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en abstracto é un principio a defender sen revira-
voltas, aínda se posicionarán a prol aqueles que
a están a conculcar todos os días dun ou doutro
xeito. Pero na polémica sobre as caricaturas de
Mahoma publicadas por un xornal de extrema
dereita danés e nas reaccións consecuentes pro-
ducidas en certos países cunha poboación que
segue maioritariamente esa crenza relixiosa, é
preciso ter en conta múltiples consideracións an-
tes de deixarse arrastrar pola vaga antimusulma-
na. Algunhas son case evidentes. En primeiro lu-
gar que as caricaturas non só eran claramente
ofensivas para os musulmáns senón que caracte-
rizaban a todos os practicantes desta relixión co-
mo terroristas. Así temos que as principais mo-
bilizacións de rexeitamento entre os mahometa-
nos veñen dados por este motivo e non son pro-
tagonizados polos integristas, senón polos move-
mentos máis avanzados destas sociedades. Pola

contra, a defensa do xornal danés está a ser li-
derada polos grupos, partidos e medios de co-
municación máis á dereita, tanto en Europa co-
ma nos Estados Unidos. Medios que aceptan o
principio imposto pola administración america-
na no que a mentira nos medios de comunica-
ción é outra arma máis na súa guerra polo con-
trol das fontes de enerxía. Medios que se auto-
censuran e censuran constantemente os seus
xornalistas na defensa dos seus intereses e prin-
cipios. Detrás desta campaña máis que a liber-
dade de prensa semella estar, na parte europea,
a xenofobia e na parte americana o interés en
desmantelar a oposición aos seus proxectos de
controlar o petroleo do Oriente Medio. Uns
“árabes” que nos “invaden” e non respectan os
nosos principios máis sagrados. Uns países
“árabes” presentados como un perigo para a
cultura occidental. Velaí o cerne da polémica.♦

CASAS BARATAS
Antón Riveiro Coello

As vivencias e as experiencias que
constitúen a memoria da adolescencia
son as que nutren Casas baratas.
Un libro de contos co que Antón
Riveiro Coello se debruza sobre o
tempo no que se forma a
personalidade e sobre o que se
constrúe a memoria individual.

OO  nnoovvoo  BBaarraajjaass  ccuussttoouu
66..220000  mmiillllóónnss  ddee  eeuurrooss  ee  ccoonnvveerrttiirráá    MMaaddrriidd
eenn  ppaassoo  oobbrriiggaaddoo

AAggoorraa......
oo  cceennttrraalliissmmoo  aaéérreeoo

Fronte a investimentos multimillonarios
como o da capital de España, aeroportos
como o de Santiago presentan condicións
lamentábeis nalgúns lugares,
como se pode ver na imaxe.

SE AFIRMAMOS QUE A LIBERDADE DE EXPRESIÓN

XESÚS IGLESIAS,
director da TVG:

‘Coa nova programación
veranse os cambios’

(Páx. 8-9)

PARDO DE VERA,
da estirpe medieval

á música pop
(Páx. 16-17)



Dous terzos do orzamento total
de Galiza para o 2006. Este é o
custe total da ampliación do ae-
roporto de Barajas, que comezou
na etapa na que Francisco Álva-
rez Cascos era
ministro de Fo-
mento. O proxec-
to é un paso máis
para dificultar a
xestión dos aero-
portos por parte
das comunidades
autónomas, xa
que tendería a
centralizar en
Madrid todos os
voos interna-
cionais. Deste
xeito, mentres
que os beneficios
de Barajas au-
mentarían para
Aena, os dos res-
tantes aeroportos
do Estado decre-
cerían xa que terí-
an menos posibi-
lidades de nego-
cio e dificultaría
que un Goberno
autónomo puidese asumir a xes-
tión dun aeroporto deficitario.

O proxecto da terminal T4
supón na práctica un aumento na
capacidade aeroportuaria de Ma-
drid. Calcúlase que cada ano pa-
sarán por Barajas 70 millóns de
pasaxeiros cando o aeroporto
funcione a pleno rendemento. A
explicación do alto custe do in-
vestimento –cinco veces máis do
previsto por AENA hai sete
anos- foi que Barajas ficaba pe-
queno. “Barajas xa non tiña ca-

pacidade para seguir absorvendo
voos. O propio deseño aéreo es-
pañol é o problema xa que está
configurado nunha rede radial na
que a meirande parte dos voos

pasan por Ma-
drid. Esta propor-
ción aumenta nas
viaxes interna-
cionais e transo-
ceánicas. Ese mo-
delo é prexudicial
para os usuarios
xa que non é
comprensíbel que
para ir dende
Santiago a Brasil,
por exemplo, ha-
xa que ir antes até
Madrid e perder
alí tempo en em-
barcar”, explica
Xerardo Rodrí-
guez Arias, que
foi xefe da divi-
sión de control
aéreo de Galiza
nos últimos dez
anos.

Segundo Ro-
dríguez Arias, que

leva máis de 35 anos en exercicio
por diversos aeroportos do Estado
e que publicará proximamente
unha Historia da Aviación en Ga-
liza, “as compañías son as primei-
ras interesadas en que se concen-
tren os voos nun só punto, xa que
aforran custes. A centralización
en Madrid está favorecida pola
existencia de múltiples aeropor-
tos en cada comunidade. O exem-
plo máis claro témolo en Galiza,
no que se prefire ter tres aeropor-
tos sen rendibilidade antes que un

que fose beneficioso para os
usuarios e para os seus xestores,
que na miña opinión debería ser a
Comunidade Autónoma, xa que
podería planificar a súa propia
política aérea”.

Tal e como explica Arias, os
aeroportos na actualidade xestió-
nanse “segundo as necesidades
de Madrid. Aena tende a concen-
trar todos os recursos na capital e
logo para pagar as débedas dos
aeroportos deficitarios recorren
ao Goberno central para que pa-
gue. Na miña opinión isto é unha

irresponsabilidade. O que habe-
ría que facer sería buscar un mo-
delo máis racional no que os ae-
roportos puidesen autoxestionar-
se planificando as súas propias
políticas de voos e interrelacio-
narse nunha rede que non sexa
radial, nin dependente dun só ae-
roporto, porque iso é o que per-
mite que as compañías aéreas
acaben chantaxeando aos gober-
nos locais e autónomos dicíndo-
lle que se queren un enlace den-
de aí co estranxeiro teñen que
pagar. O peor é que os políticos

se deixan chantaxear”.
As maiores críticas a este

modelo radial chegaron dende a
área do Mediterráneo. Sinalaba o
ex-deputado socialista e filósofo
Xavier Rubert de Ventós que a
rexión coñecida como Países Ca-
taláns é a máis rendíbel turistica-
mente de Europa e que xa debe-
ría contar dende hai anos coa po-
sibilidade de xestionar os seus
voos internacioais sen depender
de Madrid.

O propio president da Gene-
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Limitará as posibilidades de xestión aeroportuaria
das comunidades autónomas

A ampliación de Barajas impulsa
a centralización aérea

RUBÉN VALVERDE

A ampliación do aeroporto de Barajas acaparou portadas e minutos de televisión. Detrás dunha espec-
tacular obra de máis de 6.200 millóns de euros, agóchase o intento de centralizar en Madrid todo o
transporte aéreo do Estado. O proxecto da terminal T4 naceu co impulso do PP no primeiro Goberno
Aznar e pode acabar coa esperanza das comunidades autónomas de poder xestionar os seus propios ae-
roportos xa que as empresas aéreas preferirán centralizar todos os voos en Madrid para aforrar custes.

Aeroportos como o de Santiago padecen ostensíbeis deficiencias e falta de investimentos.                                          OTTO / AGN

‘Aena tende
a concentrar
todos os recursos
na capital e logo,
para pagar
as débedas
dos aeroportos
deficitarios, recorre
ao Goberno central
para que pague”
Xerardo
Rodríguez Arias



ralitat, Pasqual Maragall, asegu-
raba nun artigo en El País no ano
2001 que o ministro Francisco
Álvarez Cascos era quen impe-
día unha ampliación do aeropor-
to de Barcelona para poder pro-

gramar voos transoceánicos, xa
que o mercado si que o permitía.
“Cando Narcís Andreu, recente-
mente nomeado presidente de
Iberia viaxou a Barcelona por
primeira vez, chegaba convenci-
do polos aenitas de entón de que

os cataláns non voaban. Demos-
trámoslles que os cataláns si ían
a Nova York pero pasando por
Madrid, como os estremeños, os
galegos e os aragoneses (...) Gra-
zas a Narcís Andreu e os seus su-
cesores, Iberia proxectou un hub

ou centro transoceánico de dis-
tribución de voos en Barcelona.
Non serviu de nada porque Aena
se opuxo”, explica Maragall no
citado artigo.

Na actualidade, ese hub do
que fala Maragall afianzouse coa

ampliación da terminal T4 e,
obrigaría, se non se ceden com-
petencias aos gobernos autóno-
mos, a que nun futuro todos os
voos se planifiquen en función
das necesidades de Barajas e non
dos usuarios.♦
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Vén da páxina anterior

En contra do que poida parecer, a
existencia de tres aeroportos en
Galiza favorece o centralismo
madrileño. Así o explican os ex-
pertos, que consideran que cun
só aeroporto podería concentrar-
se unha demanda suficiente que
obrigue ás compañías a que non
teñan que pasar por Barajas para
voar. “A existencia de tres aero-
portos é irracional e propia dos
anos corenta. Daquelas, as co-
municacións terrestres eran ma-
las e non había posibilidades de
transportarse duns lugares a ou-
tros de xeito rápido. No Estado
herdouse esa estrutura aeropor-
tuaria e, en Galiza, lonxe de in-
tentar mudala, semella que se
quere afondar nela”, explica Xe-
rardo Rodríguez Arias. 

En opinión de Rodríguez
Arias habería que investir cartos
en mellorar as infraestruturas te-
rrestres para que todos os puntos
de Galiza estivesen ben comuni-
cados co aeroporto de Santiago,
que é o único que non ten limita-

cións físicas para seguir aumen-
tando. “Tanto Alvedro, como
Peinador están situados en luga-
res inaxeitados que permitían
que puidesen aterrar e despegar
avións de hélice
de hai cincuenta
anos, pero que
son dificultosos
para os grandes
avións de reac-
ción de agora.
Ademais, tam-
pouco se poden
construír novas
pistas, co cal a
ampliación é fisi-
camente imposí-
bel. En troques,
Lavacolla atópa-
se nunha boa si-
tuación xeográfica, co cal pode-
ría ampliarse sen problemas, co
único requisito de que os políti-
cos tivesen en conta esta posibi-
lidade e impedisen que a cidade
medrase cara esa zona”, sinla
Rodríguez Arias.

Segundo os expertos, o ca-
rácter periférico de Galiza tende
a medrar coa ampliación de Eu-
ropa cara o leste. Moitas empre-
sas galegas e españolas despra-

zaranse a esa
área, igual que a
zonas de sudamé-
rica e de Asia.
Ademais, hai que
ter en conta fenó-
menos como a
emigración e a in-
migración, que
van en aumento
nos últimos anos.
A capacidade de
expansión case
ilimitada de La-
vacolla pode per-
mitirlle conver-

terse no gran aeroporto do noro-
este peninsular, compartindo si-
nerxias co do Porto, tal e como
asegura Rodríguez Arias.

“Todos os cartos que se des-
tinan á Coruña ou a Vigo, non
son un investimento senón un

gasto porque non serven para
nada. Madrid aprovéitase da
existencia de tres aeroportos pa-
ra que non haxa ningún forte
que lle poida facer competencia
e dese xeito todos os que quei-
ran viaxar a nivel internacional
e mesmo dentro do territorio do
Estado, teñan que facelo vía Ba-
rajas. Se contásemos cun só ae-
roporto poderían racionalizarse
os recursos e darlle unha dimen-
sión internacional real, que non
dependese de ter que ir a Ma-
drid para todo. Na actualidade
non hai máis que ver as chapu-
zas que se fan ollando para o
aparcamento que está nunhas
condicións lamentábeis. Deste
xeito diminuirían os custos, o
tempo e os trastornos para os
viaxeiros”, afirma Xerardo Ro-
dríguez Arias.

“O futuro de Alvedro sería a
desaparición, xa que o máis lóxi-
co sería que existise un tren lan-
zadeira que conectara A Coruña
con Santiago en quince ou vinte

minutos. Os pasaxeiros xa podí-
an incluso facturar nunha termi-
nal na Coruña. Por exemplo, pa-
ra chegar a T4 hai unha hora
dende o actual Barajas. Peinador,
pola súa banda, podería especia-
lizarse nalgún tipo de voos ou en
transporte de mercadorías. O que
non podemos é continuar coa in-
definición de agora de que todos
valen para todos porque hai que
lembrar que unha das razóns de
que o centro loxístico de Zara
marchase para Zaragoza estivo
na mala e precaria conexión aé-
rea. Os alcaldes de Vigo e A Co-
ruña terían que entender esta si-
tuación e deixar de facer electo-
ralismo co tema dos aeroportos.
Unha vez potenciado Lavacolla
a súa xestión debería asumila a
Xunta para planificar unha polí-
tica aérea propia. Aínda que haxa
reticencias por parte do Goberno
central, a xestión dos aeroportos
debería de ser unha das reivindi-
cacións no futuro Estatuto”, con-
clúe Xerardo Rodriguez Arias.♦

A existencia de tres aeroportos en Galiza favorece o papel de Madrid

‘A xestión
dos aeroportos
debe ser unha
das reivindicacións
no futuro Estatuto”
Xerardo
Rodríguez Arias

A ampliación de Barajas contri-
buirá ademais a fortalecer o cen-
tralismo económico de Madrid
impulsado dende o comezo do
proceso autonómico de agudiza-
do durante o período de Goberno
de José María Aznar (1996-
2004). Na actualidade, Barajas
supón o 13% da riqueza xerada
na comunidade e dá traballo a
máis de 155.000 persoas de xei-
to directo, o
8,9% do total da
comunidade. Coa
ampliación, cal-
culase que Bara-
jas pase a repre-
sentar o 18% do
PIB e que lle dea
traballo a máis de
300.000 persoas. 

A configura-
ción radial do
transporte, in-
cluíndo o aéreo,
leva a concentrar
en Madrid boa
parte dos investi-
mentos do Esta-
do. Tal e como
indica un informe
sobre o Trans-
porte en España
a Fundación Cet-
mo (organización
sen ánimo de lu-
cro radicada en
Madrid para o
apoio ás empresas españolas de
transporte), “o sistema de trans-
porte no Estado caracterízase por
unha contradición co modelo te-
rritorial e económico que consti-
túe o seu soporte. A realidade é
que os fluxos de viaxeiros e de

mercadorías non seguen un pa-
trón centralizado, sobre todo por-
que as relacións con terceiros pa-
íses outórganlle aínda máis im-
portancia á periferia”.

Nese mesmo informe crití-
canse as políticas de transporte
aplicadas no Estado xa que “son
incoherentes co modelo territo-
rial e cos obxectivos da Unión
Europea. As infraestruturas de

transporte dese-
ñáronse cunha
estrutura radial e
continúan xestio-
nándose dun xei-
to bastante cen-
tralizado”. No to-
cante aos aero-
portos, o docu-
mento sinala que
“precisan de
maior autonomía
para definir e
executar estrate-
xias propias
competitivas”.

O triplo de
investimento
que en Galiza

A existencia dun
modelo radial de
transporte fai de
Madrid a cidade
mellor conectada
de todo o Estado.

Porén, ano tras ano segue a ser
a comunidade que máis cartos
recibe dos Orzamentos Xerais
do Estado en materia de infra-
estruturas. Só no 2005, Madrid
recibiu case 1.200 millóns de
euros para gastar en obra públi-

ca, o que supón tres veces máis
que Galiza no mesmo período,
contando que aquí non existe
aínda tren de alta velocidade
nin unha autoestrada sen peaxe
que vertebre o eixo Atlántico. A

cifra dispárase até por riba dos
2.000 millóns de euros de in-
vestimento en infraestruturas
no ano 2004.

Ademais, José Luís Rodrí-
guez Zapatero prometeu a cons-

trución de 22.100 vivendas de
protección oficial nun antigo
cuartel militar da capital. Ade-
mais, anunciou unha futura lei de
capitalidade que permitirá un me-
llor financiamento da cidade.♦

O 18% do PIB e 300.000 empregos directos

‘A realidade
é que os fluxos
de viaxeiros e
mercadorías non
seguen un patrón
centralizado,
sobre todo porque
as relacións
con terceiros países
outórganlle
máis importancia
á periferia”
Informe CETMO.

Aspecto da nova terminal madrileña.  



Os EE UU recorren á tortura desde hai
décadas. A única novidade é que ago-
ra a practican á vista de todo o mun-

do. De ignorar os abusos, os que se opoñen á
tortura corren o risco de vela regresar á som-
bra, en troques de presenciar a súa definitiva
abolición.

O 12 de outubro do 2005, George Bush
facía unha sonora declaración: “Non practi-
camos a tortura”. Co seu característico senti-
do da audacia, o equipo de Bush instalárase
nos suburbios de Panamá.

Audaz era, sen dúbida. A hora e media en
coche do lugar onde se atopaba Bush, o exér-
cito estadounidense dirixira, entre o 1946 e o
1984, a tristemente célebre Escola das Amé-
ricas (SOA), unha sinistra institución docente
cuxa divisa, se é que había unha, podería per-
fectamente ter sido: “Practicamos a tortura”.
Foi precisamente en Panamá, e máis tarde na
nova ubicación da escola, en Fort Banning
(estado de Georgia), onde podemos encontrar
a raíz dos actuais escándalos da tortura.

Segundo os manuais de formación hoxe
desclasificados, os estudantes da SOA –ofi-
ciais da armada e policías de todo o conti-
nente– formábanse en “técnicas coercitivas
de interrogatorio” moi semellantes ás que se-
rían practicadas desde entón en Guantánamo
ou Abu Ghraib. “Pola mañá, sacan o suxeito
da cela moi cedo para maximizar o choque,
cóbreselle ao instante a cabeza, obrígano a
espirse e prívano de todas as percepcións
sensoriais , manipulan o seu sono, a súa ali-
mentación, humíllano, sométenos a cambios
extremos de temperatura, confínano ao illa-
mento, obrígano a manter posturas esgotado-
ras… e cousas peores. No 1996, a Comisión
de Control de Intelixencia de Bill Clinton ad-
mitira que os manuais de formación dos EE
UU toleraban “a execución de guerrillas, a
extorsión, os malos tratos físicos, a coacción
e as falsas encarceracións”. 

Algúns diplomados da escola de Panamá
cometeron despois os peores crimes de gue-
rra dos últimos 50 anos no continente: os
asasinatos do arcebispo Óscar Romero e de
seis xesuítas en El Salvador; o secuestro sis-
temático de bebés dos prisioneiros arxenti-
nos “desaparecidos”; o masacre de 900 civís
en El Mozote, tamén en El Salvador, e unha
serie de golpes de Estado militares numero-
sos de máis para enumeralos aquí.

En troques, nin un só medio de comuni-
cación tradicional mentou a sórdida historia

deste lugar, mentres cubrían o anuncio de
Bush. Pero, como poderían telo feito? Para
iso sería necesario algo que se estraña neste
debate: admitir que o recurso á tortura forma
parte da política exterior estadounidense des-
de a guerra do Vietnam.

Trátase dunha historia excesivamente do-
cumentada a través da avalancha de obras,
documentos desclasificados, manuais de for-
mación da CIA, informes de tribunais e co-
misións de investigación da verdade. Alfred
McCoy, na súa recente obra A Question of a
Torture sintetiza todas estas probas e elabora
un asombroso informe sobre a forma en que
monstruosos experimentos, financiados na
década do 1950 pola CIA, e realizados en pa-
cientes psiquiátricos e prisioneiros, se con-
verteron nun prototipo do que se denomina

“tortura sen contacto físico”, baseándose na
privación sensorial e a dor autoinflixida. Mc-
Coy descubriu que eses métodos foran pro-
bados in situ polos axentes da CIA no Viet-
nam no marco do programa Phoenix, e im-
portados logo por América Latina e por Asia,
no aparentemente anodino das formacións
destinadas á policía.

Non só os defensores da tortura ignoran
esta historia cando deploran os malos tratos
cometidos por “unhas poucas mazás apodre-
cidas”. Un sorprendente número de recoñeci-
dos detractores non cesa de afirmar que a pri-
meira vez que uns funcionarios americanos
tiveron a idea de torturar uns presos foi o 11-
S. Até ese momento, os EE UU combatían os
seus inimigos sen perderen unha pinga da
súa humanidade.
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Cartas

Resposta
da Consellaría
de Sanidade

Ante a información publicada por
A Nosa Terra sobre a relación per-
soal do secretario xeral do Sergas,
Antolín Rodríguez Martínez, coa
empresa adxudicataria do concur-
so público para a realización do
proxecto de xestión e programa
funcional do novo hospital de Vi-
go, o Sergas debe puntualizar: 

1.- O devandito contrato é
froito dun concurso público con-
vocado seguindo a legalidade vi-
xente. A resolución do mesmo fí-
xose acordo cos informes técni-
cos e por parte dunha mesa de
contratación na que non partici-
pou o secretario xeral do Sergas.
Polo tanto non se trata dunha ad-
xudicación directa, senón dun
contrato transparente. 

2.- O secretario xeral do Ser-

gas, Antolín Rodríguez Martínez,
foi consultor de Codeh antes da
incorporación a esta empresa de
Javier Elola, e continuouno sen-
do logo da creación de Codeh In-
ternacional do que o señor Elola
é un dos seus co-presidentes.

3.- Desde decembro de
2001, Antolín Rodríguez Martí-
nez non ten ningunha relación
ou vinculación con Codeh In-
ternacional, non mantivo nin-
gunha outra vinculación laboral
con Javier Elola.

4.- A adxudicación do pro-
xecto de xestión e programa fun-
cional do novo hospital de Vigo
non foi a Codeh Internacional,
senón que foi a unha empresa
propiedade dun dos socios de
Codeh Internacional.

5.- A páxina web de Codeh
Internacional recolle un listado
de profesionais que nalgún mo-
mento determinado mantivo al-
gún tipo de relación laboral coa
empresa, pero tamén recolle

noutros apartados que a vincula-
ción rematou en 2001. 

6.- A participación de Antolín
Rodríguez en proxectos de Co-
deh Internacional en Nicaragua,
Salvador e Costa Rica figura no
seu currículo profesional e nunca
a ocultou.♦

GABINETE DE COMUNICACIÓN
DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

(SANTIAGO)

¿Despedida
por embarazo?

O día 4 do presente mes ao re-
matar a miña xornada laboral, a
xerente do centro de beleza e pe-
rruquería –Chantel– entrégame
unha carta conforme me despìde
por un acto indisciplinado, se-
gundo o cal o día anterior, fóra
do meu horario laboral, (despois
de traballar 10 horas ininterrum-
pidas só para comer un bocadillo
dentro do centro ao mediodía, ou
sexa 10 minutos de descanso) dí-
me que peine a unha clienta xa
cando ia a saír do traballo ás
20,20 h. Cando unha semana an-
tes tivemos unha reunión confor-
me respetaba os horarios (non
significa que algún día por nece-
sidade me tivera que quedar e
ampliar o horario, sen nengún
problema). O caso é que nesa
reunión se lle pediu copia do
contrato, xa que dende hai uns

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.

Os EE UU torturan… dende hai décadas
NAOMI KLEIN

Na nova e futurista
estación terminal de
Barajas puxeron unha
capela. Non se deben
fiar da seguridade
dos avións.

