o maque os informes
lestar existente
do Consello de ao poder.
nun amplo sector
Contas son conentre os que no
tundentes é o da
seu día votaron
Feira
Internacional Semana Verde de Galicia para mudar as cousas. Ten difícil
(correspondentes a 1995 e 1996, explicación que para certos carmais dende aquela o presidente gos de responsabilidade se nosegue a ser o mesmo). Sen entrar mee a xente de traxectoria polítien detalles de cómo se fixeron as ca –ou profesional– dubidosa, e
contratacións e doutras moitas se manteña en moitos outros aos
irregularidades, chama a aten- que xa estaban co PP. Tampouco
ción que o presidente do padroa- un se explica a falla de informado teña unha asignación que, pa- ción sobre os vicios e fraudes
rece ser, na actualidade duplica herdados do goberno anterior
con creces o soldo do presidente –fálase, poñamos por caso, de
da Xunta, existindo ademais ou- que na Xunta e organismos adstros cinco contratos de alta di- critos aínda quedan arredor de 30
rección. Semella fóra de calque- contratos blindados; se é certo,
ra criterio de eficacia e eficien- quen son os beneficiarios?, que
cia –palabras que tanto lle gusta labor tan extraordinario fan para
repetir ao Conselleiro de Econo- merecer ese status?...–, e menos
mía dende a súa toma de pose- aínda que non se sigan as direcsión– que unha semana de expo- trices do Consello de Contas para
sición de tractores, gando e mo- dar cabo da corrupción e as malas
toserras poda esixir tan requinta- prácticas administrativas. Como
quen fixo da xestión pública un
da xestión, e tan ben pagada.
Estando a Fundación partici- auténtico despropósito, pode sepada pola Xunta nun 96%, non guir ocupando un cargo de respode o padroado autodisolverse ponsabilidade nun goberno que
aplicando as dotacións corres- pretende rexenerala?
A Xunta neste eido debe ser
pondentes a fins máis rendíbeis?
Se até as mesmas Cortes Fran- inflexíbel e aínda está a tempo de
dar mostras da transparencia prequistas se autodisolveron!
O xoves, 26 de Xaneiro La dicada, cesando a quen teñan que
Voz de Galicia faise eco de que cesar e informando aos cidadáns
a firma Elola Consultores co- polo miúdo dos impresentábeis
brará 83.520 euros pola realiza- compromisos que herdou do goción, antes de finais do mes de berno Fraga. Se resulta que o
abril, do estudo que servirá de cambio predicado nen sequera dá
base para fixar as claves do para algo tan sinxelo como para
desbotar as prácticas fraudulencuarto hospital de Vigo.
Acontece que o SERGAS, tas da administración, e depuramediante adxudicación directa, rar a aqueles que as levaron a caencarga a Elola Consultores o bo –tamén por omisión–, é como
mencionado estudo, e de tal so- para preguntarse se o actual gociedade limitada é propietario berno ten en consideración o
maioritario Javier Elola, ligado, sentir da masa de votantes que o
cando menos nun pasado recen- levou ao poder. Que se lembren
te, profesionalmente a Antolín disto cando volvan pedir o voto;
Rodríguez –Secretario Xeral do moitos podemos ser posibilistas
SERGAS– na consultora CO- mais non masoquistas.♦

S
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Ourense

XESÚS VEIGA

T

odo o mundo era
consciente, dende o primeiro momento, que o
proceso de elaboración dun
novo Estatuto para Galiza estaría fortemente
condicionado polo que sucedera co Estatut catalán. O
principio de acordo estabelecido entre José Luis
Rodríguez Zapatero e Artur
Mas (posteriormente ratificado por IC e PSC) orixina, como mínimo, tres consecuencias salientábeis: neutraliza a
apertura dunha crise política
que provocaría un evidente
reforzamento do PP na súa
estratexia de recuperación da
Moncloa, permite discutir
con mais liberdade as fórmulas concretas que posibiliten
un maior nivel de autogoberno e coloca o PP galego
diante dunha encrucillada tan
anunciada como temida. Se o
barco do Estatut tropezar coas pedras dunha falta de consenso básico entre a maioría
das forzas políticas
implicadas, Alberto Núñez
Feixóo disporía dunha
importante capacidade para
tomar a iniciativa ante un bipartito evidentemente afectado polo fracaso catalán.
Pero, na situación actual, a
nova dirección do PP deberá
actuar á defensiva, camiñando polo gume da navalla, entre a presión dos “cruzados”
de Génova e a necesidade de
non perder posicións nos
sectores menos radicais do
seu electorado galego.
A discusión do Estatut
tamén deixa algúns efectos
menos interesantes de cara
ao proceso galego. Talvez o
máis relevante sexa a
constatación de que os protagonistas priorizaron os
criterios de rendibilidade
partidaria sobre outras consideracións vinculadas á
importancia histórica dun
cambio desa envergadura.
Máis unha vez, triunfou a
política entendida como
cálculo electoral a curto
prazo. Deseñar un proxecto
de convivencia para dúas
ou tres décadas debería merecer unha mirada menos
prisioneira dos lexítimos intereses políticos
particulares.
Dende a Declaración de
Rianxo, en xaneiro do 2005,
o BNG promoveu unha
visión adecuada ao caracter
estratéxico da tarefa que se
coloca diante da sociedade
galega. Antes e despois das
eleccions, o nacionalismo galego apostou por un duplo
obxectivo: facer un novo Estatuto por consenso e dotalo
dun nivel de autogoberno
mais denso e mellor
adaptado á sociedade galega
deste tempo histórico. Sexa
cal for o resultado final, ninguén poderá acusar o BNG
de practicar o caneo curto.
¿Poderemos dicir o mesmo
dos demais?♦

Sede do parque natural Baixa Limia en Lobios.

O fracaso
da Mancomunidade
da Limia
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

O ente que agrupaba dez concellos da
comarca desde hai case 20 anos disólvese. Os alcaldes culpan o conflito do lixo
por facer inviábel o seu financiamento.
Todos os alcaldes da Mancomunidade da Limia, e hainos de todas
as cores, decidiron disolver o ente
como consecuencia da débeda
que arrastra e as dificultades para
manter os servizo que ofrece. Só o
alcalde de Xinzo de Limia, o controvertido e incombustíbel Isaac
Vila, optou pola abstención ante
unha decisión que deixa atrás algo
menos de 20 anos de colaboración
dos concellos dos Blancos, Calvos de Randín, Baltar, Trasmiras,
Sarreaus, Sandiás, Vilar de Santos, Porqueira, Rairiz de Veiga e
Xinzo. A Mancomidade víñase
ocupando da recollida do lixo,
limpeza e acondicionamento viario, Servizos Sociais, Turismo,
Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local, Recadación, Servizos Administrativos e Voluntariado, empregando 21 persoas que
teoricamente deberíanse repartir
agora entre todos os concellos.
Os primeiros concellos en
querer abandonar o ente foron os
de Sarreaus, Sandiás, Rairiz de
Veiga e Calvos de Randín, o que
provocou a demisión do actual
presidente, Xosé Xoán Puga, e o
inicio deste proceso de disolución, que podería levar varios
meses. Segundo declarou o xa ex
presidente, “nun principio [a
Mancomunidade] era operativa
pero tiña un exceso de plantel e
cos soldos incrementados comezou o problema, e o aumento de
nóminas fíxoa inoperativa”. Puga
engadiu que na crise tamén incidiron “os numerosos conflitos e a
mala fe da representación sindical e dalgúns alcaldes, que eludiron os compromisos económicos

dos seus concellos co organismo”. De feito, a débeda total estímase xa en un millón euros.
O argumento de Puga foi precisamente un dos principais puntos de debate durante a longa folga protagonizada polo servizo de
recollida de lixo o pasado verán.
O comité de empresa acusaba os
alcaldes de agachar o seu desexo
de eliminar a Mancomunidade
forzando ao límite a negociación
sobre o incremento salarial. Precisamente, a CIG, maioritaria no
comité de empresa, anunciou a
posibilidade de denunciar os
concellos por incumprir un dos
compromisos acadados tras a
folga do lixo, que era exactamente o contrario do que está a
acontecer, é dicir, manter viva a
Mancomunidade da Limia un
mínimo de 10 anos. Alén diso, os
conflitos laborais provocaron
que mesmo algúns alcaldes se
opoñan a recolocar determinados
traballadores polas malas relacións persoais que manteñen.
Polo momento, a Mancomunidade continuará prestando os
mesmos servizos, pero algúns alcaldes falan xa da posibilidade de
crear un novo consorcio supramunicipal mellor xestionado.
Unha idea que criticou a CIG,
que non só ameaza con recorrer á
Xustiza, senón que pedirá a intervención do Tribunal de Contas.
O secretario provincial, Etelvino
Blanco, cualificou a decisión dos
alcaldes de “esperpento”, e que
pechar a entidade alegando problemas pola folga do lixo é algo
que “non ten parangón na historia do movemento obreiro”.♦
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Profesores de bretón e gaélico visitan Galiza

Cita coas linguas minorizadas de Europa
FRANCISCO ARRIZADO
Profesores da universidade
Rennes II veñen de percorrer
os campus de Lugo e Vigo para divulgaren o Programa
Erasmus. No de Santiago, –convidados por Antón Figueroa–
coñeceron o nivel dos cursos
de doutoramento de francés.
A prestixiada Universidade Bretoa, na que foron lectores Mário
Soares e Milan Kundera, imparte
clases de vinte idiomas. Entre
eles, catalán e galego do que é
lectora a escritora Olga Novo.
A Nosa Terra falou cos profesores visitantes. Yann Bevant, irlandés; Herve Bihan, do departamento de bretón; e Gwendal Denez (fillo dun revitalizador do nacionalismo bretón) que suma ao labor de escritor a dirección do departamento de bretón en Rennes II.
Constataron que a lingua e cultura de Irlanda, Bretaña e Galiza están minorizadas. Inda así, Yann Bevant amósase optimista. “Hai vinte
ou vinte e cinco anos non existían

De esquerda a dereita, Gerard Lefièvre, Herve ar Bihan, Gwendal Denez e Yann Bevant na muralla de Lugo.

as perspectivas que semellan darse
hoxe en Europa”, pois a Carta das
Linguas minorizadas asinárona a
inmensa maioría dos países europeos, agás Francia e Turquía.
En Irlanda, inda que a Constitución recoñece o gaélico coma a
primeira lingua oficial, a lingua
de comunicación máis usada é o

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

inglés. Desde hai uns anos, aumenta a conciencia do Estado irlandés –como integrante da UE–
para lograr a posibilidade de que
o gaélico sexa recoñecido. “É un
exemplo moi interesante para as
outras linguas minorizadas”, di
Yann Bevant. Salientóu que o gaélico –como idioma materno– se

A.N.T.

utiliza unicamente nas zonas
periféricas. Defínese como “Gaeltacht”. Indicou que hai unha toma de conciencia polos que, inda
non falando o irlandés, recoñeceno como factor importante da súa
identidade, da súa cultura e personalidade a nivel colectivo.
Gwendal Denez ve peor a situación en Bretaña. A principios
do século XX calculábase nun
millón os falantes de bretón. A
partir de 1950, baixou até os
300.000 “Trátase dun combate
diario pola lingua e cultura bretoa, no que está a universidade
tamén”. Denez opina que, co
program Erasmus, se poden conectar con outras línguas minorizadas, caso do galego.
Na presentación do Erasmus,
a pesar de que Gèrard Leliévre
–profesor bretón que leva moitos
anos connosco– traduciu as cuestións ao galego, poucos mozos se
expresaron no noso idioma.
Gwendal Denez axiña se decatou
da situación diglósica. Dixo que
outros idiomas minorizados teñen
situacións peores porque o catalán e o galego veñen do mesmo
tronco, pero o bretón e o gaélico
son de familias lingüísticas totalmente alleas ao francés e o inglés.
Utilidades
Gwendal Denez subliñou que é un
problema para un mozo bretón ou
irlandés volver apropiarse dunhas
linguas das que lle van dicir son
inútiles e que, maiormente, todo o
mundo fala inglés. Quen fala, logo, bretón? Preguntamos estrañados. Denez –rindo e con retranca–
respondeu: “Ademais de min,
pois a miña muller e aos meus fillos”. Engadiu que “o bretón foi
unha lingua popular, pero non é xa
a lingua do pobo”. Hoxe, é mais
ben o idioma dunha clase media
alta e, coma no caso do “gaeltacht”, inda é a lingua da xente da
certa idade. Maior máis ben.
O profesor bretón subliñou:
estamos a pagar a política do Estado que consiste en erradicar todo o que non sexa francés. O artigo 2 da Constitución só recoñece unha lingua oficial. “En Rennes, se viaxas en metro baterás
con xente que fala bretón, chinés
mandarín, árabe ou portugués,
pero a administración estatal só
fai inquéritos sobre se tes gato,
bañeira, auga corrente, dous coches, aquecedor de auga ou se-

gunda vivenda. Ningunha cuestión sobre que idiomas se fala”...
Para loitar co xacobinismo
francés, o movemento bretón traballa por medio de emisoras locais –radios libres– de carácter
militante, asociativo, que non
pertencen ao servizo público. A
radio e a TV pública só emiten
–en bretón– unha hora semanal.
Francia, enfatiza Denez, é un
país que lle quere dar leccións ao
mundo enteiro, pero faría ben en
aplicar, no seu propio territorio,
as leccións que lles quere dar aos
outros”. A respecto da UE, Denez di que só hai unha estrutura
relacionada coas linguas minorizadas que é algo meramente administrativo. “Vai traballar –subliña con retranca– sobre a minoría alemá en Dinamarca”.
Nacionalismo e globalización
Yann Bevant di que estamos asistindo á remodelación dun modelo, que vén de dous séculos atrás.
O modelo xacobino resultante da
Revolución Francesa. Citando os
casos da Unión Soviética e de Iugoslavia manifestou que o modelo de estado-nación está a facer
augas por todas as partes.
Agora –matizou Bevant– correspóndelle a Europa Occidental
definir a relación, a natureza entre
estado e nación. O profesor irlandés subliñou que un país, un pobo
“canto mais firme teña a súa identidade máis será capaz de resistir
dito proceso”. Citando o caso propio, dixo que Irlanda –o país sen
dúbida cunha economía mais globalizada– soubo amañarse para demostrar que ten pulo economicamente e que a súa cultura é moi dinámica. “Se existe Irlanda non é
porque fala inglés”. Comentámoslles que na política –española e galega– hai quen ataca os presupostos nacionalistas dicindo que é unha volta á Idade Media. Gwendal
Denez dixo “non coñecer esa idade” pero que non hai tal volta atrás.
Lembrou que na Bretaña gañou
unha coalición de rexionalistas e
autonomistas. De primeiras, elaboraron un Manifesto que proxecta
(non se sabe se sairá adiante) defender a lingua bretoa. “Son políticos que viven no século XXI e que
non pertencen á Idade Media”. Engadiu que os partidarios do Estadonación (sexan de dereitas ou de esquerdas) non poden ignorar a demanda social bretoa ao igual que
na Galiza, Cataluña ou País Vasco.
“A xente ten raíces, sabemos de
onde vimos. Eu digo acotío que o
bretón non é a miña lingua materna. Si o é, pero eu prefiro dicir que
é a lingua dos meus fillos porque é
a lingua que eu lles falo. Sei de onde vén a miña lingua e a quen llela
dou. Logo, eles terán a sua vida de
home e muller e farán deste idioma
o que queiran. Eu penso que a miña actuación foi humana. É a lingua do meu pobo. Entregueilla aos
meus fillos. Está na orde natural
das cousas. Dende a Idade Media e
mesmo dende máis atrás isto é o
que veu pasando”.
Fala vostede coma un poeta,
decimoslle a Gwendal. Respondeunos: é que son poeta!♦
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1.200 soldados bombardearon unha aldea arraiana por capturar cinco guerrilleiros

O asedio do Cambedo sesenta anos despois
RUBÉN VALVERDE
Conta o Che Guevara no libro Memorias dunha guerra revolucionaria que o peor que lle pode pasar a un guerrilleiro é ter un
enfrontamento directo e organizado co exército regular. Iso mesmo deberon pensar o 21 de decembro de 1946 varios guerrilleiros comandados por Xoán Salgado Riveiro, O Juan, cando foron
cercados por máis de 1.200 soldados e policías españois e portugueses no Cambedo, aldea arraiana do outro lado da fronteira
de Oímbra e Verín. Este ano cumprirase o 60 aniversario dunha batalla desigual que se cobrou polo menos cinco mortos.
Este ano a Xunta decidiu celebrar o ano da memoria para lembrar todas as vítimas do franquismo. No Cambedo, pertencente á freguesía de Vilarelho da
Raia, ninguén esquece. Unha aldea duns douscentos habitante
daquelas foi asediada e bombardeada durante 27 horas por máis
de 1.200 homes. O obxectivo era
eliminar os núcleos guerrilleiros
que aínda operaban na Raia grazas á colaboración dos veciños e
dos contrabandistas da zona. O
episodio, ademais de épico,
amosa a solidariedade das xentes
de ambos os lados da fronteira e
por iso aínda agora séguese celebrando un acto en lembranza das
vítimas do asedio.
Esta fin de semana, a Asociación de Amigos da República
de Ourense celebraron unha comida cos perto de sesenta veciños que aínda fican no Cambedo.
Unha placa que di “Na lembranza do voso sufrimento” e
varias casas que aínda non se
reconstruíron son a mellor mostra do que aconteceu hai sesenta
anos. Tal e como relata o vogal
da Asociación de Amigos da
República de Ourense, David
Cortón, “a operación para buscar os guerrilleiros comezou a
fraguarse logo do remate da Segunda Guerra Mundial. Os que
operaban na Raia viñan dende o
comezo da guerra facendo traballos para os ingleses, tanto de
información, como de sabotaxe
de minas de wolfram explotadas
polos alemáns, como de pasar
xente para Portugal”.
Esta última función, a da
chamada “rede de fugas”, era a
máis importante. Os ingleses
rescataban dende persoas importantes até pilotos de aviación

doutros países ocupados por Hitler. Introducíanos na Península
polos Pireneos e algúns trasladábanos a Xibraltar e outros a Portugal vía Galicia, para embarcar
logo para Gran Bretaña. O Cambedo era un dos lugares de paso.
De feito, os veciños lembran a
visita en varias ocasións do cónsul británico naquela época.
Os británicos tiñan unha rede de espionaxe importante en
España, segundo explican varios historiadores portugueses,
como a primeira en estudar o
caso do Cambedo, Paula Godinho. Valéronse da guerrilla para
fornecer información porque temían un ataque envolvente de
Hitler sobre o norte de África,
onde estaba o exército británico, vía España.
Denuncia británica
Co final da guerra mundial e a
derrota alemá, os británicos
avalan os gobernos de Franco e
Salazar porque a nova ameaza
europea pasou a ser o comunismo. Nese contexto, as forzas
guerrilleiras que operan na Raia
pasan a ser un problema que desestabiliza os réximes ditatoriais. Todos os indicios apuntan
a que os británicos optaron por
evacuar a meirande parte dos
guerrilleiros do PSOE por Asturias e denunciaron os restantes,
compostos por grupos de comunistas e anarquistas.
Tras a denuncia británica os
gobernos de Portugal e España
puxéronse de acordo para peitear
a zona e acabar coa guerrilla, na
chamada “Operación tenaces”, tal
e como explica Carlos G. Reigosa, no traballo Maquis na Raia
Galaico-Portuguesa, publicado

Monumento aos represaliados en Cambedo.

n’A Trabe de Ouro (nº16, 1993).
Porén, moitos dos guerrilleiros
que se agochaban noutras partes
da Raia na zona entre Monterrei e
Verín foron avisados da operación
e puideron fuxir cara a Portugal

XAN CARBALLA

ou Galicia ficando detrás da liña
envolvente. Deste xeito foi como
máis de 1.200 homes, entre soldados de artillería portuguesa, gardas civís, policías secretos da PVDE que logo pasaría a chamarse a

PIDE, policías de seguranza e falanxistas, pasaron a concentrarse
na pequena aldea do Cambedo, na
que estaban agochados varios
guerrilleiros, capitaneados por
Bernardino García.♦

‘Só me queda unha bala e esta é para min’
En vista de que os guerrilleiros
opuñan resistencia agochados
dentro dunha casa, o exército
mandou subir en burros varios
morteiros e comezou a bombardear a vila. Varios veciños saíron a pregar que non destruísen
a capela. Os proxectís, de pequeno calibre, ocasionaron numerosos danos materiais e acabaron por acabar destruíndo a
casa na que se agochaban os
guerrilleiros.
Unha vez derrubada a vivenda, varios soldados achegáronse e plantáronlle lume. Nesa
situación, xa sen municións,

Demetrio Gardia Álvarez, O
Pedro, rendeuse, saíndo coas
mans en alto. Logo sería xulgado por un tribunal militar no
Porto e trasladado ao campo de
concentración de Tarrafal (Cabo
Verde). Máis tarde foi trasladado á Cadea Penitenciaria de
Lisboa e en 1965 quedou en liberdade, e emigrou a Francia.
Peor sorte correu Xoán Salgado Riveiro, O Juan, hoxe un
heroe na zona. Cando quedou
sen balas intentou fuxir por un
regato próximo á casa, pero foi
interceptado por varios soldados
e matárono no acto. Tampouco

sobreviviu o capitán García,
quen cando prenderon lume na
casa en troques de fuxir optou
por ficar, malia a insistencia dos
seus compañeiros. “Eu non vou.
Quédame unha bala, e esta é para min”, díxolle aos seus compañeiros antes de suicidarse.
Os soldados que o atoparon
morto relatan, segundo os arquivos militares, “apareceu
morto fóra da casa. Tiña todo o
pelo chamuscado”. Esta fin de
semana os veciños do Cambedo
e a Asociación de Amigos da
República de Ourense fixéronlle unha ofrenda floral no cemi-

terio. Outros dous compañeiros
portugueses conseguiron fuxir
do asedio camuflándose entre o
gando. No asalto tamén morreron dous policías portugueses.
Sesenta detidos e
dezasete encausados
Entre as consecuencias do asalto, resultaron tamén varios veciños feridos. En total, nunha aldea de menos de 200 habitantes,
incluídos os nenos, foron detidas sesenta persoas. No xuízo
posterior condenaron 17 persoas a varios anos de prisión en

cadeas convencionais e algúns
en campos de concentración en
África.
Logo do asalto, ningún habitante poñía no seu carné de
identidade que eran do Cambedo porque a policía detíñaos automaticamente, tal e como explica David Cortón. A Asociación de Amigos da República de Ourense, publicou un libro titulado O Cambedo 1946.
solidariedade Galego-Portuguesa na raia. En O Lobo Guerrilleiro (Xerais), de Bento da
Cruz, tamén se fala da dura vida
da guerrilla na Raia.♦
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Un capítulo esquecido da “historia oficial”.
No 1823, o rei Fernando VII permite a entrada do Exército francés para reinstaurar o

absolutismo. Vigo tivo un papel destacado
naquel enfrontamento, desta volta como
lugar de resistencia do constitucionalismo.

1823. Cando os franceses volveron a Vigo
HENRIQUE HARGUINDEY
“A decadencia de España baixo os
seus últimos reis, dende mediados
do século XVII, era tal que, entre
os seus habitantes, os cidadáns
ilustrados sobre o grao de civilización e de prosperidade dos outros pobos de Europa desexaban un
cambio que lle dese á súa patria a
esperanza de recuperar un día o seu
rango entre as grandes potencias,
mais non se puñan de acordo sobre
os medios de acadar este obxectivo. Uns, aínda que aflixidos polos
acontecementos, coidaban que debían ceder ante a necesidade e recibir dos franceses a mellora que desexaban; outros, inimigos xurados
de toda dominación estranxeira,
coidábanse capaces de facer en por
eles a revolución e preferían exporse a todos os horrores da guerra antes que ter que lle deber a Francia
unha posición máis venturosa.
Tales eran os degoros dos
amigos da patria.
Os frades, polo contrario, e
todos aqueles dos que os intereses estaban ligados á antiga orde
das cousas, detestaban a palabra
“francés” a causa das institucións liberais que debían ilustrar
e liberar á nación dos prexuízos
dos que eles se aproveitaban.
Esta división dos espíritos en
España ofreceu, pois, constantemente esta singularidade: a primeira e a segunda clase que temos indicado, coincidentes na necesidade
de rexenerar as súas institucións,
colocábanse en dous campos, inimigos un do outro, e a segunda clase e a terceira, divididas en canto á
opinión sobre a necesidade de
cambios, camiñaban baixo a mesma bandeira antifrancesa.”
Esta breve e lúcida análise é
obra de Pierre Le Noble, administrador do exército napoleónico que
entrou en Galiza. Figura nas súas
Memorias sobre as operacións militares dos franceses en Galiza, en
Portugal e no val do Teixo en
1809(1). E explica moitas cousas.
Unha situación que se repite na
historia. Países invadidos ou amea-

O xeneral Pablo
Morillo, reproducido
na estatua dos heroes
da batalla de
Pontesampaio
de Pontevedra.

antes fora heroe da loita antifran- bloqueo, por falta de recursos, se o
cesa e da “reconquista” de Vigo, inimigo se tivese pechado alí, en
toma inicialmente o mando do IV tanto que a súa ocupación aseguraExército constitucional pero logo ba a submisión do sur de Galiza.”
En calquera caso, a actitude
se alía cos franceses e con eles vai
sitiar A Coruña. A cidade resiste dos habitantes de Vigo era nidiaafoutamente e, ante o medo de que mente defensora do réxime consdende Pontevedra e Vigo cheguen titucional:
“O xeneral marchou co 7º lireforzos que obriguen a levantar o
asedio, Morillo, coas súas escasas xeiro sobre Vigo, o xeneral Morillo e as súas trotropas, diríxese
pas seguírono. As
cara ao sur de Galiza, mais ten que
orillo reconquista tropas aliadas tomaron posesión
chamar decontado
del aos gritos de
pola axuda france- Vigo para o
“Viva o rei!”, o
sa ao non poder
absolutismo,
que
que
probablecumprir o seu promente indispuxo
pósito e verse en logo lle ha pagar
máis a poboación
perigo. Informa de
de Vigo, xa moi
que un revés nesta provocando o seu
contraria, pois o
zona podería dar
exilio
a
Inglaterra
xeneral
viuse
pé a un levantaobrigado a dar ormento xeral de
de de afundir alGaliza contra os
gunhas portas a
franceses. Acode a
golpes de culata
brigada de vangarda, mandada polo xeneral La Ro- de fusil, ao lles negaren os habichejaquelein e composta por tres tantes a entrada nas súas casas
rexementos: infantería lixeira, hú- aos españois e aos franceses aínda que a chuvia caía a torrentes.”
sares e cabalaría.
No outro día, Morillo convoOs xenerais Rosello, Palarea
e Méndez de Vigo dirixen a acti- ca moi cediño os membros do
vidade militar antifrancesa na Concello e recrimínalles durazona e fortifican a praza olívica mente a conduta dos habitantes
pero marchan coas tropas para na véspera:
“Durante todo o tempo que
Ourense. Este erro estratéxico
deixou a Vigo indefenso e os as tropas permaneceron en Vigo
franceses prefiren tomar a cidade foi doado recoñecer a mala vonantes que se enfrontaren ás tro- tade das autoridades, mais era
pas constitucionais. A falta de absolutamente imposíbel camgornición deixáballe franca a en- bialas porque non había un só retrada a Morillo e os franceses, en alista na cidade.”
O relato da brigada francesa
tanto que con tropa sería imposíbel tomar Vigo. Son os propios contén numerosos exemplos da
fidelidade dos soldados españois
franceses os que o recoñecen:
“Vigo non ten outra fortifica- ao réxime constitucional. É
ción máis que unha ruín muralla máis: recolle tamén numerosos
pola banda de terra e hai varias ba- casos de deserción de soldados
terías pola banda da baía. Dous franceses para se adheriren á
fortes dominan a cidade que non causa da liberdade do país invapoderían ofrecer resistencia seria dido. No propio día en que inipara un asedio pero estarían ao cian o ataque á Coruña:
“As tropas marcharon sobre a
abeiro dun golpe de man. En chegando a Vigo, os xenerais felicitá- costiña da praza na que uns miseronse pola decisión que tomaran. rábeis tránsfugas ousaron enarboTeríalles sido imposíbel realizar o
Continúa na páxina seguinte

M

zados ven unirse sectores revolucionarios e reaccionarios ante o
inimigo común. O que non quere
dicir que unha vez liberado o país
o réxime que se implante acepte un
sistema de igualdade para todos e o
principio de se rexer pola vontade
maioritaria, respectando plenamente o dereito das minorías. Con
demasiada frecuencia as cousas
voltan atrás e o “antigo réxime”
restáurase, se cadra con máis forza.
É o que aconteceu coa chamada “guerra da Independencia” e
coa denominada “reconquista”. E
dicimos “chamada” e “denominada” moi conscientemente, porque
á volta duns anos certos presuntos
“patriotas” non tiveron escrúpulo
ningún en chamar polo mesmo
exército invasor para que esmagase o seu propio pobo, que se rebelara estabelecendo un réxime
liberal fronte ao absolutismo negador da liberdade. Eses presun-

tos patriotas fixeron que as tropas
francesas “reconquistasen” Vigo
en 1823 para lle daren fin ao trienio de vixencia constitucional.
Curiosamente, este período
non aparece nin nas celebracións
nin nas cronoloxías laudatorias.
E moi poucos estudos dan datos.
Quérese borrar a historia. “Eppur si muove”, como diría Galileo. E mais foi así.
Os “cen mil fillos de San
Luís”, chamados por Fernando
VII ante a adhesión maioritaria
do seu pobo e do exército español
á Constitución que o rei abolira,
mandan a Galiza a división Bourke. O diario escrito por unha brigada dela (Diario da expedición
da brigada de vangarda da división Bourke na Galiza e na Extremadura en 1823)(2) fornécenos informacións preciosas para podermos seguir os acontecementos.
Pablo Morillo, o militar que

Ao pobo e a todos os soldados de Europa
ROBERT WILSON
O goberno francés, sostido polo despotismo
confederado e non contento de ter suscitado
dun xeito pérfido e inicuo unha insurrección parcial en España, acaba de declarar a
guerra á súa independencia contra o dereito
das xentes e contra a liberdade dos pobos.
Consecuente cos principios nos que
fun educado, conforme á miña calidade de
representante do pobo inglés, e para cumprir o que lle debo á miña patria e á civilización, presenteime no territorio español
como soldado ao servizo da liberdade.
Colocado baixo a bandeira sagrada confiada a este pobo grande e xeneroso, chamo
na súa axuda á Europa simpática que treme
de indignación contra os seus opresores.

España forma a vangarda da loita europea, esperando vencer e resolta a sepultarse baixo as súas ruínas antes que sucumbir.
Vide, logo, compartir a súa gloria e acelerar
o triunfo asegurado polo Deus da xustiza.
Bravos soldados de Portugal, de Italia,
de Suíza, de Austria, de Alemaña, de Holanda, de Polonia e de Rusia, eu fun compañeiro de armas voso e gábome de merecer a vosa confianza.
Bravos franceses, sempre eu fixen xustiza á vosa valentía e sabedes canto me expuxen para tratar de aliviar os vosos infortunios. Acudide, reunídevos arredor das bandeiras da vosa sona e da vosa patria para restabelecerdes o honor e vingardes as afrontas

feitas a esa fermosa Francia, tan querida polo meu corazón como polo voso propio.
Ingleses, que compartides os meus sentimentos e dos que as riquezas e a espada
sempre estiveron listas para defender a causa da humanidade, redobrade esforzos e engadide novos títulos ao amor dunha nación
que loita cunha valentía imperturbábel contra a tempestade que ameaza con esmagala.
Vide e amosádevos dignos da sona
que tedes merecida dende hai tantos séculos como benfeitores do xénero humano e
gardiáns dos seus dereitos imprescritibles.
Vide e formemos unha unión santa, unha
unión que devolva a súa patria aos fillos
perdidos de España e estabeleza os desti-

nos do mundo sobre a base indestrutíbel
do ben público, da inviolábel relixión, dos
dereitos constitucionais e da independencia nacional.♦
A Coruña, 15 de maio de 1823, de camiño para o exército.
Sir ROBERT WILSON foi membro do parlamento
de Inglaterra, gran cruz da orde de Santa Ana
de Rusia e da Aguia Vermella de Prusia, comendador da orde de María Teresa de Austria, de
San Xurxo de Rusia, da Torre e da Espada de
Portugal e do Crecente de Turquía; condecorado coa medalla de ouro de Austria, coa do exército de Moscú e primeiro granadeiro do batallón
da garda nacional de Vigo en España.
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Vén da páxina anterior

lar unha bandeira tricolor que foi
saudada, aos gritos de “Viva o
rei!”, por disparos de fusil que
derrubaron o que a levaba.
[O 7 de Agosto] Trinta e nove
tránsfugas franceses que abandonaran A Coruña dende que o xeneral Bourke facía o bloqueo dela
e que viñeron a Vigo e se retiraron sucesivamente cara a Baiona
e A Guarda, praza desmantelada e
situada na embocadura do Miño,
foron atopados por un número
aproximadamente igual de realistas españois baixo as ordes dun
mozo de Tui, tratando de bordear
a fronteira de Portugal. Os franceses, entre os que se atopaba o coronel Gaucher e o xefe de escadrón Aymar, pediron capitular.”
A cidade da Coruña mantivo
durante 37 días (dende o 15 de
xullo ao 21 de agosto) unha teimuda resistencia ao asedio, dirixida por Antonio Quiroga, militar betanceiro compañeiro de
Riego e figura chave do movemento constitucionalista. Nela
participaron axudas solidarias
chegadas doutras terras como o
batallón de voluntarios vascos. E
mais un curioso personaxe inglés: sir Robert Wilson.
Robert Wilson (1777-1840) foi
un dos inimigos máis temíbeis que
tivo Napoleón. Dende que en 1793
se enfrontou ás tropas francesas nos
Países Baixos, combateunas en
Exipto, Portugal, Alemaña, Polonia
e outros países europeos. En Rusia
foi conselleiro do tsar Alexandre I e
inspirador das medidas que maior
dano lle causaron en 1812 ao exército napoleónico, como a política
de “terra queimada” que recibía os
invasores con territorios devastados. E co mesmo valor co que combateu defendeu das represalias os
soldados franceses capturados. Á
caída do Imperio embarcouse para
América, onde acompañou a Simón Bolívar, e despois regresou a
Europa para seguir combatendo o
absolutismo. En maio de 1823,
dende A Coruña, fai un vibrante
chamamento Ao pobo e a todos os
soldados de Europa para que acudan a socorrer a España. Diríxese
nomeadamente aos soldados franceses para que se reúnan arredor da
“bandeira que lles deu sona”, é di-

cir a tricolor republicana. A de Liberté, Égalité, Fraternité. Ferido na
defensa da cidade, marcha a Vigo,
onde está antes da súa toma por
Morillo e intenta convencer a este
para que volva ao camiño constitucional, embarcándose despois do
fallido intento.
Morillo reconquista Vigo para
o absolutismo –que logo lle ha pagar provocando o seu exilio a Inglaterra– e xusto uns días despois
entra nese porto unha barca que
trae dous enviados de Cádiz. Un
deles é o tenente coronel Nicolás
Santiago de Rotalde, ao que Morillo –que o consideraba “o home
máis perigoso, máis hábil e máis
revolucionario de España”– fai
de inmediato prender polos franceses. Vexamos o que estes din:
“O xeneral Morillo estaba convencido de que Rotalde viña a Galiza para excitar nela un gran movemento revolucionario, e que as
Cortes esperaban que Galiza faría
un esforzo tan grande e tan decisivo como nas guerras de Bonaparte. É, efectivamente, Galiza a que
fixo saír do seo dela un exército
numeroso e aguerrido, e a que despois formou case todos os corpos
regulares que tiveron en 1814 algunha consistencia e contribuíron,
conxuntamente co exército de Wellington, a forzar o exército francés
a abandonar España.
O xeneral Morillo, que tanto
contribuíra ao movemento de
Galiza na outra guerra, sentía
canto peso podía ter esta rexión
na balanza dos asuntos xerais de
España. Efectivamente, os tratados dos xefes revolucionarios nas
outras partes de España, proban
canto influíu sobre as súas decisións a submisión de Galiza.”
Palabras que axudan a comprender un momento tan descoñecido como importante na nosa
historia.♦
(1) Mémoires sur les opérations militaires des Français en Galice, en Portugal et dans la vallée du Tage en 1809.
Paris, 1921. Existe unha edición facsímil
de Phénix Éditions (Paris, 2003).
(2) Journal de l’expédition de la brigade d’avant-garde de la Division Bourke
dans la Galice et l’Estramadure en 1823.
Paris, Imprimerie de Décourchant, 1826.
(Pódese consultar na Bibliothèque Nationale de France e obter fotocopia da obra)

Vigo, o mellor porto do mundo
O diario da brigada de vangarda
da División Bourke adícalle a
Vigo un interesante parágrafo:

achegarse a trinta pés dos muros.
A baía podería doadamente abeirar cen navíos en liña; unha foz
estreita, que pode ter ben media
A posición de Vigo é unha das legua de longo, dálle entrada a
máis admirábeis, como porto de unha terceira baía rodeada de almar, que existen no mundo. Os tas montañas. Nesta baía está sinavíos máis grandes poden, con tuada Redondela, e recibe as autodos os ventos,
gas do torrente
entrar e saír. Dúas
sobre o que está
illas moi elevaigo converteríase construída a pondas, na abertura
te de San Paio.
dunha baía in- nunha cidade moi
Nestas tres baías
mensa, forman
o calado é exceimportante
noutras
tres pasaxes. Esta
lente. Os espabaía estréitase, mans diferentes ás
ñois non fixeron
mais deixa unha
de Vigo un porto
pasaxe de abondo españolas’.
de mariña militar
considerábel para
por causa da veque un barco
ciñanza de Portugrande poida bogal. Baixo callinar para entrar ou saír da se- quera outro punto de vista Vigo é
gunda baía sobre a que se atopa preferíbel a Ferrol, e é dubidoso
situado Vigo, nunha posición que no mundo enteiro exista un
moi pintoresca, que se converte- mellor porto, máis cómodo e
ría nunha cidade moi importante máis seguro. Dende Vigo, unha
noutras mans diferentes ás espa- man forte e hábil, había facer treñolas. O barco máis grande pode mer a Inglaterra.♦

‘V

Celébranse en Santiago
as Xornadas en Defensa dos Ríos

A Iniciativa Popular
a prol dos ríos discutirase
no Parlamento a fins de febreiro
A.N.T.
Para final de mes está previsto
o debate público da Iniciativa
Lexislativa Popular en defensa dos ríos galegos. A plataforma promotora celebrou unha
xornada de debate o pasado
28 no Museo do Pobo Galego.
As xornadas foron inaguradas
polo escritor Suso de Toro en
representación da Comisión
Promotora e máis polo Director
Xeral de Conservación da Natureza, Benito Reza, quen foi o
primeiro en intervir para manifestar que asumía o texto da
iniciativa lexislativa popular á
que, ademáis, tiña apoiado coa
súa sinatura.
Outro tanto tiña xa expresado a Consellería de Meio Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel a través das intervencións
do Conselleiro no Parlamento e
coa publicación do Decreto de
moratoria para novos aproveitamentos hidroeléctricos. Suso de
Toro reivindicou as paisaxes e
as vivencias que os ríos deixaron impresas na consciencia do
territorio e das xentes de Galiza.
Na mesma mesa interviu Alba
Nogueira, profesora de Dereito
Ambiental na Facultade de Dereito de Santiago, quen, en nome da Comisión Promotora,
destacou que, a pesares de a iniciativa ser pensada para un cenario político distinto, o texto
da ILP é agora máis oportuno
que antes por canto creaba a
oportunidade de, a través dela,
adaptar a política hidráulica do
novo goberno ás directrices da
Directiva Marco da Auga.
A primeira das ponencias
versou sobre os usos tradicionais do río a cargo de Alberte
Reboreda, un estudioso do patrimonio cultural e etnográfico dos
ríos, quen presentou a memoria
da enorme cantidade muiños,
forxas, mazos, batáns e mesmo
aserradoiros movidos pola forza
da auga dos ríos galegos. Dentro
da mesma ponencia interviron
Miguel Pazos e Manolo Cabalar, do Departamento de Xeografía da USC e membros do
Centro de Estudos Turísticos
(CETUR), que presentaron algunhas das experiencias de posta en valor económico e social
da paisaxe dos ríos en relación a
actividades de turismo rural e
deporte de natureza.
Lonxe das directivas europeas
Sobre contaminación fluvial e
saneamento falou o profesor da
Universidade da Coruña. Manuel Soto Castiñeira, quen fixo
unha breve descripción do estado ecolóxico e de salubridade
dos ríos para acabar recordando

que Galiza está moi lonxe de
cumprir cos obxectivos de saneamento das Directivas Europeas e concluíndo que é xa
tempo de invertir as prioridades
poñendo en primeiro lugar o
saneamento e a recuperación
dos ecosistemas fluviais.
Os profesores Marcos González e Fernando Cobo do Departamento de Bioloxía Animal
da USC pecharon a xornada da
mañán coa súa ponencia sobre
“O valor de conservación dos
nosos ríos. Amenazas á biodiversidade” e destacaron a importancia dos ríos e dos bosques de ribeira para a conservación dunha biodiversidade que,
en moitos dos seus aspectos,
aínda está por coñecer. Sobre as
ameazas á biodiversidade resaltaron os graves impactos dos
aproveitamentos hidroeléctricos e das infraestruturas de todo tipo sobre o río e as súas beiras. Tamén denunciaron a introdución de especies alóctonas e
a práctica indiscriminada de repovoacións piscícolas en lugar
de investir recursos en sanear e
recuperar os hábitats fluviais.
Pola tarde, iniciou a exposición o profesor Pedro Brufao,
da Universidade de Extremadura, expoñendo as Directrices da
Directiva Marco da Auga, ao
tempo que denunciaba a complicidade da lexislación e do
executivo co negocio da especulación hidroeléctrica.
A continuación o catedrático

de Hidroloxía da Universidade de
Zaragoza, Javier Martínez Gil,
–despois de exculpar a ausencia
do seu compañeiro de Universidade Pedro Arrojo–, explicounos
algunhas das súas experiencias e
vivencias como membro activo
de COAGRET (Coordinadora de
afectados por grandes represas e
trasvases) e da fundación Nova
Cultura da Auga, das que destacou a do Encoro de Caldas de
Reis e a loita contra dese trasvase
do Ebro na etapa de Aznar.
A xornada rematou cunha
mesa redonda na que estiveron
presentes representantes dos
grupo parlamentarios do PSOE
(Laura Seara) e do BNG (Carlos Aymerich) e das consellerías de Industria e de Meio Ambiente. Destas intervencións
deduciuse o compromiso anunciado pola voceira do PSOE,
que co apoio xa coñecido do
BNG, vai permitir apoiar a toma en consideración da Iniciativa Lexislativa Popular, o que
fará que sexa esta a primeira
Lei de Iniciativa Lexislativa
Popular que sexa tomada en
consideración polo Parlamento.
Seguindo coa preparación
do debate da ILP no Parlamento,
o día 2 os membros da Comisión Promotora da ILP reunirémonos con representantes de
Augas de Galiza reunión na que
esperan coñecer a posición da
Consellería de Meio Ambiente e
do goberno galego sobre aa toma en consideración da ILP.♦

Nº 1.209 ● Do 2 ao de febreiro do 2006 ● Ano XXIX

Evolución
demográfica e
inmigración
MANUEL CAO

Xulio Fernández Gaioso, Director Xeral de Caixanova.

A entidade consegue os mellores resultados
da súa historia apostando polas empresas

Caixanova duplicará
o seu tamaño en catro anos
A. EIRÉ
Caixanova obtivo un beneficio neto de 114,1 millóns de euros no ano
2005. Foron os mellores resultados da súa historia, medrando máis
do 20% en todas as marxes. Este crecemento fará que no 2008 duplique o tamaño que tiña hai dous anos. O relevante é que estes resultados os consegue apostando polo tecido empresarial autóctono.
“Nos próximos meses vai haber de Fenosa con Amancio Ortega e
sorpresas importantes”. Quen Xacinto Rei. O sector da consasí fala é Xulio Fernández Gaio- trución naval podería ser unha
so, director xeral de Caixanova. aposta de futuro é non só no Mar
Home cauteloso onde os haxa, de Vigo.
Na conta de resultados de
non se está a referir ao seu abandono do primeiro plano executi- Caixanova do ano pasado salienvo da entidade,
ta, precisamente,
o investimento
que se produciría
mesmo antes do
crediticio en emando Gaioso
presas, que se siverán, para ocupar, seguramentuou en 1.38 mifala
de
‘sorpresas’
llóns, o que signite, a presidencia
fica un aumento
da
entidade. refírese,
Gaioso non quedo 58,4%. O
57,86% dos crédire falar do tema, sen dúbida,
aínda que recotos destínanse a
ñece a súa mar- ao eido empresarial. empresas.
Se analizamos
cha e que o seu
lugar o ocupará
estes datos, comparándoos con
unha persoa da
propia entidade.
outras
caixas,
A sucesión semella que está non ollamos que superan en máis de
só encarreirada, senón tamén 14 puntos a media que lle dedican as outras caixas aos créditos
decidida.
Cando Gaioso fala de “sor- para o tecido empresarial. E se
presas” refírese, sen dúbida, ao tomamos man do índice de moeido empresarial. Porque a apos- rosidade, comprobamos como o
ta polo tecido produtivo galego é de Caixanova tamén é moito meun dos sinais de identidade de nor que o medio das outras caiCaixanova desde o seu nacemen- xas estatais. Situouse no terceiro
to. Unha aposta diferencial coa mellor entre as 46 caixas que
que, sen explicitalo nunca aber- operan no estado.
tamente, pretenden que sexa a
súa pegada fronte á súa competi- Galiza pode ir ben
dora Caixa Galicia.
A sorpresa, sen dúbida, pode Poderiamos así chegar a unha
ser dun calado semellante ao in- conclusión: que en Galiza existe
tento de entrar no accionariado xente emprendedora que é capaz

C

de sacar as súas empresas adiante cando se aposta verdadeiramente por elas.
Doutro xeito non se entenden
o aumento de créditos a empresas en máis do 50%, que estas
sexan capaces de pagalos e que,
ao mesmo tempo, a entidade crediticia, Caixanova, teña os mellores resultados da súa historia.
Se un dos polos identidarios
de Caixanova é a aposta polas
empresas, coa posta en marcha
da Escola de Negocios, como
complemento indispensábel para
a boa marcha das sociedades,
afirman, o outro é, sen dúbida, a
súa obra social.
Unha obra social que pretenden estea presente en todas as cidades e vilas galegas, para reforzar esa imaxe de caixa de toda
Galiza é non só do sur, que a
acompañou nos primeiros anos
da súa andaina, cun nesgo importante de Vigo.
Así, Caixanova resalta que
durante o 2005 cada día desenvolveu unha ducia de actos de
toda índole aos que asistiron un
total de 1,8 millóns de persoas,
cun orzamento de 42 millóns de
euros.
Para este ano destacan a
inauguración nos próximos días
da sede financeira e social na
Coruña, e semanas máis tarde en
Pontevedra, cun novo auditorio
con capacidade para 800 persoas. Pero, sobre todo, a posta en
marcha do centro de formación
profesional de Ourense, no que
poderán estudar 600 alumnos
con especialidades vinculadas á
realidade económica da zona,
como viticultura ou téxtil.♦

Dos últimos datos coñecidos sobre a estrutura poboacional, observamos que en 2005 o número de inmigrantes aflorados despois das sucesivas regularizacións están a fornecer unha base
sólida para a recuperación demográfica. Tanto no aumento da
poboación directa ao contabilizar os novos inmigrantes como
na maior taxa de natalidade deste colectivo poboacional están
as claves da evolución demográfica en España.
Dos máis de 44 millóns de habitantes, o 57,82% están nas
comunidades autónomas de Andalucía, Catalunya, Madrid e
Valencia e é nestas áreas xeográficas onde se observa un
maior incremento poboacional derivado do número de inmigrantes. As autonomías do norte e occidente español teñen un
comportamento de escaso crecemento destacando Asturias e
Galicia como as de menor aumento poboacional. En particular, Galicia, conta con 2.762.198 habitantes que supoñen o
6,26% do total español pero, aínda así, é a quinta comunidade autónoma con maior número de habitantes.
As consecuencias socioeconómicas desta evolución demográfica son importantes pois afecta a un factor clave do crecemento e ademais é un elemento decisivo á hora da formación
das preferencias e elaboración de políticas públicas. No conxunto de España, percíbese un aumento das disparidades interrexionais na localización dos inmigrantes que se concreta no
destino preferente cara a áreas do Mediterráneo e Madrid
mentres o envellecemento nas rexións do centro e norte tradúcese nunha perda inexorábel de vigor poboacional que é suplido, en calquera caso, por unha menor pero significativa chegada de inmigrantes. En xeral, os inmigrantes veñen atraídos
polas maiores posibilidades de obter rendas realimentando un
circo virtuoso do crecemento non sempre acompasado pola
posta en marcha de políticas axeitadas na prestación de servizos públicos debido ás inercias da burocracia e á dificultade de
poñer en marcha cambios institucionais inevitábeis. Nas áreas
de esmorecemento poboacional tamén hai problemas derivados da dinámica económica xeral e tamén os servizos públicos
orientados ao coidado da poboación envellecida acusan un
certo deterioro polo seu custo e dificultades de implementación. Hai que sinalar que a inmigración é un dos factores que
explica a relativamente alta taxa de crecemento da economía
española nun contexto europeo caracterizado por un certo estancamento. En efecto, a nova poboación inmigrante contribúe
con man de obra máis barata e ben cualificada en sectores nos
que había déficit de forza laboral pero tamén fortalece a demanda en actividades de consumo mentres que no referente ás
relacións co sector público fortalece o ingreso pero tamén tira
do gasto público. En suma, a inmigración representa un elemento dinamizador da economía española que resolve, ao menos no curto prazo, os problemas de relevo xeracional pero
tende a polarizar cada vez máis a dinámica de desenvolvemento aumentando as disparidades rexionais en renda global e
capacidade de decisión nas políticas públicas.

‘Para Galicia, os datos demográficos
son altamente preocupantes
debido á perda de peso relativo
da poboación galega no conxunto
de España”

Para Galicia, os datos demográficos son altamente preocupantes debido á perda de peso relativo da poboación galega no conxunto de España. Para o decisor público o valor da
nosa autonomía como mercado político é decrecente pero aínda importante máis, dende o punto de vista económico, tanto
as decisións do Estado (infraestruturas, equipamentos, servizos públicos) como as do mercado (investimento empresarial
en actividades industriais, comerciais ou servizos privados)
veñen condicionadas por un mercado cada vez máis raquítico
no que predominan as actividades pouco innovadoras derivadas da hexemonía de axentes socioeconómicos relacionados
coa burocracia, con alta aversión ao risco e orientados, fundamentalmente, ao mantemento do status quo.♦
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Eduardo Fungairiño adianta a xubilación na Audiencia Nacional

O fiscal que non vía telexornais
CÉSAR LORENZO GIL
Eduardo Fungairiño anunciou que abandona a xefatura
da fiscalía da Audiencia Nacional. Para xustificar a súa
decisión, o letrado aludiu a circunstancias persoais aínda que
se supón que tivo que ver na
renuncia a incompatibilidade
co fiscal xeral do Estado, o galego Cándido Conde-Pumpido.
O fiscal xefe da Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, levaba nove anos no cargo e 26 traballando na Audiencia Nacional.
Como tribunal específico para
grandes procesos, a ETA tivo gran
protagonismo na súa carreira xudicial. El representou o Estado no
proceso polo atentado do Hipercor de Barcelona ou pola matanza
de policías na praza da República
Dominicana de Madrid. El mesmo foi vítima do terrorismo ao recibir un embrullo-bomba no 1990,

que foi desactivado pola policía.
Este santanderino que está a
piques de facer 60 anos, quedou
tetrapléxico cando novo por mor
dun acidente de tránsito e estudou Dereito no propio hospital
de Toledo especializado nesta
doenza. O seu currículo é brillante academicamente pero os
seus procedementos sempre foron polémicos.
Foi no 1996 cando se fixo famoso ao solidarizarse con outro
fiscal da Audiencia Nacional, Pedro Rubira, contrario á posta en liberdade do xeneral Enrique Rodríguez Galindo, condenado pola
morte e secuestro dos supostos
membros da ETA José Antonio
Lasa e José Ignacio Zabala. O caso chamou a atención do mundo
da xudicatura e creou a primeira
puxa entre o PP e o PSOE para
controlar a xustiza. No 1997, o novo fiscal xeral do Estado, Jesús
Cardenal, noméao fiscal xefe da

audiencia contra o criterio do Consello Fiscal, o que foi criticado por
todas as asociacións de fiscais.
O seu primeiro “minuto de
ouro” viviuno cando se opuxo ao
procesamento por parte do maxistrado Baltasar Garzón contra
o ex ditador chileno Augusto Pinochet, unha actitude que se estendeu aos acusados de colaboraren coa ditadura arxentina. As
alegacións consideran que, entre
outras cousas, en América Latina
non houbo xenocidio e que ningún país pode investigar asuntos
“políticos” dun Estado concreto.
Outro episodio sonado foi a
súa comparecencia na comisión
parlamentaria que investigou o
11-M, en xullo do 2004. Fungairiño dixo que non vía a televisión máis que para seguir os documentarios da BBC, que non
soportaba os telexornais e que
“por hixiene mental”, nin se
achegaba aos xornais.♦

VOLTAS, VOLTAS, E MÁIS VOLTAS

ROI CAGIAO

Eduardo Fungairiño,
Fiscal da
Audiencia Nacional.