Durante décadas, os
británicos presumiron
de flema, en canto
que os habitantes dos
pobos que
colonizaban eran
cualificados moitas
veces de histéricos.
Tamén as mulleres
foron alcumadas a
cotío con esa
palabra. Por riba do
talante está a posición
de partida. Quen é o
pobre e quen é o
forte. Os pobos
islámicos están
desesperados polo
neocolonialismo que
rexurde. Se os
cazabombardeiros F-
16 non voasen sobre
Gaza, Bagdad e
Teherán, as protestas
extremistas polas
caricaturas de
Mahoma serían
insignificantes.

Un señor de
Barcelona
manifestouse diante
da Generalitat
(rodeado de cámaras
de televisión) para
pedir clases en
castelán para o seu
neno. Imaxínense
cantos papás en
Galiza se poderían

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González



O principal propagador desta historia
–que Garry Wills denominou “estado de non
pecado orixinal”– non é outro que o senador
John McCain. Ao facer constar no Newsweek
a necesidade de desterrar a tortura, McCain
conta que cando era prisioneiro en Hanoi to-
mou conciencia “de que nós eramos distintos
aos nosos inimigos (…), de que, de terse in-
vertido os papeis, nós non nos deshonraria-
mos cometendo ou aceptando semellantes
malos tratos”. Trátase dunha distorsión histó-
rica cando menos sorprendente. Na época na
que McCain caeu preso, a CIA xestionou, tal
e como describe McCoy “40 centros de de-
tención no Vietnam do Sur, onde se asasinou
máis de 20.000 sospeitosos e se torturou un-
has ducias de miles máis”.

¿Reduciría dalgún xeito os horrores de
hoxe admitir que non é a primeira vez que o
goberno norteamericano fixo uso da tortura,
que xestionou xa anterioremente prisións se-
cretas, que apoiou activamente réximes que
tentaban suprimir a esquerda tirando estu-
dantes desde o avión? ¿Que, máis perto de
nós, sacáronse ao mercado fotografías de lin-
chamentos como trofeos e advertencias?
Moitos parecen pensar así. O 8 de novembro
do 2005, un membro do Congreso, o demó-
crata Jim McDermott, fixo a sorprendente
declaración ante a Cámara dos Representan-
tes: “América nunca tivo problemas coa súa
integridade moral, até agora”.

Non se trata das torturas senón de que se
practique á vista de todos. As administra-
cións precedentes mantiñan ás agachadas as
súas “escuras operacións”, os crimes eran
castigados pero cometíanse á sombra, des-
mentíanse oficialmente e se condenaban.

A Administración Bush rachou ese con-
trato: ao día seguinte do 11-S arrogouse des-
vergoñadamente o dereito a torturar, un de-
reito que lexitimou mediante novas defini-
cións e novas leis.

A pesar de todos os discursos sobre a
tortura practicada nos demais países, a ver-
dadeira innovación foi a introdución na no-
sa, con prisioneiros que sufriron malos tra-
tos por parte de cidadáns norteamericanos,
en prisións xestionadas polos EE UU, ou
que incluso foron transferidos a terceiros
países por avións estadounidenses. O que
máis lle indigna á xente é este abandono da
etiqueta da clandestinidade na comunidade
constituída polo exército e os servizos de
Intelixencia: Bush privou todo o mundo de
toda forma plausíbel de negación. Este
cambio reviste un enorme significado. Can-
do a tortura se practica en secreto pero é
oficial e legalmente rexeitada existe sem-
pre a esperanza de que, en caso de que as
atrocidades saian á luz, a xustiza poida non
obstante prevalecer. Cando a tortura é pseu-

do-legal e os seus responsábeis negan que
se trate de tortura, a quen se lastima é a
quen Hannah Arendt definiu como “a per-
soa xurídica no ser humano”.
Pronto, as vítimas non se pre-
ocupan xa de obter xustiza,
convencidas da inutilidade e
do perigo que implica esa
busca. É o amplo reflexo do
que sucede no interior da cá-
mara de tortura cando se lles
notifica aos prisioneiros que
poden chiar tanto como quei-
ran: ninguén os ouvirá e nin-
guén virá rescatalos.

A terríbel ironía do carác-
ter anti-histórico do debate
sobre a tortura reside no feito
de que, co pretexto de querer
erradicar os malos tratos futu-
ros, bórranse dos arquivos os
crimes do pasado. Posto que
os EE UU non tiveron nunca
comisións de investigación da
verdade, a memoria da súa
complicidade nos crimes
afastados sempre foi fráxil.
Hoxe, estas lembranzas se es-
vaen aínda máis e os desapa-
recidos desaparecen nova-
mente.

Esta oportuna amnesia fai-
lles dano non só ás vítimas senón á causa da-
queles que tentan suprimir dunha vez por to-
das a tortura do arsenal da política norteame-

ricana. Xa hai sinais de que a administración
vai afrontar todo este balbordo volvendo a
unha forma plausíbel de negación. A emenda

McCain protexe todo “individuo
baixo detención ou control físico
do goberno dos EE UU”. Non di
unha palabra dos adestramentos
na tortura nin da compra de infor-
mación á industria cada vez máis
florecente dos lucrados interroga-
dores.

E, no Irak, xa se lle endosou
o sucio asunto aos escadróns da
morte iraquís, adestrados polos
EE UU e supervisados por co-
mandantes como Jim Steele, o
home que se preparou para este
traballo poñendo en pé unidades
semellantes en El Salvador. O
papel dos EE UU no adestramen-
to e o control do Ministerio do
Interior iraquí foi esquecido,
máis aínda cando se descubriu
moi recentemente 173 presos nos
alxubes deste mesmo Ministerio:
algúns deles foran tan atrozmen-
te torturados que a súa pel se
despegaba completamente das
súas carnes.♦

Guardian Newspapers
Limited 2005

NAOMI KLEIN é xornalista canadense especialista en
movementos políticos e sociais, autora de No Logo.
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‘As
administracións

precedentes
mantiñan ás
agachadas as
súas “escuras

operacións”, os
crimes eran

castigados pero
cometíanse á

sombra,
desmentíanse
oficialmente e

se condenaban”

Xosé Lois

manifestar para pedir
clase en galego para
os seus fillos.

Un mozo de 20
anos dalle de fumar a
un de 14 e dille que
xa vai sendo hora de
que empece. Sae no
filme Vida y color. Os
dous rapaces son
protagonistas desta
película, ambientada
en 1975. A escena,
no contexto actual,
resulta chocante e
clandestina. Como se
dous terroristas se
estivesen pasando
unha arma.

Os calendarios
están mudando. No
canto do santoral,
agora o que tran
algúns é o Dia
Internacional do
neno, do xoguete, do
inválido, dos
enfermos de cancro,
dos negros de Biafra,
da internet, do libro,
da paz, do medio
ambiente, do día sen
tabaco, sen coches,
etc. Antigamente
algúns mozos e
mozas querían ser
misioneiros; agora
tamén van ao terceiro
mundo, pero en
ONGs. A caridade
secularizada. 

Pérez Reverte fala,
no seu artigo da
revista Semanal (29
de xaneiro) do pirata
pontevedrés Benito
Soto. E di o seguinte:
“Como bo galego,
deixouse aforcar, sen
aspaventos.
Arrepentido,
resignado e algo
chulito”.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

tres meses me pasou a indefinida
(alta o día 9 Setembro de 2004) e
tamén que estaba embarazada de
dous meses, (comunicado o 30
de Xaneiro), e unha suba salarial
xa que dende que empecei a tra-
ballar hai ano e medio non me
subiu un peso e por riba este ano
págame por debaixo do salario
mínimo interprofesional cando a
miña categoria é oficial de 2ª, e
ela estivo de acordo e poríase en
contacto coa xestoria para dita
subida salarial. Entón bótame á
rúa. ¿Por cal indiciplina?, ¿Por
estar embarazada?♦

LORETTO ARIAS LÓPEZ

Castellano
en Sanxenxo

Xa non é a primeira vez que me
pasa, estando na vila de Sanxen-
xo entro nunha tenda e diríxome
o empregado/a en galego e con-

téstame en castelán. Insisto varias
veces e nada, sigueme a conversa
en castelán. O sorprendente foi
que despois entraron uns portu-
gueses e ao decatarse pónselle a
falar en galego. Quedei abraiado,
sentime coma un estrano na miña
propia terra. Un galego non quere
falar galego con outro que fala a
súa lingua, sen embargo fala cos
veciños de Portugal. É difícil de
entender. Ainda que agora xa vou
entendendo por que na cafetería a
onde acostumaba ir, en lugar dun-
ha camareira galega, que só fala-
ba castelán, puxeron a unha brasi-
leira, debe de ser para que se en-
tenda mellor cos clientes de Por-
tugal. O que está claro para al-
gúns galegos é que usan o idioma
galego só por cuestións de econo-
mía, pero, paradóxicamente, son
os que din que o galego non sirve
para nada.♦

RAMÓN DOMÍNGUEZ ARGIBAY
(CAMBADOS)

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS SA

PRECISA

Unha persoas para o Departamento de Administración
e Contabilidade, que reuna as seguintes condicións:

Licenciado/a en Ciéncias Ecónomicas ou Empresariais,
coñecementos de Contabilización diaria, Elaboración

de Contas Anuais e Liquidación de Impostos.

Valorarase experiencia en posto semellante e
coñecimento de ámbito fiscal. 

Xornada completa. Incorporación inmediata.

Enviar currículo a

contabilidade@anosaterra.com
Promocións Culturais Galegas SA

Príncipe 22, local 20
36202 Vigo
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Naguib Mahfuz:
‘Os musulmáns
somos o pobo
máis feble e
por iso
nos atacan’
O premio Nobel exipcio, Na-
guib Mahfuz, de 94 anos, e
que sufriu un ataque en 1992
a mans dun fundamentalista,
opina sobre o conflito das ca-
ricaturas de Mahoma (La
Razón, 7 de febreiro). “Como
calquera musulmán modera-
do, considero pouco acertado
e de mal gusto que se fixera
burla do Profeta. Os occiden-
tais están moi acostumados
ao liberalismo, pero nós non.
Pregúntome que tería sucedi-
do se alguén dixese que se
esaxera cando se fala do nú-
mero de xudeos que morre-
ron no holocausto nazi. Di-
rectamente, tería ido ao cár-
cere. Os musulmáns somos o
pobo máis feble e por iso nos
atacan. Si, estou profunda-
mente enfadado co que pa-
sou, pero iso non xustifica a
onda de violencia que se de-
satou. Para o único que ser-
viu é para que aumente o sen-
tido do fanatismo”.♦

En Siria
manifestáronse
os anti
fundamentalistas
Manuel Delgado comenta
(La Ventana, cadea Ser, 7 de
febreiro) as protestas habidas
en Siria contra as caricaturas
anti-islámicas. O profesor de
antropoloxía relixiosa da
Universidade de Barcelona
sinala que os que se manifes-
taron nese país non eran os
fundamentalistas, senón os
moderados, ofendidos por-
que se relacionase a todos os
musulmáns cos atentados te-
rroristas. Delgado aludía así
á caricatura que, nun xornal
danés, representaba a Maho-
ma cun turbante en forma de
bomba.♦

Raxoi defende
as caricaturas e
critica
a Zapatero
Mariano Raxoi criticou a Xosé
Luís Rodríguez Zapatero por
asinar unha carta xunto co pre-
sidente turco a prol do enten-
demento entre culturas e con-
tra a publicación das polémi-
cas viñetas anti-islámicas. As
declaracións do líder do PP fo-
ron realizadas durante un mi-
tin en Móstoles (7 de febreiro,
axencias). Raxoi desafiou os
“intelectuais de esquerda e os
progres” a que “teñan o valor
de defender” ese artigo de Za-
patero, no que “nada se di dos
intolerábeis ataques ás embai-
xadas e da queima de bandei-
ras dos países ocidentais”. Ra-
xoi defendeu a liberdade de
expresión como valor básico
da democracia e o cumpri-
mento da lei.♦

A Vella Europa
americanizouse e
fíxose
máis anti árabe
Olivier Roy comenta en El
País (8 de febreiro) a crise
xurdida coa publicación das
caricaturas contra Mahoma.
“A liberdade de expresión xa
ten límites en todos os países
occidentais e por dúas cou-
sas: a lei e un certo consenso
social. A lei reprime o antise-
mitismo. Mais tamén o pre-
xuizo a outras comunidades:
a Igrexa católica de Francia
conseguiu no 2005 que se re-
tirase un anuncio que utiliza-
ba a Santa Cea, na que, no
canto de apóstolos, había un-
has mulleres en roupa lixei-
ra”. Segundo este politólogo
francés, “a crise tamén reve-
la que a política europea
evolucionou considerabel-
mente. No momento da inter-

vención norteamericana no
Irak, era de bo ton opoñer á
coalición anglosaxona unha
vella Europa continental,
hostil á intervención ameri-
cana, máis ben propalestina e
que insistía na soberanía dos
Estados en detrimento ás ve-
ces da democratización (...).
Agora ben, en tres anos as
cousas cambiaron moito. Os
europeos están a botarlle sos
un pulso a Irán a propósito
do tema nuclear e atópanse
en primeira liña para acusar
a Teherán ante o consello de
Seguridade”.♦

Os árabes
saben que o
neocolonialismo
se está
a reactivar
El País (7 de febreiro) reco-
lle opinións diversas sobre a
polémica das caricaturas anti
islámicas. O arabista P.
Martínez Montávez opina
que “neste intre as masas
árabes están en circunstan-
cias de máxima desespera-
ción pola incapacidade dos
seus réximes para emprender
reformas necesarias e porque
son conscientes de que se es-
tán revitalizando modelos
neocolonialistas occidentais.
O neocolonialismo (liderado
polos Estados Unidos e a Ad-

ministración Bush) e o terro-
rismo islamista son dous pro-
cesos paralelos e interrela-
ciónanse”. Pola súa parte, a
tamén arabista Gema Mar-
tín Muñoz, afirma que o
asunto das viñetas parécelle
“gravísimo”, non só pola iro-
nía que reflicten, “senón po-
la mensaxe que transmiten”.
“Trátase dun elemento de
provocación que lle falta ao
respeto a unha das relixións
máis importantes do mundo
(...). Desde os atentados de
Nova York xeralízase a sos-
peita de que todo musulmán
ten unha potencialidade te-
rrorista (...). Cómpre ter en
conta que a situación política
da rexión é un polvorín. Os
conflitos de Palestina, Irak e
Afganistán xeraron unha
gran acumulación de rabia,
odio e frustración e isto cae
nun momento delicado coa
crecente hostilidade cara
Irán e a vitoria de Hamas
(...). Estamos nun marco po-
lítico de moita tensión e epi-
sodios coma este só favore-
cen o extremismo islamofó-
bico en occidente e antiocci-
dental no mundo islámico”.
Por último, Juana Bengoa,
representante de Solidarieda-
de Internacional, afirma que
lle “extraña que unhas ca-
ricaturas publicadas hai tanto
tempo saian neste momento
no que o conflito recruou. É
sospeitoso e seica se prendeu
unha mecha nun mundo no
que aínda se mata por reli-
xión”. ♦

Naguib Mahfuz.

TONI BATLLORI / La Vanguardia, 8 de febreiro do 2006

P. Martínez Montávez e Gema Martín Muñoz.



A. EIRÉ
A vida política de Manuel Fraga
está cimentada sobre momentos
“únicos” e chegadas “providen-
ciais” para arranxar os pro-
blemas. A última é a súa mar-
cha como senador a Madrid
en representación da comuni-
dade autónoma. É a mellor so-
lución que atoparon no PP e
para o propio ex presidente.

Fraga  despediuse do Parlamento
afirmando que se vai ao Senado
“no momento oportuno” para
participar na súa reforma. O ex
presidente xustifica así o seu
abandono da política galega. Sig-
nificativo que se fale de “abando-
no” da política galega cando, en
teoría, Manuel Fraga foi elixido
como Senador, en representación
da nosa comunidade, para de-
fender alí os intereses de Galiza.

A reforma do Senado foi pre-
sentada polo propio Fraga como un
dos seus grandes proxectos desde
que chegou á presidencia da Xunta
a comezos de 1990. Pero, logo de
presentar unha e outra vez o seu
proxecto estrela nos debates sobre
o “estado da Autonomía”, claudi-
caba sempre ante as presións da di-
rección do seu partido en Madrid.
Xustificaba afirmando que aínda
non chegara a ocasión. Cos mes-
mos argumentos e polas mesmas
causas aparcou tamén a súa outra
proposta estela, a da Administra-
ción única, vendido pola maioría
dos medios de comunicación como
o referendo do seu galeguismo.

Non sopran agora mellores
tempos para que Fraga Iribarne im-
pulse esa reforma do Senado tantas
veces anunciada. A dirección do
partido, máis ca nunca, non está
por esa labor. Así o ten expresado
Mariano Raxoi en numerosas oca-
sións. Manuel Fraga apurouse, por
outra banda, a ratificar a súa “total
lealdade na miña labor no Senado
coa dirección do meu partido”.

Polo tanto, ese “momento
oportuno”, esa chegada “provi-
dencial” de Fraga ao Senado non
é máis que unha das tantas xusti-
ficacións, se cadra a derradeira,
coas que Fraga Iribarne chitou
toda a súa carreira política.

Unha saída digna

Certamente que é unha saída
digna para un ex presidente,
apoiado por toda a cámara, algo
que non fixo o PP en relevos an-
teriores.  Tamén a mellor opción
que puido atopar o PP para que
non estorbase na Galiza. Porque
Fraga prometera ao comezo do
seu relevo continuar como vo-
ceiro dos populares no Parla-
mento. Cando se dicía que ese
cargo ía ser incompatíbel coa no-
vo situación política, Fraga tei-
maba en que ía continuar no pos-
to elixido por todos os galegos,
referíndose, como tantas veces, á

súa “palabra dada”, chea de tra-
sacordos, por outra banda.

Cando viu encarreirada a súa
sucesión na forma e persoa que
el quería, comezou a afirmar que
estaría a disposición da nova di-
rección do partido, comezando a
aceptar a súa marcha ao Senado.

Opción que, co paso das se-
manas, se evidenciaba como a
única posíbel. Fraga en numero-
sas declaracións, identificado
coa política da dirección estatal
do seu partido, poñía condicións
previas para participar na refor-
ma do Estatuto.

Un Fraga en Galiza, mesmo
como simples parlamentario, hi-
potecaría á nova dirección, que,
como se viu, aposta por unha po-
lítica de xestos diferentes, co diá-
logo e nas relacións coas outras
forzas políticas como algo normal
e non como soflama propagandís-
tica. Tanto que os medios galegos
máis próximos ao PP esqueceron
publicar unha soa liña  da entre-
vista entre Núñez Feixoo e Anxo
Quintana, con abrazo incluído.

Pero a marcha de Fraga a
Madrid tivo un parto ben difícil
dentro do PP. O alcalde de Ou-
rense, Manuel Cabezas, negouse
a deixarlle a súa praza, recordán-
dolle que Fraga non o apoiara
nos ataques que recibira en nu-
merosas ocasións. Tampouco es-
taba moito pola labor Corina Po-
rro, que ocupaba a outra praza do
Senado que podería recibir Fra-
ga, e que onte non asistiu ao ple-
no parlamentario de despedida.

A alcaldesa de Vigo pretexta-
ba, entre outras consideracións,
que, para deixarlle o seu escano,
debería ser compensada da perda
da retribución como senadora.
As reunións eran tensas na direc-
ción do PP, mesmo cun enfado
“fraguiano” cominando ao parti-
do a solucionar dunha vez a súa
situación, “e punto”.

Situación que non tiña outro
arranxo para o PP que a marcha de
Fraga ao Senado. Primeiramente

porque o propio Fraga teimaba en
seguir activo en política. En se-
gundo lugar, porque a outra solu-
ción que propoñían desde a presi-
dencia da Xunta, un estatus oficial
para os ex presidentes, non era do-
ado de artellar con tanto apuro e
tampouco estaban todos de acor-
do. Nin no goberno nin no PP, sa-
bedores de que Fraga ía ser un
atranco para a política galega.

Mellor mandalo a Madrid,
pensaba a maioría. E a súa fami-
lia tamén así o quería, pois Fra-
ga, vivindo nun piso que lle pres-
tou o ex conselleiro Miras Portu-
gal en pleno casco histórico, non
se afacía e necesitaba coidados
propios da idade.

Madrid como principio e fin

Pero, como tantas outras veces,
precisábase vestir a decisión para
ocultar as verdadeiras razóns po-
líticas e estratéxicas. Non é nada
novo. Fraga é un grande mestre
nestas xustificacións. Nelas ci-
mentou toda a súa carreira políti-
ca. Sempre atopou os ”momentos
únicos, oportunos” nos que apa-
recía el “providencialmente”.

Podemos repasar só os máis
significativos da súa haxiografía.
Fraga aparecía, providencialmen-
te, para “abrir” o réxime de Fraco,
promulgando unha Lei de Prensa,
que suprimía a censura directa,
pero que impoñía unha férrea au-
tocensura aos directores e propie-
tarios de medios. Como exemplo
da súa política “aperturista”, citar
a voadura física do diario Madrid,
executada, segundo o seu director
Calvo Serer, por “orde de Fraga e
Sánchez Bella”.

Marcharía logo a Londres de
embaixador, de onde regresaría,
providencialmente, para acabar co
réxime franquista. Participa no
Goberno de Arias Navarro e pro-
pón unicamente, unha “reforma”
desde dentro. Un exemplo da súa
“apertura” era constituír unha cá-
mara de representantes onde a

metade dos deputados fosen elixi-
dos e a outra metade designados.

Participa logo na redacción
da Constitución, opoñéndose ás
autonomías e, sobre todo, ao ar-
tigo oitavo, pero preséntase co-
mo o maior defensor da actual
Carta Magna.

Intervén na discusión do Es-
tatuto galego e marchase ás doce
da noite da xornada clave, afir-
mando que “non son horas de
discutir”, pero pasa á historia re-
velándose contra a “aldraxe”, co-
ma se ese fose o motivo da súa
marcha.

A grande patronal española
obrígao a deixar a dirección do
PP a nivel estatal e preséntase na
Galiza, providencialmente, afir-
mando que toda a súa vida se es-
tivera “preparando para asumir
este cargo”. España xa non era o
“único importante”.

Providencialmente, goberna
16 anos, nos que segundo as pro-
pias palabras de Fraga, “situou a
Galiza no mundo”, avanzando to-
do o imaxinábel. Certamente
cambiou moito a nosa nación nes-
ta época de Goberno Fraga, pero
moito menos que outras nacións e
rexións, non hai máis que realizar
unhas comparacións estatísticas.

O que si mudou Fraga, uni-
lateralmente, foi a lei electoral, o
regulamento do Parlamento, ou a
lei de axudas á prensa... 

Antes de perder as eleccións e
ter que marcharse a Madrid, Fra-
ga comezara, providencialmente,
unha entente con Xosé Manuel
Beiras, que, se temos que crer nas
súas últimas declaracións, tería
mudado a historia de Galiza se
non fose porque o BNG decidiu
prescindir de Beiras, cunha total
falta de visión política.

Providencialmente, Fraga ta-
mén era presidente cando a ca-
tástrofe do Prestige, decidindo
apostar polas consignas de Ma-
drid e non escoitar á maioría dos
seus conselleiros... Os resultados
son ben coñecidos.♦

Nº 1.210 ● Do 9 ao 15 de febreiro do 2006 ● Ano XXIX

Latexos

En mundos
desparellos
X.L. FRANCO GRANDE

Nin choque de
civilizacións nin cho-
que de fundamentalis-

mos. Non nos serven  as teo-
rías de  Huntington, nin as de
Tarik Alí. A cousa é moito
máis sinxela e clara: países
oprimidos, explotados e
mediatizados polo mundo oc-
cidental, que os humillou  e
segue facéndoo, aproveitan a
oportunidade, case seguro
que encirrada politicamente,
para demostraren o seu noxo
ao cinismo do poder occiden-
tal. Unha revolta dos oprimi-
dos contra os opresores.

Vivimos en mundos
desparellos, iso é evidente.
Pero temos que ir
comprendendo, por exemplo,
que Bin Laden é feitura occi-
dental. E non hai unha cultura
nin tampouco un fundamenta-
lismo en tirapuxa con outro
fundamentalismo: o certo é
que boas razóns estamos dan-
do unha e outra vez para que
este aviveza e se espalle e se
anove, coa invasión de Iraq,
coa ocupación de Palestina
ou coas mesmas caricaturas
de Mahoma, entre outros
moitos aldraxes. ¿Que outra
cousa poderiamos esperar?

Unha cousa é que
Dinamarca non se desculpe, e
fai ben en non facelo, pois,
como país libre que é, non ten
que dar conta do que a súa
prensa pense e diga; pero ou-
tra é que esta cometa o que
non é máis ca un desleixo in-
necesario, unha lixeireza que
non leva a ningures, unha ba-
becada sen finalidade. Que iso
o vexan doutra maneira os pa-
íses musulmáns, por ser algo
agardado e que ben se podería
ter sospeitado sen moitas difi-
cultades, pertence ao mundo
da oportunidade ou da inopor-
tunidade. A prensa danesa, se
non foi moi oportuna, xa terá
hoxe aprendida a lección.

O mundo islámico
aproveitou a ocasión que se
lle regalou para, dende
Marrocos a Indonesia,  mani-
festarse contra quen os
explota, os humilla e os
aldraxa. Penso que hai detrás
das revoltas o aguillón da po-
lítica, iso parece fóra de toda
dúbida, e non debe estrañar a
ninguén, pois debemos velo
como o máis natural. E xa se
ve que esa política ten eco en
todo o mundo musulmán
–como, por outra banda, é ló-
xico que así sexa.

Xa só faltaba que
ademais de explotar, humillar
e aldraxar esixísemos que
nos traten con cortesía e que
acepten a superioridade dun-
ha civilización que, para eles,
só serve para levar morte e
desespero aos seus países. E
nisto si que somos
superiores. Pero é unha
superioridade negativa
porque a exercemos mal ou
para o mal. Pero sempre para
o noso proveito.♦

O Parlamento dálle unha boa despedida
apoiando a decisión do PP de xeito unánime 

Fraga marcha ‘providencialmente’
a Madrid para reformar o senado

A presidenta do Parlamento, Dolores Villarino, despide a Manuel Fraga en presenza de Xesús Palmou.                                     AGN
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As páxinas
escuras
de Fraga
X.M. SARILLE

Unha cousa é despedir o
anterior presidente da
Xunta cos honores que

corresponden á dignidade deri-
vada do cargo que ocupou, e
outra que os parlamentarios
que apoian o actual goberno o
saúden cunha salva de
aplausos. Non se entende, por-
que Manuel Fraga non logrou
nin de lonxe, os obxectivos pa-
ra os que fora elixido. Ao me-
llor coa chegada ao poder, as
perspectivas son diferentes e o
goberno do cambio, lonxe de
aspirar ás mesmas metas (con-
verxer economicamente con
España, aumentar a poboación,
articular o país...) confórmase
con ila virando e xa ven o
vello líder doutra maneira. 

Aínda así a antiga
oposición non debería ser tan
xenerosa e desmemoriada á
hora de rebrincar coas palmas,
porque estamos ante un perso-
naxe que ten unha traxectoria
inzada de páxinas escuras. Es-
ta esquerda esquece rápido e
cómpre lembrar, porque até
agora as súas declaracións pú-
blicas nunca deixaron de ser
ameazantes e agresivas.

Moitos episodios totalita-
rios de Manuel Fraga chega-
ron a ser coñecidos, mais a
quen os busque
intencionadamente, os libros
premiarano coa abundancia.

Jorge Verstrynge, o antigo
secretario xeral de AP conta en
Memorias de un maldito dous
acontecementos destacábeis.
Fraga preguntoulle unha vez se
sabía como os nazis remataran
coa Resistencia en case toda
Europa. O outro respondeulle
que co decreto Nacht Und Ne-
bel, facendo desaparecer aos
combatentes sen deixar rastro;
ninguén daba noticias, ninguén
sabía nada e as familias enlou-
quecían cando as chamaban
para identificar os corpos. A
continuación Fraga indicoulle
que se preparase para levar a
cabo algo semellante en
Euskadi cando AP gobernar. 

O outro caso foi en 1986,
cunha Alianza Popular derro-
tada e coa evidencia de que
Fraga nunca gañaría xa unhas
eleccións. É entón cando lle
propón unha hipótese para
chegar ao goberno: que hou-
bese algún movemento
militar, polos baixos salarios
dos oficiais ou así, e que o
Rei se vise obrigado a formar
un goberno de concentración
nacional. A AP daríanlle unha
vicepresidencia, defensa, in-
terior e xustiza. Despois con-
vocaríanse unhas novas elec-
cións. O ruído non sería de
sables senón de carros de
combate. Verstrynge, pálido,
respondeulle que nese caso o
que había que facer era estar
ás ordes do goberno
lexítimo. “Secretario xeral, é
vostede un iluso. É vostede
novo de máis”.♦

PERFECTO CONDE
Alma mater do Xabarín Club,
un dos espazos máis exitosos
de toda a historia de Televisión
de Galiza, Xesús Iglesias está
empeñado agora na moderni-
zación e galeguización definiti-
va da canle da que é director.

Que había debaixo das alfom-
bras de San Marcos?

Moitos pagos aprazados. Un
tipo de contabilidade un pouco
oculta que agora estamos poñen-
do ao día, en parte grazas ao in-
greso do IVE que estaba pen-
dente. E logo, non tanto debaixo
das alfombras, máis ben enriba
delas, a enorme ansiedade que
existía na empresa por un cam-
bio que tardou algo polo nome-
namento de cargos, que fixo un-
ha paréntese no verán e creou
unha certa angustia. Houbo que
tranquilizar a casa e organizár-
monos para ir ao modelo de te-
levisión que nos apetece.

Cal é ese modelo que lles
apetece?

Unha televisión pública en
Galiza ten que ser xeneralista. Un-
ha televisión que non só se deixe
guíar pola paranoia das audien-
cias, aínda que iso é importante
tamén porque a televisión ten que
verse, pero na que primen os inte-
reses dun espectador que é hete-
xoxéneo. Se por culpa de compe-
tir con outros modelos moi agresi-

vos de televisión privada nos re-
cluímos nunha bolsa de especta-
dores fáciles, estámonos esque-
cendo de sectores da poboación,
ás veces minoritarios ou que non
son tan doados de fidelizar, como
a xente novas ou os sectores urba-
nos, cando esas persoas tamén
aportan cos seus impostos a idea
de que se manteña unha televisión
pública. O proble-
ma grave que tiña
a TVG era o dun-
ha imaxe que nós
tratamos de supe-
rar. Hai unha xen-
te que te ve e que
obviamente está
contigo, pero a
xente que non te
ve ten unha imaxe
moi mala de ti
porque se sinte
excluída polo fei-
to de que non
houbese progra-
mas culturais,
programas xuve-
nís, de debate ou
que os informati-
vos estivesen ex-
cesivamente ao
servizo do goberno.

E logo ao servizo de quen
está?

Tratamos de que non sexa
así. Temos un tránsito para facer
as cousas o mellor posíbel, e ese
tránsito tamén pasa pola forma-

ción dos profesionais. Dezasete
anos de pensamento único su-
ponse que ten o seu coste. Os
propios profesionais teñen que
acostumarse a ver a información
doutra maneira. Temos que mo-
dernizar os informativos. Eu
creo que a televisión ten que es-
tar ao servizo da sociedade, non
ao servizo do goberno.

Como van
encarreirar este
reto?

Este ano non
temos un orza-
mento tan amplo
como precisaria-
mos para facer o
que queremos fa-
cer. Non obstante,
o diñeiro que te-
mos vai ser abon-
do para poñérmo-
nos a andar.

Por que non
teñen o orza-
mento axeitado?

Porque a peti-
ción de suba da
anterior dirección
non foi aceptada
na súa totalidade

e porque parte das producións
que se fixeron o ano pasado car-
gáronse no orzamento deste ano.
Iso tamén é certo que nos deixou
un stock de produtos dos que po-
demos botar man. Inicialmente,
o que imos facer é poñer orde na

propia casa. Aquí a produción
propia escaseaba e iso creaba un
mal ambiente na empresa. Creo
que esta televisión ten moi bos
profesionais que foron pioneiros
no sector. Nunha primeira fase
tratamos de estimular ao máxi-
mo a produción propia coa idea
de optimizar recursos. Esa fase
superámola. A semana que vén
preséntanse una serie de progra-
mas novos. Creamos unha área
cultural. A estrutura de progra-
mas estaba desmantelada e esta-
mos reconducindo as cousas tan-
to para facer produción propia
como atender a produción exte-
rior. A TVG medrou dunha ma-
neira desordenada nos últimos
anos. Contribuíu moito a que
medrase o sector, pero cun certo
descontrol e unha política de co-
tas que hai que reordenar. Está-
molo facendo con tranquilidade,
negociando con todo o mundo,
reconvertindo moitos contratos
e, sobre todo, facendo que o sec-
tor produza para os intereses da
cadea, que non sempre foi así.
Unha das peores eivas que temos
é un stock de produtos difíciles
de emitir porque non atopan o
seu sitio na grella. Iso se cadra
estivo motivado por certas preci-
pitacións á hora de establecer o
diálogo sobre os produtos que á
cadea lle interesaban.

Certas precipitacións e
mesmo outras cousas máis in-

Xesús Iglesias
‘A TVG non se deixa levar
pola paranoia das audiencias’

Reportaxe Gráfica: P. CONDE

‘Respecto
á normalización
lingüística a política
da TVG vai ser
a máis maximalista
posíbel.
O único sentido
que ten a TVG é
emitir en galego”



Nº 1.210 ● Do 9 ao 15 de febreiro do 2006 ● Ano XXIX

teresadas que precipitadas.
Ou non?

Pero son sospeitas. Eu non te-
ño datos para afirmar tal cousa.

Ten exceso de persoal a
TVG?

Non. En comparación coas
outras televisións autonómicas é
a que menos persoal ten. Simple-
mente baseándose no sentido co-
mún, unha persoa podería facer
ese comentario na etapa anterior
na que bos profesionais estaban
sen facer nada e iso daba a ima-
xe de que aquí sobraba xente, o
que non é certo. Nestes momen-
tos temos a xente totalmente
ocupada e vémonos mesmo na
necesidade de facer contrata-
cións fóra. Estamos contratando
moita xente para complementar
certos postos. Agora tamén se
está nun proceso de negociación
dun novo convenio que quedou
sen asinar o ano pasado.

Ou sexa, que non haberá
reaxuste laboral.

Todo o contrario, aumentará
o persoal.

Desaparecerá a telegaita,
con todo aquilo que tivo de te-
levisión adormidoira e auto-
compracente?

A min o de telegaita gústame.
Non quero darlle a volta a esa de-
finición. Na miña xuventude fun
gaiteiro e non me pode parecer
mal. Obviamente, unha deuda
pendente que ten a TVG é estar
máis nas cidades. Sen entender
que en Galiza exista esa división
brutal entre cultura urbana e cul-
tura rural, se o de telegaita vai
asociado a que a TVG está moi
descompensada e se ve máis nos
núcleos pequenos de poboación,
si que hai que buscar unha fórmu-
la para estar tamén nas cidades.
Iso é traballoso e é lento. Vai tar-
dar, pero en certos produtos no-
vos que estamos emitindo detec-
tamos que as cousas cambian. Es-
tanos pasando cos programas de
cultura que notamos que se ven
máis entre unhas idades interme-
dias urbanas. Pásanos tamén coa
serie A vida por diante, con sket-
ches que estamos emitindo xa.
No fútbol non hai problemas dese
tipo. O fútbol vese nas cidades ta-
mén. O problema non sería só o
tema rural ou urbano. Sería, máis
ben, o das idades. Coa xente no-
va, máis aló do fenómeno de Xa-
barín Club, que si que ten fideli-
zados os nenos, hai un oco brutal
entre os que teñen 24 anos até que
chegan a 55. Aí é onde somos
bastante penalizados polas com-
petencias das televisións priva-
das. A solución pasa por ter conti-
dos que se aproximen a esas per-
soas e tamén porque teñamos un-
ha certa paciencia e acertemos
cunha campaña de marketing pa-
ra que o que esteamos facendo a
xente o perciba. Non vai tan rápi-
da a cousa. Os que nos ven sígue-
nos vendo porque xa nos ven e,
entre os que non nos ven, hai xen-
te que perdeu o hábito de pasar
pola galega.

Escolla un destes tres mo-
delos: BBC, TV3 ou algunha
das “teleberlusconadas”.

Co corazón elixiría a BBC,
pero non somos ingleses. Se te-
ño que escoller coa cabeza, es-
collería TV3. Penso que é a me-
llor televisión xeneralista de to-
do o Estado. Dende o goberno
catalán enténdese que ten que

ser un modelo de referencia en
todo o Estado. Eu, sempre que
teño que apren-
der a facer mellor
as cousas, doume
unha volta por
alí. Teño bos
amigos en TV3.
Realmente os ca-
taláns traballan
con moito méto-
do e teñen unha
variedade de for-
matos increíbel.

No que res-
pecta á normali-
zación lingüísti-
ca, cal vai ser a
política da
TVG?

A máis maxi-
malista posíbel. O
único sentido que
ten a TVG é emi-
tir en galego. Cre-
amos, por primeira vez, un depar-
tamento de lingüistas. Antes cada
lingüista estaba asignado a unha
área ou a programas concretos e
non funcionaban como grupo.
Acabamos de crear ese departa-

mento co seu coordinador e co
compromiso de que, nun prazo

breve, se convirta
nun servizo coa
súa xefatura.

Dinme que
aínda se poden
ver reportaxes
na TVG nas que
un evidente ga-
lego falante se
expresa en cas-
telán para con-
tar, por exem-
plo, que colec-
ciona pedras de
río, que non sei
ben como se di
en galego cantos
rodados.

Rolling  sto-
nes se cadra.

Pois iso. O
caso é que tal
cousa da unha

impresión algo rara. Non lle
parece?

A impresión que dá é mala e
cabrea moito que esas cousas se
deslicen. Hai un par de meses
pasou tamén un caso así nun in-

formativo no que a entrevistada
respondeu en español e, por un
lapsus mental, a nosa reporteira
lle falou tamén en español e fo-
mos moi criticados. Sobre esas
cousas hai que estar vixiantes

Con Fraga a TVG era gober-
namental e, por riba, fraguista
acérrima. Que vai ser agora con
dúas forzas políticas na Xunta?
Touriñista? Quintanista?

Gustariame que fose unha te-
levisión pública que mesmo lle
gustase tamén ao partido da opo-
sición, e que non tivese grandes
motivos para brearnos no Conse-
llo de Administración. O gran re-
to dos informativos non é que
pensen tanto nos líderes políticos
como no país. A nosa informa-
ción ten que partir da idea de que
somos o primeiro medio de co-
municación e temos capacidade
para xenerar información e opi-
nión propias. Que os xornalistas
da TVG pensen por si mesmos e
non sexan as axencias de noticias
nin os xornais de Madrid quen
lles marque as preferencias á ho-
ra de valorar a información..

Se cadra hai quen diga

que, polo de agora, vostedes
sálvanse porque a penas hai
crítica de televisión en Galiza.

Gustariame que houbese crí-
tica de televisión. Malamente,
tamén é daquelas cousas que
houbo ao principio de todo e
despois desapareceu. Non sei se
é porque a TVG no dá para tanto
ou que realmente non existe von-
tade crítica. A min agradariame
moito que existiran a crítica e a
información sobre televisión,
que non é o que mais abonda.

O equipo directivo da TV,
dalgunha maneira, está for-
mado por dúas ponlas. Unha,
máis relacionada co BNG e
outra co PSdeG-PSOE. Entén-
dense ben?

Creo que si. Hai un perfil
que nos caracteriza a todos, que
é o progresismo. Nese aspecto, a
confianza é grande. Tratamos de
primar os temas profesionais so-
bre os outros. O bonito deste
oficio é facer as cousas ben.♦

‘O de telegaita
gústame.
Na xuventude fun
gaiteiro e non me
pode parecer mal.
Se vai asociado a
que a TVG está moi
descompensada hai
que buscar unha
fórmula para estar
tamén nas cidades”

A semana que vén, nova pro-
gramación. Pode adiantar al-
go?

Entendemos que cambiar o
modelo de televisión, o seu look,
e achegarse a outro tipo de espec-
tadores é cousa de longo perco-
rrido. Hai que darlle unha volta
enteira, e iso é un ano. O que non
quere dicir que non se empece a
facer cousas dende agora. Temos
a incoporración gradual de pro-
gramas que se vai producir de
aquí a outono. A oleada forte xa é
agora en febreiro. O prime time
dos luns vai ser totalmente distin-
to. Empezamos cun programa de
sketches de humor de 40 minu-
tos. Despois temos unha serie no-
va que se chama  Pepe o inglés,
protagonizada por Miguel de Li-
ra e que ten así un punto gambe-
rro. Creo que será entendida co-
mo unha serie moi da nova etapa
da TVG, non por gamberra senón
por profesional e por comedia un
pouquiño máis disparada. Des-
pois inauguramos un programa
de debate que vai ser o primeiro
debate en letras maiúsculas da
historia desta cadea, e non quero
desmerecer outros intentos que
houbo sobre todo ao principio da
TVG, cando con Palmeiro ou
Pousa houbo intentos de facer
programas tipo La Clave. Nos úl-
timos dazasete anos, os debates
foron relegados a altas horas da
madrugada e mesmo evitando
que houbera gran encono nas dis-
cusións. Nós metémolo ás once
da noite, con público, un decora-
do bonito; descubrimos unha pre-
sentadora moi boa que se chama
Sonia Vizoso. Isto vai facer uns
luns bastante distintos. Logo,
máis adiante, incorporarase unha
serie de humor da BBC. Imos
crear un espacio de referencia
con series de calidade que aquí se
emitiron ao principio e que logo
se esquenceron. Os martes xa te-
mos unha serie estrenada hai un
mes, A vida por diante, que está
funcionando moi ben. Antes desa

serie imos estrenar un espazo no-
vo que se chama Alalá, centrado
na música popular mesturando a
música co documental sobre a
vida cotián. É de producción no-
sa. Diríxeo Senén Bernárdez, un
realizador da casa, e a verdade é
que quedei moi soprendido cos
resultados. Coido que vai ser un
produto dunha gran calidade. Pa-
ra os martes tamén creamos un
slot que se chama Feito en Gali-
cia no que imos dar saída a un
enorme stock de tvmovies que se
rodaron en Galiza nos últimos
anos e que nunca atopaban o seu
sitio de emisión. Nós chequea-
mos moito o arquivo e sacámos-
lle mofo a cousas que había nel.
Os sábados temos unha franxa

que xa leva dous meses e que se
chama Galicia documental, na
que emitimos o Santa Liberdade
de Margarita Ledo, un documen-
tal sobre o Prestige, etc., produ-
tos que moitos deles non se lles
deu saída é de supoñer que por
motivos ideolóxicos. Foron en-
cargados nesa política de sub-
venciós e de acordos, ás veces un
pouco hipócrita con respecto aos
autores, darlles algo non moi
grande para telos aí neutraliza-
dos pero despois poñéndoos no
furgón de cola á hora de darlles
preferencias. Fixémolo cos do-
cumentais e agora estámolo fa-
cendo tamén coas tvmovies e co
cine e xa emitimos O lapis do
carpinteiro e Os luns ao sol, que

estaban aí con dereitos de emi-
sión e non había a decisión de
emitilas. Temos tamén Cifras e
Letras, que empeza agora como
concurso cultural e vai todos os
días na sobremesa. Dentro dun
mes arrancaremos un magazin
pola tarde, presentado por Mon
Santiso. Hai moitos programas
culturais que dirixe Luís Rei e
xa levan un par de meses. Son
arredor de 24 os productos no-
vos que van arrancar nun espazo
dun mes, mes e medio. Imos
cambiar tamén a imaxe de conti-
nuidade da cadea. Isto tarda algo
máis por problemas de concur-
sos públicos que teñen que saír
no DOG. Será para dentro de
dous meses.♦

‘Coa programación nova todo o mundo vai notar os cambios’
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Non se nos ocorrería a nós entrar nunha igre-
xa a facer mofa do  Santísimo Sagrario coa
cantilena de que nese espazo tan pequeno non
pode coller o corpo de Cristo. Non cremos ne-
sas cousas, mais iso non nos dá dereito a bur-
larnos delas. Pola mesma razón, cando entra-
mos nunha mesquita a mirar outro xeito de
construír e ordenar o espazo, e comprobar ta-
mén a forma diferente en que se sente o reli-
xioso, tampouco non se nos ocorre facelo pa-
ra mostrar desprezo ou valorar o noso como o
único e verdadeiro. A historia europea e espa-
ñola están cheas de barbaridades e afrontas
cometidas precisamente contra xentes musul-
manas en virtude dunha acomplexada e impe-
rial superioridade. É o que agora volve acon-
tecer. Non se trata dun problema de liberdade

de expresión. Esa é a carauta coa que se aga-
cha a falta de respecto cara a outra cultura, re-
lixión e hábitos de vida diferentes. A carauta
baixo a que se agacha precisamente agora a
mentira do terrorismo criada por aqueles que
queren dominar o mundo e vivir a conta de
explotar os demais pobos. Primeiro introdúce-
se a idea de que o atacado é inferior, pobre,
bárbaro. Despois submétese o seu idioma. E
deseguido faise burla da súa cultura (non nos
sona algo diso aos galegos?). O fanatismo na-
ce sempre do que invade, do que impón. E
aquí, hoxe, paso a paso, estamos a ver como se
vai desenvolvendo o programa: desprestíxia-
se, acurrálase e, preparadas xa as nosas vonta-
des para a xustificación, atácase, róubase e, se
é mester, tamén se mata. ♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

Preparativos
LOIS DIÉGUEZ

Corrupción
CARLOS AYMERICH

Antonio Fontenla, o sucesor de Ramilo á frente da Con-
federación de Empresarios de Galiza (CEG), xestiona a
sociedade instrumental “Iglevaz”, propriedade a muller e
dos fillos do alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez.
Unha sociedade que posúe accións en diferentes empre-
sas imobiliarias e enerxéticas como “Hidroeléctica del
Arnoya”, constituida por Fontenla e cedida despois á fa-
milia Vázquez Iglesias. Daí o orixinal nome da socieda-
de instrumental. Ou sexa que Fontenla, veterán empresa-
rio da construción e afíns, atende os negocios da familia
Vázquez Iglesias e Francisco Vázquez, veterán especula-
dor, mira desde a alcaldía polos negocios imobiliarios do
Sr. Fontenla na Coruña. Así, con toda naturalidade, a ve-
lla amizade entre ambas familias e os bons momentos
compartidos nas vacacións trascenden e consólidanse no
económico. Toda unha unidade de destino.

Son varias as cuestións que este affaire levanta. En
primeiro lugar, que o Sr. Vázquez coidouse ben de –ten-
tar– ocultar esta colusión de intereses co xefe dos empre-
sarios. E isto xa constitúe, por si proprio, unha grave in-

fración das obrigas de transparencia que como senador e
alcalde lle alcanzan. Sospeito houbo algo máis que es-
quecimento cando D. Francisco evitou calquer referencia
á empresa “Iglevaz” nas súas declaracións públicas de in-
tereses e isto, como mínimo, debería requerir algunha
pescuda por parte do Ministerio Público. 