Bilbao
Este xoves, 2 de febreiro, cúmprese un ano do debate no Congreso dos Deputados do novo
Estatuto Político de Euskadi, ou
Plano Ibarretxe, e polo tanto da
súa defunción en tanto que proxecto con percorrido legal. Foi o
proxecto estratéxico máis importante da historia do nacionalismo
vasco nos últimos 50 anos, centrou o debate desde o 2001. Baleirou de contidos o discurso da
esquerda abertzale, desencaixou
a estratexia de diálogo e boas
formas do PSOE poñendo en serios problemas a José Luis Rodríguez Zapatero e os socialistas
vascos e foi a maior dor de cabeza que sufriu José Mª Aznar no
seu mandato. Porque podemos e
debemos lembrar que naqueles
tempos o lehendakari falaba de
levar adiante unha consulta popular en ausencia de violencia. O
PP, en nome da Constitución e
incluso da democracia, reformou
a lei para meter no cárcere a Juan
José Ibarretxe se facía ese referendo; ¡E agora Mariano Raxoi
quere facer un referendo ilegal
sobre o Estatut de Catalunya!
Daquela Raxoi era vicepresidente do goberno e díxolle a Ibarretxe aquilo de “espero que non siga por ese camiño e non teñamos
que adoptar medidas”.
O proxecto podemos dicir hoxe que adormeceu neste novo mo-

Cúmprese un ano do ‘portazo’
ao Plano Ibarretxe no Congreso
DANI ÁLVAREZ

O episodio dos asasinos de Baglietto amosa as
dificultades de traballar pola reconciliación.
mento político, pero a súa razón
mesma de ser como tal, o dereito a
decidir dos vascos, segue sendo o
núcleo da cuestión. Os vasos comunicantes entre Catalunya e Euskadi corren con fluidez, pero mentres alí o debate principalmente é
económico (finaciamento), aquí é
de carácter nacional ou mesmo ontolóxico (a existencia dun pobo e a
súa soberanía). Os vasos comunicantes colapsáronse hai uns días,
cando Pasqual Maragall visitou a
Patxi López e a Ibarretxe tras o
acordo en Catalunya. O imprudente president da Generalitat, nunha
das súas xenialidades dialécticas,
deixou vendido o PSE ao anunciar
un principio de acordo entre o PSE
e o Goberno vasco sobre ese dereito a decidir. Ibarretxe, a un metro del, non daba creto e cortou a

rolda de prensa de camiño. Máis
difícil llo puxo a López, que tivo
que saír en conferencia de prensa
ao cuarto de hora da maragallada
para desmentir o asunto.
Nos últimos días outros voceiros abertzales veñen recoñecendo que o dereito a decidir está na mesa de conversas entre as
partes, pero que un acordo aínda
está lonxe. O que non é adecuado a un cargo como o de Maragall é poñer nas dificultades que
puxo o PSE e mesmo o Goberno
vasco. Aínda que ese acordo
existise, neste momento actual o
máis recomendábel é manter a
discreción.
Caso Azkoitia
Hai uns días un columnista habi-

tual de La Voz de Galicia que,
curiosamente, sempre escribe
sobre Catalunya e Euskadi e as
maldades do nacionalismo, asinou un artigo titulado “A historia
dunha cristalaría”. Máis alá da
respectábel opinión que cadaquén teña do tema, este articulista trufou o artigo de trolas tamaño XXL. O descoñecemento da
realidade social vasca distorsionou tanto o caso dos asasinos de
Ramón Baglietto que deberiamos facer unhas matizacións. A
primeira trola que contaba este
columnista é que Baglietto salvou a vida dun dos seus futuros
asasinos. Mentira. Esa historia é
falsa, inventada non sabemos por
quen sen ningunha base. A segunda trola é a de que Baglietto
era da UCD. Podía ser simpati-

zante pero non era deste partido
como tal. As hemerotecas (as de
diarios rigorosos, digo) están aí.
Terceira bola: foi a ETA militar
quen o asasinou. Quizais éche o
mesmo a autoría, ou quizais non.
ETA militar non comezou a matar políticos até 1995 (Gregorio
Ordóñez): en 1980 eran os polimilis (disque agora están no
PSOE falando de constitucionalismo) e os Comandos Autónomos Anticapitalistas quen disparaban aos xeonllos e mataban representantes populares.
Kandido Azpiazu e Iñaki
Zuazolazigorraga cumpriron 15
anos de prisión e redimiron a súa
pena coa sociedade, goste ou
non. E teñen dereito a seguir
adiante coa súa vida. Iso tamén o
recoñece a Constitución da que
disque hai catedráticos. O concreto deste caso seguramente
non ten que ver coa lei, senón
cos sentimentos, e seguro que no
substancial a maioría estamos de
acordo: A cristalaría non está onde debía. Pero agora que se fala
de paz, perdón e reconciliación
non se pode xogar dunha maneira tan barata a lanzarse ás vítimas uns a outros e a empregalas
de novo para revolver a convivencia nas vilas de Euskadi, porque aquí os gravios hainos de todos os tipos e tamaños. Esta si
que é a historia.♦
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O Foro Social Mundial (FSM)
descentralizouse este ano. Con
que obxectivo?
Principalmente para racionalizar os gastos e favorecer a participación. Demostrouse que a sede
única perdía parte da súa eficacia
como punto de encontro de ideas
ao estar moi complicada a participación masiva. Outra vantaxe da
descentralización é a rexionalización dos temas que tratar. Aínda
que o mundo ten problemas globais que tanto importan en Bamako, Caracas ou Karachi –as tres
sedes do FSM–, cada continente
ten prioridades. Por exemplo, o
tema de emigración tratouse con
profundidade en África. En Venezuela falamos de auga, de acceso
á saúde e á educación, do papel
dos pobos indíxenas…
Cal foi o tema “estrela” da
cita de Caracas?
Foron moitos, pero o máis chamativo é a implicación dos movementos sociais na política. Por primeira vez, o FSM tratou o tema de
qué facer cando as forzas progresistas acadan o poder. En América
Latina, os movementos sociais teñen un protagonismo crucial na
configuración electoral e política
de cada país e todos eses movementos son conscientes de que as
súas expectativas programáticas
deben ter a súa concreción en políticas reais aplicábeis desde o poder político. Cómpre analizar como o poder político pon en marcha as reformas que eses movementos sociais piden e tamén
cómpre canalizar mecanismos para que a sociedade siga participando activa e colectivamente máis
alá do día das votacións.
O goberno venezuelano implicouse decisivamente no foro.
O presidente, Hugo Chávez,
deu un discurso de máis de dúas
horas onde explicou as bases da
política bolivariana que quere
impulsar, non só para Venezuela,
senón para toda América. Nese
sentido, os participantes no FSM
apoiaron os alicerces da súa fórmula (reparto de riqueza, dereitos individuais e colectivos, dignificación do traballo…) porque
supoñen un proxecto de igualdade e de resistencia ao imperialismo moi ilusionante.
Hai quen acusa a Chávez
de practicar o seu propio ‘imperialismo’.
Imperialismo é o que propoñen os EE UU, que basean a súa
relación coas Américas na submisión. O bolivarismo respecta a
diversidade de cada país, non
impón un modelo político común e busca o intercambio en
igualdade de condicións entre todos os Estados. Venezuela ten
petróleo; Bolivia ten gas; o Uruguay, moita experiencia en explotacións agrícolas e gandeiras;
Cuba, persoal formado na universidade. Cada potencialidade
debe servir para o desenvolvemento común do continente. Esta proposta é moi novidosa e supera o criterio “convencional”
para o Mercosur. Non se trata só
de crear un mercado común, unha moeda única e certas “liberdades de circulación”. A idea é
rachar a unipolaridade mundial e
propoñer un novo xeito de relacións internacionais. Chávez
volveu indicar que os EE UU
son inimigos dos pobos americanos e solidarizouse coa sociedade estadounidense. Até lle bus-

Por que
arrasa
Hamas

Encarna Otero
‘América Latina será vangarda dos cambios
políticos deste século’
CÉSAR LORENZO GIL

Encarna Otero estivo en Caracas durante o Foro Social Mundial que se celebrou na cidade venezuelana entre o 24 e o 29 de xaneiro. A responsábel de
Relacións Exteriores do BNG participou nun seminario sobre Dereito dos pobos
e foi testemuña dos cambios políticos que se están a producir no continente.

SIVER / AGN

cou “tarefa” ao exército norteamericano axudando en casos de
catástrofes naturais.
É certo que a esquerda, ben
a tradicional, ben a nova, allea
ao sistema partidista, tomou o
poder na meirande parte dos
países latinoamericanos. Este
cambio é conxuntural ou significa un cambio máis permanente?
Penso que o que está a suceder
en América Latina é un movemento tan novidoso que nin sequera podemos estar seguros de
todo o que vai dar de si. Na miña
opinión, ese continente vai ser
vangarda no deseño de novas políticas, na aplicación de modelos
inéditos para superar o capitalismo. A esquerda en América Latina foi moi eurocentrista: exportaron para alá os modelos pensados
para Europa. Iso segue a ser así en

países moi europeizados na súa
estrutura social, caso de Chile, pero viuse superado na maioría dos
outros países porque a súa sociedade precisa doutros camiños. O
recoñecemento dos dereitos dos
pobos, a participación masiva dos
movementos sociais na política, a
loita polo dereitos a dispor dos
propios recursos naturais e o cuestionamento da fórmula “máis industrialización máis riqueza” –reflexionando sobre a diversidade
de camiños para a autosuficiencia
fóra do modelo mercantil capitalista, por exemplo puxando por un
agro san– son pautas descoñecidas até agora na praxe política e
moi interesantes de cara ao futuro.
E pode aprender Galiza
deste proceso?
Coido que Galiza ten puntos
en común. O BNG chegou ao

Goberno grazas a movementos
sociais de forte calado, caso da
plataforma Nunca Máis. De todos os xeitos, a nosa realidade é
diferente e sería tan ridículo importar certas cuestións como exportar o noso modelo democrático a América. En Europa, normalmente os partidos son fortes
e serven para vehiculizar a participación social. Alá, en troques,
os partidos son febles e se sosteñen na fortaleza dos movementos sociais. Contodo, para o
BNG é unha grande ilusión ver
tantos galegos neses gobernos
progresistas. A dor da emigración devólvenos agora un presente: homes e mulleres moi preparados que protagonizan este
cambio sociopolítico nos países
de acollida sen deixaren de perder a súa galeguidade.♦

GUSTAVO LUCA

P

or que arrasou
Hamas? Porque
Palestina está
ocupada, en guerra, nunha
situación límite prolongada
para alén do que
humanamente se pode
resistir. Porque británicos,
norteamericanos e aliados
xogaron durante este longo
tempo de tortura a meter o
pobo palestino por un
carreiro que os leve a un
campo de concentración.
Porque a nación palestina
non quere a colonización
A visión manipulada interpreta en senso inverso á
reacción de dignidade de
Palestina nas urnas como
se os ocupados votasen Hamas para castigaren a incuria do seu propio goberno.
De que goberno? Do que
administraba o territorio
dende o soto dun edificio
rodeado de tanques e furado polas balas? Dos
ministros metidos durante
días nun tobo para fuxiren
do asasinato?
A insistencia na
administración deficiente
da OLP é unha canallada
dos que ocupan Palestina
coa bondadosa intención de
transmitir unha imaxe dos
ocupados coma xente incapaz, desleal e ladroa. Sobre
o mapa do exército de ocupación, hai anos que as
aldeas de Palestina
aparecen representadas polo seu nivel dramático de
necesidades. A
intervención militar ten nas
súas mans a cantidade de
auga, alimentos, salarios,
enerxía e abrigo que poden
recibir os sitiados. A aplicación graduada da miseria e
da tortura ten por obxectivo único conducir os
habitantes do territorios
ocupados ao exilio. A desinformación confunde causas
e efectos como parte básica
da guerra e o Estado Maior
comunica que os alimentos
non chegan porque o administrador palestino vendeunos de tapadillo no
mercado de Amman. Os caminos polos que acaba
collendo corpo un titular
son retortos pero claros.
Iasir Arafat repetiu
tantas veces coma o
levaron a Camp David e
outros lugares inhóspitos
que o camiño para un acordo pasaba por recoñecer a
resistencia e a dignidade
palestina. A resposta do
sitiador foi envilecer o cerco ainda máis. Tantas veces
repetiron que a
colonización de Palestina
era benéfica e a resistencia
fanática, perversa e
terrorista que agora desbotan unha maioria absoluta
coma quen manda calar un
pícaro. Que non ofendan o
noso entendemento.♦

●
Nº 1.209 ● Do 2 ao de febreiro do 2006 ● Ano XXIX

Os xornais occidentais consideran que a vitoria de Hamas
supón a creba do proceso de
paz entre Israel e Palestina.
O triunfo de Hamas non racha
ningún proceso de paz porque ese
proceso non existe. O único que
hai arestora é unha axenda marcada por Israel, apadriñada polos EE
UU e a UE, que inclúe á forza os
palestinos. A paz que quere conseguir é a vitoria do criterio israelí
no conflito, nada máis.
Até a morte de Iasir Arafat, Israel dicía que non podía negociar
con ningún líder palestino porque
ningún aceptaba sentar a dialogar.
Pois ben, durante o ano de mandato de Abu Mazen, Ariel Sharon
non se reuniu nin unha soa vez con
el. É máis: medidas como a retirada de Gaza non xurdiron da interlocución cos palestinos, senón que
foi unha medida unilateral do goberno israelí. Se quixesen iniciar
un diálogo, permitirían que Mazen
“se apuntase un tanto”. Mais en realidade o que fixeron foi tirarlle
valor o presidente palestino e dar
unha mensaxe clara: o diálogo é
inútil; é a resistencia a que consegue acabar coa colonización.
Por que votaron os palestinos por Hamas?
Hai moitos motivos, como en
cada elección en calquera país do
mundo. Hai unha parte de voto ideolóxico, outro que nace da simpatía con certas actividades deste partido, unha gran cantidade de voto
de castigo a Al-Fatah e unha reacción lóxica fronte á chantaxe internacional. Non é correcto que a UE
diga horas antes da votación que se
se produce determinado resultado
terá que conxelar as axudas. Europa tratou os palestinos como famentos e os palestinos responderon dicíndolle que non votan co estómago nin se venden. A vitoria de
Hamas foi o triunfo da decencia.
O Cuarteto –agás Rusia–
esixiu o desarme das milicias
de Hamas.
Claro, pero non dixo nada sobre a política colonial israelí. O
tratamento do conflito de Oriente
Medio parte dunha filosofía brutal.
O colonizador ten dereito a colonizar e a empregar calquera medio
para conseguilo. O colonizado é o
culpábel da situación e “debe faci-

litar a ocupación das súas terras”.
Hamas non vai desarmarse porque
está en guerra, igual que as demais
forzas políticas palestinas, que teñen cadansúa milicia. Os palestinos saben que só armados poderán
facerlles fronte aos invasores. Eu
estaría conforme cun desarme, pero de todas as partes, para iniciar
un novo escenario onde árabes e
hebreos puidesen negociar con
igual forza unha solución.
Non pode colapsarse a Autoridade Nacional Palestina
sen o diñeiro estranxeiro?
Con certeza, o investimento
europeo é moi necesario para o
desenvolvemento de Palestina.
Mais as condicións para recibilo
eran indignas. A UE pecha a billa agora pero ollou para outro
lado cando Sharon bombardeou
noite e día os edificios das institucións palestinas que se construíran co diñeiro que enviaran.
Non corre perigo Palestina
de involución social, cun goberno islamista?
Hamas é unha organización
política relixiosa e a meirande
parte da súa ideoloxía vai en contra do modelo de Estado laico e de
liberdades individuais que caracterizou a Palestina desde hai décadas. Pero eu quero pensar que a
sociedade palestina non permitirá
perder a súa esencia. O que ocorre
é que hai momentos nos que a necesidade política obriga a tomar
decisións radicais e a renunciar a
determinados principios para conseguir a liberdade, para lograr autonomía suficiente, un Estado
propio no que todas as decisións
nazan da vontade palestina.
Al-Fatah é responsábel da
derrota?
Por suposto. Agora non soubo
ver a intensidade da maré de cambio, algo que, por certo, tamén sorprendeu a Hamas. É lóxico que a
derrota provoque tamén malestar
nas súas fileiras e un oco de poder
até que se poida presentar algo
“novo”. Al-Fatah estivo 30 anos no
poder e creou dinámicas, moitas
delas nocivas. A cidadanía percibiu
que parte da súa clase dirixente vivía “illada” da difícil situación que
soportaba cada día e hai casos de
corrupción flagrante. Todo iso condénaa agora á oposición.♦

Algúns especialistas, como Liu Tieiliang, da Universidade Normal de Beijing, explican o auxe da astroloxía na sociedade chinesa actual pola rapidez dos
cambios das últimas décadas, que obrigan ás persoas a tomar numerosas e importantes decisións que implican mudanzas substanciais e reaxustes nas súas formas de vida, con riscos elevados que tentan rebaixar buscando confirmacións externas, de moi dubidoso rigor, claro está,
pero que calman a ansiedade subxectiva
de quen precisa “garantías” de que todo
se vai desenvolver sen problemas.
Pero a astroloxía na China é unha
parte mais das súas tradicións milenarias. Incluso os antigos emperadores recorrían á astroloxía para predicir acontecementos ou decidir as estratexias a
adoptar en caso de guerra ou catástrofe.
Na vida da xente común, tamén estivo
sempre moi arraigado o costume de consultar o zodiaco, por exemplo, para o casamento, ter familia ou aventurarse nun
negocio. O elevado número de nacementos no ano do dragón ou a súa redución
no ano da cabra explícanse en última instancia por esta fixación co horóscopo. O
mono, o dragón e o porco gozan de boa
fortuna e dan boa sorte. O ano do galo,

Mohamed Safa
‘O triunfo de Hamas non racha ningún proceso
de paz porque ese proceso non existe’
CÉSAR LORENZO GIL

Mohamed Safa é un dos representantes na OLP no Estado
español. Cursou estudos de Medicina en Compostela e
mantén os vínculos con Galiza e Palestina. A súa análise do
resultado electoral nos territorios ocupados creba tópicos.

Aquí fóra

Astroloxía política
XULIO RÍOS
que vén de rematar, din que é un ano pais protagonistas da crise social son os
“viúvo” e adverso para a celebración de traballadores migrantes, entre 100 e 140
vodas.
millóns de persoas; e os campesiños, reO ano do Can, que se iniciou a pasa- virados contra os impostos, a política de
da fin de semana, será longo e durará 385 confiscación de terras por parte das autodías (até o 17 de feridades locais e os
breiro de 2007), algo
abusos de poder.
que soamente acontePero
emerxen
China
conta
ceu 12 veces nos últimáis problemas que
mos 2.300 anos. Será
complicarán o futuro
actualmente con 143
un ano importante
chinés. O envellecepara Hu Jintao, o premillóns de persoas de mento da poboación
sidente chinés, quen
é un deles. A China
idade avanzada, é dicir, conta xa actualmente
deberá lidar non coa
economía, senón cos
143 millóns de
o 11 % da poboación” con
problemas sociais,
persoas de idade
cada vez máis graves.
avanzada, é dicir, o
Segundo fontes do
11 % da poboación,
Ministerio de Segurisegundo informa o
dade Pública, en
viceprimeiro minis2005 rexistráronse 87.000 conflitos tro Hui Liangyu. Polo momento, o go(74.000 en 2004, 58.000 en 2003), cunha berno insiste en manter a política do fillo
tendencia á alza considerábel. Os princi- único até o 2010, co obxecto de limitar o

‘A

crecemento demográfico nesa data a
1.370 millóns de habitantes. O que xa
non pode agardar tanto é o problema do
desequilibrio de sexos (119 homes por
cada 100 mulleres por termo medio).
A mestura de tendencias naturais, pero non espontáneas, e os efectos das desigualdades marcarán a axenda de Hu
Jintao neste ano, que debe ser tamén o da
súa confirmación política. Se a lealdade
é un dos signos do can, Hu abordará un
alargamento da súa base de poder coa
vista posta na renovación da lealdade social co sistema e do inmenso aparato
estatal-partidario cun discurso que sitúa
o logro da harmonía como referente principal. No exterior, se asumimos que o
can é digno de confianza, será un bo ano
para achegar acordos co xigante oriental
e o crecente protagonismo internacional
da China dará conta da conveniencia de
impulsar esa dimensión.
Claro que non sempre a astroloxía e a
política van da mesma man ou nin sequera se miran de esguello, pero, parafraseando a Teresa Barro, probabelmente
en ámbalas haberá o seu tanto de superstición, de ciencia e mesmo de arte.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org)
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Lendoiro pon á venda o plantel para lle facer fronte á crise económica

O centenario pobre do Deportivo
CÉSAR LORENZO GIL
Neste 2006 o Deportivo fai
100 anos. Mais a festa vai ser
modesta. O club vive o seu peor intre económico desde hai
quince anos e non dubidará
en vender todos os xogadores
que poida para axudar ao pagamento da enorme débeda.
Lonxe quedan aqueles tempos
nos que o Deportivo se podía
permitir o luxo de rexeitar 4.000
millóns de pesetas por Manuel
Pablo. Era aquela unha época na
que o club branquiazul compraba, non vendía, e medraba cada
ano en investimento deportivo.

Grazas a esa estratexia, o conxunto coruñés foi o único de toda a liga (xunto co Barcelona)
que estivo cinco tempadas consecutivas na Liga dos Campións
e logrou o triunfo na liga para
unha cidade que non supera os
300.000 habitantes.
Esta semana, a clausura do
mercado invernal é un bo exemplo dos novos tempos que vive a
institución centenaria. O Deportivo cedeu a Lionel Scaloni ao
West Ham inglés para non pagarlle a ficha até xuño e estaba
disposto a venderlle a Víctor ao
Liverpool e a dupla César-Rubén Castro ao Parma de Loren-

zo Sanz. No verán pasado, Luque foi traspasado ao Newcastle
(aproximadamente por 15 millóns de euros) e houbo intentos
de transferir o defensa Jorge
Andrade que, finalmente, non
fraguaron.
E no capítulo das incorporacións, o club non foi igual de xeneroso. Sebastián Taborda, Javier Arizmendi e Francisco Gallardo non custaron en conxunto
nin 3 millóns de euros. Mais a
directiva segue a insistir en que
as arcas están baleiras.
Seguindo a lóxica das empresas futbolísticas na actualidade,
esta diferenza entre os ingresos e
os gastos é a normal en todos os
equipos medios ou modestos,
desde o Betis até o Celta. Mais a
reconversión deportivista ten algúns matices que obrigan a preguntarse que ocorreu para que a
bonanza de mediados da década
do 1990 acabase tan logo.
Vacas moi gordas
Na tempada 1995-96, o presidente do Deportivo, Augusto
César Lendoiro, gastou 5.000
millóns de pesetas en fichaxes.
Foi o mesmo ano no que asinou
un suculento contrato con Canal Plus para a transmisión dos
seus partidos por sete anos cun
montante total de 21.000 millóns de pesetas. Este investimento, sumado ao aumento do
valor dos produtos comerciais
propios e aos abonos de Riazor,
fixo vivir anos de gloria financeira e deportiva.
Tal dispendio fixo medrar as
sospeitas sobre a orixe ilícita
dos cartos e sempre se cuestionou a decisión de Lendoiro de
manter en secreto a lista de accionistas e a súa participación
na entidade –a lista coñécea o
Consello Superior de Deportes e
un notario tan só. O propio presidente tivo que saír ao paso para negar que Amancio Ortega
fose o “dono” do club.
É máis, o modelo de sociedade anónima deportiva auspiciado
por Lendoiro tiña máis a ver con
empresa popular. Os estatutos recollen que ningún accionista pode posuír máis o 1 por cento do
valor do club e, segundo as palabras do propio presidente, ninguén ten máis do 0,4 por cento
do accionariado. O propio Lendoiro é simplemente un asalariado do club –percibe o 10 por
cento do orzamento anual– ao
igual que a súa directiva, algo
inédito no fútbol español.
Vacas moi fracas
Mais a crise dos dereitos televisivos colle o Deportivo inadaptado. O plantel é caro, difícil de
colocar no mercado sen perder
cartos; as necesidades deportivas
do club permanecen invariábeis
e Javier Irureta ten que vivir o
seu último ano na Coruña sen fichaxes. Obviamente, o equipo
non consegue chegar a Europa.
Meses antes, Lendoiro pare-

Augusto César Lendoiro, presidente do Deportivo.

AGN

ce reaccionar. Presenta unha de se prever, aínda non se produampliación de capital que fraca- ciu, e Lendoiro continúa esixinsa estrepitosamente e busca do axuda institucional para salapoios institucionais para reflo- var o club. O seu proxecto estretar o club. O Concello e a Depu- la é converter a Riazor nun centación péchanlle a porta e a tro comercial posmoderno, conXunta non quere comprometer vencendo o Concello para que
cartos nun momento difícil para lle dea en propiedade o terreo
onde se sitúa o campo. Mais as
Manuel Fraga.
O presidente ten claro o mo- relacións entre Lendoiro e o aldelo: pasar do accionariado mul- calde, Francisco Vázquez, son
inexistentes destitudinario e lode hai moitos
grar investimenanos e nin sequetos fortes de gruameaza
ra se prevé unha
pos empresariais
foto xuntos co
galegos. A ameaza de Lendoiro é de Lendoiro é clara: gallo da entrega
da Medalla de
clara: se Galiza se Galiza
Ouro da cidade
non apoia o Dépor mor do centepor, acabará en non apoia o Dépor,
nario.
mans foráneas.
acabará
O Deportivo,
Unha visita a
poLondres no 2005
en mans foráneas. empobrecido
la fin da Era Doudesencadea todos
rada dos Dereitos
os rumores. O
de TV, parece que
Deportivo está en
ten as billas do
venda e Lendoiro
endebedamento
ofrécello a Roman Abramovich, propietario do bancario pechadas polo momenChelsea inglés. O mandatario to. Contodo, o seu nivel deportibranquiazul tivo que negar todo vo é mellor do agardado e as súisto pero si recoñeceu que en In- as posibilidades de entrar en Euglaterra estivera a estudar “xei- ropa seguen intactas grazas a un
tos imaxinativos” de investimen- fútbol correoso e colectivo no
que talvez haxa pouco talento
to en clubs deportivos.
De todos os xeitos, a venda, pero no que hai moito esforzo.♦

A

Uxío Novoneyra.

Ánxela Bugallo.

Helena Villar Xaneiro.

VI Mostra
de Teatro Clásico
en Lugo

Presentación
do foro da
Memoria Literaria

Paralizadas
dúas obras da
Cidade da Cultura

Ao PP de Carballo
non lle gustan
os poetas

Até o 5 de febreiro Lugo acolle a sexta
edición da Mostra de Teatro Clásico que
presenta no seu programa obras de Calderón de la Barca, Molière, Marlow e Víctor
Hugo. O auditorio Gustavo Freire será o
escenario no que se representarán todas as
obras. O xoves, baixo a dirección de Juan
Pedro Campoy, porase en escena El perro
del hortelano. O venres poderá verse o
Tartufo de Molière adaptado e dirixido por
Tuca Franceschi. Eduardo II representarase o sábado e a compañía Teatro Galileo pechará o programa co Divertimento
do rei. A cita está organizada polo concello en colaboración con Caixanova.♦

Vén de presentarse en Rianxo, na celebración dos actos de homenaxe a Castelao, o
Foro da Memoria Literaria promovida por
Isaac Díaz Pardo, Xesús Alonso Montero,
Xosé Luís Axeitos, Xesús Rábade Paredes,
Claudio Rodríguez Fer e Helena Villar Xaneiro, entre outros. Este colectivo porá en
marcha o grupo de traballo Biblioteca do
36, que centrará as súas indagacións e actividades nos escritores galegos que foron
obxecto dalgún tipo de represión. Tamén
estudará a obra literaria dos intelectuais
que serviron á causa dos represaliados así
como calquera aspecto que poda iluminar
a relación entre literatura e guerra civil.♦

A Conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo
deu a coñecer o acordo de suspensión
temporal das obras do Teatro da Música e
do edificio das Novas Tecnoloxías, tras a
sinatura dun convenio coa Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Copasa, Necso e OHL, encargadas destas
obras. A paralización, que xa se anunciara
no Parlamento hai uns meses, responde ao
obxectivo de “redefinir” os contidos de
ambos edificios, un proceso que xa se
abriu dentro do departamento de Cultura.
Do mesmo xeito organizaranse reunións,
mesas redondas e encontros sectoriais
con diferentes axentes culturais do país.♦

Durante o pleno para darlle nome a 25 novas rúas en Carballo, os concelleiros do PP
amostráronse en contra de que Manuel
María, Uxío Novoneira e Moncho Valcárcel fosen algúns dos titulares. Finalmente
optaron pola abstención e o acordo saíu
adiante defendido polo BNG e o PSOE.
Segundo os populares, aos que se lle aceptaron varias modificacións propostas, Uxío
Novoneira era un “defensor de independentistas” e Moncho Valcárcel unha significada figura do nacionalismo. Non tiveron reparo en que ao Doutor Mariño se
lle dese tamén unha rúa, pese a ter sido
responsábel local de Alianza Popular.♦
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Riveiro Coello
‘A literatura
ten que
inventar
a historia’

XAN CARBALLA

O

audiovisual galego non se conforma con funcionar
como un clúster que agrupa 226 empresas.
Segundo o seu presidente, Antón Reixa, un sector
que factura anualmente 120 millóns de euros e lles
dá traballo a 2.000 persoas precisa desenvolverse e crear un
ente autonómico que facilite a distribución e o financiamento
de películas, series e documentais feitos en Galiza. Na parte
creativa do audiovisual tamén terían cabida os candidatos ao

mellor autor teatral en galego dos premios Max de teatro que
se outorgarán o vindeiro 13 de marzo en Barcelona: Cándido
Pazó, por García; Eduardo Alonso, por Confesión e Gustavo
Pernas, por Paso de cebra. Outro nome, o do músico ourensán Anxo Barxa, soará moito durante todo este ano no certame ‘Compositores galegos na memoria’ que organiza o
Museo Macuf da Coruña. Conferencias, concertos e ciclos
adicados ao autor dignificarán o seu amplo legado cultural.♦
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Importante asistencia ao encontro
sobre a represión franquista en Pontevedra
Historiadores e vítimas rememoran a crueza da época
A.N.T.
A Casa das Campás ficou pequena para acoller ao público
que desde o día 23 ao 27 de
xaneiro acudiu ao ciclo “Memoria da represión franquista en Pontevedra” organizado pola Aula Castelao de Filosofía e a Universidade de
Vigo, o que demostra o interese da cidadanía na temática
que pode evocar este título.
Abriuse o encontro cunha primeira mesa redonda sobre a represión en Pontevedra de norte a
sur, e nela estiveron Manuel Igrexas, que se detivo na represión
exercida na comarca do Deza,
Bieito Alonso, un dos primeiros
historiadores que dedicou as súas
investigacións a esta temática e
que se centrou no Baixo Miño e,
máis en concreto, na zona tudense, e finalmente, Xoán C. Abal,
que falou sobre a comarca de Vigo. O día 24, Alfonso Álvarez
Gándara e Francisco Carballo,
falaron da responsabilidade da
xudicatura e da igrexa respectivamente. Carballo trazou as principais liñas de comportamento
“daquela igrexa” que tanto dano
fixo á cristiandade. O día 26 o investigador Dionisio Pereira levounos polas paraxes de terror da
Terra de Montes e polo sufrimentos das vítimas que aínda fica vivo na memoria; a intervención de
Xosé Álvarez tratou principalmente das investigacións que sobre a represión franquista se teñen realizado en Pontevedra.
A derradeira mesa redonda
volvía darlle a voz ás mulleres,
protagonistas desta historia, recollendo a idea daquela mesa redonda coa que rematara o Congreso do Exilio Galego, que se
celebrara tamén en Pontevedra

A viuva de Alexándre Bóveda, Amalia Álvarez Gallego, recolle o título de Fillo Predilecto de Pontevedra do alcalde Miguel A. Fernández Lores. Á dereita, a filla, Amalia Bóveda, terma da Medalla de Ouro da cidade durante un acto celebrado no 2002.

en xaneiro do 2001. Nesta ocasión na mesa estaban Mª Xesús
L. Escudeiro, Concelleira de
Cultura de Pontevedra, que abriu
o acto coa súa intervención na
que rescataba para a memoria a
represión sufrida polas mulleres
que permanecen aínda moito
máis no anonimato e case borradas da historia que as condena
moito máis ao seu papel de esposas, fillas ou nais. De seguido,
falou Mariví Villaverde autora
do libro Tres tempos e a espe-

ranza, que volveu denunciar
dunha maneira firme non só a
persecución que ela e a súa familia viviron, senón que conseguiu
pintar un cadro no que a barbarie
e a urdime do fascismo operou
en toda a colectividade. Emocionantes foron as palabras de Concha Nogueira que transmitiu ao
público a súa infancia e o drama
que a acompaña cando lembra a
despedida, que non podía comprender, da súa nai chorando por
que esa noite ía buscar a liberda-

de naquel bou “Eva”no que conxuntamente con outros oito homes, entre eles o pai das fillas, ía
atopar unha morte cruel, que denunciaría Rafael Dieste, nun fermoso texto publicado en Nova
Galiza e que Concha Nogueira
le emocionada. Finalmente,
Amalia Bóveda, filla póstuma de
Alexandro Bóveda rachaba o seu
silencio e dirixíase por primeira
vez ao público, cunha emocionante e breve intervención, para
que fose capaz de sentir a súa in-

fancia roubada (ver recadro).
No día 25 proxectouse o documental CCCV. CineClube Carlos Varela (1945-1980), dirixida
por Ramiro Ledo Cordeiro, e producida por NÓS (Productora cinematográfica Galega, S.L.), que
retoma o nome de “Nós” Cinematográfica Galega, dirixida de
fundada por Carlos Varela en
1975 e que trataba de incorporar,
tal e como figura nos seus estatutos, á cultura galega do fenómeno
cinematográfico en todas as súas
dimensións. Coas imaxes de Carlos Varela cóntase unha historia, a
historia das mobilizacións do pobo galego coas paisaxes da Baldaio, de Xove ou das Encrobas de
fondo, coas voces e faces dos e
das protagonistas dunha historia
en da cota empresarial, porque o
cine era a arte máis importante
para Nós, tal e como se ve nalgunha pintada entre tantas outras,
fermoso documento que nos fai
regresar ás orixes do re-nacemento popular do nacionalismo galego. Ramiro Ledo cóntanos a súa
propia historia, esa lectura que fai
das imaxes que Carlos Varela gravara en película de 8 mm. polo
país adiante.
A Aula Castelao elaborou
un manifesto final, dirixido ao
presidente e vicepresidente da
Xunta e o alcalde de Pontevedra do que recollemos no recadro os pontos principais.♦

Manifesto para reconstruír a historia
■ Que se revisen as inscricións,
iconas e nomenclaturas dos lugares públicos e se retiren as daqueles persoas
que non tiveron unha práctica social
adecuada aos valores cívicos e ás actitudes democráticas.

■ Que se revisen os xuízos políticos e os consellos de guerra celebrados
durante a represión franquista e se restitúa a honra e os bens materiais e morais confiscados inxustamente aos encausados e as súas familias.

■ Que se rescaten do río do esquecemento e se lles asigne unha presenza nobre nas nosas vilas e na nosa
historia a todas aquelas persoas que sufriron tortura e o axustizamento a causa do seu compromiso coa liberación

de Galiza, cos valores democráticos e
coa igualdade humana.
■ Que se deposite nos arquivos de
Galiza a documentación referente á súa
prácica social e se poña a dispor dos estudosos da nosa historia.♦

Lembranza do pai que non coñecín
AMALIA BÓVEDA
Donas e señores, amigas e amigos, queridas Mariví e Concha: cando Fernando Pérez, en nome da Aula Castelao e
da Universidade de Vigo, me invitou a participar nestas
Xornadas, case lle digo que non. Xa recusara a invitación
da Concelleira de Cultura, María Xesús, para participar
noutras xornadas celebradas no Pazo de Cultura de Pontevedra, por temer non estar capacitada para cumprir co papel que se me asignaba. O alento do meu irmán, Xosé
Luís, deume azos para estar hoxe con todos vostedes.
Eu son filla póstuma de Alexandro Bóveda. Funo,
e sono, durante toda a miña vida.
Eu nacín en Poio o 5 de xaneiro do 1937, despois
de catro meses do pasamento polas armas do meu pai,
así que nin el, nin eu, tivemos a sorte de coñecernos,
nin sequera de dármonos un bico. A miña infancia foi
boa até os oito anos, malia o tempo que tiven que estar
separada da miña nai que foi, curiosamente, destinada
a Cádiz, eu quedei coa miña avoa Lola.
Aos oito anos fun deportada a Madrid a un colexio,
internada. Eu non vivín nun campo de concentración,
pero asegúrolles que aquel colexio se asemellaba moito.
As monxas daquela eran coma sarxentos, moitas

peores que a Garda Civil. Aqueles anos foron moi duros, lonxe da familia, lonxe da miña nai, pois a maioría dos anos, trece son os que pasamos alí, non podiamos ver á nosa nai nada máis que no verán e pouco,
pois ela tiña que traballar arreo para que puidésemos
ter o necesario mentres estabamos con ela. A nosa estancia en Madrid era de outono até San Xoán, chegabamos a Pontevedra á noitiña coas fogueiras.
Durante anos tiven todo isto gardado e esquecido na
miña memoria para non recordar aqueles tempos, hoxe
tiven que convocalos para poder transmitir estas experiencias. Tiven malas e boas naqueles anos. Recordo con
exactitude unha ocasión, na que sendo moza, visitou o
noso colexio o Xeneral Franco, e as monxas pecháronnos a oito mozas nunha cociña vella, até moito tempo
despois non me din conta. Que poderiamos facer, contra
el, oito mozas roxas, como así nos chamaban? Despois
de tempo, decateime que ser filla de Bóveda era como
ter a peste, pouco a pouco isto foi esvaecéndose, e agora penso que ser filla de Bóveda é ter moita responsabilidade, ao mesmo tempo que a mellor herdanza.
Onte, ao saír de Caixa Galicia, de facer encaixe de bo-

lillos cunha compañeira, ela preguntoume se xa estivera
polo alto do grupo escultórico, que hai pouco se inaugurou
na Praza de San Xosé. Eu contesteille que non, pero que
me daban ganas de subir e facerme un retrato no colo do
meu pai e, dese xeito, podería dicir que por fin estiven fisicamente ao seu carón e penso que el tamén o ía sentir.
Para rematar este deslabazado relatorio, quixera dicir
algo: hoxe Alexandro Bóveda ten unha fundación que leva o seu nome, foi nomeado Fillo Predilecto da Provincia
e do Concello de Ourense; Fillo adoptivo dos Concellos
de Pontevedra e de Poio e, igualmente, da provincia de
Pontevedra. Na súa memoria erixíronse monumentos en
Pontevedra, Poio, O Grove, Ponteareas,... e en máis de sesenta concellos de Galicia. Toda a miña familia e mais eu
estamos fondamente agradecidos por todo este recoñecemento, mais desexo engadir que en todos eses lugares, en
cada concello, en cada vila, en cada aldea da nosa Galiza
quedan moitas mulleres e moitos homes por lembrar, por
redescubrir, por recibir o desagravio polo escurantismo ao
que aínda seguen estando sometidas e sometidos.
Para todas e para todos, o meu cariño eterno. Moitas grazas.♦
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Mª Vitoria Moreno.

O VII Salón
do Libro
Intantil
pontevedrés
adicado
á natureza
A.N.T.
Entre o 5 e o 11 de febreiro
vaise celebrar no Pazo da
Cultura de Pontevedra unha
nova edición do Salón do Libro para os máis novos que
desta volta toma como eixo
temático “A Natureza”. Os
organizadores queren adicarllo aos autores e ilustradores/as “que coas súas creacións convidan a disfrutar e a
valorar o patrimonio natural,
como ben da humanidade”.
Seguindo o costume de homenaxear a un autor, desta volta
a protagonista será a recentemente finada María Victoria
Moreno.
A estrutura do Salón inclúe
até trece exposicións. A natureza dos sentimentos (María
Victoria Moreno), Paisaxes
Mínimas (Alumnado de Belas
Artes), Non hai color (Pablo
Amargo), A contar ovellas
(Kiko da Silva), Contando con
imaxes (Noemí López ), A palabra viva (Manuel María),
Obradoiro de madeira (Rodríguez Moxón), Cousas da naturaleza (Máislibros), A natureza do Merlín (Xerais), Palabra
crocodilo (OQO Editora),
Plantando libros (AGPI), Contamos coa natureza (Mostra de
traballos escolares).
Aínda que o Salón propiamente dito, con espazo de
venda e mostra de libros remata o 11 de febreiro, as exposición permanecerán abertas até o 3 de marzo e o Salón
oferece visitas guiadas aos
colexios entre o 20 de febreiro e o 3 de marzo.♦

A Nosa Terra reforza coa serie Animaliños
a súa aposta polo público infantil
A.N.T.
A serie Animaliños, pequenos libros para os máis pequenos, concebidos e dibuxados por Mon
Daporta, reforzan unha aposta de
Edicións A Nosa Terra de libros
dirixidos aos máis pequenos e
nos que a temática da educación
ecolóxica é un dos puntais.
Mon Daporta é autor, xunto
a Adela Leiro, dun importrante

catálogo de libros de divulgación, algúns deles como a serie
de Animais Domésticos, dirixíronse especificamente ao público máis novo, sempre cunha
orientación divulgativa.
Coa nova serie aumenta un
catálogo infantil no que a aposta principal da editorial está
constituída polos personaxes
dos Bolechas, ideados por Pepe

Carreiro, que contan cunha serie específica “Os Bolechas
descubren a natureza”, que
contan xa con nove títulos. A
serie procura dar a coñecer os
diferentes ecostistemas e os espazos naturais galegas.
Sen embargo hai que remitirse aos vinte títulos que o debuxante Carlos Silvar publicou
a mediados dos anos 90 baixo o

título “A Nosa Natureza” para
lembrar o inicio deste catálogo
que despoiis se continuaría, cos
títulos de “Pinta e colorea”. Cadernos de Medio Ambiente ou
moitos dos títulos da Enciclopedia Temática Ilustrada. En total
o catálogo de Edicións A Nosa
Terra relativo ao medio ambiente e os lectores máis novos
achégase ás cen referencias.♦
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Bamako

Do difícil que é amar e ser amado
Luís Rei Núñez publica Toda a vida
Título: Toda a vida.
Autor: Luís Rei Núñez.
Edita: Xerais.

“Así que as historias só poden
contar anacos de vida ou, ao
sumo, vidas enteiras que non
son nada máis ca anacos de
mundo. Por
iso os autores
han torar ese Os
continuo do sentimentos,
mundo entre as
un inicio e un emocións,
desenlace”. A son o seu
cita recollé- centro,
mola da páxi- sen
na 346 da última novela de desatender
Rei
Núñez, de todo
Toda a vida”, a vertente
xa próximo o social.
remate, fin,
nun momento
proclive á reflexión sobre a
creación literaria. E dá unha
idea ben cabal, xustifica, o proceder narrativo do autor nas
páxinas precedentes. Unha idea
que van completar outras palabras de máis adiante, apenas
unha liñas mais xa na páxina
seguinte, onde se le: “a través
da linguaxe no tempo, quixen
curarme en saúde comezando
nun final que é un principio”.
Aínda que a reflexión está posta en palabras dunha personaxe, Camilo, que é pintor, ben
sabemos todos que os escritores falan nas voces dos seus
personaxes, de xeito que o lector sabe que esas palabras tamén son aplicábeis á historia
que se está lendo. Porque todas
as historias son, finalmente e
aínda que non o pareza posto
que están configuradas con
acontecementos distintos, todas son a mesma historia, a historia que escribe a necesidade
de amar e ser amado e que ambas manifestacións coincidan
no tempo e perduren nel. Porque “... na vida só hai un amor
que a xustifique...” (280). Mais
“...vivir é acatar o deber e elexir...” (356). E non sempre estamos preparados para decidir
xa; e, se cremos estalo e moito
peor se non é así, pode que
erremos ou que optemos por
unha solución que o tempo demostrará como pouco satisfactoria. E pode que cando por fin
realizamos a escolla definitiva,
cando accedemos á luz acesa
do amor que deslumbra, pode
que non esteamos en condicións de vivilo en plenitude,
senón agachadamente, traidoramente.
No discurso lembra o autor
Os amores difíciles (de Italo
Calvino). E é lóxico porque para os amores que aquí se presentan pocos cualificativos son
tan apropiados. Tanto no caso
do amor extraconxugal e comprometido de Telmo e Mar
Deus, como no do amor, tamén

Luís Rei Núñez.

infiel mais descomprometido,
de Caetana e Camilo; os dous
eixos sobre os que se constrúe
a trama da novela. Evidentemente son moitísimas as diferenzas entre ambas escritas,
aínda que certas concomitancias a acheguen, entre elas a incomunicación, as dificultades
da comunicación como obstáculo para que as relacións cheguen a bon porto... inclusive
aquela pasaxe na que Mar per-

de a parte de abaixo do biquini.
Mais, caso de querer procurarlle referentes á novela, nós propoñemos que non se esquenza
a Segunda convocatoria, de
Xosé Antonio Perozo, no concepto xeral da obra e no máis
particular daqueles relatos de
Perozo que tematicamente están máis próximos da novela
de Rei Núñez. Porque o que
aquí se nos entrega non é outra
cousa que, tamén, segundas
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oportunidades. Tanto Telmo
como Camilo optaran en primeira instancia por Tina e Lola, antes da revelación de Mar e
Caetana.
Isto é o que se nos conta en
Toda a vida, novela das que se
din de longo alento, cun deseño
editorial no que consta de catro
partes, cada unha delas baixo o
nome da cadansúa personaxe
principal (Mar, Telmo, Camilo
e Caetana aínda que o protagonismo de Caetana, na cuarta
parte, non é tan notábel como
os de Mar, Telmo e Camilo.
Unha novela na que se bota
man frecuentemente do fragmentarismo, máis acusado nalgunha das partes e sempre presente. O cal vén moi ben para
dotar de axilidade o discurso;
mais non é única arma, Rei Núñez conduce ben a linealidade
da acción, linealidade na que
sabe atopar tempo e lugar tamén para a reflexión, que nunca aparece forzada, sempre é
pertinente e interesante. O que
xa non axuda tanto é o feito de
que, con frecuencia, non é doado de todo identificar as personaxes. Certamente, isto obriga
a pensar o lector, o que sempre
é positivo, mais nunha novela
de tanta extensión tamén cómpre medir ben o cansazo que
provoca.
Despois dun inicio, no cal o
que vimos de comentar se nota
especialmente, o ritmo lector, e
con el a novela, gañan pulso,
loxicamente, pois o lector conta xa con máis datos que o axuden na identificación e posúe
meirande dominio da historia.
Unha historia case circular, todo inicio é en si un remate,
mais non exactamente, non
mimeticamente, o círculo nunca é exacto; moi sentimental,
pois os sentimentos, as emocións, son o seu centro, sen desatender de todo a vertente social, xa que abarca boa parte do
século XX. Contada por un narrador que cede a súa voz ás
personaxes, que o narrador, ese
ser invisíbel, tamén é unha personaxe, fusionándose algunhas
veces en exceso, pois chega a
contaminar a voz das personaxes, facéndolles poco críbeis os
parlamentos. Contada tamén
nun estilo no cal o coloquialismo ten un papel moi importante. Que quere achegar o discurso ao lector mais que tamén remata por tinguilo en exceso.
Neste aspecto a novela agradecería meirande variedade, o
que conlevaría o uso dunha língua máis rica.
É polo demais, unha novela
moi lexíbel. Custa, se cadra,
entrar na historia, facerse coas
personaxes. Mais unha vez feito ese sacrificio, o lector non se
arrepentirá.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Palabra de crocodilo, de Iván
Suárez, é a adaptación ao galego
dun conto popular de Burkina
Faso, con ilustracións do propio
autor. Bamako é un neno un tanto inxenuo que acepta
axudarlle a
un crocodilo a chegar
á auga. O
réptil, habelencioso,
convence o
cativo para
que se achegue máis e máis ás súas poderosas fauces. Edita Oqo.♦

Merlíns
Xerais publica tres novos
títulos da colección ‘Merlín’.
Fantasmas no corredor, de
Agustín
Fernández
Paz, con ilustracións de
Óscar Villán,
fala do medo á
escuridade e da
capacidade do
humor para disolver calquera
temor. Eu conto,
ti cantas…, de
María Vitoria Moreno, con
ilustracións de Manolo Uhía, reúne tres
contos en verso.
¿Quen me quere adoptar?, de
Fina Casalderrey, ilustrado por
Mª Fe Quesada, conta a historia
de Manuel, un vello que busca
unha familia que o adopte.♦

Contos espesos
Historias de animais, de nenos
e lugares misteriosos, até formaren 27 historias para tomar
a sopa,
inventadas
por U.
Wolfel e
ilustradas por
Bernasconi.
Contos que se
len dunha bocada, capaces
de excitaren a
imaxinación
dos máis
pequenos, tan bos para ler como para seren lidos. Edita Kalandraka.♦

Que duro é ser
vello!
Xabier López López conta en A
vella quenlla perde os dentes a
historia dun depredador dos
mares, que fora terríbel cando
mozo, temido por toda a fauna
oceánica, que ten
que
adaptarse a
unha nova
vida de falta
de respecto
e burlas porque ficou
gorda e fanada. Mais a
quenlla ten un bo amigo, un
polbo mañoso, que vai preparar
unha ferramenta fantástica.
Edita Rodeira.♦
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O Ollo Público
Revista das Artes
Nº 13. Decembro 05 - marzo 06. Prezo 3 e.
Dirixe: Fernando Vilaboa.

A sección de literatura inclúe
dous relatos de Miriam
Sánchez Moreiras. Fernando
Vilaboa critica o filme
Oliver
Twist. En
fotografía
publícanse
as obras da
serie ‘Vida e
morte das
estatuas’, de
Victoria
Diehl.
Dolores Villaverde analiza o
modelo de autorretratos de
Eugenio Granell. Inclúese un
fragmento do guión da película Liste, pronunciado Líster,
de Margarita Ledo.♦

Latexo
Nº 53. Decembro 05.
Dirixe: Luís López.
Edita: Ureca.

A publicación da Unión
Recreativa de Empregados de
Caixanova dá conta de
diversos aspectos da
actualidade. Tomás de Novoa
analiza a actualidade filatélica
no ano do
Quixote.
Isabel Fernández fai
un percorrido por Viena. Tato
Barbeito
achégase a
Allariz. Chari Seguín
conta como
se degusta unha grellada de
peixe en Ourense. Miguel Soto explica as virtudes e
historia das plantas
aromáticas. Eduardo Marzoa
recorda a Grohcho Marx.
Henrique Pérez fai dúas receitas de repostería: brownys de
chocolate e torta de trufa.♦

Entrevistas MC
Nº 1.
Dirixe: Avelino Tavares.
Edita: Mundo da Canção.

Nesta publicación recóllense
as primeiras dezanove
entrevistas que se publicaron
na revista Mundo da canção
entre o 1970 e o 1984. Teresa
Horta entrevistou a Filarmónica Fraude, Rui Mingas; José
Viale Moutinho, a Manuel
Freire e Joan Manuel Serrat;
Vieira da Silva, a Adriano Correia e Fernando Tordo; Mário
Correia, a Carlos Puebla, a
Daniel Viglietti, Sérgio Godinho, Ángel Parra,
Vitorino,
Luís Cília,
a Manuel
Gerena, a
UHF e
Fausto;
Viriato Teles,
a Carlos do
Carmo e José
Mário
Branco; Sérgio Ferreira, a Carlos Paredes; e Daniel Viglietti,
a Chico Buarque.♦

Jaureguizar maduro
Cabaret Voltaire repasa o século XX cun estilo irónico e áxil
Título: Cabaret Voltaire.
Autor: Jaureguizar.
Edita: Galaxia.

Pertencente á nova xeración de
narradores, Santiago Jaureguizar é por meritos propios unha
realidade do panorama literario
galego. Non cabe xa falar de
promesas, ten unha obra o suficientemente extensa e de estilo
definido, o que lle permitiu fuxir de etiquetas como as que se
lle puxeron no pasado, caso da
de “bravú”. Hoxe só cabe falar
dun escritor que combina a súa
tarefa de xornalista co exercicio da literatura.
Comezaba Jaureguizar a
súa andaina no mundo das letras contra o 1995, con dúas
obras ben distintas, Todo a cen,
unha road-novela áxil e directa, case cinematográfica. A segunda, Fridom Spik, abriu fenda na literatura galega coa modernización do mundo rural.
Editada na xa desaparecida colección ‘Ferros’ de Xerais que
dirixía Cid Cabido e que foi
berce e acubillo de narradores
que tiñan outras inquedanzas
expresivas e que polo xeral non
cabían noutras colecións máis
normalizadas.
Cabaret Voltaire, a súa última novela, é a consolidación
dun estilo narrativo que empezaba coa Breve crónica da clase obreira e Casa Skylab. Agora, esta nova obra está estuturada en tres actos. No primeiro

semella que nos vai levar por
unha novela de xénero de intriga abeirada ao Cable inglés de
Xosé Antonio
Moreno. Mais Aparecen
o certo é que o
retratadas a
autor se desmarca desgui- emerxente
do deste vieiro maré nazi,
e móstranos o a queima
que vai ser a de libros,
novela, convi- a fame da
vencia entre a posguerra
historia e a limundial,
teratura, na que
o elo entre as a guerra
tres partes é a fría, a
historia
de espionaxe,
amor
entre a
Kurtz, nidia re- emigración.
ferencia a Joseph Conrad e
O corazón na escuridade e a
serea Nuria que percorre o século XX dende Ribadeo até
Berlín e volta a Galiza de novo
para rematar a súa vida. Ao
longo das páxinas de Cabaret
Voltaire aparecen abondosas
referencias pictóricas, arquitectónicas, artísticas, cinematográficas e literarias que lle
dan un senso unitario aos
acontecementos históricos narrados, todo iso contado con
ironía e senso do humor no que
se retratan os abusos de poder
e as miserias que soportaron os
homes.
En Cabaret Voltaire aparecen retratadas a emerxente maré
nazi, a queima de libros, a fame

Jaureguizar.

da posguerra mundial, a guerra
fría, a espionaxe, a emigración,… acontecementos que colocan o lector nunha posición ac-

tiva diante da novela encamiñándoo polo vieiro da reflexión.♦
XOSÉ FREIRE

Comarca de narradores
Os escritores de Tabeirós-Terra de Montes escolmados
por Carlos Loureiro
Título: Narrativa Contemporánea Tabeirós-

Terra de Montes.
Coordinador: Carlos Loureiro Rodríguez.
Edita: Fervenza.