En segundo lugar que haberá tamén que esclarecer
que consecuencias tivo sobre a actuación do Concello
coruñés esta relación empre-
sarial entre as familias Váz-
quez e Fontenla. Por exem-
plo, ¿en que actuacións urba-
nísticas do Concello de A Co-
ruña –na recualificación dos
terrenos da extinta Fabrica de
Tabacos ou na explotación
urbanística dos terrenos por-
tuarios– resultou beneficiado
o Sr.Fontenla? ¿En que medi-
da inflúen os intereses do
Sr.Fontenla na adopción de
decisións urbanísticas no
Concello de A Coruña, sexa
no planeamento urbanístico
ou no trazado de infraestru-
turas como a terceira ronda? O Grupo Municipal do
BNG xa pedíu a convocatoria dun pleno extraordinario
no que o Sr. Vázquez, coa súa proverbial valentía, e o
seu grupo poderán explicarse ao xeito. E abofé que hai
moito que explicar.

En terceiro lugar, que na axenda do novo goberno
ten que caber a adopción de medidas de transparencia
e limpeza da vida pública en Galiza que non exclúan os
entes locais do seu ámbito de aplicación. Así figura no
Acordo de Goberno. Porque este nível de goberno é, de
apareceren personaxes da catadura moral do Sr.Váz-
quez, terreno propicio para a corrupción. E ambos,
BNG e PSOE, asumimos a loita contra a corrupción co-

mo unha prioridade do novo
goberno. Salfira a quen sal-
fira.

E, por último, desmen-
tindo de xeito prático a diso-
ciación entre identidade e
economía que subxaz á “vía
galega” explicitada por Tou-
riño para a reforma do Esta-
tuto, este caso ilustra clara-
mente cal é a concepción da
sociedade e cales son os in-
tereses económicos que o es-
pañolismo de Francisco
Vázquez representa na Gali-
za. O desprezo a Galiza lé-
vaos a estragar o noso am-

biente natural e a nosa paisaxe con minicentrais e a ali-
mentar unha especulación inmobiliaria insustentábel
en termos sociais. Eles, que non durmen pensando no
problema de España, aproveitanse canto poden de Ga-
liza e dos galegos.♦

‘Haberá que esclarecer
que consecuencias tivo

sobre a actuación do Concello
coruñés a relación empresarial

entre as familias
de Francisco Vázquez e

Antonio Fontenla”

NOVA COLECCIÓN INFANTIL: ANTÓN E POMPÓN

as formas, as cores, os contrarios, os números, as vogais.. e un conto.

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

A NOSA TERRA



A.E.
No pacto de goberno entre na-
cionalistas e socialistas contém-
plase a reforma e coordinación
das deputacións, aínda que os
nacionalistas sempre avogaron
pola súa supresión. O PSdG-
PSOE nunca foi deste parecer.
Sorprende, polo tanto, que
agora o conselleiro da Presi-
dencia, Méndez Romeu, cuestio-
nase en sé parlamentaria a súa
validez e anunciase reformas.

En tres semanas Méndez Romeu
mudou totalmente de parecer. O
conselleiro de Presidencia defen-
día nunha entrevista na Radio
Galega non só o papel senón ta-
mén a vixencia das deputacións.
Afirmaba que eran organismos
tradicionais criados moito antes
que “as autonomías”.

O martes, 7 de febreiro, nun-
ha comparecencia parlamentaria,
os argumentos de Méndez Ro-
meu eran moi outros. Cuestionou
a validez duns organismos aos
que acusou de “evadir as súas
responsabilidades cos concellos
nos temas serios”.

Ademais, deixou un recado
claro: “algún día teremos que fa-
lar seriamente das Deputacións
de Galicia”.

Cal é o problema? Que as de-
putacións fan o que queren e “non
cumpren coa obriga de cubrir as
necesidades onde non son capa-
ces de chegar os axuntamentos”,
en palabras do conselleiro.

Romeu avanzou a idea, con-
templada tamén no pacto de go-
berno, de crear institucións su-
pralocais, desde as mancomuni-
dades ás áreas metropolitanas.

¿Cales son as razóns para este
cambio de postura? ¿Obedecen a
que Romeu se presentaba esta vez
como representante do Goberno?
¿Existiu un debate interno no Go-
berno co BNG que esixiu que o
conselleiro se adaptas ao pacto na
súa comparecencia? ¿Deuse conta
do papel das Deputacións cando
estudou o tema a fondo?

Existen uns feitos significati-
vos para entender este proceso,
ademáis da postura dos nacionalis-
tas. Os presidentes das Deputa-
cións do PP néganse a comparecer
na Comisión de Economía para
render contas do seu gasto públi-
co. Pérez Touriño reúnese con eles
para mellorar a coordinación, pero
non obtén froitos. As Deputacións
seguen actuando como contrapo-
der. Moi distinta é a postura dos
concellos asinando un pacto local.

A defensa dos presidentes

Os presidentes das Deputacións,
incluído o socialista Salvador
Fernández Moreda, defenden tan-

to o papel da Deputacións coma o
seu funcionamento, subliñando o
carácter electo do seu poder e a
constitucionalidade das provin-
cias, apostando por potencialas.

O presidente da Deputación
de Ourense, Xosé Luís Baltar, ta-
mén negou nunha entrevista na
Radio Galega que fosen usadas
como “instrumento de poder”.

Nos argumentos dos defenso-
res das Deputacións como entes
constitucionais, confunden a
man tenta que as provincias si
aparecen como entes na Consti-
tución, negándose o Tribunal
Constitucional á súa supresión.
Pero as Deputacións non teñen
este carácter. A Constitución es-
pañola fala só unha vez das De-
putacións. Contempla a súa exis-
tencia como unha opcións, igual
que outras institucións.

O carácter de contrapoder  e
de instrumento, do que se acusa
ao PP, semella tamén evidente.
Non hai máis que comparar os li-
deres populares que dominan a
provincia con aqueles que deten-
tan a presidencia da Deputación
e perden todo o poder cando
abandonan o cargo.

Poderíamos poñer o exemplo
de Vitorino Núñez e Xosé Luís
Baltar en Ourense. De Luís Cor-
deiro e Cacharro Pardo en Lugo.
De Xosé Cuíña e Rafael Louzán
en Pontevedra, ou de Romai
Beccaría na Coruña.

Estes exemplos chegarían
para calibrar o funcionamentos
destes organismos que gastan
tanto en persoal como destinan a
investimento real, cunha débeda
que equivale á mitade dos seus
orzamentos.♦
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¿Alerxia á prosa?
MARÍA PILAR GARCÍA NEGRO

Lembramos a miúdo o caso do xentilhome de
Molière, novo rico que se alegrou moitísimo
cando se inteirou de que falaba en prosa, pre-

via información do preceptor ou profesor que con-
tratara para estar à la page e homologarse no sta-
tus social a que aspiraba pertencer. Mais, hoxe,
máis ben habería que falar da nova sublimidade
(¿resaibo neorromántico?) que se lle quer dar á
expresión literaria en verso e mais ao título de po-
eta. Nas “clases sociais” ou “divisións” internas á
literatura, sen que ninguén o faga explícito, reina
unha especie de acordo non escrito en virtude do
cal non hai acto que se precie que non deba contar
co recitado (bon, regular ou horroroso) dun poeta
e duns versos, como se se tratase dunha liturxia
de obrigado cumprimento. ¿Que é o que
acontece? Pois acontecen cousas como as que se-
guen. A-o poeta pode ter cualidades leitoras, fóni-
cas, declamadoras… ou todo o contrario. O públi-
co pode ter un lixeiro coñecemento do tal vate…
ou ignorar completamente quen é e en que
contexto e con que intención escrebeu o que
escrebeu o tal autor. Este pode ter a ben referirse
á circunstancia a que é debedor o tal acto
(homenaxe, celebración, recordación póstuma…)
ou pode ignoralo olimpicamente e falar de si e só
de si, como se o seu sentimento, a súa actitude ou
a súa posición na vida fosen únicas e merecentes
de coñecemento universal, como o neno que pinta

ou insculpe o seu nome en canta parede atopa. Es-
te hábito tamén se traslada a actos culturais onde
hai nenas-nenos intervinientes. De modo e manei-
ra que, nova imaxe do mundo ao revés,
comezamos polo máis difícil (a boa leitura da po-
esía) e despreocupámonos do elementar:
conseguirmos que os pequenos lean ben,
comprendan o que lean e, a partir de aquí,
cultiven unha e outra vez o hábito leitor, para que
saiban entoar, facer as pausas, non romper os gru-
pos fónicos, saber marcar as énfases precisas, mu-
dar a inflexión de voz cando o caso o requerir…

Todo isto coido que é válido, igualmente, pa-
ra os adultos. ¿Haberá alguén que pense que a
virtualidade máxica, talismánica, fetichista, duns
versos é tanta como para que a súa “colocación”,
sen máis, sen tempo de contextualización, sen
coñecemento previo, sexa quen  de provocar no
público algo máis do que unha atenta escoita e o
exame das características físico-aparenciais do
recitador? Nesta ambientación, falarmos de culti-
vo de certos dotes oratorios mínimos pode soar
xa a música celestial, mais eu, pola vella, son
das que penso que calquera que se pon detrás
dun micrófono e “perpetra” un acto público
debera preparar, ensaiar ou estudar rudimentos
mínimos de presentabilidade pública, comezando
por se facer entender e por comprender que unha
cousa é a nosa satisfacción egótica, o escaparate
que nos oferecen, e unha ben distinta dirixirse ao
público con respeito para todo o que representa
unha comunicación plural e social. ¿Non tería,
tamén, o ensino que  preocuparse destas
destrezas básicas, para que a práctica pública da
lingua sirva para algo?♦

Acúsaas de evadir responsabilidades cos concellos

Méndez Romeu cuestiona o
funcionamento das deputacións

Méndez Romeu.



H. VIXANDE
A relación e valoración dos pos-
tos de traballo no concello da
Coruña non só chega 22 anos
tarde, senón que tamén implica
unha arbitrariedade no cálculo
salarial que está a provocar o
primeiro conflito colectivo gra-
ve entre Francisco Vázquez e a
xunta de persoal en 16 anos.

O primeiro de febreiro os dele-
gados do comité de empresa e
da xunta de persoal do concello
da Coruña comezaron a realizar
un acto informativo diario na
praza de María Pita. A partir do
luns seis, pódense sumar todos
os traballadores. A acción ten
lugar de once a unha da mañá.
Os funcionarios e persoal labo-
ral do concello aproveitan a ho-
ra do bocadillo para manifestar-
se diante do Pazo de María Pita
cunha pancarta que di: “Valora-
ción xusta dos postos de traba-
llo no concello da Coruña xa”.
A mobilización está apoiada
por dezanove dos vinte e un de-
legados sindicais –representan-
tes da CSIF, UGT, CCOO e a
CIG. Están á marxe dous inde-
pendentes.

Xabier Ermida, uns dos de-
legados da CIG na xunta de
persoal, sinalou que de momen-
to a intención dos traballadores
é dar a coñecer a situación á ci-
dadanía, pero anunciou que
máis adiante as mobilizacións
endureceranse.

Por lei, a relación e valora-
ción dos postos de traballo no
concello da Coruña tiña que es-
tar preparara en 1984, mais tar-
dou en chegar vinte e dous anos.

Tras recibila, os sindicatos ana-
lizaron o documento e descubri-
ron que non aparece unha expli-
cación de cómo se configuran os
salarios. “A xestión salarial non
só é vaga senón que o establece-
mento dos conceptos non é gra-
dual”, explicou Xabier Ermida.
A falta de gradualidade implica
que os complementos no caso

dunha persoa que non traballa
na quenda habitual da mañá se-
xan sempre iguais, sen importar
que teña desdobrado o horario
ou que traballe á noite.

Hai, ademais, agravios com-
parativos entre empregados mu-
nicipais. “Dos 1.500 traballado-
res que ten o concello, catrocen-
tos teñen os mellores soldos do

Estado na súa escala, e os outros
mil cen, os peores soldos”, de-
nunciou Ermida. Un caso espe-
cialmente grave afecta a policías
e bombeiros. O colectivo encar-
gado da extinción do lume ten
unha nómina de 850 euros, can-
do en cidades como Huelva o sa-
lario dun bombeiro municipal é
de 2.100 euros netos.

Razóns políticas

Os sindicatos sinalan que con-
tan co apoio dos técnicos. “Os
técnicos de persoal dannos a ra-
zón pero non o alcalde”, di Xa-
bier Ermida, da CIG. Segundo
esta central, “o concello prefire
gastar os cartos en obras que
dan máis publicidade, pero isto
non é unha empresa privada, é
unha institución pública”.

No último pleno municipal,
a oposición a Francisco Váz-
quez preguntoulle por este con-
flito e o alcalde afirmou que a
cuestión do persoal do concello
non é prioritaria e, acto segui-
do, eludiu falar do tema. Outro
concelleiro socialista, Xosé Fe-
derico Nogueira, dixo que é un
problema persoal dos emprega-
dos públicos e das súas fami-
lias. A CIG, pola súa banda, si-
tuou o conflito no campo políti-
co porque é un enfrontamento
laboral derivado da negativa
política a investir cartos en so-
lucionalo.

En realidade, este conflito
está larvado desde 1990, cando
se produciron mobilizacións po-
la mesma razón. Daquela, a uni-
dade sindical fora a nota común
nun principio, pero posterior-
mente a proximidade dunhas
eleccións e unhas consignas po-
líticas recibidas fixeron que dú-
as centrais abandonaran a súa
posición. Hoxe, coñecida a rela-
ción de postos de traballo, mu-
dou de feito a actitude sindical e
todas as forzas importantes
apoian a reclamación de maior
concreción na fixación dos con-
ceptos salariais.♦
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Hai dias en que a temática que
podes tratar nun traballo é tan
ampla e diversa que a súa propia
complexidade convértese, mes-
mo, nunha eiva para unha redac-
ción fluída de xeito, que o que
podería ser doada escolma de
materia que tratar resulta un di-
fícil adido de heteroxéneos te-
mas de imposíbel integración
nun artigo de cumprimento de-
terminado. E o caso da actuali-
dade coruñesa que se batela en-
tre os bombos da lotaría para o
sorteo de vivendas nos terreos
da Fábrica de Tabacos, atrasos
na entrega dos pisos do barrio do
Novo Mesoiro, a cancela do por-
to, as axudas ás sociedades re-
creativas e deportivas en agravio
comparativo coas xenerosas
subvencións “os cabalos con
glamour” da hípica de Casas
Novas, a memoria histórica un-
ha vez mais obviada polo poder
municipal e unha serie de asun-
tos varios, tan plural, que a sua
soa mención desvirtuaría a te-
mática mesma deste escrito.

Pero, dentro de todo este cai-
xón de xastre mediático hai un
aspecto que é importante salien-
tar de cara a unha rigorosa análi-

se de actitudes e tamén de apti-
tudes dos representantes públi-
cos que debemos aturar nesta ci-
dade: a primacía da impronta
política por riba de calquera ou-
tra circunstancia tanto social co-
mo eminentemente cidadá. A
procura de votos no horizonte de
ano e medio das eleccións muni-
cipais faise cada día mais impe-
riosa. Os 144 votos de diferenza
de hai catro anos levantan un
arreguizo de friaxe interna con
só o seu recordatorio e faise ne-
cesario realizar todos os exer-
cicios de posibilismo que se te-
ñan a man, sen reparar noutros
medios que non sexan os que le-
van ao pragmatismo máis sim-

ple. E o triste e habitual escena-
rio de terra queimada como her-
danza das maiorías absolutas de
longo percorrido.

A prepotencia vai deixándo-
lles paso a acenos de pantalla
que hai pouco tempo semellaban
seren imposíbeis: rectificacións
públicas, demagóxicos discursos
de tipo social, atención a certas
protestas veciñais, etc. Unha pa-
rafernalia de divulgación con bu-
farada de palinodia extemporá-
nea posta en práctica polo apara-
to de propaganda do goberno
municipal que envía, por exem-
plo, un folleto sobre os investi-
mentos presupostarios aos foga-
res coruñeses, a xeito de miste-

riosa xustificación, por suposto,
pagado a cargo de cartos públi-
cos. Pero o que resulta verdadei-
ramente significativo é a peti-
ción ao presidente da Deputa-
ción provincial de retirar a estru-
tura metálica instalada na facha-
da do Teatro Colón ao seguinte
día de que nos fixeramos eco di-
so nestas páxinas. Di o alcalde
que o fai a petición de numero-
sos cidadáns que lle fixeron che-
gar as protestas polo que consi-
deran antiestética montaxe dun-
has billeteiras exteriores que,
agora se decatan, invaden terreo
común. A resposta é precisa: o
goberno municipal aprobou no
seu momento, sen ningún pro-

blema, o conxunto do proxecto
no que figuraba a devandita es-
trutura. O que nos leva a pensar
de que, igual que no asunto do
Centro de Ocio do Porto, o res-
plandor no camiño de Damasco
oficial aparece cando é necesario
facer representación pública para
as vindeiras eleccións por inten-
tar manter o statu quo actual de
mando na cidade. Porque o que
está seguro, e de que non se vai
entrar posteriormente nin na ubi-
cación do falansterio do Porto
nin na estética da fachada do Co-
lón. Trátase, simplemente, dun
xogo de palabras que entra na di-
námica de aparencia que rexenta
a vida pública coruñesa desde
hai moitos anos.

Chegados a este punto pou-
co queda por esperar xa. As
cousas non son nin positivas nin
negativas, nin legais nin ilegais,
nin boas nin malas: as cousas
son soamente un medio abstrac-
to en si mesmo que toma natu-
reza segundo a utilización que
delas faga o poder político. E a
eterna apreciación da singulari-
dade ética coma obxecto de ar-
ma dialéctica para conseguir os
fins pretendidos.♦

O alcalde xa está
en precampaña electoral

MANUEL LUGRÍS

A política municipal enfócase case exclusivamente cara á próxima convocato-
ria de eleccións. O alcalde sabe que a diferenza de votos vai ser moi estreita.

A Coruña

Primeiro conflito colectivo desde 1990 no concello da Coruña

As condicións salariais
enfrontan a Francisco Vázquez cos sindicatos

Os traballadores maniféstanse diante do concello de once a unha da mañá todos os días laborábeis.            JUAN VARELA / La Opinion
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MANUEL VILAR
O xuízo a unha encargada do
Museo Paul Getty pon o foco
de atención no negocio, o trá-
fico legal e a corrupción na
adquisición de pezas arqueo-
lóxicas nos museos do mundo.

Os museos son algo máis que
almacéns onde gardar obxectos
do patrimonio cultural. Isto xa o
dixo a UNESCO en 1970 nun
documento redactado para tratar
a dimensión ética nos museos,
especialmente a dirixida á ad-
quisición de pezas e á súa circu-
lación internacional. A pesar
das recomendacións deste orga-
nismo, as ratificacións posterio-
res (Bos Aires en 1986, Barce-
lona en 2001, entre outras), as
prácticas ilegais e carentes da
máis mínima ética seguiron
dándose en moitos museos, al-
gúns considerados emblemáti-
cos nalgúns aspectos.

Agora un xuízo iniciado en
Italia en novembro do ano pasa-
do no que, entre outros, se acu-
sa a encargada da sección de ar-
te grecorromana do moi millo-
nario Museo Paul Getty (Mali-
bú, California) de tráfico ilegal,
sacode a que todos pensabamos
que era a vida tranquila dos ri-
cos museos americanos. Pero a
verdade é que máis alá das salas
de exibicións hai unha activida-
de que fala de intensas prácti-
cas, cando menos algunhas, ca-
rentes da mínima ética.

A cousa non vén de agora,
pero para o presente caso pode-
mos resumila así: alguén ofrece
unha estatuíña ao citado museo
americano. A estatuíña, despois
chamada Afrodita de Morganti-

na por proceder, supostamente,
desta localidade

siciliana, non é coñecida no
mundo académico, ningún ex-
perto sabe nada dela. Malia estes
antecedentes escuros, que non
se sabe a súa orixe, que se des-
coñece o contexto no que apare-
ceu e, polo tanto, que nada se
pode documentar sobre ela (ou-
tra das recomendacións da
UNESCO), o museo decide
mercala por uns cantos millóns
de dólares. O motivo é que esta
peza é única e fará máis atracti-
vo o museo ao expor nel un ob-
xecto vistoso. Mércana e coló-
cana nunha vitrina. Pasa un tem-
po e os italianos descobren que
esa estatuíña é froito dunha es-
cavación clandestina e dun mer-
cado negro de pezas  arqueoló-
xicas que prolifera no seu país. 

Obra mestra ou obra roubada

Dáse a curiosidade que durante
un tempo a peza está na páxina
web do museo como “obra mes-
tra” e na dos carabinieri italia-
nos como “obra roubada”. Os
italianos reclaman a devandita
peza e mais outras que viaxaron
a América sen papeis, clandesti-
namente. Descobren que, de
104 pezas que ese museo consi-
dera como “obras mestras” da
súa coleción, 42 foron mercadas
no mercado negro e sacadas ile-
galmente de Italia; en conse-
cuencia piden a súa devolución.

Mais o asunto non queda aí
e o propio museo encarga unha
investigación para aclarar as
cousas e poñer orde na súa polí-
tica de adquisición, unha das
máis escandalosas dos museos

americanos. Entón descobren
que non son 42 senón 82, desas
104 pezas, as compradas ilegal-
mente e que habería que devol-
ver para “limpar” os pecados.

Ante esta escandalosa situa-
ción nos xulgados, que mingua
a imaxe e o prestixio dos gran-
des museos, outra importante
institución museística america-
na, como é o Metropolitan Mu-
seum of Art de Nova York
(MET), empezou a negociar co
goberno italiano para devolver
certas pezas, adquiridas do mes-
mo xeito, a cambio de ampliar a
estadía doutras e de non pasar
polos xulgados. Ao mesmo tem-
po, o Departamento de Estado
americano amplía por cinco
anos unha lei, promulgada no
2001, que impide a importación
e a comercialización de pezas
etruscas, gregas ou romanas. As
medidas legais parece que son
necesarias, mais tamén son pre-
cisas medidas éticas.

Europa e América
diferente política

Ante esta situación, que moitos
directores de museos consideran
como ataque e presión de certos
países (enténdase Grecia, Italia e
agora tamén China) contra os
grandes museos, que se definen
a si mesmos como enciclopédi-
cos e gardadores da “cultura uni-
versal”, xuntáronse en Munich
no 2002 para coordinar as súas
políticas de adquisicións. Entre
eles estaban os directores do
Hermitage, Louvre, MET, e
quince máis. No 2004 volveron
xuntarse porque “os ataques” se-
guen. Mais desde que as pre-

sións dos países –considerados
ricos arqueoloxicamente– se in-
tensificaron, os museos británi-
cos e alemáns revisaron as súas
políticas de adquisicións e dis-
tanciáronse dos americanos. Sen
embargo, estes seguen defenden-
do que se o museo considera que
a peza, que ofrece un vendedor, é
interesante e serve aos intereses
da súa colección, debe adquirila,
pois estes museos teñen a misión
de mostrar pezas de culturas fo-
ráneas a un amplo público inter-
nacional. A maneira de chegar
non importa. Entón as pezas apa-
recerán no museo cunha lapela
na que se poida ler só o século
aproximado e pouco máis, pois o
que interesa é o obxecto en si, a
súa forma exterior, a súa beleza,
pero a información que podían
dar sobre a súa orixe, uso e fun-
ción que desempeñaban foi bo-
rrada durante a escavación noc-
turna e no conseguinte traslado
clandestino.