De entrada antóllase arriscado
facer unha antoloxía de narradores circunscrita a unha zona
tan limitada como é a comarca
de Tabeirós-Terra de Montes. O
primeiro atranco sería conse- Consagrado
guir agrupar s ou non,
unha restra de
textos
que os autores
cumpran cun desta
mínimo de ca- antoloxía
lidade esixíbel cumpren
para seren pu- cun mínimo
blicados. Aín- de
da que algúns dignidade.
pensen que polo feito de tratarse dunha
coletánea de textos comarcais
non implica que sexan excesivamente potentes, o certo é que

publicar algo implica un grao
de responsabilidade importante. Non todo é susceptíbel de
ser dado ao público.
Carlos Loureiro debeu ter
claro que na zona de Terra de
Montes tiña campo e naradores
para expoñelos no mundo editorial e, de entrada, non quedan ao
pairo. Deféndense ben soíños
coas narracións que nos deixan
para regalía dos que buscamos
narradores novos, sen demasiada proxección momentánea, pero que apunten maneiras. Consagrados ou non, os autores desta antoloxía cumpren cun mínimo de dignidade. Aínda habendo de todo a media é aceptábel.
Xa dentro desta media, a
heteroxeniedade dos textos fai
que a lectura sexa moito máis
entretida. Autores novos, menos novos, autoras sacadas do
anonimato que teñen a oportunidade de postularse de cara ao
interese de editoriais interesa-

das en novos valores, dannos
perliñas de xeito.
Pero que é co que nos podemos atopar? Pois de todo.
Dende narracións de clara tendencia kafkiana como é o estupendo “Maternidade III” de
Xosé Andrés Fernández Castro; narracións co sempiterno
tema bélico, os máis, que fan
ver como a Guerra Civil é un
dos recursos temáticos máis recorrentes na nosa literatura. Tamén hai textos de xénea humorística como o “Caipirinha” de
Xosé Luís Bouzas Millán ou
verdadeiras paifocadas como
as dun tal Francisco Rozados
Rochi que pretende ser culto e
queda en aspirante a pedante.
Se, como acabamos de dicir, é certo que hai algunha coadeira que se mete na tónica
xeral da antoloxía, non podemos facer máis que animar os
autores deste libro de gran valor a que sigan na teima litera-

ria. Fronte a antoloxías, non
necesariamente narrativas, que
baixo o apoio de grandes editoriais e coa etiqueta de coller todo un século de literatura onde
entran clásicos e, polo tanto hai
unha marxe de manobra importante, quedan feitiñas unha desgraza polos erros de vulto que
o antólogo comete, esta antoloxía ten o duplo valor de ser
moito máis limitada no tempo e
no espazo, pero moito máis
elaborada e traballada conseguindo reunir uns textos de valía. Nótase que Carlos Loureiro
coñece o campo no que se move. As nosas benzóns ás xentes
de Terra de Montes que poden
presumir de teren moi dignos
escritores entre os seus veciños. Que ninguén pense que esta antoloxía é unha trapallada
localista. Espreme os recursos
cos que conta.♦
HÉITOR MERA
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Choque de culturas
Crash pescuda na dificultade de convivencia entre etnias nos EE UU
Título: Crash.
Dirección: Paul Haggis.
Intérpretes: Matt Dillon, Thadie Newton,

Sandra Bullock, Don Cheadle, Brendan Fraser e Ryan Phillippe.

Paul Haggis, director coñecido
por estas paraxes máis na súa faceta de guionista (foi candidato o
ano pasado ao
óscar por Mi- Crash entra
llion Dollar
Baby de Clint nas tripas
E a s t w o o d ) , do xigante
ofrécenos neste americano e
seu último fil- disecciona
me todo un ale- os seus
gato en contra males, os
do racismo nos dun país
Estados Unidos. Seguindo moderno e
o esquema de desenfilmes como volvido:
Vidas cruzadas, intolerancia,
Grand Canyon incomou Magnolia, prensión,
Crash é un frustración,
compendio de
historias cruza- soidade...
das, que neste
caso teñen como motor un accidente de tráfico
a partir do cal se fai un flashback, no que os personaxes atópanse e desatópanse nunha cadea
de casualidades até a colisión física e psicolóxica final.
Configúrase así todo un remix de razas en diferentes posicións sociais; afroamericanos,
brancos, hispanos, iranianos,
asiáticos, musulmáns..., que
serven para ilustrar os conflitos

raciais en Los Ángeles, urbe
tomada como referencia de todos os Estados Unidos pola súa
variedade étnica e a violencia e
inseguridade existentes nas súas rúas. É a outra cara dunha
cidade cosmopolita e glamourosa, que xa fora retratada anteriormente con esa descarnada
visión en filmes coma Un día
de furia, de Joel Schumacher.
A pesar de non chegar ás alturas dun Robert Altman, e de ser
un máis acertado guionista que
realizador, Haggis revélase coma

un bo director de actores, algo
non moi difícil cun plantel de intérpretes entregados que amosan
como un bo guión pode chamar a
atención e levar a arriscarse en
roles máis ou menos agraciados a
actores encasillados noutro tipo
de rexistros ou en papeis máis
comerciais. Caso máis sobresaínte é o de Sandra Bullock, que se
desmarca dos seus habituais papeis ñoños e insulsos, para configurar unha curta pero moi destacábel intervención.
Este é un filme onde ade-

mais nada é o que parece. Nun
xogo de duplos fondos que os
afastan da da interpretación plana, os personaxes teñen multitude de matices que alteran a percepción do espectador, non hai
bos nin malos, as cousas non
son brancas ou negras. Todos
sen excepción sofren unha evolución ao longo do período de
tempo que abarca a película,
que non é máis que un día. Dáse unha inversión de roles,
aqueles que nun principio parecían bos non o son tanto, os que

asemellaban ser malvados redímense. No espectador créanse
emocións encontradas, é imposíbel querer ou desprezar calquera destas almas perdidas, espellos das debilidades humanas.
Crash entra nas tripas do xigante americano e disecciona os
seus males, os dun país moderno
e desenvolvido: intolerancia, incomprensión, frustración, soidade... É a alienación do ser humano nunha sociedade dominada
por unha política de relacións
que se estreitan conforme se ascende de extracto social, pasando da desesperanza dos baixos
fondos á corrupción das altas
esferas, todo impregnado dunha
acomodaticia e soterrada resignación. Éntrase nun círculo vicioso de mentiras, resentimentos e ira. Porque o ser humano é
o único responsábel da existencia do racismo, alimentando a
autocompaixón e o odio polo
diferente. Tanto nas minorías
coma nas maiorías étnicas, xeración tras xeración hérdanse os
conflitos e as xenreiras nunha
espiral que parece non ter fin. E
iso é o que Haggis pretende recalcar coa súa película, incidindo nunha situación tras outra,
amosando que a fascinación dos
inmigrantes polo soño americano tópase pronto ou tarde coa
crúa realidade, aínda que tamén
deixe nalgún momento, moi
breve, un pequeno resquicio para a esperanza.♦
SABELA PILLADO

Imaxes do país
Xurxo Lobato radiografa Galiza desde o ar
Título: Galicia camiño celeste.
Autor: Xurxo Lobato.
Lugar: Fundación Caixa Galicia, Ferrol. Até

o 5 de febreiro.

Xurxo Lobato (A Coruña,
1956), é un fotografo de sobras
coñocido, non só polos seus traballos en revistas e periódicos e
polos seus premios senón porque calquera que teña asisitido a
algún acto, queira político, social ou cultural, en calquera lugar da Galiza alí está Xurxo Lobato, buscando a fotografía.
Foi premio Fundación Ortega e Gasset no 2003, por unha
fotografía convertida en verdadeira icona do afundimento do
Prestige. Ten obra de seu en multitude de museos.
A exposición que presenta
na sala da Fundación Caixa Galicia de Ferrol, baixo do título
Camiño celeste, despois de recorrer todas as cidades da Galiza, ten como característica o ser

unha serie de fotografías feitas
dende o aire. E segundo, quere
definirnos a Galiza dende o seu
asentamento, o xeito que temos
os galegos de habitar o territorio así como o traballo no mar,
no agro e na industria. O suxeito da exposición é a Terra. O
home galego non aparece. Quere definir a Galiza dende o seu
territorio e dende a súa cultura
manifestada no xeito de traballar a terra e o mar. Só presenta
a figura humana para definir o
Camiño a Compostela ou como
componente do caiúco desde
onde arrinca a ameixa. Neste
traballo, reflecte como o home
vive e traballa unha terra que
chamamos Galiza.
Esta colección de fotos ten
un moito de traballo científico
e sobre todo moita arte. A súa
vea artística está moi influída
polos seus estudos de Historia
e Xeografía da Galiza, que cursou en Compostela. Porque se

algo busca Xurxo Lobato nesta
definición de Galiza dende o
aire é mais que presentárnola
como algo bonito ou de postal,
senón a Galiza como se ve, Quere
pero visto polo ollo de un definir
a Galiza
artista..
A Galiza dende o
castrexa, re- seu
p r e s e n t a d a territorio e
polo castro de dende
Baroña ou o a súa
de Viladonga,
anticípanos o cultura
que é unha al- manifestada
dea actual da no xeito
Galiza ou un- de traballar
ha vila como a terra e
Allariz,
e o mar.
mesmo como
cidades medievais, Tui,
Betanzos… Nas fotos non só
nos presenta uns poboamentos,
senón que nos está ensinando

como se poboa o territorio, cos
seus acertos e cos seus desastres. Pero Lobato búscalle a
contraluz que nos suxire a ría
ferrolá, ou os tellados da vila
alaricana.
Tamén nos presenta a natureza en estado puro. Sen engádegas. A neve, a néboa, e os
cantís da costa atlantica ou
cantábrica. Pero os rochedos
son fotografiados ben buscando a dirección dos empuxes
tectónicos da terra en formación, ou ben busca a man do
home que, como se da firma
dun escribano se tratase, baixa
polo rochedo do faro das Cíes
a xeito de signo en cimento en
contraste co granito da illa.
E os xeitos de traballar a Galiza rural no seu aproveitamento
na Ribeira Sacra, para poder
aproveitar os viñedos. Ou o xeito de traballar o mar, dende o
tradicional até o mais moderno
de bateas ou piscifatorías. Neste

apartado é onde mais partido lle
saca Xurxo Lobato á fotografía,
pois trata de fotografar a auga
como se da ardentía se tratase,
dando uns reflexos prateados
que contrastan cos verdes da
paisaxe. Ou realiza unhas fotos
que lembran a pintura abstracta,
feita a base de campos de cor,
ou da pintura neoplasticista.
A Galiza industrial aparece
en imaxes caracterizadas por
unha das notas típicas da arte
actual, como é a repetición.
Así os parques eólicos, os containers, os coches…
Unha nación non só se
manifesta no idioma ou na
súa economía. Tamén no xeito de habitar o territorio, un
pobo manifesta a súa identidade. De aí a importancia que
ten o traballo que presenta
Xurxo Lobato. Galiza definida en imaxes.♦
XESÚS L. PIÑEIRO
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Casas Baratas parece cubrir
unha necesidade de autobiografarse pero mantendo unha distancia literaria.
Para a idade que teño sería
pretencioso facer unhas memorias, pero hai algo diso porque a
través destes relatos vou construindo con pequenos retallos a
miña biografía. Hai uns anos tiña
escritos dous dos relatos e o meu
editor, Carlos Lema, propúxome
completalos. A idea nucléase
arredor das Casas Baratas, que é
un lugar da miña infancia e en
todos os relatos vou buscando o
humor, o tratamento paródico da
anécdota e despois vou á procura do sorriso do lector. Alguén
dicía que para que alguén resistise a nosa biografía tiñamos que
rirnos de nós mesmos.
Despois de varias novelas
estes contos cortos, a que fin responde o seu proxecto creativo?
Doulle moitas voltas aos
proxectos. Sempre pretendo que
toda a miña obra se retroalimente, sobre todo desde A Quinta de
Saler que deu pé As rulas de Bakunin, o personaxe de Xesus Paradela que protagoniza outras
obras e unha novela que estou a
escribir agora. Está dentro desa
gran obra que quero escribir sobre metaliteratura, que sexa unha constante retroalimentación.
Góstame tamén crear un espazo
físico, máis ou menos amplo, no
que todos os meus personaxes
se esteñan encontrando, independentemente de que todas as
obras se poden ler con autonomía. Pasa tamén en Casas Baratas na que os relatos poden lerse
soltos ou como unha novela porque máis que espazo físico as
casas baratas son tamén un personaxe dun lugar concreto, desta volta Xinzo, pero podía acontecer noutro lugar.
Manéxase nuns cantos espazos xeográficos definidos
sexan o Couto Mixto, Culleredo, A Limia, Cuba,... sempre lugares coñecidos seus?
A miña literatura está moi
pegada á terra que habito. Pola
vida itinerante que tiven sempre
escribín sobre eses lugares porque é un xeito de vivilos tamén
literariamente. O espazo mítico
do Couto Mixto ten unha importancia esencial pero tamén está o
Barbanza, onde vivo, e é tamén
parte desa cartografía da alma
que se vai formando pouco a
pouco a miña obra. Ás veces teño a sensación de que se funden
memoria real e literaria, e cando
volvo a Culleredo parecéceme
que estou nos espazos de As rulas de Bakunin, deixándome levar pola miña imaxinación hiperbólica chego a pensar que como os meus personaxes tamén
eu vivín a II República.
Nas súas obras paréceme
que hai como un intento de saldar contas coa historia ou tamén un afán de usar a novela
para dar a coñecer o pasado. É
un risco ou unha necesidade?
Penso que é unha necesidade
porque a memoria sempre é
principio e hoxe segue a ser un
acto restitutorio e de rebeldía.
Creo que algunhas partes da nosa historia tenden a borrarse nesta sociedade democrática e de
progreso que vivimos. Teño a

Antón Riveiro Coello
‘A función da literatura non é contar
o que foi senón inventalo’
XAN CARBALLA

“Non me fai moita graza iso de que me digan que son novelas moi cinematográficas, pode que sexan os códigos do audiovisual os que esteñan xa instalados de
maneira radical en todos nós”. Antón Riveiro Coello (Xinzo de Limia, 1964), ven
de sumar con Casas Baratas (Galaxia), un novo título á súa xa sólida obra que
inclúe algúns dos máis importantes éxitos da nosa literatura nos últimos anos.

XAN CARBALLA

sospeita de que había unha manipulación e que a literatura pode atopar a respiración da historia real, humana. A función da
literatura non é contar o que foi
senón inventalo, ás veces incluso contando o que nos gostaría
que fose. Ese carácter ilusorio
tamén nos pode axudar a coñecer o pasado.
O secreto familiar parece
un fío condutor, un gancho
moi adecuado por exemplo
na Esfinxe de Amaranto ou en
A historia de Chicho Antela.
Unha das cousas máis importantes para o escritor é poñerse no lugar do lector. Ás veces é difícil, pero si me gusta
que sexa cómplice e a intriga e
os segredos, os misterios que tiran de nós, son maneiras de vinculalo, porque a construción da
novela remátana eles. Non sei
de onde me vén, se das lecturas
ou da querencia polo cine, pero
desde logo a intriga é elemento
principal dos meus libros e imponse por riba da miña vontade.
Crear expectativas xurde en min
como algo natural.
Tamén é moi das súas

obras manter dúas accións en
paralelo e que crean a ansiedade de esperar que se crucen para resolverse.
A crítica e os lectores cos que
falo valoran positivamente a
construción das miñas novelas.
Creo que para que se manteñan
solidamente tes que usar unhas
técnicas, que no meu caso penso
que é da miña propia maneira de
razonar, que me leva a esas construción en diversos planos e voces. É un risco porque tes que
convencer ao lector da verosimilitude desas voces narrativas diferentes, pero góstame crear esa
diversidade e que se vaian unindo como un crebacabezas. Penso
que é unha maneira de que o lector se sinta partícipe e construtor
tamén da obra, un traballo que eu
trato de que non sexa arduo pero
que obriga a manter a tensión
creativa da lectura.
Cal é o seu secreto para
usar un galego de grande riqueza léxica, sen aparentes
renuncias, e cunha facilidade
de chegar ao lector e permitirlle avanzar sen tropezos?
O meu secreto é a herdanza

marabillosa, máis que dos meus
pais dos meus avós. Miña avoa
ten noventa e dous anos e aínda
está na casa. Creo que teño un
ouvido fino e a ela débolle, máis
que a Otero Pedrayo ou calquera outro escritor, toda a miña
lingua, esa “lingua habitada”
que di Rei Ballesteros. Escribo
con naturalidade porque é un
galego que teño dentro, que escoitei de pequeniño, e que é o
mellor herdo que teño. Esa naturalidade penso que se transmite, e axiña se detecta na fraseoloxía, no léxico… pero iso non
significa que sexas mellor ou
peor escritor.
Ademais de natural resulta singularmente comprensiva a pesar da diversidade,
que lle din os lectores sobre a
lingua das súas obras?
Non hai queixa sobre a lingua, pero é certo que igual que
para nós pode ser máis complexo ler algunhas obras, por
exemplo, de Otero. De todas as
maneiras sen renunciar a nada,
sempre miro o contexto, de maneira que o lector tire os significados sen necesidade de recu-

rrir ao dicionario. Penso que é
unha función nosa usar a lingua
ben e facelo para comunicar,
non para mostrar erudición.
Non lle gosta que se fale
de que a súa é unha narrativa
cinematográfica, e non será
que hai máis que unha escrita unha lectura cos códigos
do audiovisual?
Pode ser. Desde hai moito
tempo a literatura compite con
outros soportes, como é o caso
do cine. Cando chegou a fotografía tiroulle á pintura a obriga
de retratar, pero aínda que os temas podan ser comúns, son maneiras diferentes de contar as do
audiovisual e as da literatura. Por
iso unha das tendencias neste século é a metaliteraria, que non
importe tanto o que se nos conta
que como a historia se vai transformando en escrita. Eu tiro
moito para ese camiño, pero pode que os códigos do audiovisual
esteñan xa instalados de maneira radical en todos nós. O certo é
que non me fai moita graza iso
de que me digan que son novelas
moi cinematográficas, porque o
lector ten que dibuxar os personaxes dentro de sí, e se llos das
xa moi perfilados parece que
queres darllos dixeridos.
Insistindo nisto, hai proxectos de levar as súas obras
a outros medios?
As rulas de Bakunin escollérana hai anos porque pensaban
que era moi axeitada para o cine,
pero cara de facer. Non é algo
que me preocupe pero é verdade
que penso que algunhas darían
para facer boas películas. En todo caso eu escribo novelas.
Vostede participa activamente en proxectos culturais, é
unha obriga que se impón como cidadán ou como escritor?
Os escritores temos a nosa
función social escribindo, pero
estamos na realidade. O mundo
pódese cambiar e temos que intentalo. Barbantia é un dos proxectos nos que puxen máis ilusión. Aquí somos unha península con 120.000 habitantes, unha
pequena cidade, e moitas persoas que traballamos en diferentes
aspectos da cultura estabamos
dispersos en cadanseu concello.
Decidimos organizarnos e hoxe
somos mais de douscentos socios, que colaboramos cos concellos, facemos presentacións,
concertos, exposicións,… facemos de plataforma para os artistas de aquí e traemos xente de
fóra. Entendérono ben os oito
concellos do Barbanza e rómpense as barreiras locais.
Nas portadas dos seus últimos libros sae abrazado á
guitarra. A música é unha vocación frustrada?
Cando presentamos o último libro, o poemario Limiaiaé,
púxenlle música a tres poemas e
interpretounos Sonia Lebedynski, a cantante de Fía na Roca, e
foi un éxito. Para min a música
é arte máis sublime e sempre
quixen ser músico. Penso que o
fago ben porque desde pequeniño os meus pais leváronme a
clases de guitarra e na vida adiqueille máis horas que á escrita.
Xa non estou en edade… pero
se alguén quere teño varias ducias de cancións para ofrecer. ♦
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Moito máis ca unha historia de amor gai
Ang Lee confírmase como un hábil artesán en Brokeback Mountain
Título: Brokback Mountain: en terreo vedado.
Dirección: Ang Lee.
Intérpretes: Heath Ledger, Jake Gyllentahl,

Linda Cadellini, Anna Faris, Anne Hathaway
e Randy Quaid..
Nacionalidade: EE UU, 2005. Drama.

Os detractores do taiwanés Ang
Lee botan man sempre da súa
contumaz ausencia de estilo para criticar a súa filmografía, falar de sobrevaloración e situalo
como un cineasta máis ben discreto cunha moi boa oficina de
prensa en mans do organizadores das Berlinales, Venecias,
Donostias e demais. Non lles
falta razón e
non penso que
O mellor
esta nova máquina de ga- momento
ñar premios, á da fita, de
que ben po- verdadeira
diamos tradu- antoloxía,
cir aquí como é esa
Monte Broke- secuencia
back sen ter
cos dous
que recorrer
ao título da sentados
antoloxía de ollando o
relatos onde lago, monte
se atopa o Brokeback
conto de An- no
nie Proulx que horizonte.
dá orixe á fita,
lles vaia facer
cambiar de opinión pero ben lle
poderían prestar máis atención
da habitual.
Teño que confesar que a
miña posición é un tanto intermedia, recoñezo a exasperante
ausencia de estilo de Lee voando de flor e flor dun filme a outro con máis habilidade camaleónica ca un concelleiro independente; gustoume, mesmo
me fascinou, con filmes como
A tormenta de xeo e Banquete
de voda, por citar unha da etapa chinesa e outra da americana, pero deixoume máis ben
frío con boa parte do resto.
A diferenza do resto de cineastas do boom oriental, os
Zhang Yimou, Wong Kar Wai,
Tran Anh Hung, Takeshi Kitano e compañía, a súa filmografía non engade un estilo persoal, non hai discurso formal coherente e tería máis que serias
dificultades para ser tomado en
serio polos críticos de Cahiers
du Cinema nos anos dourados
da política de autores. Até agora Lee sobreviviu mutando de
filme en filme segundo as necesidades dictadas por cada
proxecto. Pouco ou nada teñen
que ver Sentido e sensibilidade
e Hulk, como pouco teñen que
ver James Ivory e Brian de Palma, modelos máis ca probábeis
de unha e de outra.
Desta volta, Lee toma un
conto de Annie Proulx publicado no New Yorker –a mesma
autora por certo do Atando cabos de Lasse Hallstrom– para
facer unha cotundente investigación sobre o amor (por favor

Jake Gyllentahl e Heath Ledger nun intre da película. Abaixo, o director, Ang Lee.

evítenme o tópico de centralo
todo na relación homosexual
porque a historia sobrevive á
anécdota) e de novo muta o seu
estilo adoptando un camiño intermedio entre as súas primeiras expriencias en Taiwán e a
tradición americana de cineastas calmos e rigurosos que hoxe
en día ten o seu máis honroso
herdeiro, case o único, na maxistral obra de Clint Eastwood,
algo así como un cruce entre a
serenidade Ozu e a serenidade
Ford, algo terá que ver nisto último a rodaxe en paraxes naturais de Wyoming e Texas.
De aquí á entrega dos oscars
van ler, ver e ouvir mil e unha
referencias ao filme de Ang Lee
que se centrarán na natureza da
relación de amor entre os seus
dous protagonistas pero o certo

é que a historia de Annie Proulx
posta en escena con camaleónico pragmatismo por Lee non é
meramente a crónica dun torturado amor homosexual en contorno inédito, a cuestión dos
cowboys gais mentada ad nauseam vai moito máis alá e acaba
diseccionando, cando menos esa
é a intención, a natureza e o sentido do Amor, escrito así con
maiúscula.
Cambiamos a Jack e a Ennis por Charles e Melinda e poderiamos contar practicamente
a mesma historia, os dous casados, cada un polo seu lado, os
dous amantes cunha tortuosa
relación de silencios e segredos
ao longo de décadas, ou calquera outra combinación que prefiran, –alguen dixo xa Breve encontro? Pois por aí van os tiros,

Jack e Ennis son Amantes, así
con maiuscula, e iso é algo que
non ten nada que ver cos seus
sexos individuais, nada que ver
obviamente coas súas mutuas
vidas matrimoniais, mesmo nada que ver coas súas respectivas aventutras amorosas, así
con minúscula. Na opinión deste cronista o mellor momento
da fita, de verdadeira antoloxía,
é esa secuencia cos dous sentados ollando o lago, monte Brokeback no horizonte, falando
dos seus respectivos matrimonios fracasados e confesándose
mutuamente as súas respectivas
aventuras extra domésticas
cunha pasmosa naturalidade
sen que iso interfira na historia
de amor total que os enreda ao
longo de varias décadas.
Se queremos reivindicar esta estupenda fita de Ang Lee
polo seu lado homo deberiamos facelo precisamante pola
normalidade coa que emprega
a anécdota da orientación sexual dos seus protagonistas para contar unha historia que supera todo iso e non esgotar todos os cartuchos co xa cansino
recurso á incursión de “temática gai” nun western facendo
xogos fáciles co de “terreo vedado” e todo iso.
E volvendo á reivindicación da fita porque si, e a do
amigo Ang Lee fronte aos seus
detractores, hai que salientar
que desta volta, como nos
mellroes capítulos da súa
protagonista, todos os seus roubos de estilo teñen unha razón

de ser tan clara como o seu resultado. Lee non fai outra cousa que acudir a un amplo repertorio que domina con gran habilidade para escoller o traxe
que mellor lle acae á súa historia, o que mellor lle axusta e
non o máis charramangueiro,
como farían tantos outros cineastas dos da escola do “amplo
repertorio”.
Ang Lee funciona desta
volta coas súas limitacións e
cando isto sucede temos a garantía de que cada frase, cada
palabra, cada secuencia, cada
plano, están no lugar e no momento xustos. Ese é o gran valor de Lee. Cando dá no cravo
faino cunha gran rigurosidade,
sen alardes, cunha pureza de estilo netamente oriental. Volvendo ás difuculatdes que tería Lee
coa “política de autores” habería que lembrarlles aos máis
exaltados que François Truffaut, Eric Rohmer, Jean-Paul
Godard, Jacques Rivette e compañía, como bos discípulos de
André Bazin, non só lles rendían culto aos autores, senón tamén aos artesáns, a aqueles cinestas de segunda orde que con
medios limitados, xa nas cuestións de xenio, xa nas cuestións
materiais, conseguían grandes
obras que para a súa filmografía xa quixesen tantos cineastas
de conciencudo discurso persoal. Nesta segunda categoría hai
que valorar e recoñecer a Lee
no seu xusto mérito.♦
XOSÉ VALIÑAS

O Soño con Goya
MAR BARROS

A Academia do cine outorgou a produtora coruñesa Dygra o goya a mellor película
de animación por O soño dunha noite de San Xoán, que se impuxo a outra seleccionada Gisaku, de Filmax nunha gala longa centrada nos seus vinte anos de traxectoria.
Era sabido que un goya ía vir para Galiza. A longametraxe de
Dygra O soño dunha noite de
San Xoán e o filme realizado nos
estudios de Filmax Gisaku competían pola estatuíña á mellor
película de animación. Pero foi a
adaptación libre que fixo a produtora coruñesa da obra do dramaturgo inglés William Shakespeare a que se fixo cos votos individuais dos académicos. Deste
xeito O soño dunha noite de San
Xoán levou o premio
de animación máis
destacado dos
que outorga o
cine español fronte
a película
manga
que Filmax ten
previsto
estrear o
1 7 d e
marzo.
Instalados nas horas
previas na idea
de que non ían ser
os elixidos, Manolo Gómez, produtor e director da fita, e
Ángel Cruz subiron a recoller a
estatuíña que lles entregou a actriz Ana Fernández pasada a
unha da madrugada. O produtor
agradeceu o premio tanto aos
médicos do hospital Juan Canalejo que o trataron dunha grave
enfermidade como a entidade financeira Caixanova, “que fixo
por nós o que ninguén facía”. Un
agradecemento que o produtor
estende agora, con máis calma e
xa na sede da Coruña, a súa muller.
Para Manolo Gómez este goya non só premia unha película
senón que tamén fai fincapé nun
modelo polo que Dygra vén
apostado dende os seus inicios e
que se centra na produción no
país. “Fomos os pioneiros na formación de profesionais e apostamos por crear aquí as nosas ferramentas, elaborar os guións e
realizar en Galiza todo o proceso
para a creación das películas,
impregnadas sempre do noso
xeito diferencial de estar no mundo, da nosa cultura”, comenta.
Neste sentido, ao seu ver “é decisivo consolidar o feito en Galiza e non só a súa participación
no terreo das producións”.
Este goya vén sumarse aos
dous que recibiu a produtora en
2002 por O bosque animado, o
de mellor película de animación
e o de mellor banda sonora.
Dygra espera que este premio se traduza en termos prácticos nun aumento nas vendas en

dvd da película así como que teña “repercusión nos máis de sesenta países que quedan por estrear a película”.
A pesar de que Filmax quedou as portas do goya á mellor
película de animación, Xulio Fernández expresou a súa satisfacción polos galardóns que recibiron Frágiles (mellor efectos especiais) e Tapas (mellor actriz de
reparto e mellor dirección novel),
películas nas que participaba a
súa produtora.
O resto dos galardóns entregáronse no
transcurso
dunha gala longa
que tivo
como tema central o vinte aniversario dos
premios.
La vida secreta de las
palabras, da directora Isabel Coixet recibiu catro premios das cinco candidaturas nas
que estaba seleccionada: o de
mellor película, o de mellor dirección, o de mellor guión orixinal e
o de mellor dirección de produción. Esta película, que arranca
coa chegada de Hanna (Sarah
Polley) a unha plataforma petrolífera para coidar dun enxeñeiro
(Tim Robbins), foi a gañadora
desta edición que viu moi repartidos os seus premios.
O filme de León de Aranoa,
Princesas, fíxose con tres estatuíñas das nove ás que optaba.
Unha delas, a de mellor actriz
principal recaeu en Candela Peña. A de mellor actriz revelación
foi parar a Micaela Nervaez.
Princesas tamén recibiu o premio de mellor canción por Me llaman calle de Manu Chao.
Óscar Jaena acadou o goya
por Camarón, filme que Filmanova Invest coproduce, comparte a
produción executiva e xestiona
as vendas internacionais e que
ademais conseguiu o premio de
mellor maquillaxe.
Unha das derrotadas da noite
foi a película dirixida por Montxo
Armendáriz, Obaba, que só recibiu un dos dez galardóns aos
que optaba, o de mellor son.
A vencedora da categoría película estranxeira de fala hispana
foi Iluminados por el fuego, o
drama arxentino dirixido por Tristán Bauer, e Match Point, de Woody Allen, foi considerada polos
académicos como a mellor película europea.♦
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Alternativa Nasa
M. BARROS

Teatro, danza, música... A sétima edición do ciclo Zona Alternativa que se desenvolve na sala Nasa de Compostela durante o mes de febreiro ofrece unha visión actual e diferente das artes escénicas contemporáneas.

Tomatazos en Fiestas Populares.

MARGA ROMERO

H

ai moito silencio nas palabras, botando man do título do filme de
Coixet, sobre todo detrás dalgunhas. Penso na palabra perdón,
demasiado arroupada na nosa sociedade polo
nacionalcatolicismo e polo fascismo. Había obriga da pedir perdón para
poder sobrevivir, perdón por ser familiar dun fusilado, por ser filla dunha muller rapada, por ser semente roxa, perdón para poder enterrar o
corpo, para buscalo e saber en que cuneta ou en que paisaxe ficaron os
seus ollos abertos de espanto para sempre. E eles perdoaban e as damas
da caridade mandaba amén e amén ao ceo. Só eles tiñan a capacidade
de absolver, de actuar con indulxencia, de considerar pagada unha
débeda. Foron tempos no que ao perdón se lle atribuíron outros significados e perdoar a vida, e permitir a vida era roubar a dignidade. Volvo
ao filme de Coixet, ás palabras que se gravan en fitas para que a historia non se esqueza, a historia de moitas Hanas, unha guerra nos Balcáns
fica moi lonxe e o tempo borra todo moi de présa. Iso é certo. Tamén
aquí hai moitas Hanas e elas agardan que a súa historia que non foi
contada se grave para que non se esqueza. Moitas deixaron a súa historia como un legado de infancia roubada que aínda é ocultada. A rapazada pode emocionarse e recoller a mensaxe que logra transmitir Judith
Kerr, Cando Hitler roubou o coello rosa, sente terror e sabe quen é a
vítima cando Anne Frank escribe, coñece as atrocidades do nazismo, o
holacausto, sabe mesmo que Pinochet cometeu crimes contra a
humanidade. Pode descubrir o verdadeiro significado da palabra perdón
cando no nome do pobo alemán se pide perdón en Gernika por ter participado no bombardeo sobre a poboación, aínda que pasaran anos. A
rapazada e o pobo precisan de actos simbólicos. No Estado español, en
Galiza, aínda estamos moi perto da represión fascista e moi lonxe de
actos simbólicos, nos que pidan perdón aqueles que teñan que pedilo.
Unha parte do pobo vive aínda baixo a música dos desfiles da vitoria e
segue insistindo na súa verdade e na súa orde. Outra parte do pobo vive
coa ignorancia imposta desde o propio ensino, aquel ensino, ou este ensino que non se atreve, para non abrir feridas, a explicar os feitos. Só
sei que a historia de moitas Evangelinas Jaso e de moitas mestras como
Josefa García Segret, non se len no ensino. Tamén sei que a mocidade
pode emocionarse e saber a verdade coas palabras de Mercedes Núñez
ou de Sira Alonso. Non perdamos máis tempo e recollamos as palabras.
Sei que García Segret, non perdoou, ela acusa. Non volvamos
empregar mal a palabra perdón.♦

urbanitas (2006)

Perdón, esa palabra

Cunill e o músico galego Vias
Aboal o venres 3 e o sábado 4 de
febreiro a sala Nasa converterase
en praza para acoller o espectáculo Fiestas populares, na que
estes creadores idean unha celebración popular da que participarán tanto actores como espectadores. Cun palco para músicos,
bailes, concursos, sorteos e cabezudos, este espectáculo dálle a
volta ao teatro sacralizado.
No programa destaca ade-

capricho español

Como o explica Xesús Ron,
responsábel da sala, “estas propostas habituais en calquera cidade de
Europa non teñen cabida en Galiza pola falta de espazos e pola liña
de programación dos teatros, que
prefiren obras para todos os públicos e rostros coñecidos”. Ante esta
situación “as salas alternativas estamos asumindo ese papel”.
Unha destas propostas ten sinatura catalá. Da man de Juan
Navarro, Ignasi Duarte, Gonzalo

ant_art

Con aires de cabaré, de espectáculo circense e, sobre todo, moito rock deu comezo o martes 31
de xaneiro na voz e na guitarra
de Javier Colís a sétima edición
do festival Zona Alternativa, un
ciclo que organiza a sala Nasa de
Compostela coa intención de
ofrecer unha visión actual do teatro, da música e da danza que se
está a realizar no Estado.
O concerto do mencionado
compositor, que inicia nova etapa
con Las Malas Lenguas, foi un pequeno avance do que será a sétima
edición de Zona Activa, marcada
pola estrea de espectáculos no país e pola participación de artistas
recoñecidos a nivel estatal como
Juan Navarro, Diego Anido, La
Carnicería Teatro ou Olga Mesa.
Co obxectivo de “achegar a
Galiza a obra de autores e compañías con traxectorias contrastadas
así como a dos menos coñecidos
pero con propostas singulares inéditas no país” desfilaran pola Nasa, co apoio da Concellería de Cultura de Compostela, espectáculos
de teatro, de música e de danza durante todo o mes de febreiro.

mais a presenza de Rodrigo García-La Carnicería Teatro que interpretará os espectáculos Borges+Goya e Accidents (Matar
para comer). Tras quince anos
de traballo, Rodrigo García-La
Carnicería Teatro estabelecéronse como responsábeis dalgunhas
das montaxes máis avanzadas da
escena teatral do Estado. Foxen
de repetir fórmulas e realizan
obras cun sentido do espazo e da
imaxe non convencional, conxugando elementos do pasado e da
cultura popular de hoxe en día.
Estrearase ademais a proposta de Diego Anido O alemán, dirixida e interpretada por el mesmo, así como a performance do
colectivo galego Ludd Census: O
soño do enumerador, un híbrido
entre teatro, interactividade, activismo social e experimentación.
Outra das compañías que pasará por Compostela para dar
resposta a traballos singulares é
a de Sonia Gómez con Mi madre
y yo. Para falar das relacións que
se establecen entre pais e fillos
esta actriz catalá invitou a súa
nai, non profesional da escena, a

subirse ao escenario. Xuntas presentan o 24 e 25 de febreiro unha obra que racha as fronteiras
entre a realidade e a arte.
Danza e música
O apartado de danza correrá a cargo da compañía de Olga Mesa,
coreógrafa e artista visual asturiana, que presentará Suite a dernier
mot: au fond tout est en surface.
Este ciclo abre tamén un recuncho para a música. Os vigueses
Durán
Vázquez
e
Plumb&Plumber actuarán o 7 de
febreiro na Nasa para mostrar a
vertente de creación de música
electrónica en Galiza.
Ademais, como novidade, o ciclo inicia un novo espazo, Zona
Neutral, que quere ser unha oportunidade ao diálogo entre os creadores e os espectadores. As sesións
que se desenvolverán no Laboratorio de Movementos de Compostela
e que teñen carácter gratuíto, contará coa participación de Juan Navarro e Gonzalo Cunill, Diego Anido,
Branca Novo, Rodrigo García, Sonia Gómez e Olga Mesa.♦
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DIOSIÑO
memorias dun acordeón
H. VIXANDE

De como un artista
pontevedrés engaiolou
a Europa enteira co son
do seu acordeón
e despois regresou
á terra para compartir
esa música
cos seus paisanos.

PACO VILABARROS

Capricho Español
é unha trepidante
aventura de tres
artistas solitarios
nun mundo cheo
de perigos. Arthur
Fortune
(Versturbenrind,
Alemania, 1973),
Ruth Powers
(Kreuzstadt,
Austria, 1976) e
Nico Campos
(Santiago de
Compostela,
1979), tres xoves
solitarios
embarcados nunha
cruzada para
salvar a causa dos
inocentes, dos
indefensos, dos
débiles, dentro dun
mundo de artistas,
críticos, curators e
institucións que
operan fóra da
lei… Vimos de
expor no IV Premio
de Novos Artistas
Auditorio de
Galicia e
anteriormente
nalgunhas
individuais e
colectivas, todas
con grande éxito e
repercusión.
AGROdecementos
inevitábeis: á
inspiración de
Roberto Ribao e
aos “urbanitas”
Iñaki Martínez
Antelo, Pablo
Pérez Sanmartín,
Amaya González
Reyes, Berio
Molina e Mónica
Alonso.♦

A finais de ano, cumpre oitenta
anos e, o mesmo día, é o aniversario da súa volta á Galiza despois de
triunfar por Europa enteira. “Cheguei a Escandinavia por casualidade”, explica Luís César Dios, Diosiño, un mago do acordeón que hipnotizou a moitas xeracións nos sesenta coa orquestra Florida primeiro e con Blues de España despois.
Un fillo de músico como Diosiño coñeceu a vocación ben de
neno. Aos cinco anos xa era quen
de detectar os erros dos alumnos
do seu pai, mestre de acordeonistas. Aos oito, tocaba a batería como un neno prodixio. Aos catorce,
comezou a interpretar en público o
acordeón. A profesionalización
chegoulle aos dezaseis, cando
montou a orquestra Florida. Durante case vinte anos percorreu o
país até que marchou a Madrid a
integrarse nos Blues de España.
“Florida continúa a existir hoxe
–di Diosiño–, e a miña marcha a
Madrid significou tocar nunha sala á que veu verme o axente dun
representante europeo que me levou a Goteburgo primeiro e a Helsinki e a toda Finlandia despois”.
En Escandinavia, pero tamén
por outras partes de Europa, Diosiño botou tres anos excitantes.
Anécdotas, moitas, un millón.
Blues de España relevou en Finlandia aos Rolling Stones e coincidiu cos Golden Gate Quartet.
“A estes pedímoslles a partitura
dunha canción súa pero non fomos capaces de interpretala, de
chegar coas nosas gorxas onde
chegaban eles; cando atopamos
con eles de novo, preguntáronos
pola canción e tivemos que admitir que non nos daba a voz”.
A pesar desta anécdota, non
falamos duns intérpretes calquera. O prestixio de Diosiño e de

Blues de España viña da súa calidade, pero tamén “da seriedade,
do respecto polas formas que temos os galegos, pero sobre todo,
gañamos a confianza do público e
das salas porque estabamos á última; se hoxe saía unha canción
que pegaba, xa estabamos nós a
interpretala ao día seguinte”.
Inglés, español, até suomi [finés] eran idiomas de batalla dos
Blues de España e de Diosiño.
“Pero principalmente o inglés;
finés aprendemos bastante porque estivemos tres anos alí”, explica o músico pontevedrés.
E que hai das suecas? Que fixeron cinco homes novos ante
aquela tentación? Diosiño cala, xa
daquelas estaba casado, “senón, se
cadra non regresaba á Galiza”, indica. De todos xeitos, admite que a
cantante Pacita Tomás aprendeulle
a dicir unhas palabras de amor en
finés tan pronto como desembarcou en Escandinavia. “Quérote
moito era unha daquelas frases,
como lle ías dicir iso a alguén?”
Os anos da mocidade foron
pasando, aínda que se sucedían
un tras outro os contratos por
Europa. Cando ía cumprir os corenta, decidiu regresar. “Cheguei
o día en que cumprín anos”, explica. “Pero deixei alí os Blues
de España, con outros dous anos
de contrato asinados”, engade.
Ao chegar á terra dedicouse
aos negocios, pero non abandonou a música. Seguiu a colaborar
con puntualidade con todos os
eventos benéficos que tiñan lugar
en Pontevedra e arredores. Todo
un xesto dun mestre do acordeón
que se retirou hai corenta anos.
Mais, é un retiro definitivo? Se
cadra acorda regresar para botar
outros corenta anos enriba do escenario. Abofé que si.♦
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A Carón do Lar. Contos de Lugris Freire en A Nosa Terra

O primeiro sangue
Aló nun curruncho de
África, nas terras onde
nace o Nilo, había no vello tempo dun Tolomeo
unha nacion que se gobernaba sempre ouvindo
denantes o consello dun
sabio chamado Sponto,
que vivía nunha cova perto da vila principal.
Un día foron falarlle os
labregos:
–Sabio Sponto –dixéronlle–, o goberno do
reino vai de mal en peor.
A terra está inzada de ladróns que non nos deixan andar polos camiños. As nosas chousas,
as nosas vidas non teñen
xa seguranza... Que temos de facer?
–Dar parte á xustiza.
Outro día volveron os
labregos:
–Sabio e xusto Sponto, el-Rei gobérnanos
moi mal. Non temos camiños empedrados coma
os que fan os romanos na
Iberia e na Mauritania, e
polo mesmo non podemos levar os froitos do
noso traballo aos mercados de Fenicia e de Celesía. Os nosos fillos van loitar a terras alleas por razóns que non coñecemos e causas que non nos importan. As leis e mais a fala da nosa terra son trocadas por outras

que magoan os nosos sentimentos.
Sabio Sponto, que facemos?
–Que os xefes das tribos lle
pidan xustiza a el-Rei.
Despois de un ano tornaron

os labregos:
–Sabio mestre, xusto Sponto,
outra vez pedimos o voso consello. Os xuíces que el-Rei nos
mandou son homes sen concen-

E nxeños e criaturas
A metáfora
non é
burguesa (II)
Sinestesia é un fenómeno polo cal determinadas persoas experimentan a fusión de dúas percepcións sensoriais.Coñécense casos
de quen ao tocar carne percibe un sabor
amargo, de quen ao escoitar cada nota musical ve o contorno dunha cor diferente, de
quen asocia cada número a unha cor. En
1880 Francis Galton comezou a estudar a sinestesia, pero como os científicos crían que
se trataba dunha impostura dos poetas, ou
dunha caste de metáfora, a cousa non prosperou. Agora ben, nos últimos anos varios
equipos de científicos tomaron o problema
en serio. Vilayanur Ramachandran e Edward
Hubbard, ambos da Universidade de San
Diego, California (un na área de Cerebro e
Cognición e o outro na de Psicoloxía e Ciencia Cognitiva), atoparon que:
1º—A sinestesia é un fenómeno sensorial auténtico. Só cabe explicalo supoñendo
que hai algún tipo de conexión neuronal
anómalo. 2º—No caso dos números e a cor,
débese saber que a cor é procesada na zona
inmediata á área TPO do cerebro (área de
asociación dos lóbulos temporal, parietal e
occipital), despois de pasar pola área 17
(occipital) e a V4 (temporal, na circunvolución fusiforme); os números, en cambio,
procésanse en canto á súa forma na circunvolución fusiforme, en canto á secuencia e
cantidade, na circunvolución angular, que

cia. Cando imos diante
do tribunal gaña sempre o poderoso, o sátrapa. A min leváronme os
campos onde o meu
gando apastaba. Quereleime. O xuíz de el-Rei
permitiu que me roubasen os bens que herdei
dos meus avós porque
o ladron deulle cen monedas de ouro de Tolomeo. Sabio mestre,
xusto Sponto, que facemos?
–Agora, a xustiza
debedes de facela pola
vosa man –dixo Sponto
poñéndose de pé, cos
ollos lostregando de
coraxe–. Cando os encargados de administraren a xustiza, (que é
a paz, o fundamento
dos pobos civilizados,
a verdadeira representación de Isis na terra),
faltan aos seus deberes
e trafican con ela, deixando as malas inclinacións dos homes abandonadas aos seus propios instintos, debe de
empregarse a forza.
Labregos, pobo traballador e forte, facede vós a xustiza!
E por primeira vez o sangue
verteuse naquela terra de lonxe
onde nace o Nilo.♦

Xosé Miranda
está na TPO. A representación visual de letras ou números activa células da circunvolución fusiforme. Os sons desas mesmas letras ou números, en cambio, son procesados
cerca da TPO. Temos así que os números e
as cores coinciden polo menos en dúas áreas cerebrais: na circunvolución fusiforme
primeiro, e na TPO despois, en neuronas
que deben estar próximas.
A sinestesia número-cor pode deberse a
un entrecurzamento ( é dicir, a un contacto
neuronal, sexa este físico ou químico), ben
nun lugar, ben no outro. Cabe suponer que
todas as variantes de sinestesia se producen
dun xeito similar. Por exemplo, o centro auditivo está próximo á parte da V4 que recibe
os sinais da cor (sinestesia cor-son ou “música coloreada”). Na codia cerebral gustativa,
na ínsula, produciríase un contacto coa zona
que codifica o tacto, que é inmediata ( sinestesia tacto-gusto), etc.
Queda definitivamente claro o que é a
sinestesia: unha mestura de percepcións
sensoriais que se produce por entrecruzamento neuronal (a vía que tiña que procesar
unha información recibe por erro a outra e
asóciaas).
En bioloxía cabe sospeitar que, xa que
persoas dunha mesma familia presentan tendencia á sinestesia e esta ten un certo componente xenético, se deba a unha mutación.
Puro evolucionismo. Unha mutación causa a
sinestesia, porque causa a conexión entre zonas do cerebro que normalmente non están
conectadas. Quen padece unha sinestesia é
propenso a padecer outras. Ben, iso é a sinestesia, a asociación mental de dúas sensacións diferentes.
En persoas creativas (pintores, músicos,
poetas, novelistas), a frecuencia da sinestesia septuplica á da poboación xeral. Estas
persoas tamén teñen grande facilidade para

a metáfora (¿outro recurso retórico ou
cuestión poética?). A metáfora é “identificación de dous obxectos distintos que gardan unha certa relación de semellanza”. De
novo teño que estar disconforme coa definición: máis ben a metáfora é identificación entre dous conceptos, non necesariamente entre dous obxectos. Por exemplo,
entre uns ollos e as estrelas, pero tamén entre unha rapaza e o sol, entre o frío e a ausencia, entre a vida e o soño, etc. De feito,
a metáfora, que está na base da lingua e explica a formación de infinidade de palabras,
actúa continuamente coa comparación non
explícita de conceptos e ¡ollo! de sensacións: un sabor “forte”, un aroma “delicado”, un viño “afroitado”; a “boca “ dun río,
unha cor “chillona”, un “peso pesado” da
política, un individuo “gay” (ou sexa, alegre), o furgón “de cola”, un número “capicúa”, unha “grúa” (guindastre), etc.
A metáfora, que é de uso xeral, popular
(sen metáfora non hai idioma), é a comparación, a identificación, entre dous conceptos
diferentes. ¿Vén a metáfora da comparación
polo recurso de obviala? ¿É a metáfora unha
comparación implícita e nada máis?
Tal como a sinestesia leva aparellada a
formación de vínculos entre sensacións diferentes, a metáfora funciona relacionando
conceptos diferentes. Xa que ámbalas se dan
sobre todo no mesmo tipo de persoas e parece que hai analoxía no mesmo concepto do
que son. ¿Terán algunha relación? Acabamos
de ver que a sinestesia é biolóxica. ¿Será biolóxica a metáfora ou, cando menos, a capacidade de percibir e elaborar metáforas? Parece como se o cerebro dalgunhas persoas estivese dotado da capacidade de formar relacións entre conceptos sen conexión evidente.
Veremos outro día o que nos propoñen
Ramachandran e Hubbard.♦

Alex Mene
‘Existe unha
subcultura gai,
pero non sei
se é porque non está
normalizada
ou porque aínda son
necesarias as etiquetas’
M.B.
A curtametraxe Esas nubes,
escrita e realizada por vostede, vén de ser seleccionada
na vixésima edición do London Lesbian and Gay Film
Festival, un dos certames
máis destacados de Gran
Bretaña. En que consiste?
A película foi rodada en
versión orixinal en galego no
ano 2003 en Vigo e foi estreada, ese mesmo ano, na galería
de arte Espacio48 de Compostela. Nela narro a historia
dunha parella gai, como era a
vida dun dos protagonistas
antes e despois da ruptura.
Con este filme estase a
converter nun veterano
dos festivais.
Foi seleccionado en diferentes certames do Estado e
noutros de carácter internacional, como en Sydney, Nova York ou Yakarta.
É doado que seleccionen unha curta deste tipo
en festivais que non sexan
de temática gai?
Non o é. Eles din que
non poñen trabas e que se rexen por criterios de calidade.
Ante isto non podo dicir nada, pero como espectador
doume conta de que pode
haber outros baremos.
Pódese falar con propiedade dun cine gai?
En canto a temática si,
pero teño as miñas dúbidas
noutros terreos. Existe unha
subcultura gai, pero non sei
se é porque non está normalizada ou porque aínda son
necesarias as etiquetas.
Ten boa saúde este cine?
Boa, con festivais en
moitos países.
Ademais da selección
neste festival, a curta chamou a atención da distribuidora canadense Iron
Rod Motion Pictures.
Virona no festival de Sydney e puxéronse en contacto
comigo par firmar un contrato polo que adquirían os dereitos de distribución por todo
o mundo. Agora teñen previsto realizar un proxecto de curtas españolas, entre as que se
incluiría a miña.
En que traballa agora?
Acabamos de rematar a rodaxe da curta Catro en raia
(conto de nadal) que será montade en xuño en Madrid pola
realizadora Piedad Blanco.♦

Na liña do
Vaticano II
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FRANCISCO CARBALLO

B

ieito XVI acaba de publicar a súa pimeira encíclica: breve, incisiva, moi
persoal. Os papas utilizan as
encíclicas como documentos
doutrinais abertos. Son escritos
encargados a algún especialista
e consultados. Paulo VI redactou a Ecclesiam Suam, 1964,
por si mesmo, mentres que Xoán XXIII vertera parágrafos de
seu na Pacem in Terris, 1963,
sobre un texto de Monseñor
Pavan. Bieito XVI elaborou
Deus caritas est en alemán e
como documento
personalísimo.
Texto filosófico e teolóxico
sobre un tema clave, o amor.
Joseph Ratzinger parte do pensamento grego,compárao co bíblico, percorre desde a patrística a hoxe a semántica do amor:
eros, philia, ágape, caritas.
Deus amor, amor paternal,
filial, de amizade, mais sempre
complexo: “si, o eros quere
elevarse en éxtase até o divino;
quérenos máis aló de nós mesmos”. O Novo Testamento fala
de “ágape”, cando o amor trascende, se eleva. Así pode
expresar como era Xesucristo.
Ratzinger ve no matrimonio a
realización máis lograda do
amor: eros e ágape nun despregue unitivo do humano.
A 2ª parte da encíclica difire da primeira; é máis
aplicativa á Igrexa e á sociedade. Estuda a tripla acción da
Igrexa cristiá: proclamación do
Reino de Deus, sacramentos,
diaconía: palabra, acción, servizo. Fai un experto percorrido
pola “diaconía” eclesial desde
os Feitos dos Apóstolos. Explica: “a Igrexa non pode nin debe
tomar na súa man a batalla política para edificar unha
sociedade o máis xusta posíbel.
Ela non pode nin debe
substituír o Estado, mais ela
non pode nin debe quedar á
marxe da loita pola xustiza. Ela
debe inserirse nese empeño pola vía da argumentación
racional e debe espertar as
forzas espirituais sen as que a
xustiza, que pide renuncias, non
pode afirmarse nin desenvolverse. A sociedade xusta non pode
ser obra da Igrexa, debe ser realizada pola política. Mais o
compromiso pola xustiza, fortalecendo a intelixencia e a vontade na esixencia do ben,
interésalle profundamente á
Igrexa”. A caridade non é un
substituto da xustiza social; e a
respiración da fe cristiá que responde con amor e coa axuda ao
próximo necesitado.
Os mass media están a
ollar con atención esta primeira
carta papal de Bieito XVI. Un
locutor de Antena 3 TV
afirmou que o Papa trataba do
amor matrimonial “cando
reprodutivo”. Os prexuízos e o
sectarismo escurecen. O
locutor non lera a encíclica. O
camiño que está de momento a
seguir Bieito XVI é satisfactorio: afondar nos principios cristiáns, aterse á dimensión
relixiosa, sen invadir
territorios. É tempo de
clarificacións.♦

Na sala de festas Yulia de Madrid no ano 1974.