Esta é unha visión interna-
cionalista e son os que din que a
lei italiana, sobre a que se base-
an as reclamacións actuais, é
unha lei fascista (foi aprobada
en 1939 e di que un obxecto que
apareza no chan italiano con
posterioriedade a 1902 pertence
ao patrimonio do estado). Son
os que din que as culturas anti-
gas non corresponden cos lími-
tes dos actuais estados, ou sexa,
os italianos non poderían recla-
mar un vaso grego atopado en
Sicilia. Tamén son os que opi-
nan, ao mellor non sen razón,
que durante os anos 70-80 do
século pasado, cando moitos
destes obxectos entraron nos
museos americanos, os italianos

non tomaron as medidas oportu-
nas para frear o mercado ilegal.
E hai quen entende que a devo-
lución ou “repatriación” das pe-
zas é unha dispersión do patri-
monio que vai contra a educa-
ción das xeracións futuras. Pero
non din que ao comprar pezas
no mercado negro o que están é
potenciando as excavacións
clandestinas e destruíndo infor-
mación cultural, que tamén
afecta ás xeracións futuras.

Pero os americanos xa teñen
certa experiencia en devolver
cousas que chegaron aos muse-
os pola porta de atrás. Por
exemplo, tiveronlles que devol-
ver ás comunidades nativas de
Norteamérica pezas que estaban
no Museo do Indio Americano
de Nova York e foron repatria-
das ao Canadá en 1988 para ser
entregadas á Confederación das
Seis Nacións; outro importante
museo, o Peabody (o primeiro
museo antropolóxico america-
no), tamén tivo que devolver
pezas destas comunidades, pero
entón chaman aos antropólogos
e etnohistoriadores para que
confirmen se esas reclamacións
teñen ou non base.

Napoleón cabalgou por Eu-
ropa rapinando patrimonio para
encher o Louvre e as dependen-
cias de varios pazos. No fondo
aínda permanecían as ideas da
revolución de “devolver” ao po-
bo, agora cidadáns, o patrimo-
nio  que estaba en mans das cla-
ses “parasitas”. Pero Napoleón
foi derrotado en Waterloo e tivo
que devolver moitas das pezas.
Quizais o Waterloo dos museos
americanos empezase nun tribu-
nal italiano.♦
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Sae á luz o tráfico ilegal na acusación a unha responsábel do Museo Paul Getty

Un xuízo en Italia reabre a polémica
da propiedade das pezas arqueolóxicas nos museus 

Pormenor dun baixorelevo asirio no Museo Británico.                                                                                                                                                                                                                     XAN CARBALLA
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O Libro Branco da Dependencia
fai súas as recomendacións do
Consello de Europa do 1998, que
define a dependencia como: “Es-
tado no que se encontran as per-
soas que por razóns ligadas á fal-
ta ou á perda da autonomía física,
psíquica ou intelectual, teñen a
necesidade de asistencia e/ou
axudas importantes, a fin de rea-
lizar os actos correntes da vida
diaria e, de modo particular, aos
referentes ao coidado persoal”.

Empiricamente, con rela-
ción ao complexo tema da de-
pendencia, destacariamos: a es-
treita relación co envellecemen-
to, o seu percorrido (nacemento,
enfermidade, accidente...) e un
reto da política social, polo pro-
ceso acelerado de envellece-
mento en Galiza.

Porén, este concepto da de-
pendencia, analizado desde a
perspectiva da discapacidade, e
moi limitado, deixando fóra ele-
mentos nucleares da discapacida-

de, tal como esta é definida ac-
tualmente, con limitacións fun-
cionais correspondentes ás activi-
dades básicas da vida diaria, tare-
fas básicas de auto
coidado ou pro-
piamente físicas
(camiñar, despra-
zarse...), así como
ao benestar perso-
al tan ligado a da
denominada ‘cali-
dade de vida’.

A abordaxe da
discapacidade de-
be enfocarse máis
sobre as posibili-
dades ou poten-
cialidades que te-
ñen as persoas
afectadas que nas súas limita-
cións. Os apoios individualiza-
dos, neste sentido fanse máis ca
necesarios. 

Desta sorte, a discapacidade
non está tanto en función do grao
de limitación ou  “discapacida-

de” que presenta unha persoa,
senón máis ben en relación ao
número e intensidade de apoios
necesarios para acurtar a distan-

cia que media en-
tre os recursos
dunha persoa con
discapacidade e
as esixencias do
seu contorno,
tanto no ámbito
persoal como co-
munitario, labo-
ral ou familiar. 

Até hai uns
poucos anos o
concepto de dis-
capacidade, so-
bre todo de tipo
intelectual, xira-

ba en torno ao cociente intelec-
tual. As actuais definicións da
discapacidade teñen en conta,
asemade, outras perspectivas
complementarias, as limitacións
académicas poden compensarse
con certas posibilidades no ám-

bito social ou funcional. 
No Libro Branco afírmase

que a discapacidade é un atribu-
to intrinsecamente unido á de-
pendencia, polo que non parece
posíbel entender esta sen aque-
la. En consecuencia, non todas
as situacións de discapacidade
supoñen unha situación de de-
pendencia. É dicir, quedarían
fóra da cobertura da dependen-
cia todos aqueles casos de dis-
capacidade non incluídos na ca-
tegoría de discapacidade severa
ou de gran discapacidade, e, po-
lo tanto, fóra do ámbito de apli-
cación da futura lei.

Así as cousas, a definición
e/ou concepto de dependencia
excluiría aquelas persoas que,
aínda tendo algunha discapaci-
dade física, psíquica ou intelec-
tual, non requiren asistencia
e/ou axuda importante para rea-
lizar actividades da vida cotiá. 

Cabe preguntarse, polo tan-
to, todas as persoas con discapa-

cidade son dependentes?, todas
as persoas con dependencia son
discapacitadas?

A resposta á primeira pre-
gunta é evidentemente negativa.
Pero a resposta á segunda pre-
gunta é algo máis complexa. En
efecto, adoptando a definición
do Consello de Europa ao pé de
letra, habería que considerar per-
soas con dependencia a todas as
persoas con “falta de autonomía
física, psíquica ou intelectual,
que requiren axuda para realizar
as actividades da vida cotiá”.

O concepto de persoa con
dependencia debería incluír, po-
lo tanto, os grupos de persoas
que requiran axuda para realizar
as actividades da vida cotiá:
persoas con discapacidade, ne-
nos e persoas maiores.♦

CIPRIANO LUÍS JIMÉNEZ CASAS

é médico-psiquiatra.

ogrannarocha@hotmail.com

OO  ggrraann  nnaa  rroocchhaa CIPRIANO L. JIMÉNEZ CASAS

Da dependencia á autonomía persoal (I)

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

‘Até hai poucos
anos o concepto

de discapacidade,
sobre todo de tipo
intelectual, xiraba

en torno ao
cociente intelectual”

A.N.T.
Os medios de comunicación de
Galiza asinaron un pacto no que
comprometen a combater a discri-
minación social no exercicio da
súa labor, así como a promover a
tolerancia informativa. Tamén se
comprometen a prestar atención
preferente á situación de despro-
tección social das mulleres.

O acordo, no que participaron
22 medios, entre eles A Nosa Te-
rra, estivo impulsado pola vice-
presidencia da Xunta. O seu titular
Anxo Quintana, fixo lectura públi-
ca do acordo antes de ser asinado.

No documento afírmase que os
medios galegos comprométense
“no respecto ao pluralismo social,
cultural e político, na loita contra
toda clase de discriminación, a di-
fusión dos valores de convivencia,
a dignidade e a tolerancia”.

O acordo inclúe a disposición
dos poderes públicos e dos me-
dios de comunicación a promover

unha “actitude ética e profesional
de rexeitamento incondicional
das condutas violentas, racistas,
xenófobas sexistas e asociais”.

Para logralo, os medios de co-
municación evitarán no tratamento
e difusión das informacións e opi-
nións, realizar comparanzas des-
pectivas, insultantes ou perxuicio-
sas entre condutas de persoas ou
grupos, así como termos que
“perpetúen prexuízos sobre mino-
rías e colectivos, así como estereo-
tipos insultantes ou desprezativos”.

Ao mesmo tempo os medios
asinantes adquiren o compromiso
de apoiar coa súa liña informativa
as “políticas de acción positiva
contra calquera discriminación”.
Entre os colectivos que necesitan
maior protección, cítanse aos ne-
nos, persoas maiores, traballado-
res inmigrantes, discapacitados,
orientación sexual determinada,
minorías, así como “a desprotec-
ción social das mulleres”.♦

Pacto dos medios galegos
contra a discriminación social

Os representantes dos medios co vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana. FERRÍN / AGN



H. VIXANDE
A Consellaría da Presidencia
que encabeza Xosé Luís Mén-
dez Romeu (PSOE) recuou na
súa defensa no uso do galego e
anunciou que nas oposicións
repartirá test en castelán a
quen o soliciten. ACIG recorreu
e a Mesa criticou a decisión.

Primeiro foi unha vacilación,
agora un paso atrás. O que fora
unha proclama de Emilio Pérez
Touriño en defensa do uso do
galego da Administración que-
dou en nada despois de decidir
que os opositores poderán soli-
citar o exame en castelán.

As convocatorias de oposi-
cións aos corpos xerais nos gru-
pos A, D e E publicadas no mes
de decembro incluían a obriga-
toriedade dunha proba tipo test
exclusivamente en galego, feito
que foi impugnado por algúns
opositores. Informacións filtra-
das desde a Administración xa
alertaran da posibilidade de que
a Consellaría de Presidencia re-
cuase e entregase unha copia do
exame en castelán a quen o soli-
citase. A Consellaría de Presi-
dencia aproveitou os recursos
para encargar un informe que
non fixo público pero que está
redactado para xustificar a deci-
sión tomada agora. De feito, nas
convocatorias do oposicións
posteriores, Presidencia xa omi-
tira a proba exclusiva en galego.

O informe solicitado pola
Consellaría da Presidencia á súa
asesoría fixo seu o argumento
dos que impugnaron as oposi-
cións conforme a que se lesio-
nan os principios constitucio-
nais de igualdade, mérito e ca-
pacidade en relación á esixencia
obrigada da comprensión da
primeira proba das oposicións
en lingua galega.

Mais o informe da asesoría da
Consellaría da Presidencia ignora
unha disposición da Generalitat

de Catalunya para empregar o ca-
talán en exclusiva nos procesos
de selección de persoal debido a
que se trata da lingua da Admi-
nistración nesa Comunidade au-
tónoma. Ese Decreto, 161/2002,
non o botaron abaixo nin os tribu-
nais da xustiza ordinaria nin o
constitucional, o que avala a deci-
sión da obrigatoriedade dunha
proba escrita en galego.

Agora recupérase o sistema
habitual empregado nas oposi-
cións durante a era Fraga, só
que á inversa. Se até a actuali-
dade o exame estaba redactado

en castelán e quen o desexaba
podía pedir unha copia en gale-
go, agora o test está en galego
pero se distribuirán copias en
castelán a quen o pidan.

As vacilacións da Consellaría
e o secretismo co que actuou ao
non facilitar o acceso aos recur-
sos dos opositores nin ao informe
da asesoría, fixeron que a CIG-
Administración dubidase das in-
tencións da Consellaría na defen-
sa do uso do galego na Xunta.
Ademais, este sindicato presen-
tou un recurso contra esta iniciati-
va da Consellaría da Presidencia.

O recurso da CIG sinala que
o feito de recuar obrigaría a un-
ha nova convocatoria porque
cambian radicalmente as condi-
cións da oposición –moitos can-
didatos renunciaron a presentar-
se pola proba exclusiva en gale-
go. Ademais, o sindicato sinala
que a exclusividade da proba
non tiña por obxecto a discrimi-
nación dos opositores, senón a
acreditación axeitada do coñe-
cemento do galego, lingua, por
outra banda, da Administración
galega, que todo funcionario
debe coñecer. Por último, entre

os argumentos que usa, a CIG
lembra que hai probas de infor-
mática da Xunta que non usan o
castelán, como a tradución do
inglés ao galego.

Pola súa banda, o presiden-
te da Mesa pola Normaliza-
ción Lingüística, Carlos Ca-
llón, sinalou que se trata dun-
ha “decisión política de Mén-
dez Romeu, a pesar de querer
darlle cobertura legal, porque
o Consello Consultivo admitiu
que a lei actual permite a fór-
mula inicial para esas oposi-
cións”.♦
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RUBÉN VALVERDE
A Mesa pola Normalización
Lingüística chegou a un acordo
con tres entidades financeiras
para galeguizar as súas activi-
dades. Os contactos comezaron
hai un ano, cando A Mesa con-
seguiu reunir unha carteira de
1.500 clientes pontenciais con
nóminas por valor de 18 mi-
llóns de euros anuais que esta-
rían dispostos a cambiarse a
unha entidade de crédito que
galeguizase as súas activida-
des. Froito das negociacións,
Caixanova, Caixa Galicia e La
Caixa comprometéronse a levar

a cabo as súas actividades na
nosa lingua.

Na actualidade, Caixa Gali-
cia xa dispón de máis do 80%
da súa documentación en gale-
go. “Antes para poder asinar un
préstamo ou unha hipoteca no
noso idioma había que agardar
varios meses pola tradución.
Era unha situación fóra do nor-
mal. Tampouco entendiamos
como estas entidades facían a
publicidade en castelán en Ga-
licia e sen embargo en Cataluña
facíana en catalán”, explica o
presidente da Mesa, Carlos Ca-
llón.

Caixa Galicia tamén permite
a opción de elección do galego
na páxina web, algo que antes
non era posíbel. A publicidade
nos caixeiros e as campañas da
obra social completan o catálogo
de actividades que agora desen-
volven en galego.

As conversas con Caixanova
por parte da Mesa concretáronse
en que agora a entidade consti-
tuíu un equipo de traballo inter-
no para facer un seguimento
continuado da introdución do ga-
lego. As súas campañas publici-
tarias, a correspondencia comer-
cial e a opción da web no noso

idioma son outros dos acordos
aos que se comprometeu Caixa-
nova coa Mesa.

En terceiro lugar, a Mesa
chegou a acordos con La Caixa,
que curiosamente xa era a enti-
dade máis galeguizada das tres.
A meirande parte dos seus im-
presos están só en galego. A súa
páxina web tamén dá como op-
ción a nosa lingua aínda que non
está corrixida na norma actual.
Tamén existe unha opción auto-
mática de galego nos caixeiros
automáticos. A maioría das súas
campañas publicitarias son bi-
lingües e a rotulaxe das sucur-

sais está parcialmente en galego.
Segundo Carlos Callón, “o

éxito da campaña débese á boa
resposta da xente, que dende un
principio apoiou masivamente a
nosa proposta. Serviu para de-
mostrar que existe unha deman-
da real de galego e para que as
empresas vexan que poden aca-
dar unha mellor imaxe utilizando
a nosa lingua. Agora imos propo-
ñerlle a todos os que vaian cam-
biarse para estas entidades que
envíen un modelo de carta aos
seus actuais bancos para que sai-
ban o motivo polo cal se dan de
baixa”.♦

Asinan un acordo coa Mesa para realizar na nosa lingua todas as súas xestións

Caixanova e Caixa Galicia galeguízanse

Emprega un informe xurídico que omite precedentes a prol do noso idioma

A Xunta recúa no uso do galego nas oposicións
e repartirá test en castelán

A Academia Tesis de Vigo re-
dactou e repartiu entre o seu
alumnado unha reclamación
contra a proba de galego nas
oposicións. O seu director, Xa-
bier Barbi, asegurou que o fixo
porque “sempre facemos nós os
recursos que queren presentar os
nosos alumnos e eles foron quen
nolo pediron” e afirmou que
“Tesis nunca promoveu unha
campaña contra o galego na Ad-
ministración”. Con todo, Barbi
admitiu que esta academia tam-
pouco redactou nunca ningunha
reclamación para esixir unha
proba en galego, aínda que até
agora sempre foron en castelán.
“Pero foi porque non a pediron
os alumnos”, matizou o director.

De todas formas, a pesar de
que esta academia negase que
fose a promotora deste recurso,
o certo é que o grupo máis
grande de recorrentes á proba
en galego está matriculado nes-
ta academia, a pesar de non ser
a que máis alumnado ten.

O recurso contra o galego
motivou tamén un conflito con

algúns alumnos do centro, que
repartiron un documento da Me-
sa pola Normalización que lem-
braba que o galego era proba da

capacidade dos opositores.
Outra cuestión é a carencia

de temario en galego, tamén
motivo de polémica. Finalmen-

te, unha das alumnas que se
manifestara a prol do galego,
Eva Ventín, ofreceuse para pa-
liar esta deficiencia.♦

A Academia Tesis de Vigo
repartiu unha reclamación contra o galego

A Academia Tesis nunha céntrica rúa viguesa.                                                                                        PACO VILABARROS
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“Son un neno pijo de Serrano,
que dei en republicano, naciona-
lista e socialista”. Así se define
Xerardo Pardo de Vera e unha
ringleira de apelidos máis que
podería levar se lle petase.

Sostén que “esta evolución me
custou moitos desgustos. Sempre
estiven en contra do poder até que
hai uns meses chegaron os meus
ao Goberno de Galiza”.

O de republicano ten o seu
aquel nun descendente de reis e de
nobres. “Mira, os reis de Castela
mataron os meus antepasados”,
explicanos.  Descendente pola li-
ña paterna do Marechal Pardo de
Cela. Descenden-
te na súa póla ma-
terna do rei San-
cho el Mayor de
Nafarroa. A histo-
ria dun e do outro
é sabida.

Desde peque-
no xa gustaba de
usar capa e som-
breiro, como os
seus antepasados.
“Nas obras de tea-
tro sempre me re-
servaba papeis
que tivesen que usar a capa e o
bombín. Aos 17 anos levaba á fa-
cultade de Dereito de Madrid a
capa do meu avó e meu bisavó.
Así que o meu pai me regalou un-
ha feita á medida”. Desde aquela
forma parte da súa vestimenta. E
non pasa desapercibido, non.

Por aqueles tempos tamén pa-
seaba pola rúa Serrano madrileña
con terno azul ou gris e bombín,
“pero non me duraban moito as
mozas”. Polas tardes gustaba de ir
polos bares galegos de Madrid,
polo Breogán, polo Enxebre...

Xa asumira que era descen-
dente de Pardo de Cela, axustiza-
do polos Reis Católicos por opo-
ñerse á súa política. A súa cabe-
za rodou en Mondoñedo dicindo
“credo, credo”. E semella ser tei-
mudo coma o seu antepasado: a
súa aboa dicíalle moitas veces:
“es da raza de Caldalova”.

Cando esta morreu, tiña 12
anos, o seu pai explicoulle o por
que da retesía da súa aboa. “Ti
es descendente dunha das fillas
de Pardo de Cela, señor do cas-
telo de Caldaloba”.

E o pequeno Gerardín xa se
vía dentro dunha armadura, o mes-
ma ca do cadro do Marechal que
había no comedor da súa casa. O
seu pai, notario, primeiro en Bece-
rreá, logo en Compostela e despois
en Madrid, tentaba traelo á realida-
de e repetíalle a cotío: “cada home
vale o que vale o seu traballo”.

Antes, Gerardín pasara por
unha enfermidade que o levara a
Valladolid, onde o meniño esta-
blece unha profunda amizade con

Carme Estévez, a que sería, co
tempo, dona de Manuel Fraga.

Un home singular

Tratando de singularizarse en Ma-
drid, a Xerardo dáballe, algunhas
veces, por falar galego, mesmo na
facultade. Alí propuxo que na re-
vista oral que fundaran, na que es-
taban Toharia, Panero... se incluí-
sen poemas noutros idiomas. “Co-
mo non me deixaron, dei en pen-
sar que algo había naquela negati-
va, nunca razoada, pois eu vía ao
galego como un idioma máis na
diversidade de España”.

Pero o de che-
gar ao nacionalis-
mo levoulle moi-
to máis tempo.
Estudando en
Compostela, no
Peleteiro, colabo-
raba na revista
“Vamos” na que
escribían, entre
outros, Xosé Ma-
nuel Beiras e Ro-
dríguez Mouru-
llo. “Eu admirá-
baos, todos os ra-

paces queríamos ser coma Bei-
ras, que nos viña a dar charlas.
Pero eu non me integrei no seu
grupo de galeguistas. Se non ti-
vese que marchar para Madrid se
cadra...”.

Un día tamén atopou a Uxío
Novoneira e a Tino Grandío no
Café Gijón de Madrid. “Faleille
a Novoneira, pois o seu pais e o
meu, ambos republicanos, eran
moi amigos. Era o ano 1962 e
estaba en segundo de Dereito”.

En 1964 comeza a viaxar
máis a cotío a Galiza. Pero é al-
gúns anos despois, cando “esgo-
tado pola vida, decidin vir des-
cansar a Galiza”, á súa casa pe-
trucial de Becerreá, e se produce
nel o que define como “unha re-
conversión persoal, como a vol-
ta ás raíces, ao útero”.

Neste cambio ten moito que
ver a paisaxe, o montar a cabalo,
o atoparse cos seus compañeiros
da escola, pero, sobre todo, Fer-
nando Poi Bao, cabeceira de lis-
ta do BNG naquel concello. “El
foi o que me comezou a falar de
Castelao e a abrirme os ollos a
outras realidades”.

Xerardo Pardo de Vera era
tenente de alcalde no franquis-
mo e, malia á amizade que o
xunguía con Fernando Poi, nas
primeiras eleccións municipais
preséntase de alcalde por AP.

“Eu non quería, entre outras
cousas por non enfrontarme a
Antonio Rosón. Pero houbo unha
muller que mo pediu e non pui-
den negarme. Díxome: tes que
presentarte para que Antonio Ro-

són se acorde quen é o meu mari-
do. Fraga dicía que Rosón o trai-
zoara meténdose en UCD”.

É así como chega a alcalde,
cando “só pensaba sacar todo o
máis un ou dous concelleiros”.

Conseguiu maioría absoluta, 8
de 13 concelleiros. Un deles
eran Fernando Poi.

Descendente de Pardo de Cela e unha das figuras senlleiras da música dos anos sesenta

Xerardo Pardo de Vera, o Valle Inclán do século XXI
AFONSO EIRÉ

Fáise notar alí a onde chegue. Coa súa capa, co seu chapeu, co
seu bastón. A súa figura é a máis discordante nos actos na-
cionalistas nos que participa a cotío. Podería ser o Valle In-
clán do século XXI, pero só é Xerardo Pardo de Vera. Nada
máis e nada menos. Descendente do Marechal Pardo de Cela
e do Rei Sancho o Maior de Nafarroa. Alcalde de AP, agora na-
cionalista, figura senlleira da música española dos anos sesenta.

AGN

Logo de “niño pijo” de Serra-
no, antes de volver a Galiza,
Xerardo Pardo de Vera foi un
bohemio, que participou no na-
cemento do pop-rock madrile-
ño dun xeito moi destacado.

O seu primeiro grupo, sem-
pre como batería, foron Los Se-
rrano, nome significativo. Des-
pois fundaría Hagstronm, que
era o nome dun fabricante sue-
co de guitarras. As guitarras re-
galáranllas porque o herdeiro
desta fábrica tocaba con eles.
Logo virían Los Españoles, con
Balmaseda. Despois Los Ánge-
les Azules, que pasarían a cha-
marse Los Ángeles. Aqueles de
“mañana, mañana... tomorrow”,
para lembranza dos veteranos.

E Macumba, moi influen-
ciado polos ritmos latinos. Ha-
bía un motivo. Xerardo Pardo
de Vera namorara dunha cuba-
na, Tota Cienfuegos, espía e
axudante do Che, sobriña do
comandante revolucionario do
mesmo nome.

Eran tempos de cambio.
Apareceron Los Relámpagos,
cos que arranxa e grava a Mar-
cha do Antergo Reino de Gali-
cia e a Alborada de Veiga, máis
de corenta semanas nas listas
de máis vendidos do Estado.
Comeza nesta época a sonar a

música galega en Madrid. 
Despois Los Pequeniques,

con Xoán Pardo. Do que non
quere que se publiquen as súas
valoracións. Los Sonors... e
descubre a Mike Kennedy, no
Haine Club, o que sería a gran-
de estrela de Los Bravos, que
axuda a fundar.