Homenaxe a Pucho Boedo, a voz d’Os Tamara
A.N.T.
O Palacio da Ópera da Coruña acolle o domingo 5 de febreiro unha gala homenaxe a
Pucho Boedo cando se cumpre vinte anos da súa morte.
Cantou boleros, xotas, tangos. Dáballe ao tango, á canción italiana e aos merengues.
Pucho Boedo foi unha das voces destacadas da historia recente da musica galega. Subiuse a escenarios de ambas beiras

do Atlántico, recolleitando éxitos e xiras internacionais primeiro coa orquestra Los Satélites e posteriormente cos históricos Los Tamara.
Cunha vida trepidante as
costas Pucho Boedo érguese
como unha das voces principais dentro da canción do país,
cualificado como“un dos heroes secretos de Galiza, querido
como a voz dun pobo” por Manolo Rivas e reivindicado por

persoeiros como Xurxo Souto
ou Nonito Pereira.
Agora, cando se cumpren
vinte anos da morte do cantante, o Palacio da Ópera da Coruña acolle o domingo 5 de febreiro un acto de homenaxe ao
artista, unha gala que será gravada pola Televisión de Galicia.
No espectáculo participará a
orquestra Los Satélites e Los Tamara, cos que Boedo actuou, que
darán paso aos concertos de Mi-

A Ucha das Horas

guel Ríos, Deluxe, Paco Lodeiro,
Uxía Senlle e Nancho Novo.
A gala estará presentada
por Xurxo Souto, reivindicador da súa figura e director
do documental Pucho Boedo,
un crooner na fin do mundo, e
por Yolanda Vázquez.
A entrada será de balde
previa recollida da invitación
na oficina do Instituto Municipal A Coruña Espectáculos
na praza de Ourense.♦

Felipe Senén

Festas e industria
En algo teriamos que estar os galegos entre os primeiros. Xa o
fomos en emigración nos non
afastados tempos dos bisavós,
avós e dos pais. Aqueles días de
Fuco Buxán que ironicamente
poetizaba o nunca esquecido
Celso Emilio Ferreiro cunha
ilustrada “Contribución ao plan
de desenrolo económico”, nun
“país que coñece moi ben a lei
do embudo e o principio da planca e o fungueiro”... pioneiro e
sen rival en occidente na “industria de amolar coitelos... de fábricas de gaseosas e sifóns, de
coller puntos ás medias das señoras, de foguetes, de aserradeiros de paus, de fábricas de palillos e ataudes, mais industrias
auxiliares... de gabinetes psicotécnicos para o estudo do porvir:sorte do paxariño”... Mais velaí para quen queira deixar os
esperpentos e facer autoterapia
para rir de si mesmo, que as cousas algo mudaron dende aqueles
anos sesenta: Citroën, Inditex,
Finsa, Fadesa, Rodman Polyships, a pedra de Porriño, o móbel
de Sarria e A Estrada, as denominacións de orixe nos viños, os
lobbies da construción na busca
dos metros cadrados e da man de
obra barata, inmigrante e galega... os polígonos e a agresividade... e menos respecto ao medio
natural. Aínda así, mantemos a

tradición, seguimos estando entre os primeirísimos e a nivel
mundial nese exercicio de optimismo para tempos de crise que
seguen sendo as festas e romarías. Non é unha coña esa arte de
convocar ao longo de todo un
ano e arredor dun santuario ou
dun prato enxebre miles de xentes. Feito que se fai con concorrencia de orquestras, bandas de
músicos, fogueteiros súper especialísimos, iluminación e todo tipo de complementos... Noutrora
eran os moinantes do Lérez os
encargados das churrarías, tómbolas, tiovivos, cochiños de choque... e aqueles teatriños. Lembramos o Tragaestopas, o Barriga Verde... As festas seguen, xa
non organizadas polos novos, os
populares mordomos, ramistas
que poxaban o ramo cargado de
prendas que penduraban os veciños, xamóns, botellas, chourizos,
queipos de ovos... Agora son as
propias concellarías as armadanzas, para ir ocupando o espazo
festivo empresas de iluminación,
fogueteiros e diversións doutras
esferas.
Días do ano celebrados en espazos singulares, na ribeira dun
río ou á beira dunha fonte, arredor dunhas penas ou dunha ermida, nunha carballeira. Campás
nas que se concentra e se reafirma o que queda de tribo. Non

faltará pregoeiro que repetirá tópicos e terá lembranzas para os
ausentes, para os que se foron difinitivanmente para o Alén e para os emigrantes. Haberá alborada de foguetes, misa cantada,
procesión, bandas e cabezudos,
sesión vermú, competicións, verbenas e folións de fuego fijo y
volador... Os do rural baixarían á
vila, sempre terían algo que estrear. As festas eran un permanente domingo. Festa que soamente podía augar unha arroiada
ou ensombrcer algunha desgraza. Como se os anxos xa se preocupasen de apartalas eses días.
Festas e feiras do Apóstolo en
Compostela, o San Froilán de
Lugo, as San Lucas de Mondoñedo, os Caneiros de Betanzos e
o Naseiro de Viveiro... antroido,
rapa das bestas, San Xoán, magostos... e esa dexeneración, os
agresivos atentados que sofren
nos noso días as tradicións festivas, trocándoas en batallas de viño, de barro, petardadas e macarradas. Todo contra o que cómpre facer algo.
Asistimos aos fortes cambios
nestes tempos nos que se inauguran novos contedores para a cocacolonización do país, catedrais
do xantar-lixo, da macdonalización, emporios da globalización.
Todo está en cambio, tamén o
“produto turístico” das festas: se

nos tempos antigos estas se dedicaban aos deuses en relación cos
ciclos cósmicos e co agro, despois foron os santiños, divinos
caciques intermediarios, San
Bieito, Santo Antonio, San Roque, San Martiño... e tamén á
Virxe nun senfín de versións de
remedios e perpetuos socorros. O
sacro e o profano sempre conviviron tolerantemente en Galiza,
pese aos sermóns de párrocos e
predicadores, que se respectaban
pero aos que non se lles facía caso. Nos anos sesenta iniciouse
esa reconversión en festas gastronómicas e divinizáronse o viño,
polbo, lamprea, xamón, cocido,
androlla, empanada, pemento...
As raíñas da festa agora xa non
eran as fillas do médico, do boticario, do xuíz ou do sarxento,
eran os produtos gastronómicos
enxebres, os mesmos que agora
se someten a unha eventural cirurxía culinaria de deseño.
As festas son parte importante do chamado patrimonio intanxíbel, cultural, turístico. Cuestión merecente de maior atención por parte de todos. Especialmente no que corresponde
aos coidados coa integridade natural e patrimonial do espazo,
delimitando zonas de aparcadoiro, áreas de música, tómbolas,
teatrillos... e campas para o encontro solidario e festivo.♦

Nº 1.209 ● Ano XXIX ●
Do 2 ao 8 de febreiro do 2006

O Trinque
Música dos Medici
Este xoves 2 de febreiro, ás 8 da
tarde, o Museo das Peregrinacións convértese en portal de volta ao pasado. Co gallo da presentación do libro-CD Zarabanda para o Gran Duque. Antes e despois

da chegada de Cosimo dei Medici, de Fernando Reyes, a institución compostelá acolle un concerto de arias e cancións da Florenza
dos Medici que lle dará á cidade o
recendo do século XVII.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

Ar zúa

Coñecémolo como vocalista dun
dos máis fantásticos combos de
baile, a Fundación Tony Manero,
mais Miguelito tamén é un excitante DJ que pasea polos ritmos do
boogaloo, latin jazz, salsa, hip
hop, funk e moito more. Este xoves 2 ás 23 h. no Mardi Gras da
CORUÑA; o venres 3 ás 23 na Reixa de SANTIAGO; e o sábado 4 ás 2
no Coliseum de VIGO.♦

ISAAC DÍAZ PARDO
O ilustre persoeiro dá nome a
este Certame de Artes Plásticas que se pode ollar no Mercado e no Centro Multiúsos.

Barbadás
■ EXPOSICIÓNS

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

Mallory
Mallory Knox

Boiro
Boiro
■ ACTOS

Cangas

A NOITE DE SAMAÍN

■ EXPOSICIÓNS

Libro de banda deseñada do
que é autor Pepe Carreiro,
que o presentará este venres
3 ás 11 no Centro Arqueolóxico da Barbanza (Lugar de
Neixón, Nime) acompañado polo Alcalde, Xosé Deira Triñanes; o concelleiro
de Cultura, Xerardo Piñeiro Alonso; e o director de
publicacións de Toxosoutos,
Xosé Agrelo Hermo.

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

OLGA CERVIÑO
A sala Amalia Domínguez
Búa presenta unha mostra
colectiva de pintura coa obra
desta artista e máis a de Ana
Cortizo e Raquel Martín.

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

Caldas
de Reis

SARA PÉREZ BELLO
Até final de xaneiro a súa
obra exhíbese, xunto coa de
Juan Ruiz, na sala Ángel
Botello.

CONCHA LAGOA
Podemos ollar as súas fotografías en branco e negro
até este xoves 2 na Casa da
Xuventude.

Leopoldo
Nóvoa
expón na
galería
Clérigos de
LUGO.

FRIDA KHALO...
a gran ocultadora, titúlase
esta mostra composta por
52 retratos fotográficos dos
máis de cen que compoñen
a colección de Spencer Throckmorton sobre Frida
Khalo que podemos contemplar na Fundación Luís
Seoane até o 31 de marzo.

NAS
PROFUNDIDADES...

■ CINEMA

os tentáculos dos anxos é
un proxecto concibido por
Xurxo Gómez-Chao, con
coreografía e peza musical
orixinais producidas para a
Fundación Luís Seoane por
Bárbara Monteagudo e
Óscar Górriz, respectivamente; ademais dunha exposición na que se amosan
máis de trinta pezas realizadas por L. Seoane que conteñen esta iconografía. A
duración da peza coreográfica é de 45 min., admitindo
70 persoas por representación (todos os venres ás 10
e 21 h. até o 7 de abril), previa reserva de praza.

O NACEMENTO
DO IMPRESIONISMO

Con motivo da mostra Impresionismo. Obras mestras do museo Wallraf-Richartz-Fundación
Corboud, a sede da Fundación Barrié acolle este venres 3 ás 20 h. con entrada libre a proxección deste documental do ano 1998, en
castelán, de Alain Jaubert,
con posterior debate no que
intervirá o catedrático da
Historia da Arte da USC
Ángel Luis Hueso.
■ EXPOSICIÓNS

Fotografías de Javier Teniente que se poden ollar
no Auditorio Municipal até
o 19 de febreiro.

desde este xoves 2 até o 25
de febreiro. Neste mesmo
lugar e durante o mesmo periodo podemos contemplar
os óleos de Carmen Muset.

A Coruña

■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS

E S P E C T Á C U L O S

Miguelito Superstar DJ

■ EXPOSICIÓNS

Federico
Loxo mostra
as súas
fotos na
galería
Coarte da
CORUÑA.

E

FEDERICO LOXO

UNHA VIDA NO MAR
1955-85

O fotógrafo ferrolán colga
as súas imaxes na galería
Coarte (Paio Gómez 18)

A A.C. Alexandre Bóveda
reúne na súa sede (Olmos
16-18, 1º), até o 12 de fe-

breiro, magníficas imaxes
da colección de Serafín
Mourelle, pescador retirado, afeizoado á fotografía,
que amosa as vivencias
dunha vida en alta mar.

PIXELS E CORAZÓNS
O Centro On presenta a
mostra Historias de amor
en animación 3D.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 05
As obras do prestixioso premio de fotografía de natureza, recoñecido como o máis
importante a nivel mundial,
organizado pola BBC Wildlife Magazine e o Museo de
Historia Natural de London, nas que non só se valora a beleza formal, senón tamén a crueldade e os problemas de conservación da natureza, pódense ollar no
Aquarium Finisterrae.

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

O vindeiro venres 10 esta banda
toca no Mardi Gras da CORUÑA,
para presentar o seu disco No
basta respirar, cheo de temas

Península Ibérica, na Fundación Barrié até este domingo 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.

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

EL ZOO DE CRISTAL
Esta adaptación da obra de
T. Williams, protagonizada
por Luís Tosar, María Botto, Cristina Rota e Juan
Carlos Vellido, e dirixida
polo arxentino Agustín
Alezzo represéntase este
xoves 2 e venres 3 ás 21 h.
no teatro Rosalía de Castro.

A Estrada

curtos pero intensos, guitarras
punk-rock e voz feminina. O sábado 11 estará na Iguana Club
de VIGO.♦

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

ARTE E
COMPROMISO SOCIAL
DA CULTURA GALEGA
Esta mostra encóntrase 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.

GALICIA,
CAMIÑO CELESTE

Mostra de fotografías aéreas de Xurxo Lobato que
podemos ollar na sede da
Fundación Caixa Galicia
até o domingo 5.

FONDOS DO ATENEO
O Ateneo Ferrolán presenta
esta colectiva até finais de
marzo.

■ EXPOSICIÓNS

IMPRESIONISMO
As obras mestras do Museo
Wallraf Richartz, Fundación Corbourd pódense
contemplar, por 1ª vez na

FALEMOS DA RADIO
A sala de Caixanova acolle
esta colección de Jaime
Lomba.

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao público o seu museo, no que
se poden contemplar esque-

Carteleira
Carteleira

☞

MUNICH. Tras o secuestro e asasinato de 11
atletas israelís nos Xogos de
Munich do 72, o Mossad organiza un comando para vingarse
e matar a 11 palestinos, mais a
violencia non se detén aí. Algúns tópicos nunha boa película que denuncia os crimes do
servizo secreto israelí.

☞

ESCONDIDO. Unha
parella recibe varios vídeos nos que queda patente que están a vixialos. Co tempo, os vídeos recollen aspectos da nenez
do home, que espertan a súa mala conciencia pero que tamén lle
fan sospeitar dunha persoa. Suspense ben levado e revisión do
pasado colonial de Francia.

☞

BROKEBACK MOUNTAIN. Amor furtivo entre
dous homes na América pobre
dos anos sesenta. As mulleres, os
fillos, a explotación laboral, a intolerancia e o recordo da montaña na que foron felices. Neste caso o Sempre nos quedará París

de Casablanca, transfórmase no
Sempre nos quedará Brokeback
Mountain. O ton tamén pode
lembrar As pontes de Madison.

☞

MEMORIAS DUNHA GEISHA. Película
baseada no famoso best-seller
literario. Historia da mítica
geisha Saiuri, a máis completa
e a favorita dos homes máis
poderosos. A pesar dos seus
privilexios, a hetaira soña cun
amor imposíbel.

☞

CRASH. Trinta e seis
horas na vida de Los Angeles. Película coral que recrea
as dificultades de integración das
diferentes colonias de emigrantes en California. Dirixe o guionista de Million Dollar Baby.

☞

THE JACKET. Un soldado da guerra de Iraq de
1991 salva a vida pero perde a memoria e remata nun manicomio.
Alí é sometido a unha terapia que
lle permite ver o futuro, pero descubre que vai morrer e tratará de

impedilo. Retorcida e tramposa.

☞

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.

☞

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.

☞

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

☞

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

☞

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

No Palacio da Ópera da CORUÑA o
domingo 5 ás 20 h., cadrando co
vixesimo caboano da súa morte,
un grupo de amigos e admiradores
organiza esta gala na que terán especial protagonismo Los Satélites
e a formación histórica de Los Tamara, que abrirán o concerto para
dar paso a Miguel Ríos, Nancho
Novo, Xoel Deluxe, Sito Sedes,
Uxía e Paco Lodeiro, facendo o
papel de presentadores Xurxo
Souto e IolandaVázquez. As entradas son gratuítas e xa se poden
recoller na billeteira do palacete
da Praza de Ourense♦

ro e, na Sala de Mostras
deste mesmo lugar, a que
está adicada ao navegante
galego ao servizo da coroa
portuguesa João da Nova.

Santiago
■ ACTOS

ZARABANDA PARA
O GRAN DUQUE

Marín

Antes e despois da chegada
do Cosimo dei Medici é o título do libro e CD musical
de Fernando Reyes que será presentado no Museo das
Peregrinacións este xoves 2
ás 20 h. Este traballo –froito dun intenso labor de investigación– recolle a música da época de Cosme III,
tanto a elaborada na propia
Florencia baixo o mecenado
do Gran Duque como a encadrada nas distintas tradicións musicais hispano-portuguesas. Tras a presentación ofrecerase un concerto
de As Novas Músicas, arias
e cancións da Florencia dos
Medici a cargo de Mercedes Hernández e José Enrique Pedrosa (canto), Trinidad de Miguel (percusión) e Fernando Reyes
(tiorba e guitarra barroca).

■ EXPOSICIÓNS

GALICIA ARTE
Colectiva de pintura que
permanecerá instalada no
museo Manuel Torres até o
vindeiro venres 10.

Oleiros
Oleiros
■ TEATRO

O DIVERTIMENTO
letos de diferentes animais
e unha colección de pegadas e de minerais, entre outros elementos.

DESEÑADORES
PARA UN MITO

■ TEATRO

Esta mostra de cartaces de
homenaxe a Toulouse Lautrec pode visitarse no Museo
Provincial até o domingo 19.

LA RATONERA

LEOPOLDO NÓVOA

María Luísa Merlo presenta
esta obra de Agatha Christie o sábado 3 e domingo 4
ás 20,30 h. no Jofre.

Guitiriz

A galería Clérigos acolle a
súa obra gráfica até o 21 de
febreiro.

Ourense
Ourense

DE VIAXE

PAISAJES ANHELADOS

Fotografías de Serafín Trashorras que se exhiben na sala Novimex.

■ EXPOSICIÓNS

LUIS VALLE REGUEIRO
Os seus cadros exhíbense
no Salón de Plenos do Concello até o venres 24.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

ONÍRIA
A sala da Deputación Provincial acolle até o 19 de
marzo a mostra Atrévete a
soñar, baseada nos contidos da película O soño
dunha noite de San Xoán,
de Dygra Films.

JORGE QUIROGA
O pintor expón até o domingo 8 na galería Amararte.

DO REI

A compañía Teatro Galileo
representa esta traxicomedia
de Víctor Hugo, baixo a dirección de Pedro Rubín, o vindeiro sábado 11 ás 20,30 h. no
auditorio municipal Gabriel
García Márquez de Mera.

MARGARET
BOURKE WHITE
Podemos ollar as súas fotos
na Fundación Caixa Galicia.
Un amplo sarillo de temas: a
industria, os rañaceos, retratos de crianzas, supervivintes
dos campos nazis, a Suláfrica do apartheid ou a India de
Ghandi. Un cento de imaxes
dunha das profesionais máis
importantes da fotografía.

■ EXPOSICIÓNS

As obras de Manuel Velasco poden ollarse até o luns 6
na galería Marisa Marimón.

ROMPENDO
FRONTEIRAS
O C.C. da Deputación presenta a mostra Mulleres artistas no mundo islámico.
No mesmo lugar tamén podemos ollar a mostra Da fotografía á pintura de Antón
García de Buciños.

VIDA E MORTE NO
ANTIGO EXIPTO

■ EXPOSICIÓNS

O C.S. Caixanova acolle,
até o 19 de febreiro, a mostra Da arte faraónica ao faro de Alexandría.

JUÁN CID

■ MÚSICA

Maceda
No Castelo podemos contemplar, na cafetaría, a súa
mostra de fotos apoiadas
por textos de Delfín Casei-

O folc de
Pepe
Vaamonde
Grupo
sonará no
Liceum do
PORRIÑO
este
venres 3.

AMANCIO PRADA
O cantautor do Bierzo chega ao C.S. Caixanova o do-

mingo 5 co seu último traballo Hasta otro día, Chicho, recital homenaxe a Chicho Sánchez Ferlosio.

Poio

Poderemos gozar da voz
desta soprano, con acompañamento de piano, o vindeiro sábado 11 ás 20,30 h. no
C.C. Municipal.

■ EXPOSICIÓNS

■ TEATRO

A PEDRA
NA TARXETA POSTAL

ONE RICHARD
FLEIX WRIGHT

Podemos ollar esta mostra
até o 9 de febreiro na Escola de Canteiros da Caeira.

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ MARÍA SOLLA
Podemos ollar as súas fotografías, xunto coas de
Eduardo Expósito, na galería Sargadelos até o 19 de
febreiro.

■ EXPOSICIÓNS

SEGUINDO O FÍO
Esta mostra poderá visitarse no Museo Etnolóxico.

Riveira
■ EXPOSICIÓNS

NOSOTRAS-NOSOTROS
No Museo do Gravado en
Artes até o 15 de febreiro.
Neste mesmo lugar podemos contemplar Os caprichos de Goya e Dalí, até o
28 de febreiro.

O martes 7 ás 22:30 h. proxéctase en versión orixinal
e con entrada de balde no
centro social O Pichel
(Santa Clara, 21 baixo)
Chile, a memoria obstinada (1997), coprodución
franco-canadiense dirixida
por Patricio Guzmán.

Esta mostra pode ollarse
na Casa da Cultura Pintor
Lloréns.

Continúa o ciclo No patio
traseiro: cine europeo independente, programado pola
concellaría de Cultura, con
entrada de balde, todos os
xoves ás 21 h. no auditorio
do Centro Cultural Municipal. Este xoves 2 poderemos ollar En terra de ninguén, de Danis Tancovic.
O vindeiro xoves 9 proxéctase Italiano para principiantes, de Lone Scherfig.
■ MÚSICA

PEPE VAAMONDE
GRUPO
O grupo folc ven presentar
o seu novo traballo, Onde
nace o vento, este venres 3
ás 23 h. no bar Liceum.

San Sadurniño
■ EXPOSICIÓNS

MIRÏA ROMERO
CASTRILLÓN
O C.C. Municipal amosa a
obra desta artista até este
sábado 4 de febreiro.

Falo de
esteatita
(Predinástico
3000-2800
a. c.) usado
como
amuleto e
que forma
parte da
mostra Vida
e morte no
antigo
Exipto,
actualmente
no C.S.
Caixanova
de OURENSE

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

■ CINEMA

■ EXPOSICIÓNS

■ ACTOS

EN TERRA DE NINGUÉN

O curso promovido pola ASPG, a CIG-Ensino e a Asociación Galega de Historiadores/as comeza o luns 6 de
18 a 21 h. na galería Sargadelos (rúa Nova 16) coa
charla Galiza, unha entidade con personalidade de
seu, na que o historiador
Prudencio Viveiro Mogo
analisará o período comprendido entre 1808 e 1936,
e o catedrático da USC Xusto Beramendi disertará sobre O nacionalismo: Do
provincialismo até o Partido Galeguista; o martes 7
Lourenzo Fernández Prieto vai falar do período comprendido entre o Alzamento
militar e a Transición, e o
director de Murguía, Revista Galega de Historia, UxíoBreogán Diéguez vai dar
unha charla titulada Do nacionalismo no exilio á reorganización; o xoves 9 continuarán as xornadas coa
análise da poboación e clases sociais, a cargo de Dionisio Pereira, e da emigración, por Pilar Cagiao Vila.

CINECLUBE
COMPOSTELA

JAZZ. DIÁLOGO
ENTRE CULTURAS

■ CINEMA

HISTORIA
CONTEMPORÁNEA
DE GALIZA

Sada

O Porriño
Os máis cativos poden participar todos os xoves das
18,30 até as 19,30 h. neste
divertido e participativo
programa de animación á
lectura, que se desenvolve
até xuño no C.C. Municipal.

O divertimento do Rei, de Teatro Galileo.

Ribadavia

DOMINGOS
NO PRINCIPAL

LÚA CONLUVAS

Continúa no auditorio municipal Gustavo Freire de LUGO este xoves 2 coa comedia El perro
del hortelano, de Lope de Vega, da man de Nacho Vilar
Producciones & La Ruta, dirixida por Juan Pedro Campoy;
o venres 3 Tartufo el impostor,
de Molière, a cargo de Noba
Producciones, nunha adaptación dirixida por Luca Franceschi; o sábado 4 Eduardo II,
de Christopher Marlowe; e o
domingo 5 teremos, para clausurar esta edición, a Teatro Galileo con O divertimento do Rei,
de Victor Hugo, dirixida por
Pedro Rubín.♦

O vindeiro venres 10 ás
20,30 h. no C.C. Municipal
podemos ollar a peza El
triángulo de las Bermudas.

■ TEATRO

A exitosa programación para o público familiar promovida polo Concello e Teatro Akatro continúa coa
súa sétima edición, e presenta o domingo 5 ás 18,30
h. no teatro Principal a peza musical Hijos de las estrellas da compañía granadina Date Danza.

VII Mostra de Teatro
eatro Clásico de Lugo

Mª LUZ ALONSO

Nº 1.209 ● Ano XXIX ●
Do 2 ao 8 de febreiro do 2006

Homenaxe a Pucho Boedo

■ EXPOSICIÓNS

ENTRE O PROCESO E
A FORMA

Mostra dos fondos da Colección CGAC que podemos contemplar até o 2 de
abril.

Fotografía
de coellos
de xeo,
de Agnès
Propeck, da
Colección do
CGAC
compostelán.

Nº 1.209 ● Ano XXIX ●
Do 2 ao 8 de febreiro do 2006

RUI CHAFES
A súa obra exhíbese, xunto
coa de Suso Fandiño e
Santos Montes, na sala de
arte A Chocolataría.

OIZA, OTEIZA
Podemos ollar a mostra Linea de defensa en Altzuza
até o 12 de marzo na sala de
exposicións do COAG (Casa da Conga).

TENTOS E SILENCIOS
O Colexio de Fonseca acolle a mostra Jesús Val y
Gay no seu centenario.

MOZART
A galería Auriol Arte organiza até finais abril esta
mostra de homenaxe ao
gran músico.

EMPORIOS INVISÍBEIS
A Fundación Granell presenta esta mostra até o 15
de febreiro.

ROMÁN SIGNER
O CGAC acolle as súas esculturas e instalacións até o
2 de abril. Este suízo defínese como un homo faber,
un escultor que opera coas
tres dimesnións e o tempo
dando orixe a fenómenos
efémeros rexistrados en
formato Super 8 e, posteriormente, en vídeo e en fotografía, no que a auga, o ar
e o lume xogan un papel
fundamental.

MENCHU LAMAS
Ten unha mostra súa na galería SCQ, que poderemos
visitar até o 23 de febreiro
de luns a venres de 12 a 14
h. e de 18 a 21 h.