Polo medio quedan as súas
relacións con Luís Eduardo
Aute e Amancio Prada, o Pre-
mio de Teatro de Interpretación

Universitaria, as medallas co-
mo corredor de pista, a fichaxe
como ciclista polo equipo de
Bahamontes, cun segundo pos-
to na Vuelta a Toledo... o can-
sazo e a volta a Terra.

Quen o diría ao velo coa
súa capa, co seu chapeu e o seu
bastón. Pero aínda toca a bate-
ría de cando en vez cos seus
vellos compañeiros. Faino en
Madrid, pero, di, “agora só
penso en galego”.♦

‘Levei o Himno do Antergo Reino de Galiza
ao número un de vendas’

Como baterista de Los Relámpagos.

‘Aos 17 anos
levaba á facultade
de Dereito
de Madrid a capa
do meu avó
e meu bisavó”
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Concha Murguía Egaña, era filla
do organista da Igrexa de San Es-
tevo de Oiartzun, Domingo Mur-
guía, de vella estirpe fidalga ori-
xinaria de Astigarraga, lugar de
sona polas sidrerías. Concha na-
ceu o 29 de Xaneiro de 1806 no
antigo hospital, onde moraban
seus pais nunhas dependencias
anexas. Hoxe o edificio é Biblio-
teca e Casa  de Cultura de Oiart-
zun. Con nove anos trasladouse a
vivir a Tolosa, pois o pai conse-
guira a praza de organista da Igre-
xa de Santa María na anterga ca-
pital foral de Guipúzcoa. Por iso,
algúns historiadores como Vicen-
te Risco sitúan trabucadamente o
seu nacemento na vila tolosarra.
Nela militará o pai no partido li-
beral-fuerista abandeirado polo
Conde de Villafuertes, D. La-
dislao Zabala. A invasión dos
“Cen Mil Fillos de San Luis” en
1823, a pedido do incompetente e
voluble rei Fernando VII, remata
co Trienio Libela e impón de no-
vo o Absolutismo. Domingo
Murguía e a súa filla Concha fu-
xen cara Galiza. A filla ficaría e o
pai voltaría a Tolosa onde morreu
pobre e doente, acollido na casa
do Conde de Villafuertes. Concha
casou co boticario Xosé Martínez
e finou medio abandoada no hos-
pital en Santiago en 1854.

O matrimonio Martínez-Mur-
guía tivo dous fillos. Un deles, Ma-
nuel M. Murguía (1833-1923), foi
un dos primeiros ideólogos do na-

zonalismo galego, farturento polí-
grafo, historiador, investigador, et-
nógrafo, novelista e primeiro presi-
dente de Real Academia Galega,
que cumpre o centenario iste ano.
Casou con outra grande do Rexur-
dimento Galego, Rosalía de Cas-
tro, a quen empuxou a escreber e
publicar libros como “Cantares
Gallegos”, no que ela mesmo ad-
virte no limiar o influxo dun vate
vasco, Antonio de Trueba. Manuel
M. Murguía recoñecería de xeito
exprícito que encetou a amar a pa-
tria Galega ó ver como a súa nai
amaba a lonxana Patria Vasca, Te-
rra, “na que nin se teme nin se min-
te”. Manuel M. Murguía xaz nunca
humildísima e descoidada campa
no fondal do cimeterio coruñés de
San Amaro na compaña do seus fi-
llos Ovidio e Amara.

O 11 de novembro do 2000,
día de San Martiño, a Irmandade
de Centros Galegos de Euskadi e
as Asociacións Culturais “Daniel
Castelao”, de Pasaia, e a “Rosalía
de Castro”, de Baracaldo, solicita-
mos da Diputación Foral de Gui-
púzcoa e do Concello de Oiartzun
a celebración dunha homenaxe a
Concha Murguía. Ambas institu-
cións respostaron afirmativa e ge-
nerosamente da man de Luis Ma-
ría Bandrés, diputado de Cultura,
e Xavier Iragorri, alcalde de
Oiartzun. Colocouse na Casa de
Cultura unha fermosa placa, con-
forme ca monumentalidade do lu-
gar, en galego e éuscaro cas se-

guintes verbas: ”Nesta casa naceu
Concha Murguía Egala (1806-
1854), nai de Manuel M. Mur-
guía, berce do nazonalismo gale-
go”. As dúas institucións sufraga-
ron todos os actos e a edición dun
libro da miña autoría sobre a estir-
pe vasca de Manuel Murguía.

Dende aquela efémeride cele-
bramos todos os  anos por estas
datas unha homenaxe  a Concha
Murguía. Iste ano, o día 4 de fe-
breiro, inservimos na celebra-
ción: o concelleiro de Oiartzun,
Rafa Bergaretxe, en nome do al-
calde Martín Beramendi ausente

por forza maior, o concelleiro de
cultura, Jagoba Larburu, e quen
isto escribe. Participaron o grupo
de txistularis do pobo oiartzuarra
e os gaiteiros “Novas Fontes” de
Hernani. Léronse poemas de Ma-
nuel María e do grande poeta vas-
co Juan Mari Lecuona, natural de
Oiartzun e recentemente finado. 

Todos os intervintes enfatiza-
mos a solidariedade vascogalega
e coincidimos en suliñar que
dende unhas pequenas patrias,
comoa a vasca e galega, pódese
admirar a grandeza do universo,
pois a súa riqueza atópase na va-
riedade e non na uniformidade.

Moitos galegos, que residimos
en Euskal Herría, non esquecemos
a nosa patria orixinaria nin a nosas
raigañas, pois perderíamos a nosa
identidade e sen ela non se pode
andar polo mundo. Somos a seme-
llanza das árbores. Abrimos soli-
dariamente as polas ós ventos da
patria éuscara, pero o toro témolo
ben chantado na nación fisterral.
Amamos sinceiramente esta patria
adoptiva vasca que nos agasallou
con fogar, agarimo, traballo e fa-
milia e apuntalou en nós a
conciencia e a fachenda de sermos
galegos de nación, arredando seu-
docomplexos de inferioridade.

Dende o 11 de novembro e
todos os anos a finais de xaneiro-
comenzos de febreiro os cora-
zóns dos oiartzuarras e dos gale-
goseuskadianos latexan co mes-
mo ritmo da fraternidade, porque
unha filla esgrevia do pobo me-
ceu no berce a un dos iniciadores
do Rexurdimento da dignidade
da nación galega, que coñece co-
mo ninguén o aguillón das traxe-
dias, entre elas a emigración, de-
nunciada decote polo noso bardo
nazonal, Manuel María.♦

Celebran en Euskadi o bicentenario
da nai do primeiro presidente da Academia Galega

Concha Murguia e Oiartzun
XOSÉ ESTÉVEZ

O balbordo inmediato de novas, bélicas ou non, de xorne xe-
ral, sexan internacionais, estatais, nacionais ou locais, agacha
baixo o mesto veo da marxinación outras coma os actos cele-
brados polo Fato Cultural Daniel Castelao de Pasaia e o Con-
cello de Oiartzun sobre a persoalidade de Concha Murguía
Egaña, nai de Manuel M. Murguía, o 4 de febreiro deste ano.

Manuel M. Murguía visto por Pepe Carreiro.

É designado deputado pro-
vincial e comeza a enfrontarse
ao seus compañeiros de AP, so-
bre todo a Cacharro Pardo, ao
que cualifica como “franquista,
ventaxista e impresentábel”. Ex-
pediéntano por indisciplina, acu-
sado de conivencia co BNG de-
saparece da escea política.

Faise cronista parlamentario,
“á vella usanza”, para La Voz de
Galicia e comeza a ter proble-
mas pola súa visión do que acon-
tecía nos plenos da Cámara.
“Defendes moito ao teu amigo
Beiras”, espételle o presidente
do Parlamento, Victorino Núñez.
Aínda non volvera a falar con el
desde os seus anos do Peleteiro.

Xosé Cuíña fora aínda menos
diplomático. Os problemas seguen
polas súas crónicas. Finalmente re-
encontrase co Beiras da súa nenez
e coñece a María Pilar García Ne-
gro. Ten que deixar a actividade de
cronista parlamentario.

Paralelamente achégase aché-
gase ao activismo cultural e así,
desde hai 12 anos, é presidente da
Club Cultural Valle Inclán de Lu-
go. Feito que vai máis alá do ca-
sual. Don Ramón de Valle Inclán
é un dos mitos de Xerardo Pardo
de Vera desde pequeno, desde
que descubriu a súa singular figu-
ra nun libro da biblioteca paterna
e leu as súas obras.

Xerardo Pardo de Vera ten
hoxe moito de Valle Inclán. Se
cadra as novelas que está a pre-
parar son un pouco os retratos do
esperpento que el viviu entre os
“niños pijos de Madrid”.

Hoxe, gusta dicir: “Xa son
eu. Por fin!”.♦

a música dos anos sesenta

o século XXI

AGN
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H. VIXANDE
A decisión do Consello de Mi-
nistros do tres de febreiro
que autoriza a OPA de Gas
Natural sobre Endesa non
despexa o futuro dos activos
desta empresa en Galiza. Isto le-
vou á CIG a estudar un recurso
e á Xunta a pedir un informe a
Defensa da Competencia.

A decisión do Consello de Mi-
nistros do tres de febreiro na que
autoriza a Oferta Pública de Ad-
quisición hostil de Gas Natural
sobre Endesa tamén establece
unha serie de requisitos que obri-
gan á compradora, Gas Natural,
a desfacerse dunha serie de acti-
vos en Galiza entre os que están
a regasificadora de Reganosa e o
complexo mineiro e eléctrico das
Pontes, que podería ser segrega-
do en varias partes.

Aínda que o Consello de Mi-
nistros non sinala quen deben ser
os compradores, sábese que Ena-
gás farase co 21% de Reganosa
que tiña no seu poder Endesa, xa
que o Goberno impón que Gas
Natural venda esa porcentaxe. Por
outra banda, o Consello de Minis-
tros tampouco entra no destino da
central das Pontes, pero de feito
tamén obriga á súa venda e sábese
que hai un acordo entre Gas Natu-
ral e Iberdrola para venderlle a
eléctrica das Pontes a Iberdrola.

Dáse o paradoxo ademais de
que dous dos compradores dos
activos galegos foron belixeran-
tes con estas instalacións. Enagás
sempre defendeu que a planta de
Reganosa era innecesaria e Iber-
drola sempre estivo en contra da
xeración eléctrica con carbón.

Por outra banda, tampouco se
despexa o futuro da mina de En-
desa, nin o dos parques eólicos,
nin o das hidroeléctricas. Res-
pecto aos ciclos combinados de
800 megavatios que Endesa ten
nas Pontes, Gas Natural parece
disposta a continuar con eles.

Demasiadas incógnitas sobre
o futuro das instalacións enerxé-
ticas galegas e demasiados novos
propietarios en tempos hostís cos
activos galegos como para que as
palabras do ministro de Industria
resulten tranquilizadoras. José
Montilla asegurou que os benefi-
ciarios da operación serán os
consumidores, máis en Galiza
Endesa non ten clientela e, no
conxunto do Estado, Gas Natural
pasará a controlar o 60% do ne-
gocio eléctrico e gasístico, unha
situación case do monopolio.

A actitude de Montilla non
despexa o futuro en ningún dos ca-
sos. Mesmo eludiu responder no
Senado ao senador do BNG Fran-
cisco Jorquera cando lle preguntou
se o Goberno abriría á competen-

cia a venda da eléctrica de Endesa
nas Pontes para dar unha vía de
entrada ao capital galego.

Preocupación latente

Ante o acordo gobernamental,
acentuouse unha preocupación
na Galiza que xa estaba latente.
O conselleiro de Innovación e
Industria, Fernando Blanco, re-
mitiulle unha carta ao presidente
do Tribunal Galego de Defensa
da Competencia, Xosé Antonio
Varela, na que se lle solicita un
informe que analice os efectos
da OPA sobre Endesa no merca-
do galego da xeración, distribu-
ción e comercialización no gas e
na electricidade.

Fernando Blanco tamén sina-
lou que “o importante é garantir
os proxectos estratéxicos para
Galiza e que non saian prexudi-
cados”. A consellaría, indicou
Blanco, estará atenta “ao proceso
de segregación de activos”, co
obxectivo de que ver “quen se
fai cos activos e con que proxec-
tos de futuro”.

A desagregación dos activos

de Endesa en Galiza preocupa
especialmente ao sindicato CIG
por varias razóns. Con anteriori-
dade á presentación da OPA ha-
bía trazada unha liña de futuro
sobre complexo mineiro e ener-
xético das Pontes que garantía a
continuidade da planta de xera-
ción e dos ciclos combinados de
gas e que tiña previsto o peche
da mina de carbón en 2007 e a
rexeneración do espazo que ocu-
pa. Hoxe nin sequera iso está nos
plans de futuro, como tampouco
hai deseñada unha política de
xestión de todos os complexos
enerxéticos que Endesa posúe no
noso país.

As numerosas incógnitas so-
bre o futuro de Endesa na Galiza
levaron á CIG a estudar a posibi-
lidade de presentar un recurso
xudicial contra a OPA. “A bata-
lla fundamental é a segregación
do complexo mineiro e eléctrico
das Pontes e o futuro de Regano-
sa”, resumiu Fermín Paz, secre-
tario confederal de Servizos da
CIG e até hai moi recentemente,
secretario da federación de Quí-
micas deste sindicato.♦
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Terminal 4 
MANUEL CAO

Ven de poñerse en funcionamento unha nova terminal de dese-
ño espectacular que converte a Barajas no cuarto aeroporto eu-
ropeo, con capacidade para 120 operacións de despegue e ate-
rraxe, por detrás de Londres-Heathrow, París-Charles de Gau-
lle e Frankfurt. As condicións están postas para que Madrid se
poida converter nunha das principais vías de entrada e saída de
e cara a Unión Europea cunha rota alternativa as dominantes,
até agora. En particular, as áreas de Latinoamérica e África po-
den ter neste aeroporto a súa entrada natural sempre que poida
competir en servizos complementarios (enlaces, loxística e in-
termodalidade) cos outros grandes aeroportos europeos. 

Este tipo de infraestruturas poden considerarse condicionan-
tes necesarios para o desenvolvemento económico pois afectan
aos factores de crecemento que operan tanto a  curto como a
medio/longo prazo inducindo a localización de actividades eco-
nómicas que tenden a manterse no futuro. Ademais, xeneran
avantaxes competitivas que afectan e redefinen as estratexias re-
xionais creando economías de aglomeración e estruturas en re-
de arredor de polos de crecemento dominantes. Se na actualida-
de Barajas aporta á economía da CCAA de Madrid 170.000 em-
pregos directos e o 13% do PIB, prevese que coa terminal 4 poi-
da chegarse a 300.000 empregos directos e un 18% do PIB. As
funcións económicas dos aeroportos cambiaron, deixando de
ser lugares destinados só a transporte nos que a poboación per-
manece pouco tempo, para tranformarse en áreas de crecemen-
to en materia de servizos tecnolóxicos, empresariais e de espar-
cemento. Isto explica que algunhas das empresas que xestionan
aeroportos xeneren máis recursos por actividades comerciais
(publicidade, tendas, restaurantes, aparcamentos, etc) que polas
propiamente aeroportuarias e que, ao mesmo tempo, as áreas de
influencia dos aeroportos tendan a atraer parques tecnolóxicos,
hoteis, oficinas, etc sobre todo no caso de empresas multina-
cionais que requiren un uso habitual do avión para o seu perso-
al e para algunhas das súas actividades principais.

O custo total da terminal 4 foi de 6.200 millóns de euros, cin-
co veces máis do previsto cando se adxudicaron as obras seguin-
do a tendencia xeral dos grandes proxectos a aprobar orzamentos
iniciais moi por debaixo do razonábel para facer máis dixeríbel
para a opinión pública tal volume de recursos. Parte dos fondos
proveñen das partidas de cohesión da Unión Europea ao igual que
sucede co porto exterior da Coruña sendo a valoración deste in-
vestimento resultado da rendibilidade económica global para o
conxunto da economía española. Para ilustrar o volume relativo
deste investimento sinalemos que o orzamento global da Xunta
de Galicia para 2006 é de 9.900 millóns de euros de xeito que a
terminal 4 consumiría arredor do 63% dos orzamentos da Xunta. 

Para o conxunto do Estado español, a preferencia por este in-
vestimento establece un marco de ordenación territorial que con-
verte Madrid no polo arredor do que se han de supeditar as deci-
sións en materia de infraestruturas aéreas futuras e representa a
continuación do modelo radial xa existente para estradas e cami-
ños de ferro. En todo  caso, a decisión de ampliar Barajas tiña un-
ha certa lóxica á hora de construír un gran aeroporto co horizon-
te de competir na sociedade e na economía globalizada en lugar
de diseminar en varios aeroportos investimentos menores. A me-
llora de Madrid-Barajas non ten porqué implicar danos para os
demais pola funcionalidade diferente que cumpre cada un deles
(áreas turísticas, conexións territoriais, comunicación entre ou-
tras áreas rexionais, etc) senón que, pola contra, ha de inducir un-
ha mellor selección dos proxectos priorizando os investimentos
en infraestruturas aeroportuarias, por exemplo, en Galicia.♦

‘Este investimento converte 
Madrid no polo arredor

do que se han supeditar as decisións
en materia de infraestruturas

aéreas futuras”

A CIG estuda un recurso e
a Xunta pide un informe a Competencia

Preocupación pola
segregación de Endesa
tras a OPA de Gas Natural

O futuro do complexo mineiro enerxético de Endesa nas Pontes está en cuestión. A.N.T.
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A ponencia do congreso di, “O
Bloc é un partido de esquerdas”.

Os estatutos do Bloc din
que é un partido nacionalista e
progresista. A ponencia adapta
a conxuntura que vivimos coas
nosas posicións tácticas. De
feito, os tres ei-
xos da ponencia
son valencianis-
mo, progresismo
e sostenibilida-
de. O Bloc é un
par t ido  c lara-
mente progresis-
ta, expresión dun
movemento na-
c i o n a l .  A q u í
conviven diver-
sas sensibilida-
des ideolóxicas
cun denomina-
dor común moi
potente:  o  na-
cionalismo político valenciano.

Adeus, daquela, ao centro e
aquel achegamento en Con-
vergència?

A nosa posición na coxuntura
1999-2003 estaba basada nunha
interpretación da realidade. Eu,
daquela, era presidente do conse-
llo nacional, e semelloume unha

posición acertada.
Ultimamente son moi duros

co PP, porén nalgúns concellos
aínda gobernan xuntos. Iso va-
riará?

Non temos pactos co PP. Te-
mos 50 acordos municipais para

propiciar gober-
nos de progreso
ou nacionalistas.
E en tres conce-
llos gobernamos
co apoio do PP.
En tres concellos.
Non hai cór. O PP
de  [Francesc]
Camps evoluiu
cara unha meiran-
de crispación e
irracionalidade,
cara posicións de
extrema dereita;
ten atacado de for-
ma máis directa as

entidades cívicas progresistas e
que defenden a sostenibilidade;
acentuou a súa política depreda-
dora do territorio, cunha econo-
mía especulativa basada na cons-
trución desordenada... A nosa po-
nencia di que o PP é unha ameaza
para as nosas posibilidades como
pobo e para a nosa economía.

Joan Ignasi Pla, no PSPV-
PSOE, e Glòria Marco, en
EUPV, tamén herdadron parti-
dos divididos. No 2007, os tres
poderían converxer no Consell
[goberno valenciano].

Sen o Bloc, non haberá cam-
bio no 2007. No País Valencià
pódese dar unha situación moi
semellante á de Galiza. Sempre
defendimos que no 2007 non se
pode perder ningún voto de es-
querdas, do progresismo ou do
valencianismo político que re-
presenta o Bloc. O Bloc quere un
cambio e non un recambio, non
nos fiamos do PSOE: sabemos o
que pasou na etapa na que gober-
nou ou mesmo hoxe, cando o go-
berno central incumpre a prome-
sa da alta velocidade ao seu paso
pola Horta, cousa que provoca
un desastre ecolóxico. Os na-
cionalistas temos que poder re-
conducir o proceso autonómico e
situar o País Valencià, con cara e
ollos, no contexto do estado.

Afirma que o voto Bloc
contará. Se non se rebaixa o
listón do 5% terán que facer
vostedes un pacto preelectoral
con Esquerra Unida.

Temos que darlle seguridade
aos nosos electores de que o seu
voto será útil e contribuirá ao
cambio. Despois de esperar os
100.000 votos no 1999 e no 2003
e non chegar ás Cortes valencia-
nas por unha lei inxusta, nós da-
remos garantías totais aos nosos
electores de que o seu voto será
máis útil para facer o cambio va-
lenciano con garantías.

O pacto podería incluír ta-
mén aos grupos verdes e ERC
co País Valencià?

Todas as voces cunha presen-
za significativa na sociedade va-
lenciana deben estar presentes
nas Cortes de València. Isto ana-
lizarase cando toque, desde o no-
so ponto de vista antes do verán.

Nas eleccións europeas de
2004 van concorrer con CiU.
Irán no 2007 con ERC do País
Valencià?

Temos uns socios estratéxi-
cos, que son os partidos naciona-
listas de primeira división, pero
queremos manter boas relacións
con todos. Esquerra Republicana
non é o noso adversario, e agar-
damos que eles non nos conside-
ren adversarios seus. O adversa-
rio é a política do PP.

O Bloc é a terceira forza
municipal, pero non está nas
grandes capitais. Como facer
para dar ese paso adiante?

Estamos facendo un bon tra-
ballo en València, liderados por
Joan Mansanet, concretado en
considerar València como unha
comarca e na constitución de
colectivos de barrio. Todo indi-
ca que recuperaremos posición
na cidade de València. Amén es-
tamos contentos do traballo en
Alacant. As nosas prioridades
organizativas son os grandes
núcleos urbanos. Alí onde a
xente coñece o traballo dos con-
celleiros do Bloc o noso crece-
mento é enorme. Se vertebra-
mos unha opción de utilidade
autonómica, coa base municipal
que temos, non só superaremos
o 5%, senón que iremos a cifras
moi importantes.

Ten algunha consellería fa-
voria?

No congreso dixemos que a
fruita non se colle nin verde nin
madura, senón cando toca.♦
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É secretario xeral do Bloc Nacionalista Valencià

Enric Morera
‘No País Valencià pódese dar unha alternativa

moi semellante á de Galiza”
VÍCTOR MACEDA / EL TEMPS

O IV congreso nacional do Bloc Nacionalista Valencià ven de reelexir como secretario xeral a Enric Mo-
rera. O amplo apoio recibido permítelle encarar con forza os retos inmediatos. Como o hipotético pacto
preelectoral de esquerdas e nacionalista, que, se se produce, Morera demanda telo listo “antes do verán”

RAFA GIL / El Temps

‘Se vertebramos
unha opción
de utilidade
autonómica,
coa base municipal
que temos,
superaremos o 5%”
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Putin chega a Madrid co propósito de activar
as relacións bilaterais con España, moi por
baixo, segundo di, e é certo, das posibilida-
des reais, en función das capacidades de am-
bas economías. Pero o problema de Rusia e
de Putin ten o seu epicentro non tanto na
economía, onde tamén sobran buratos ne-
gros, como na política. E a dous niveis. En
primeiro lugar, na deliberada frouxidade de-
mocrática do réxime. Nos seus anos de man-
dato, a inseguridade xurídica e a destrución
de todo canto presente un mínimo arrecendo
a sociedade civil e a poder independente, por
feble que resulte, foi obxecto de acoso e de-
rribo por parte do Kremlin. Sexa para mellor
ou para peor, a existencia dese tipo de espa-
zos, a modo de contrapesos do omnipotente
poder presidencial, é un requisito de saúde
democrática que non pode obviarse por ra-
zóns, seica, de tipo patriótico. O ideal de Pu-
tin é a eliminación de todo resquicio de po-
der alternativo, procurando a integración no
poder dos asimilábeis arredor da idea do ne-
orexurdir da nación rusa. Confrontados á
perda de influenza diplomática e á exacerba-
ción da pobreza e das desigualdades, a so-
ciedade rusa mantén  notábeis cotas de nos-
talxia do imperio soviético, non en razón
dunha adhesión sentimental aos ideais socia-
listas, senón por imperativo de superviven-
cia. E iso explica que Putin, modernizando a
tradicional autocracia rusa, actualizando ese
discurso nacionalista, privado da máis ele-

mental substancia social, moldee un réxime
cun considerábel nivel de apoio popular.

Con todo, o mellor espello da natureza
do réxime de Putin é o conflito checheno,
que lle serviu en 1999, nunha escura opera-
ción, digna deses servi-
zos secretos que tan ben
coñece, para acceder
dende o anonimato á
Presidencia, desatando
a segunda fase da gue-
rra iniciada en 1994,
despois do parón de
1996. A Chechenia de
Putin está hoxe en
mans de Ramzan Kadi-
rov, primeiro ministro
interino, logo da morte
en atentado do seu pai,
o presidente Ajmad Ka-
dirov, en maio de 2004.
Cando a Putin lle fan
saber o que xa sabe,
que Kadirov, de 29
anos, é un violento e
responsábel de numero-
sas violacións dos de-
reitos humanos nesta República, o Presiden-
te ruso colócalle a medalla de “Heroe de Ru-
sia”. Á fronte dun batallón duns sete mil ka-
dirovski, oficialmente organizados para re-
primir os independentistas, Kadírov e a súa
xente especializáronse nas desaparicións,

torturas e na execución de civís inocentes,
sementando o terror por onde pasan. Estes
somaténs fináncianse mediante a reorienta-
ción das axudas de Moscova, que fai a vista
gorda ante a corrupción porque lle permite

reducir as perdas das
tropas federais que Ru-
sia mantén en Cheche-
nia. O programa políti-
co de Kadirov, en quen
Putin pon a súa con-
fianza, centrase na po-
tenciación do turismo
ou na reconstrucción de
Grozni, ou na defensa
da poligamia (como
medio para que os ricos
poidan manter legal-
mente ás numerosas
viúvas de guerra).

Rusia está lonxe de
ser unha sociedade
normal. Non quer isto
dicir que a normalida-
de deba traducirse na
conformación dun sis-
tema político exento

de especificidades, pero, de darse, esas non
deberían conculcar nin os dereitos dos indi-
viduos nin dos pobos. Por moi patriótico
que lle resulte a Putin ese negocio.♦

XULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org) 

Putin en viaxe de negocios
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘O mellor espello
da natureza do réxime

de Putin é
o conflito checheno,

que lle serviu en 1999
para acceder

dende o anonimato
á Presidencia,

desatando
a segunda fase da guerra”

As Américas
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

AAmérica Latina e
Indíxena é un
territorio ao que

EE UU deu sempre
moita importancia.
Dende a proclama de
James Monroe en 1823
que recibiu o nome de
Doutrina e resume na
frase “América para os
americanos”, a visión
imperialista das
relacións continentais.
Hoxe en día, Colin
Powell xustificou a
pretensión de levar
adiante o ALCA, co
obxectivo de garantir
para as empresas
estadounidenses o
control dende o Ártico
ata a Antártida, e o
libre acceso sen
obstáculos dos seus
servizos, produtos,
tecnoloxía e capitais por
todo o hemisferio.

Na época de Ronald
Reagan coma
presidente, a embaixada
de México tiña máis
persoal que o que había
en toda a Unión
Soviética. Non
esquezamos, por outra
banda, que no século
XX houbo máis de cen
intervencións militares
de EE UU no continente.

Que o imperialismo
non se nomee nos
grandes medios non
quere dicir que non
exista. Os imperios
sempre consideraron ás
súas colonias inferiores.
Boa parte dos esforzos
mediáticos foron para
convencer aos pobos
dominados da súa
insignificancia. Un país é
noticia cando se rebela
ante esta situación. Se un
país se somete, nada
pasa, o problema é
cando pretende ser dono
do seu destino.

A América Latina e
Indíxena pode ser a
rexión planetaria onde
se concentren as máis
grandes reservas
petrolíferas do mundo
nun futuro inmediato.
En todo caso a que pode
ofrecer un suministro
máis seguro e próximo
aos EE UU. Ten unha
capital importancia, xa
que as reservas do
dilapidador imperio non
chegan máis alá dos dez
anos. Ten tamén
grandes reservas de gas
e algo máis da terceira
parte da auga potábel
que hai no planeta. O
40% das especies
animais e vexetais. O
territorio onde están os
ríos máis caudalosos do
mundo e algunhas das
súas concas acuíferas
maiores. ♦

Pregúntame un mozo coñecida polas miñas
reaccións primeiras, “primis primis” diría un
tomista, pola tensión que causou entre os islá-
micos a publicación en Dinamarca de certos
debuxos satíricos ante os que se consideran
insultados. A prensa occidental, como todas
hoxe manipulada desde diferentes poderes
que a dominan, presenta na súa esmagadora
maioría o conflito como unha contradición en-
tre liberdade de pensamento ou expresión,
principio de soberanía, e dereito ao respecto
do chamado “outro” sexa este inmigrante no
propio país ou estranxeiro. Ao meu modo de
ver este contexto non é do todo incorrecto ide-
olóxicamente pero evita falar do contexto no
que se desenvolve. Isto é, un contexto de gue-
rra de occidente cara a sociedades e países, na
súa maioría islámicos, que lle fan esquecer ao
militarmente forte, o suposto interiorizado va-
lor moral e a fundamental diferenza entre res-
ponsabilidades morais colectivas ou indivi-
duais, que se supón prevalece nos países cha-
mados democráticos e avanzados. 

Desde os “castigos” da aviación da Ale-
maña nacional-socialista nos Países Baixos,
ata Dresde, Oradour, Hiroxima, etc a respos-
ta bélica foi a de non distinguir entre o alcan-
ce ou límites de responsabilidade individuali-
zada e responsabilidade colectiva. O fracaso
que as débiles normas legais sobre protección
das cidadáns civís non directamente implica-
dos na guerra total, pretenderon conseguir,
para “humanizar” o criminal contexto das loi-
tas armadas, elimina a idea de moral superior
da responsabilidade individual ante o crime.
Aplícase ao endogrupo de “nós” a responsa-
bilidade individual, mentres que ao exogrupo
(deles ou do outro) aplícaselle unha feroz
norma vengativa de responsabilidade colecti-

va. O cinismo moral de Ben Laden ante o cri-
me das simbólicas “torres xemelgas” e dos
seus “culpábeis” habitantes (moitos deles non
especuladores senón traballadores), posto que
“participaran” na elección (na que moitos non
tiñan dereito) do torturador e asasino Empe-
rador Bush II, e a indiferenza do mesmo Bush
II cara á existencia, hipócritamente recoñeci-
da e lamentada, de miles de persoas de carne
e óso reducidas á categoría de “danos colate-
rais”, pódense parangonar desde o punto de
vista de calquera ética humana. 

Hai moitos anos que deixei de participar
nunha idea de transcendencia divina pero pa-
réceme infinitamente máis blasfematorio o

facerse eco de que “Deus” (de quen dicimos
os galegos se predica un poderoso ombreiro)
recomendase unha criminal invasión de Irak
(falando con este democráticamente electo
individuo) que o debuxar a un profeta cunha
bomba na cabeza. Os “debuxantes” daneses
deberían recordar que nos reinos das Españas
dicimos, para evocar un despropósito, que iso
é como: “representar a un Santo Cristo cun
par de pistolas”. Os meus amigos islámicos
deberían combater a criminal depredación do
Imperio cunha eficacia crecente sen ofender-
se pola simbólica distracción de “un par de
pistolas”. Aínda que non sexa este o caso do
seu Profeta, quizais eles as necesitan.♦

Sobre as caricaturas contra o Islam

Individuo, comunidade e 
responsabilidade

XOSÉ FERNÁNDEZ PÉREZ OIA

Un palestino queima a bandeira de Dinamarca en Belén.



Mentres o mundo se ocupa e pre-
ocupa pola situación que pode
sufrir Oriente Medio, trala subi-
da ao poder de Hamas, os pro-
blemas internos en Israel se exte-
riorizan con maior frecuencia.
Así, ao tempo que se lle reprocha
á sociedade musulmá que tome
medidas vingativas contra Dina-
marca, por caricaturizar ao pro-
feta Mahoma, e mesmo é critica-
da e tachada de fanática, é o po-
bo veciño o que escandaliza á
súa poboación con enfrontamen-
tos armados.

Se ben a maioría da xente oc-
cidental é de crenza ou cultura
cristiá, Oriente presenta un con-
glomerado de fes non sempre si-
nónimas do pensamento da beira
Leste do mundo. Para as reli-
xións que cren en Xesús, a repre-
sentación deste ou, no caso da
igrexa católica, dos santos e da
virxe, son iconas habituais dos
seus templos. No caso hebreo e
musulmá é moi distinto. Tal é así
que, para un xudeu é pecado en-
trar nunha igrexa católica, pois
invita ao proselitismo e rebaixa a
Deus a unha categoría corpórea,
ao igualalo aos humanos. De fei-
to, a entrada de Sharón á expla-
nada das mesquitas, en Xerusa-
lén, provocou a segunda Intifa-
da. É por iso que, as protestas
por parte dos crentes de Alá non
sexan extremas senón adecuadas
ao seu pensar místico.

Recollidos moitos dos car-
teis que presentaban aos dife-
rentes grupos políticos, hoxe,
as rúas palestinas están decora-
das con pancartas que perse-
guen disuadir á xente de consu-
mir produtos daneses. Esa é a
súa censura, boicotear os artí-

culos escandinavos por sentí-
rense agredidos. Así, algúns
carteis rezan que “destruirán as
súas casas coas súas propias
mans”, significando que non se-
rán eles, os mahometanos, quen
de xulgar o mal provocado, se-
nón o pecado, que os arruinará.
Con todo, aínda que houbo pro-
testas contra as ridiculizacións
do profeta, non houbo posturas
de enfrontamento ou vinganza,
á parte desa loita contra manu-
facturas danesas. 

E mentres nunhas zonas de
Palestina se decoran muros, nou-
tras se destrúen. Pero, se ben a
decoración é un acto pacífico, a
destrución leva á violencia. Em-
poriso, os actos do primeiro des-
tes lugares son censurados como
terroristas, e os segundos defen-
didos como demostracións de fe.

5.000 policias
para desaloxar nove casas

Actos provocados por un misti-
cismo exacerbado produciron
máis de 250 feridos no asenta-
mento de Amona, ao norte de
Xerusalén, e en territorio da Au-
toridade Palestina. A colonia,
construída ilegalmente, incluso
dende o punto de vista israelí, es-
taba constituída por nove casas
que defenderon os seus habitan-
tes usando a forza. Tan pronto
como se soubo que o asentamen-
to sería destruído, os líderes dos
grupos de protesta mandaron aos
alí reunidos que se subisen ás ca-
sas e defendesen o seu en nome
do estado de Xudea. Deste xeito,
uns sobre os edificios, outros ro-
deándoos e algúns impedindo a
entrada das forzas de seguridade
ao lugar, evitouse que o traballo
de demolición acabase en pouco
tempo e, aínda máis, que os hos-
pitais se enchesen de feridos, al-
gúns deles de gravidade.

Uns 3.000 manifestantes pro-
testaron contra o derrubamento
da pequena colonia, cunha vio-
lencia tal que a situación acadou o
nivel de alerta 4, un punto menos

do máis alto. É por iso que o exér-
cito israelí, con máis de 2.000 sol-
dados e a policía, que superaba os
3.000, tiveron que empregar a
forza para seren quen de devolver
o asentamento á liberdade. 

Xa a noite antes á evacua-
ción, varios manifestantes pega-
ron a un palestino e queimaron
varios coches nas aldeas próxi-
mas. Así mesmo, pincharon ro-
das e romperon as fiestras de dis-
tintos vehículos de prensa. E, an-
te a chegada do exército, lanza-
ron pedras, area, ovos, e mesmo
os persuadiron de entrar batendo
contra eles con paus. Así, máis
de 250 feridos, 80 deles mem-
bros das forzas de seguridade
–un deles grave, tras ser batido
cun ladrillo—, e unha cincuente-
na de detidos foi o saldo trala de-
socupación de Amona. 

Entre os feridos están mem-
bros de partidos de ultradereita
como Effie Eitam, do partido
Nacional Relixioso, e Arieh El-
dad, da Unión Nacional. Foi este
último quen declarou que o pri-
meiro ministro en funcións,
Ehud Olmert, “está comezando o
principio da fin do estado de Is-
rael” e “está na procura de san-

gue para dar a impresión de ser
un primeiro ministro forte”. Se-
guindo esta liña de declaracións,
Orit Caspi, unha das líderes do
asentamento, argumentou que “o
estado vén de declaran a guerra
contra os seus cidadáns. É impo-
sible existir neste país”.

Olmert advertiu que esta si-
tuación non era aceptábel e que
non podía continuar. Mostrouse
convencido de que as activida-
des organizadas foran realizadas
por motivos políticos e apoiou a
idea de seguir desmantelando o
resto de asentamentos que esta-
ban previstos. Nesta liña, Sha-
lom Ahshav (Paz agora), grupo
pacifista israelí, urxiu á evacua-
ción inmediata dos 100 asenta-
mentos de Cisxordania como
resposta á violencia dos colonos
e acabar así cun problema provo-
cado por varios anos de anar-
quía. A estas declaracións, opó-
ñense a dos partidarios de man-
ter os asentamentos, que admiten
que o exército de Israel xa non
defende máis aos xudeus e por
iso é necesario formar o exército
de Xudea, ou que o goberno de
Israel está máis achegado ao pa-
lestino que aos eu propio pobo.♦
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Os incidentes das caricaturas taparon o enfrontamento

Batalla campal en Israel para desaloxar
os asentamentos ilegais en territorio palestino

MONCHO IGLESIAS MÍGUEZ
O termo terrorismo é definido, polo departamento de defensa dos Es-
tados Unidos, como o uso ilícito da forza ou a violencia contra perso-
as ou propiedades, coa intención de intimidar a gobernos e socieda-
des, normalmente para acadar uns obxectivos políticos, relixiosos ou
ideolóxicos. Segundo se desprende deste axioma, os actos de desman-
telación do asentamento de Amona, en Cisxordania, non son vandá-
licos, senón terroristas, mentres a resposta islámica de boicotear os
produtos daneses non parece axeitarse a ningún tipo de terrorismo.

AS BARBAS DO TEU VECIÑO CORTAR ROI CAGIAO
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Cando se fala de deporte consi-
déranse fundamentalmente to-
das aquelas actividades regula-
das e desenroladas a traveso de
clubs e federacións. Si se fai al-
gunha análise estatística, estú-
diase o número de licencias e
faise desglose entre homes e
mulleres. Polo tanto valórase a
práctica en función da cantidade
de persoas rexistradas.

Con esta forma de análise
quedan fora das cifras todas as
persoas que fan actividades fí-
sico-deportivas sen estar ins-
critas en rexistro algún, por
exemplo aquelas que acoden a
centros cívicos, asociacións ve-
ciñais ou ximnasios.

A Dirección Xeral do Depor-
te de Cataluña, nun documento
oficial referente á Enquisa sobre
a práctica de actividades fisico-
deportivas, sinala que o concepto
deporte é moi subxectivo e res-
ponde a moitas acepcións. Lem-
bra que antes soía asociarse cáse-
que exclusivamente co deporte
institucionalizado ou deporte de
alto nivel ou espectáculo, pero
hoxe en día é común escoitar ter-
mos mais xenéricos como “de-
porte saúde” ou “deporte para to-
dos”. Para englobar nun só con-
cepto os diferentes tipos de prác-
tica  utilizase nesta Enquisa o ter-
mo “práctica fisico-deportiva”.
Así a natación recreativa, o ir en
bicicleta ou o camiñar como
exercicio físico, son considera-
das actividades fisico-deportivas
obxecto desta sondaxe.

Se queremos homologarnos
con outras zonas máis desenro-
ladas e mellorar como país
avanzando en calidade de vida,
a administración pública ten a

responsabilidade de coñecer as
necesidades da cidadanía e para
iso debe realizar estudios onde
se reflictan hábitos, rendas, con-
sumo, participación, etc.

Cada departamento deberá
facer o seu estudo e interrela-
cionalo co resto para poder tirar
conclusións e adoptar políticas
activas encamiñadas no senso
que se estime máis oportuno.

No caso do deporte e no ám-
bito galego os estudos son máis
ben escasos e por iso sería nece-
sario comezar a facelos co
maior dos intereses, xa que o
tempo perdido conleva retrasos
difíciles de recuperar e que las-

tran o avance da sociedade cara
a un desenrolo sostíbel e un pro-
greso como país. 

En Andalucía xa fixeron
este estudo e sinalan no decre-
to 227/2002, do 10 de setem-
bro, de formulación do Plan
Xeral do Deporte, que o meca-
nismo legal para facer efectiva
unha adecuada ordenación dos
recursos públicos en materia
de deporte, é o Plan Xeral do
Deporte, previsto no artigo 4
da Lei 6/1998, que determina-
rá as principais necesidades,
obxectivos, prioridades e pro-
gramas de acción, definindo o
modelo e a estratexia de actua-

ción deportiva na Comunidade
Autónoma.

Para poder coñecer a realida-
de andaluza, a Consellería de
Turismo e Deporte solicitoulle
ao Observatorio do Deporte An-
daluz (ODA) a realización dun-
ha enquisa sobor do deporte es-
colar nun ano concreto (2001) na
que se recollera información so-
bre os aspectos máis esenciais do
deporte escolar. O ODA realizou
para iso unha operación estatísti-
ca no 2001, consistente en dúas
sondaxes. Unha dirixida aos es-
colares, para estimar os princi-
pais indicadores relativos aos há-
bitos deportivos, e outra dirixida

a os responsábeis das actividades
deportivas dos centros.

No País Vasco elaborouse ta-
mén un Plan Xeral por parte do
Consello Vasco do Deporte, que é
o órgano superior de asesoramen-
to, consulta e de debate sectorial
das Administracións Públicas en
materia deportiva. Através desta
iniciativa o goberno pretende de-
finir unha política estruturada e
ordenada, na que calquera axente
operante poida recoñecer clara-
mente que responsabilidades lle
son asignadas. O propio Plan
considera que é precisa unha pla-
nificación e a correspondente
asignación de funcións, na que os
axentes públicos e privados coñe-
zan claramente os seus cometidos
e cómo se coordinarán.

Como vemos é hora de po-
ñer mans na obra e crear un
equipo para poder investigar e
elaborar un Plan Galego de De-
porte cunha vixencia de alome-
nos catro anos.

O Plan Vasco contemplaba
os seguintes epígrafes:

■ Necesidade do plan.
■ Modelos de referencia.
■ Diagnóstico de situación

do deporte vasco. (Deporte es-
colar. Deporte de participación.
Deporte de rendemento. Depor-
te de alto rendemento.

■ Misión, valores e princi-
pios xerais.

■ Obxectivos e líneas estra-
téxicas.

■ O modelo deportivo vasco.
■ O sistema vasco do deporte
■ Programas prioritarios 
■ Modelo de evaluación do

plan.

O Plan Andaluz, pola súa
banda incluía:

■ Os aspectos metodolóxicos.
■ Os entornos do deporte en

Andalucía.
■ Os sistemas e modelos de-

portivos.
■ A organización pública e

privada do deporte en Andalucía.
■ Os axentes deportivos.
■ Os niveis deportivos.
■ Os ámbitos deportivos
■ Os subsistemas horizontais.
■ As estratexias, obxectivos

e medidas a adoptar.
■ O marco financeiro.
■ Os indicadores para a eva-

luación da súa execución.

No caso galego unha propos-
ta sería non quedarse nas cifras
clásicas de número de practican-
tes senón aprofundar e ter en
conta. por exemplo, as diferenzas
entre o contexto rural e o urbano.
Comprobar a relación entre ren-
da per cápita e práctica. Estudiar
outros movementos asociativos
como son as asociacións veci-
ñais, as casas da mocidade, as re-
sidencias de anciáns, etc.

O exemplo dos demais debe
servirnos para mellorar, non pa-
ra imitar e por iso as cifras do
deporte non son só cifras e esta-
tísticas. Detrás destas hai perso-
as, ilusións e moito traballo.
Merece a pena facer un esforzo,
o esforzo de todos.♦

EEEEXXXXEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO    EEEE    SSSSAAAAÚÚÚÚDDDDEEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    XURXO LEDO

As cifras do deporte



Críticos hispanos
premian a Pinzás
A Asociación de Cronistas de Espectácu-
los radicada en Nova York vén de premiar
o cineasta vigués Xoán Pinzás cun dos
seus galardóns anuais. A obra do director
de El desenlace recibiu o recoñecemento
deste grupo de críticos en lingua española
segundo unha noticia divulgada por Euro-
pa Press desde Santiago de Compostela.
“Pinzás recibe en Nova York o premio que
lle negan nos Goya”, declararon fontes
achegadas á súa produtora que, resalta, que
a obra de Pinzás é moi valorada nos EE UU
mais incomprendida no seu propio país,
nun caso que lembraría a Woody Allen.♦

Erica Sarmiento
gaña o Vicente Risco
Unha investigación sobre a emigración ga-
lega no Brasil valeulle a Erica Sarmiento
da Silva para facerse co XI Premio Vicen-
te Risco de Ciencias Sociais. O galardón
convocado polos concellos de Allariz e
Castro Caldelas e máis as Fundacións Vi-
cente Risco e Sotelo Blanco está dotado
con 6000 euros e inclúe ademais a publi-
cación do libro pola editorial Sotelo Blan-
co. O xurado, composto por Teresa Deve-
sa, Acuña Castroviejo, Xusto Beramendi,
Martínez-Risco Daviña e Francisco F. Rei,
valorou o rigor metodolóxico do estudo.♦

Oito olladas
para o milenio
Do 9 ao 12 de febreiro desenvolverase no Te-
atro Principal de Compostela o ciclo de cine
solidario Oito olladas para o milenio, organi-
zado pola Coordinadora de ONG para o De-
senvolvemento. O ciclo está centrado na
Campaña dos Obxectivos de Desenvolve-
mento do Milenio. Pasaranse O pesadelo de
Darwin, Nin un menos de Zhang Yimou,
Moolaadé, dirixida por Ousamene Sembe-
ne, Alí Zaoua de Nabil Ayuch, O sangue
do cóndor, No mundo a cada rato, A prin-
cesa mononoke, e A toma de Avi Lewis.♦

or fin sairon Os Eoas, a
obra tantas veces añora-
da de Pondal e que Ma-

nuel Ferreiro atopou e editou
coidadosamente completando
a obra dun dos nosos poetas
fundacionais. Coincide no
tempo esta presentación coa
edición polo Pen Clube da po-

esía en galego de Antón Tovar.
Desde a emigración galega en
Euskadi chega noticia doutra
homenaxe, a que organizan o
11 de febreiro en Txurdinaga
(Bilbao) os Centros Galegos de
Euskadi e a Fundación Sabino
Arana a Castelao, para resal-
tar os valores de Galeuzka.♦
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Fabiola Sotelo, organizadora do ciclo.

Lino Braxe, director da obra. PACO VILABARROS

CChheeggaa
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Que ten de singular esta pro-
dución en canto a como se fi-
nancia?