IV PREMIO
NOVOS ARTISTAS

Convocatorias
CERTAME DE CARTAS DE AMOR
A persoa gañadora terá como galardón
unha cea para dúas persoas e a estancia
dunha noite no Pazo Lubunca de Narón
en cuarto duplo ou dous individuais. As
persoas interesadas en participar deben
enviar a Radiofusión (Praza do Concello, 15500 de Fene) ou ao correo electrónico direccion@radiofene.org unha
declaración de amor, en prosa ou verso,
en galego, que non exceda de un folio
mecanografado a duplo espacio (tamén
se admiten cartas a man sempre que sexan intelixibeis), baixo plica, antes do
11 de febreiro. O fallo do concurso darase a coñecer o 14 de febreiro, Día dos
Namorados. As bases completas poden
consultarse en www.radiofene.org.

X CERTAME DE POESÍA F. AÑÓN
Convocado polo Concello de Outes, poderanse presentar todas as persoas interasadas, de calquer nacionalidade, que presenten os orixinais en galego e que sexan
inéditos. Existe unha categoría A) para
crianzas de 6 a 10 anos cun premio de
90,15 euros en libros e a publicación da
obra; unha categoría B) para crianzas de
11 a 14 anos cun premio de 120 euros en
libros e publicación da obra; unha categoría C) para a mocidade de 15 a 17 anos
cun premio de 150,25 euros en libros e
publicación do poemario; e, categoría D)
para maiores de 18 anos dotado cun cheque por valor de 901,52 euros e a publicación da obra. Os premios das categorías A,B e C serán canxeabeis en calquer
libraria do concello. Para as categorías C
e D as obras terán unha extensión mínima de 150 versos. Os traballos presentaranse en sobre pecho, orixinal e cinco copias, figurando no exterior X Certame
Francisco Añón de Poesía; no interior,
achegarase un sobre pequeno, tamén pecho, figurando no exterior o título da
obra, categoría na que participa e o lema
ou seudónimo do autor e, no interior, os
datos persoais e fotocopia do DNI ou

CIF, debendo entregarse na Casa da Cultura, Oficina de Información Xuvenil,
Avda. de San Campio, 15230 OUTES (A
Coruña), podendo enviarse por correo a
este enderezo. O prazo de presentación
remata o 4 de abril deste ano. O 17 de
maio, dentro dos actos conmemorativos
do Día das Letras, darase a coñecer a decisión do xurado nun acto público no que
se fará a entrega dos premios e presentarase o libro IX Certame Francisco Añón
de Poesía 2005. Caso de solicitalo por
escrito, os orixinais non premiados devolveranse aos seus autores, transcurridos 3 meses, destruiranse. Os traballos
premiados quedan a todos os efectos en
poder do Concello de Outes.

X PREMIO JOHÁN CARBALLEIRA
Poderán concorrer a este certame de
poesía todos aqueles autores que non
gañaran ningunha das edicións anteriores, que presenten os seus orixinais, de
carácter inédito, en lingua galega, e que
teñan unha extensión de máis de 400
versos. Da obra presentaranse 5 copias
en tamaño folio, mecanografadas a duplo espazo e debidamente grampadas
ou encadernadas, e remitiranse nun sobre pecho, baixo lema e plica, ao Concello de BUEU (rúa Eduardo Vicenti s/n,
36930), antes do 28 de febreiro. O gañador recibirá unha dotación económica de 1.500 euros. O Concello tamén
convoca o III premio de xornalismo
Johán Carballeira, certame aberto a
traballos de temática libre pertencentes
a calquera xénero periodístico, publicados con sinatura ou pseudónimo entre o
1 de marzo de 2005 e o 28 de febreiro
de 2006, ambas as dúas datas incluídas.
Os traballos, que deberán ter sido publicados en medios impresos, estarán
escritos en lingua galega. Aceptaranse
un máximo de 2 traballos por autor/a.
De cada traballo teñen que presentarse
un orixinal e 5 fotocopias da páxina ou
páxinas completas da revista ou xornal

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

OLLADA INGLESA,
CORAZÓN GALEGO

Esta mostra fotográfica sobre Galiza vista por un inglés pode visitarse, até o 26
de febreiro, no Museo das
Peregrinacións.

ISABEL MARÍA

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Este xoves 2 ás 21 h. vai dar
un concerto, baixo a dirección
de Hansjörg Schellenberger, no Auditorio de Galicia.

MÚSICA ELECTRÓNICA
O martes 7 ás 21,30 h. na
sala NASA, dentro do programa de Zona Alternativa, caeremos nas mans de
Durán Vázquez e Plumb
& Plumber. Entradas a 6
euros, 3 para tripulantes.

tor do medio, no que conste a data de
emisión e nome do autor. Os traballos
deberán ir acompañados de 6 fotocopias
tamaño A4 da páxina ou páxinas en que
foron difundidas, no caso das publicacións, se se trata de audiovisuais
presentaranse 6 copias en casete compacto ou en formato doméstico, segundo o caso e remitiranse antes do 1 de
marzo á Deputación de OURENSE (rúa
do Progreso 32). Máis información no
telf. 988 385 222.

PROXECTOS

XV PREMIO MANUEL MURGUÍA

DE COLABORACIÓN

■ TEATRO

PINOCHO
Títeres Cachirulo representa este espectáculo ba-

seado no conto de Carlo
Collodi, destinado a crianzas de máis de 3 anos, o
domingo 5 ás 12,30 h. na
sala Yago.

PREMIO DE XORNALISMO
XOSÉ AURELIO CARRACEDO
Poderán participar todos os profesionais
ou colaboradores habituais que exerzan
o seu labor en medios de comunicación
escritos ou audiovisuais, en calquera
das súas modalidades. As propostas para optar ao premio (un primeiro de
5.000 euros e un segundo de 3.000),
tanto escritas como gráficas e/ou audiovisuais, poderán ser presentadas, indistintamente, polos propios interesados,
pola dirección do medio no que foron
publicados, por institucións, asociacións, colectivos, persoas individuais
ou o propio xurado e terán que estar publicadas en medios de comunicación
galegos ou referidos a Galiza, entre o 1
de xaneiro e o 31 de decembro de 2005.
No caso de que a publicación fora publicada sen asinar ou con pseudónimo,
deberá xuntarse un certificado do direc-

SEBASTIÁN

ZONA NEUTRAL

Dante Teatro representa a
peza de Adolfo Simón o
vindeiro xoves 9 ás 20,30 h.
na sala Yago. Desde o venres 10 ao domingo 12 esta
compañía volta ao escenario desta sala coa obra Voces contra la barbarie.
Máis información e consulta de horarios en www.salayago.com.

A NASA abre un novo espazo de relación, un lugar
de encontro entre os que fan
as obras e os que as ven, unha oportunidade para o diálogo e o intercambio de pareceres. A ocasión para coñecer os artistas e saber que
hai máis alá da posta en escena. Convídanvos a un café e a un coloquio co(a)s artistas procedentes da Zona
Alternativa: o sábado 4 con
Juan Navarro e Gonzalo
Cunill para falar de Festas
Populares; o sábado 11 con
Diego Anido e Branca Novo, para falar de creadores
novos na Galiza; o venres
17 con Rodrigo García para falar da Carnicería Teatro; o sábado 25 con Sonia
Gómez, para falar de Mi
madre y yo; e o sábado 4
marzo con Olga Mesa, para
falar de danza e artes visuais. Todos os días ás
16,15 h. no Laboratorio de
Movementos (rúa do Medio
15, baixo). Aforo limitado,
entrada libre.

Dentro da VII edición do
Festival de Teatro Independente de Galiza ‘Zona
Alternativa’, chega a estrea en Galiza desta obra
de Juan Navarro e Ignasi Duarte con música de
Vias Aboal e interpretada
por J. Navarro, Gonzalo
Cunill e V. Aboal. Unha
proposta, desde Catalunya, de teatro desacralizado, participativo, sen respeto algún polas convencións escénicas, que fará
da NASA unha festa de
praza maior con palco para os músicos, espazo para
o baile, sorteos, concursos, cabezudos... na que se
repartirá viño e cava e da
que algún espectador pode
sair cun xamón debaixo
do brazo. Venres 3 e sábado 4 ás 22 h.

D.O.G.
CONSELLARÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS
Estabelécense as bases e condicións e se regula o procedemento de
concesións de axudas para a realización de investimentos relativos
ao equipamento e servizo dos portos pesqueiros, e se particulariza
para o exercicio 2006 o devandito procedemento, tramitada como
expediente anticipado de gasto. Para a concesión de axudas, o prazo de presentación de solicitudes remata o 20 de febreiro de 2006,
salvo no caso de que a Lei de orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano correspondente estabeleza o contrario. Neste último caso quedará fixado o prazo de presentación
de solicitudes segundo o disposto nesta lei. Toda a información referida a esta orde está recollida no DOG de 11 de xaneiro de 2006.

2006-07

A Fundación Barrié dispón, até final de
ano, destas axudas dunha contía de
400.000 euros dirixidas nesta edición a
un só proxecto, para a recuperación do
patrimonio cultural e natural en Galiza,
coas que se pretende estimular os mellores proxectos e iniciativas innovadoras promovidas por institucións galegas
en beneficio da cultura galega. As bases
poden consultarse en www.fbarrie.org.

FESTAS POPULARES

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

As
esculturas e
instalacións
de Roman
Signer están
expostas no
CGAC de
SANTIAGO.

que acolleu a súa publicación, debendo
figurar tanto nos orixinais coma nas copias a data desta. No interior do sobre,
ademais dos traballos, achegarase unha
folla cos datos completos do autor, incluíndo nome, DNI, enderezo, un teléfono de contacto e un correo electrónico se o ten, que se deberá facer chegar
ao Concello antes do 4 de marzo de
2006. Establécese un único premio de
1.500 euros. Máis información en cultura@bueu.org.

Esta mesma consellaría tamén estabelece as bases e condicións e se regula o procedemento de concesión de axudas para a creación, renovación, modernización e innovación tecnolóxica das empresas de manipulación, transformación, conservación, tratamento e comercialización
dos produtos da pesca, o marisqueo e a acuicultura, e se particulariza para o exercicio 2006 o devandito procedemento, tramitada como expediente anticipado de gasto. Recollida no DOG de 11 de xaneiro de 2006.
Do mesmo xeito, tamén se fixan as bases reguladoras aplicables á
concesión de axudas a investimentos no ámbito da acuicultura, e
se particulariza para o exercicio 2006 o devandito procedemento,
tramitada como expediente anticipado de gasto. A información
completa pode consultarse no DOG de 11 de xaneiro de 2006.♦

Tui
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL DURÁN
Colga as súas fotografías

O Concello de ARTEIXO convoca este
certame de narracións breves con carácter anual no que poden participar aqueles autores que o desexen cun único relato, orixinal e inédito, de temática libre
e escrito en lingua galega. Os traballos,
dunha extensión mínima de 15 folios e
un máximo de 30 mecanografados a duplo espazo e por unha soa cara, enviaranse por cuadriplicado e só co título e
un lema nun sobre pecho no que se
aportará o título, lema, nome, enderezo,
teléfono e currículo do autor antes do 1
de marzo, ao Concello de Arteixo, praza Alcalde R. Dopico 1. 15142.

HISTORIA CONTEMPORÁNEA
DE GALIZA
Na galería Sargadelos de SANTIAGO (rúa
Nova 16) desenvólvese os días
6,7,9,13,14,16 e 17 de febreiro este curso
organizado pola AS-PG, a CIG-Ensino e
a Asociación Galega de Historiadores/as,
cunha cota de inscrición de 12 euros para
afiliados e socios, 20 para parados e de 35
euros a normal. Os interesados en asistir
poden formalizar a súa matrícula en calquera local da CIG-Ensino ou da AS-PG,
nos teléfonos 981 576 800 e 981 278 259
ou nos correos formacion@cigensino.com e informacion@as-pg.com.
Os organizadores teñen solicitada a homologación por 21 horas lectivas á Consellaría de Educación.♦

de paisaxes e, sobre todo,
persoas en branco e preto
baixo o título Raíces, na
sala municipal da Área Panorámica. Neste mesmo
lugar poderemos contemplar a maqueta da ponte
internacional realizada polo artista Olimpio García
Bastos, caldereiro de Vulcano xubilado, experto
construtor de pontes, torres e buques. Ambas mostras até este domingo 5 de
febreiro.

Vigo
■ ACTOS

EL BOSCO
A Fundación Barrié organiza o ciclo de conferencias A tradición pictórica
do fantástico no Museo
do Prado, con entrada
gratuíta até completar aforo, que continúa este xoves 2 ás 20 h. coa charla
de Pilar Silva Maroto,
xefa do Departamento de
Pintura flamenca (14001600), escolas do norte e
pintura española (11001500) do Museo do Prado,
na intervención Realidad,
fantasía y búsqueda de lo
infinito en los paisajes de
El Bosco.

Olimpio
García
Bastos
realizou
unha
maqueta da
ponte TuiValença que
podemos
contemplar
na Área
Panorámica
de TUI até
este
domingo.

■ Quero traballar nunha aldea en
calquera posto de traballo. Telf. 666
627 459.
■ Busco traballo en empresas de
transporte (carnés B,C,E) para Galiza, España e Europa. Telf. 662 170
654.
■ Coido crianzas, anciáns e, tamén,
fago limpeza de casas. Telf. 666 627
459.

Xosé Carlos
Rivas Sebe
expón na
Casa da
Xuventude
de VIGO.

■ CINEMA

nova até o 26 de febreiro.

ESCOLA GALEGA
DE CINE

ASIA

O martes 7 ás 19,30 no salón de actos do MARCO,
con entrada libre e gratuita,
poderemos contemplar os
mellores traballos desta escola durante o ano 2005.

Podemos visitar esta retrospectiva de pezas pertencentes ás coleccións do Museo Nacional de Artes Decorativas até o 19 de febreiro no C.C. Caixanova.

MOÏSE DIKOFF
Esta mostra de escultura e
pintura podémola ollar no
C.S. Caixanova até o 12 de
febreiro.

A Rede

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

CASA DOS ARTESÁNS
www.casa-dos-artesans.com
Páxina electrónica dunha casa rural situada na Ribeira Sacra que ten como particularidade que organiza obradoiros e
cursos de artesanía, en concreto cestería
e tecidos. A páxina está enfocada ao público español e europeo, por iso está en
castelán e en inglés.♦

■ EXPOSICIÓNS

UN LUGAR COMÚN
As obras de Amando González expóñense na galería
María Prego até o sábado 25.

9X9
Colectiva de pintura, gravado, debuxo, escultura e fotografía que podemos visitar na Casa das Artes até o
domingo 26.

URBANITAS
O MARCO presenta, desde
este venres 3, a interesante
mostra Actitudes urbanas da
arte galega actual que podemos ollar na sala da Planta
Baixa. Como complemento
desta mostra temos Videourbanitas no Espazo Anexo.

■ MÚSICA

THE PHANTOM KEYS
Este venres 3 ás 00,30 h. na
Iguana Club podemos escoitar en directo a esta banda do Grobe que nos fará
gozar cos seus temas punkrock e garaxe, e que estará
acompañada polos Fumestones, unha das formacións
máis divertidas e descaradas do Estado. O sábado 4
teremos ao grupo de punkrock melódico No way out.

TELÉMACO
+ DJ NINGUNOS
Como complemento a exposición Urbanitas que se
mostra no MARCO, este
museo organiza unha serie
de actividades entre as que
se encontra este concerto
do grupo lugués Telémaco,
que estarán arropupados
polo DJ Ningunos de Vigo,
este venres 3 ás 20,30 no
patio da planta baixa
A orquestra vai dar un concerto este venres 3 no C.C.
Caixanova, baixo a dirección de Josep Pons, e co
acompañamento do grupo
The Swingel Singers.

Vilagarcía
ilagarcía

Até o luns 13 o pintor presenta na Casa da Xuventude a
mostra Testemuñas de soños.

■ EXPOSICIÓNS

A galería PM8 acolle a obra
do pintor até o 11 de febreiro.

SIMÓN PACHECO

O MOMENTO

MUSEU SERRALVES

ALEJANDRO
CURUJEIRA
Este fillo de emigrantes
galegos, considerado como
un dos grandes valores da
arte actual arxentina, expón na sala I so C.S. Caixa-

■ Véndese carriño para xemelgos Jané Sukpertwin, con cambotas para a
chuvia, por 150 euros. Telf. 986 470 203.
■ Mozo de 35 anos oferécese para
conserxaría, vixiancia ou peón da
construción en Vigo ou arredores.
Alberto, telf. 616 870 908.
■ Precisamos persoas responsábeis e activas para traballar 3 horas
diarias na zona da Barbanza e nos
arredores de Santiago. Telf. 981 822
786, 675 521 700.
■ Pensos e cereais de produción

■ Véndese Lancia Delta do 1994 en
Santiago, con poucos quilómetros,
deportivo e de cor vermella. Chamar
ao 628 695 839.
■ Precísase perruqueira con experiencia para A Coruña. Posto de traballo estábel. Soldo fixo máis comisións. Telf. 638 717 084.
■ Urxe vender, por problemas, precioso e orixinal apartamento en Mondariz Balneario, amoblado, 60 m2, 2
dormitorios, baño, salón-cociña, calefacción, chans e teitos forrados de madeira, abufardado, duplas e grandes
xanelas, vistas ao ceo desde toda a
casa e desde as camas, decorado estilo montaña, rústico e a estrear, con
garaxe e trasteiro. Merece ser visto.
Prezo 20.000.000 de pta. Información
nos telf. 679 697 055 / 986 226 826.
■ 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.

■ 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!
■ 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.
■ 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 m2. Fins de semana ou tempadas. Telf. 686 753 105.♦

das ao parque (domingos ás
11 e 12 h.), posibilitando o recoñecemento do seu valor
paisaxístico, ecolóxico e estético. Para as dúas primeiras
precísase o billete de entrada
ao museu e para a última o de
entrada ao parque.
■ TEATRO

CONFISSÕES DAS
MULHERES DE TRINTA

Dirixida por Domingos Oliveira e Priscilla Rozenbaum
e interpretada por Ana Brito
e Cunha, Fernanda Serrano e
Maria Henrique, represéntase no Grande Auditorio do
Rivoli Teatro Municipal desde o venres 3 até o domingo
5 ás 21,30.

Lisboa
■ EXPOSICIÓNS

CAMJAP
O visitante do Centro de
Arte Moderna José de Azeredo Perdigão vai poder
contemplar, até o 30 de xuño, a mostra de gravuras de
Hein Semke (1899-1995),
o artista alemán residente
en Portugal desde 1932, co
gallo do décimo cabodano
da súa morte; e os deseños
de Fernando Lemos: formas xeométricas realizadas con caneta a tinta china
en chapa de offset. De
mércores a domingo das
10 ás 18 h.♦

Non vos riades que o conto é triste

O Auditorio Municipal
amosa, até o 13 de febreiro,
o traballo deste fotógrafo,
xunto co de Eusebio Ribeiro e Débora Yáñez.

Por to

SUSPENDIDO

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

■ Cromoterapia. Imán Kathya, terapeuta de Aura-Soma®. Rúa Ribeiriño
13, 6º D - Ourense. Telf. 639 816 727.

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

ADOLFO BARCIA

O artista amosa as súas fotografías e obra audiovisual
na galería Bacelos.

Até o 7 de maio, a sala do
1º andar do MARCO presenta esta mostra de fotografías pertencentes á prestixiosa colección H&F.

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

■ 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.

■ 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.

SINFÓNICA DE GALIZA

XOSÉ CARLOS
RIVAS SEBE

XAVIER CORREA
CORREDOIRA

■ Ofrécese Licenciado en Filoloxía
Galega (Apto no C.A.P) para traballar
en traducións, editoriais, docencia
non pública, revistas, corrector ortográfico, etc... Contactar no 619 991
876 (polas tardes).

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.

■ EXPOSICIÓNS

O Museu de Arte Contemporánea de Serralves organiza
visitas orientadas ás exposicións (sábados ás 17 e 18 h. e
domingos ás 12 e 13) que
permite o encadramento e
contextualización das mesmas; visitas orientadas aos
espazos arquitectónicos (domingos ás 15 e 16 h.), o edificio do museo é da autoría
de Álvaro Siza, e serven para
relacionar a arquitectura coa
casa e o xardín; e visitas guia-
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Anuncios de balde
■ Traspásase local en Pontevedra
a pleno rendememto (é un bazar de
regalos, caramelos, floristaría...). As
persoas interesadas poden chamar
ao telf. 886 208 703.

Nacen por todas partes e mesmo están acazapadas. Colonizan corrunchos, rúas e avenidas e afean cidades. Enormes valados publicitarios que viven do desleixe de quen coida
polo patrimonio do común até quitarlle fuste e aire a edificios que xa son monumentos a
protexer. Por exemplo o que agora acolle o MARCO de Vigo.

O grupo
lugués
Telémaco
presenta o
seu disco no
MARCO de
VIGO.

A

sabedoría
popular
plasmou a diferenza
de xuízo que merecen
as persoas segundo o seu rango social: cando o pobre bebe
“é un borracho”, cando bebe
o rico dise, en cambio, “que

gracioso está o señorito”. Isto
tamén vale para entender o
conflito de Palestina. O movemento de Hamas é o pobre
e Israel é o rico. Ao agredido
pídeselle que se desarme (ou
seña: que se deixe matar) e

mesmo se lle fai chantaxe
(como anunciou a UE). Aos
falcóns israelitas ninguén lle
reclama nada. Até Sharon,
unha especie de Jack o destripador con galóns, recibe
loas da prensa.♦
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Antonio Cabanas
‘No cárcere todos son presos políticos’
H. VIXANDE
Cunha longa traxectoria nos
partidos de esquerda e despois de ter traballado en Barreras e Citröen, Antonio Cabanas foi un dos promotores
dunha asociación de defensa
dos presos que loita contra
un sistema que só pretende
afastalos da sociedade. “Non
lles preguntamos aos presos
que delito cometeron, axudámolos, simplemente”, afirma.
Forma parte dunha organización de axuda aos presos.
A Asociación Comité de Defensa dos Presos Concepción
Arenal, como a avogada ferrolá
que tanto os defendeu.
Non hai moitas.
En Vigo ningunha máis. Andamos á procura dunha para integrarnos nela pero como non había
tivemos que fundala. O mellor
que pode facer unha persoa é axudar a aliviar a dor dos que sofren,
porque aos ricos xa os axuda deus.
Presos hai a esgalla.
Cada vez máis. A sociedade é
moi restritiva e as circunstancias
obrigan a delinquir. Todos os
presos son políticos, porque todos se deben a uns condicionamentos sociais que teñen unha
orixe política. A sociedade de
consumo ten moito de responsabilidade, aínda que ás veces algunha culpa tamén a terán eles.
Están abandonados.
Están entre reixas. Moitos están pendentes de xuízo. Como
non teñen recursos, danlles un
avogado de oficio e, se o defensor é bo, abandona porque non
lle chega co que lle pagan e, se é
mediocre, non fai unha boa defensa. Ademais, non lles dan nin
un selo de correo. Só un terzo ten
traballo remunerado e só reciben

PACO VILABARROS

unha tarxeta telefónica de cinco
minutos cada tres meses. Non
hai dereito a este trato!
Cantos presos hai por cela?
No caso da Lama, hai 1.500
presos en trece módulos, 12 de
homes e un de mulleres. O xénero feminino ten os xenes menos
violentos. Estranxeiros na Lama
hai 500 nun cárcere que está
pensado para mil persoas. De todos xeitos, en Madrid hai cadeas
que teñen tres veces máis presos
que os previstos.
Vaia forma de solucionar o
problema da vivenda!
En realidade non son presos,
están secuestrados. O sistema é bo,
pero para os que os meten alí. Desfanse da delincuencia e dos marxi-

nados na rúa, que afean. É moi fácil aplicar a famosa tolerancia cero,
pero me gustaría que empregasen o
mesmo criterio con todos.
Nós sorteamos unha camiseta da selección e tocoulle a
un preso. Non lla puidemos enviar por correo. Devolvérona.
Só admiten donativos de roupa, calzado e libros, nada de música ou películas. Ademais, os donativos hai que levarllos o fin de
semana e entregalos en man. É
absurdo, pero si alguén quere
mandarlle algo a un preso, que
nolo envíe a nós ao apartado
6068, con código postal 36210 de
Vigo. Nos dámosllo en dez días.
Dicía Bertolt Brecht ‘que
é o roubo dun banco en com-

paranza co de fundalo?’
Din que rouban os pobres, pero non vexo que estean tan ricos,
nin eles nin as súas familias. Os
bancos cobran unhas comisións
salvaxes e ninguén llo prohibe.
Nunca tivo a tentación de
levarlles aos presos unha lima
dentro dunha bica?
Nin por aproximación. Agora
ben, aínda que somos unha asociación rexistrada, dixémoslle ao
director do cárcere da Lama que
queremos tirar as paredes da cadea. A lima non é a solución, pero consideramos que saír da cadea é o primeiro obxectivo do
preso. Cando unha persoa fuxe
do cárcere, o último que facemos
é escandalizarnos.♦

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

Indicadores
culturais
XOSÉ RAMÓN POUSA

A

fortunadamente, a
cultura é moito
máis ca un indicador económico, pero tamén é un barómetro para
saber a situación dun país,
sobre todo nun marco en
que todo está atravesado
polos valores do mercado.
Neste sentido, chama a
atención a mala posición
de Galiza dentro do indicador socioeconómico sobre
as industrias culturais no
Estado español. Este baremo, a partir de agora vaise
consolidar como un indicador anual fundamental para calibrar a evolución dun
sector que xa move anualmente máis de 7.000 millons de euros.
Galiza, con CastillaLa Mancha e Extremadura, pecha o gasto medio
familiar en bens culturais
con 159,6 , casi 70 menos que o gasto medio
estatal e a gran distancia
dos 306,4 que empreñan
os habitantes de Madrid
ou os 293,4 dos vascos.
Evidentemente, estamos a
falar de consumo, e non
de niveis de coñecemento,
pero cómo medir a cultura
se non é a través da adquisición de bens culturais.
Tamén as novas tecnoloxías callan pouco na
nosa sociedade e, ambos
os indicadores, unidos debuxan un perfil preocupante para un país que ten
que obter axuda externa,
da Comunidade Europea
ou do Estado, pero que
por riba de todo ten que
facer un sobre esforzo
propio para abandonar o
farol de cola dos indicadores socioeconómicos.
Vivir ben non é só comer ben, algo no que quizabes sexamos punteiros. Pasa por mellorar todos os estándares, incluídos os culturais, sobre todo cando temos que sacar adiante unha
cultura propia. Como construír unha literatura galega
sen consumo de libros, sen
editoriais potentes? O mesmo pasa coa cinematografía e coa comunicación e,
dende logo, non podemos
refuxiarnos na escusa de
quen quere ver neste comportamento o rexeitamento
social a producións culturais alleas que non interesan na Galiza. En Euskadi e
Catalunya a resposta ante o
problema é a dunha sociedade moderna.
O único positivo do
baremo, sen ser unha contradición, é que exercemos
un grande atractivo como
destinatarios do turismo
cultural. Agardemos que
non nos pase o mesmo que
a moitos países que exercen de museos antropolóxicos viventes. O importante é tamén xerar viaxeiros cara a outros destinos.♦