Este é un proceso inverso ao
que é habitual. Son un director
free-lance e agás nunha ocasión
traballei sempre  sen subven-
cións. Para este Hamlet comecei
a buscar financiamento e unha
productora que quixera meterse,
e atopeime con RTA (Recursos
Tècnicos e Arrísticos) e con fi-
nanciacións privadas. Cando ti-
ñamos o 80% cuberto foi cando
nos diriximos á Xunta de Gali-
cia que pon o 20% restante.
Normalmente comézase pola
axuda pública e despois vaise á
privada. Non sei como formula-
rá agora a Xunta as axudas, pero
eu estaba farto de que a profe-
sión aparecese sempre como se
tivésemos que estar mendigan-
do. ¿Acaso pásalles o mesmo
aos que se lle concede unha obra
pública de construción por
exemplo? ¿Son mirados como
pedichóns? Ao meu ver os no-
vos xestores públicos teñen que
estar atentos ao que ven nacendo
desde abaixo, pasarse polos
pubs, polos lugares onde se ac-
túa nos pequenos formatos,...
hai moita xente empuxando.

O factor de risco é a res-
posta do público.

É unha incertidume relati-
va. Para nós, para RTA que é
quen busca os créditos, hai un
risco evidente, pero creo que
non vai haber problema e que o
espectáculo funcionar.

Quería facer un Hamlet
desde hai tempo.

Quería facer un Hamlet e
que o interpretase Luís Tosar.
Desde hai máis de dez anos té-
ñoo claro, cando traballaba con
el en teatro e non tiña a mereci-
da proxección pública de hoxe.
Pasou o tempo e non houbo
maneira de encontrar o mo-
mento. Cando o vin no Zoo de
cristal souben que non me

equivocaba con el, e despois
nos ensaios nosos confirmeime
que era unha aposta segura. Vai
facer un Hamlet moi especial,
cálido, próximo á xente.

Que caracteriza a súa
adaptación?

Baseeime na tradución gale-
ga de Miguel Pérez Romero, en
varias en castellano e tamén na
versión orixinal e na portuguesa.
Con eses vimbios fixen un cesti-
ño que coloquei na II Guerra
Mundial. No orixinal de Shakes-
peare todo sucede en dous me-
ses. E desde que Hitler lle encar-
ga a un xeneral checo que se me-
teu na Wermacht trocando o ape-
lido, o plan para invadir Noruega
e Dinamarca, pasan tamén dous
meses. Esta coincidencia permí-
teme falar desa espada de Damo-
cles que é o nazismo, que anda

arredor  das monarquías e as re-
públicas europeas do momento.
Alemaña toma Noruega en doce
horas, cando van traballar ao día
seguinte os noruegueses pensan
que se trata dunha película sobre
a Alemaña. Non resistem e ape-
nas morren cinco soldados da
garda palacega. Estas coinciden-
cias permitíronme situar a obra
nunha época que me interesa
moito, porque todo sucede con
sutilidade. Transponse o contex-
to orixinal, pero o 85% do que se
contempla en escena é Shakes-
peare puro e duro, agás detalles
mínimos da miña adaptación pa-
ra manter unha lóxica. Apenas
nada, só a substitución de re-
ferencias grecolatinas que serían
moi cantosas. 

O espectador pode pensar
que vai ver un clásico, está xa

afeito o público a unha adap-
tación modernizante?

Vai ver Hamlet. Shakespeare
xa facía o mesmo con que tamén
eran clásicos do seu tempo, refa-
céndoos e poñendoos na súa ac-
tualidade. Nós revisitamos aquel
teatro de outrora da súa man e
usando unha técnica semellante.
A clave para que iso funcione é,
falando ás claras, que non sexa a
palla mental dun intelectual.
Shakespeare tiña os pulsos do
público moi claros, porque tripa-
ba as rúas, vía moito aos rivais e
as outras compañías, porque el
mesmo era actor... Hai unha cou-
sa que uns artistas teñen e outros
non, que é o olor da comunica-
ción co público. Se esa intuición
non me traiciona penso que lo-
grarei conseguir esa conexión. O
meu enfoque non é pensar na crí-

tica, na profesión ou nos meus
amigos. Preocúpame a señora da
butaca 36 e o señor da 360. Levo
aos ensaios xente que non sabe
de que vai nada disto, e falo con
eles, precisamente para saber co-
mo conectar co gran público sen
traicionar a altura do texto.

Artista polifacético

Poeta, actor, cantante, direc-
tor,... segue movéndose en to-
dos os rexistos?

É unha tolería continua, un-
ha dispersión que non amo por-
que prefería dedicarme só á po-
esía e vivir diso, pero non é po-
síbel. Prefiro isto a dar clases
ou traballar na mina. A vida
que levo é dura, pero peor é ir
ao Gran Sol, así que non podo
queixarme. Atópome máis a
gosto, como dicía Elliot, con
este batallón indisciplinado de
emocións que son os actores
que nunha oficina. Ou  na mú-
sica: sacamos o disco A carícia
da serpe pero desde o 98 actua-
mos en público por canto sítio
se presentou, máis de 200 con-
certos! As cousas viñeron así.

Cando comezou na escrita
aparecía ligado a un grupoco-
mo  De amor e desamor. Pasa-
dos os anos, quedou unha pe-
gada xeracional que os una?

Eu era o máis novo dese co-
lectivo, que estaba unido pola
camaradaxe coa intencion de
pegar un bocinazo no mundo li-
terario. Por idade tiña pouco en
común coa maioría deles, e non
se pode dicir que teñamos unha
escola común. O que nos une é
unha cidade. Como dixo Man-
quiña, que era de Vigo e chegou
á Coruña, “gústame isto, aquí
están máis tolos ca min. Este é o
meu sitio porque paso desaper-
cibido”. O propio Manuel Ma-
ría, que pasou os seus últimos
anos aquí xa tiña ese vento da
Coruña na cabeza.♦

Nº 1.210

Do 9 ao 15 de febreiro do 2006

Ano XXIX

Sinopse: Dinamarca. 1940.
O príncipe Hamlet sospeita
que o seu tío Claudio é o au-
tor do asasinato de seu pai e
que, con artes enganosas se
fixo có poder, coa coroa e có
amor da súa nai, a raíña Ger-
trud. Os seus temores confír-
manse cando se lle aparece o
espectro do seu pai para reve-
larlle as intrigas que o seu tío
Claudio argallou. Dende este
momento, Hamlet trama a
vinganza. Mentres, o exérci-
to do III Reich avanza cara ás
fronteiras danesas comanda-
do polo xeneral Fortinbrás.

Autor: William Shakespeare
Adaptación: Lino Braxe

INTÉRPRETES
Hamlet: Luís Tosar
Poloño: Manuel Manquiña

Horacio: Gonzalo M. Uriarte
Laertes-cómico: Vítor Mos-

queira
Rei: Miguel Pernas
Raíña: Flor Maceiras
Guildesten-sepultureiro 1:

Xosé Vilarelle
Rosencraz-sepultureiro 2:

Manuel Areoso
Ofelia: Iolanda Muiños
Cortesana-cómica: Montse

Piñón
Fortimbrás: Lino Braxe
Osric-oficial: Xavier Esté-

vez
Mariñeiro-oficial-comico:

José Luis López “Saxa”
Voz en off: Tuto Vázquez
Director: Lino Braxe
Escenografía: Antonio G.

Simón
Vestiario: Marta Anta
Iluminación: Miguel L. Soto
Atrezzo: Rodrigo G. Roel.♦

Hamlet
A CORUÑA. Do 16 a 18 de
febreiro

SANTIAGO. Do 24 a 26 de
febreiro

TUI. 3 de marzo

OURENSE. 4 e 5 de marzo

NARÓN. 10 e 11 de marzo

VIVEIRO. 12 de marzo

VIGO. 17 e 18 de marzo

MONFORTE. 23 de marzo

FERROL. 24 de marzo

NOIA. 31 de marzo e 1 de abril

CANGAS. 2 de abril

A ESTRADA. 7 de abril

RIBADEO. 8 e 9 de abril

CARBALLO. 21 de abril

VILALBA. 22 de abril

OLEIROS. 23 de abril

CULLEREDO. 28 de abril

LUGO. 29 e 30 de abril.♦

Actuacións

Con Tosar no papel principal, estrea a obra
de Shakespeare o 16 na Coruña

Lino Braxe
‘Dirixo un Hamlet pensando

en chegar ao gran público con claves
contemporáneas’

XAN CARBALLA

Estrea o día 16 no Teatro Rosalía de Castro na Coruña e des-
pois vai por toda Galiza cun Hamlet que protagoniza Luís To-
sar. A aposta é forte e sitúa a obra de Shakespeare  nas portas
da II Guerra Mundial. Lino Braxe, poeta, actor e director de
teatro, leva a porto un proxecto pensado hai máis de dez anos.

PACO VILABARROS
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A.N.T.
Do 15 ao 18 de febreiro ten lugar
en Póvoa de Varzim a sétima edi-
ción de “Correntes d’Escrita, En-
contro de escrituras de expressão
ibérica”. No mesmo tomarán
parte máis de cincuenta autores
peninsulares e latinoamericanos,
entre os que se atopan os galegos
Ramiro Fonte, Xavier Queipo e
Carlos Quiroga.

Os Encontros, a feira litera-
ria máis importante de Portu-
gal, prevén a celebración de
mesas redondas, conferencias,
recitais de poesía, o fallo dun
premio literario do que son fi-
nalistas dez autores e o lanza-

mento de libros –de feito, va-
rios autores españois que aco-
den van presentar a tradución
das súas obras ao portugués.

No que se refire á presenza
dos autores galegos, Ramiro
Fonte participa nunha mesa

redonda sobre poesía que se
chama “En quanto fazemos
poesia não partimos”, Xavier
Queipo estará presente nunha
mesa redonda que aborda a li-
teratura e internet titulada “Li-
teratura blogosfera.com” e

Carlos Quiroga noutra que ten
como nome “O que é a crítica
literária”.

No que atinxe ao Premio
Correntes d’Escrita de creación
literaria, este está dotado con
dez mil euros, nesta ocasión
ten dez finalistas, premia obras
escritas en calquera lingua pe-
ninsular e anualmente alterna a
lírica e a narrativa á hora de es-
coller a obra gañadora.

Nas dúas edicións anteriores
foron galardoados os autores
Lídia Jorge pola obra “O vento
assobiando nas gruas” e Antó-
nio Franco Alexandre, que se
presentou co libro “Duende”.♦

Fonte, Queipo e Quiroga
asisten a Correntes d’Escrita
Trátase da feira literaria máis importante de Portugal

Estatuto
de nación
MARTA DACOSTA

No Libro Primeiro do
Sempre en Galiza,
Castelao recolle non só

o dereito, senón tamén o
deber de que galegos e
galegas busquemos o xeito de
“resolver os problemas que a
morfoloxía social e
económica de Galiza ten
formulados”. Para Castelao
“non sería honroso enaxenar o
noso dereito e o noso deber
de resolvelos”. Desde este
punto de vista saudamos a
presentación dun Estatuto de
Galiza por parte do BNG, un
estatuto en que o idioma e a
cultura teñen espazo de seu.

Nesta proposta, o idioma
ocupa un espazo
sensibelmente superior ao
que ocupa no Estatuto en vi-
gor. Entre outras cuestións
proponse recuperar para o
texto legal o deber de
coñecermos o noso idioma.
Todos e todas lembramos
que a actual Lei de Normali-
zación Lingüística, de 1983,
sufriu unha modificación no
seu texto por mor do recurso
de inconstitucionalidade pre-
sentado polo entón Delegado
do Goberno en Galiza. Lem-
bramos perfectamente como
aquel recurso promoveu que
desaparecese do texto galego
o deber de coñecer a nosa
lingua, precisamente unha
das ferramentas que podería
ser clave á hora de exixirmos
o cumprimento de
normativas que se
desenvolveron ao abeiro da
Lei de Normalización, poña-
mos por caso o Decreto
247/95 que regula o uso do
noso idioma no Ensino.
Declarar que coñecer o noso
idioma é un deber é protexer
os dereitos lingüísticos dos
galegos e galegas, tantas ve-
ces ignorados por aqueles
que non se sentían debedores
de respectar a lingua
empregada polos usuarios
dos servizos públicos.

O texto vai detallando que
papel lle corresponde ao noso
idioma (que os topónimos
terán como única forma legal
a galega, quen ten
competencias sobre a fixación
do idioma ou que se fomenta-
rá o emprego do galego nas
zonas galegofalantes do exte-
rior de Galiza), elevando o
rango legal das prescricións
lingüísticas e, por tanto, a im-
portancia que se lle dá á situa-
ción do idioma. 

Cabe destacar tamén o pa-
pel que se asigna á nosa cultu-
ra ao recollerse como dereito
fundamental social o dereito a
gozar do noso patrimonio cul-
tural en todas as súas formas
(art. 25), ou ao estabelecer en-
tre os principios rectores da
políticas públicas a Política
cultural (art. 39).

Engadir soamente, volven-
do a Castelao, que é tempo de
reivindicar o noso dereito, é
tempo de cumprir o noso
deber.♦

A.N.T.
Un dos obxectivos fundamentais
do Centro Galego de Artes da
Imaxe é a salvagarda dos docu-
mentos gráficos que constitúen o
patrimonio audiovisual deste pa-
ís e neste marco presentou o ba-
lance correspondente a 2005.

O aspecto máis salientábel
é a incorporación do Fondo fo-
tográfico e fílmico do escritor
arxentino Julio Cortázar grazas
á decisión da súa viúva. O fon-

do fílmico, rodado en Súper 8,
corresponde a imaxes tomadas
polo autor en Latinoamérica, a
India e Uganda; o fotográfico
conta con dás mil imaxes entre
copias e negativos.

Durante 2005, o CGAI in-
corporou 103 títulos cinemato-
gráficos, continuou coa súa la-
bor de restauración de películas
e de conservación do patrimo-
nio co que conta, programou 21
ciclos de cine, estreou numero-

sas fitas non coñecidas no noso
país, e presentou outras. Ao
CGAI tamén lle corresponde o
mérito de ter organizado distin-
tas exposicións que non só se
exhibiron no recinto deste cen-
tro, senón que ocuparon outros
espazos culturais en distintas
partes de Galiza, entre as que
destacou unha dedicada ao ci-
nematógrafo no noso país.

As publicacións foron outra
das actividades do centro, que

tamén ten aberta unha bibliote-
ca que conta con 8.494 volu-
mes e un servizo de préstamos
que inclúe películas en forma-
tos domésticos.

Por último, o Centro Gale-
go de Artes da Imaxe mantén
unha colaboración estreira con
outras entidades, organismos e
institucións como museos, fun-
dacións ou salas de exposi-
cións que levaron a programar
un gran número de actos.♦

O Centro Galego de Artes da Imaxe
fai balance de 2005
O Fondo Julio Cortázar principal incorporación

Ramiro Fonte, Xavier Queipo e Carlos Quiroga.



Título: Aguillóns de Ortegal.
Autor: Hixinio Puentes.
Edita: Xerais.

Presentouse Hixinio Puentes, no
panorama literario galego, rela-
tando as andanzas do bandido
Casanova naquela homónima no-
vela do ano 2000, na que a aven-
tura ten un papel moi importante.
E regresa agora con Aguillóns de
Ortegal, outra novela de fondo
aventuresco. Son aventuras, tanto
unha como a outra, tiradas, ex-
tractas, de tempos moi propicios
para tal, nos que a vida se carac-
terizaba pola súa dureza, nos que
as personaxes protagonistas fitan
directamente o abismo do non re-
torno, da proximidade de actos
dos que non van poder evadirse e
que son dunha natureza que mar-
cará o resto dos
seus días. No
caso da primei-
ra novela, o
mesmo Mame-
de Casanova
escollía ese tipo
de vida. No ca-
so da presente,
Aguillóns de
Ortegal, é o
cumprimento
dunha predi-
ción o que vai
traer consigo o
establecemento
da tensión que levará o protago-
nista (Fonseca, o portugués) a re-
alizar unha serie de actos que, se-
gundo propia confesión, o con-
vertirán nun asasino. Tanto nun
caso coma no outro falamos de
novelas de protagonista.

O Fonseca é un mariñeiro
portugués, de orixe galega, que
anda na mercante en tempos da
primeira gran guerra, nun mo-
mento no que os submarinos
alemáns non reparaban cousa á
hora de mandar ao fondo do mar
calquera tipo de nave, fora de
país neutral ou non, fora nao de
armada ou barco de armador ci-
vil. O Fonseca, desde sempre ti-
vo dentro o bicho do mar e ma-
riñeiro rematará sendo, nada
forza esta súa elección, aínda
que axude o ambiente no que é
educado. Mais o importante, o
trascendente, é que lle será agoi-
rado que terá sete vidas; escollé-
rao el ou non, aí está esa sensa-
ción de sentirte boneco nas
mans dun destino que ou non
podes ou non sabes modificar,
de consecuencias imprevisíbeis
e do que ninguén dá zafado. Se-
te vidas ou sete nacementos, un
despois de cada naufraxio.

A novela preséntase deseña-
da en cinco capítulos; e nela dis-
tinguimos tres momentos moi
marcados. Un primeiro que co-
rresponde á súa formación e pri-
meiros naufraxios; un segundo
que corresponde aos dous últi-

mos naufraxios (os dous en me-
nos de 24 horas); e o terceiro, xa
coa acción en terra. Cóntaa, en
primeira persoa, o propio Fonse-
ca, cunha linguaxe moi rica. Non
só no apartado fraseolóxico
(sempre é moi socorrido, e non
excesivamente complexo, intro-
ducir este refrán ou aquela sen-
tenza) senón tamén no léxico,
fundamentalmente no léxico ma-
riñeiro, do que se demostra un
grande coñecemento e que per-
mite algún que outro alarde, al-
gún que outro virtuosismo ao
longo do discurso. Unha lingua-
xe que pode xerar algún descon-
fío, por moi galega sendo o

protagonista portugués, aínda
que de orixe galega e que, non o
aclara a trama, tamén é posíbel
que remate por ficar na Galiza.
Mais, con todo, non ofrece exce-
sivos datos de si mesmo. E non é
esta a única vez na que a verosi-
militude está en entredito; hai
ocasións nas que as personaxes
empregan cultismos que non son
propios das súas posibilidades, e
outras nas que o narrador provo-
ca sospeitas, semella ser moi ac-
tual e non daqueles tempos.

Aguillóns do Ortegal é unha
novela de aventuras, de base re-
alista, que pon ao protagonista
en circunstancias extremas con-

segue captar a atención do lec-
tor, neste aspecto, sóubose im-
primir un dinamismo suficiente
á acción e tamén crear intriga.
Xeralmente; pois hai un par de
momentos nos que a súa efica-
cia é discutíbel. Cando, ocupán-
dose no relato do último naufra-
xio, os retratos que pinta das
personaxes que o acompañan
son moi útiles para agrandar a
dimensión temporal; e cando, xa
no tramo final, nos conta o xan-
tar na casa do crego. Conste que
son pasaxes perfectamente per-
tinentes, e moi ben levada a se-
gunda, de indubidábel interese
en si mesmas, mais en ambos
casos recreouse en exceso e re-
matan ralentizando, mergullan-
do a trama nun impás perigoso.
A trama dunha historia, de por-
parte, moi de mar, moi mariñei-
ra, poucas novelas tan mariñei-
ras coma esta, que, e en parte
por isto, conta unha aventura
que se individualiza ben no
mundo cultural do lector, a quen
lle será difícil esquecela.

Outro punto de interese pre-
séntannolos as personaxes femi-
ninas. Dúas delas, sobre todo,
Andrea e a moza cedeiresa. Sa-
lienta a personalidade e mentali-
dade da primeira, e na segunda a
habilidade con que é presentada,
facendo que esta moza humilde
sexa o prato máis apetecíbel para
os da convidada do crego de San-
to André de Teixido. E ben se po-
de dicir que, en conxunto, esta
novela de Hixinio Puentes mello-
ra considerabelmente a anterior
entrega arredor do bandido Casa-
nova, a súa narratividade está
moito mellor lograda; a novela
déixase ler ben e non se arrepen-
tirá o lector de tela entre as mans.
Dicimos isto apesar das deficien-
cias sinaladas, que tampouco son
todas, pois outras dúas nos que-
dan a mentar. Unha que o narra-
dor non remata de dominar o rit-
mo dos períodos, de xeito que,
cando estamos habituados a unha
determinada cadencia na inte-
riorización da historia sorpresi-
vamente mergúllasenos noutra
sen que haxa moita explicación
para isto, aínda a sabendas de que
se trata dun narrador en primeira
persoa, no que as alternancias rít-
micas son habituais. E en segun-
do lugar, en determinadas oca-
sións, e isto está intimamente li-
gado ao que vimos de comentar,
a puntuación, a redacción, en
ocasións tampouco é nada acer-
tada, nada correcta.

Madeira de narrador haina,
e de boa caste, que manexa un-
ha língua realmente notábel,
que sabe crear historias intere-
santes, moi vívidas, e que nos
fai agardar con interese a súa
próxima entrega.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Un precursor
Marcial Valladares. Biografía
dun precursor do Rexurdimen-
to galego, de Xosé Fernández
Salgado, lembra a vida do au-
tor de Maxina ou a filla espú-
rea, unha das primeiras
figuras inte-
lectuais do
século XIX
que apostou
polo galego.
Valladares,
ademais de
compoñer o
devandito títu-
lo, primeira
novela moder-
na na nosa lin-
gua, foi pioneiro na gramática
e escribiu o máis importante
dicionario galego-castelán de-
cimonónico. Edita a
Deputación de Pontevedra.♦

Tradutores
Espiral Maior publica os textos
da V Edición do Seminario In-
ternacional de Tradución, ce-
lebrado en
Rianxo no
2004. O traba-
llo titúlase Pa-
labra, fogo, al-
ma. Traducir é
crear e está edi-
tado por
Antonio
Domínguez. Os
textos
escolmados atin-
xen o tema da tradución desde
diversos puntos de vista: litera-
tos esquecidos polémicas da
normativización do galego, so-
lucións filolóxicas, historia…♦

En feminino
A relación entre o xénero, a li-
teratura e Galiza. Con eses
vimbios
constrúe He-
lena Gonzá-
lez Elas e o
paraugas to-
talizador. Es-
critoras,
xénero e
nación, que
edita Xerais.
Unha
profunda aná-
lise crítica sobre as máis con-
temporáneas poetas galegas e
o universo literario que elas
crearon.♦

Literata do século
XVIII
Raquel Bello achégase á
relación entre as mulleres e a
Ilustración
no Portugal
do século
XVIII.
Mulher,
nobre ilustra-
da, dramatur-
ga Osmia de
Teresa de Me-
llo Breyner no
sistema literá-
rio português
(1788-1795)
mereceu o premio de Investiga-
ción Lingüística e Literaria ‘Ri-
cardo Carvalho Calero’, 2003.♦

Hixinio
Puentes
mellora
conside-
rabelmente
a anterior
entrega
arredor do
bandido
Casanova.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.

2. CASAS BARATAS.
Antón Riveiro Coello.
Galaxia.

3. O HEROE.
Manuel Rivas.
Xerais.

4. UNHA CITA CO AIRE.
Francisco X. Fernández Naval.
Galaxia.

5. OS AUSENTES
DE CASTELTÓN.

Xacobe Barros.
Sotelo Blanco.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. CONVERSAS CON XOSÉ LUÍS

MÉNDEZ FERRÍN.
Xosé Manuel del Caño.
Xerais.

2. O REINO MEDIEVAL
DE GALICIA.

Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.

3. CARRILANOS.
Rafael Cid.
Xerais.

4. GUÍA MICOLÓXICA
DOS ECOSISTEMAS GALEGOS.   

Varios Autores.
Baía.

5. O COUTO MIXTO.
Luís G. Mañá / Xurxo Lobato.
Xerais.

Tabela das letras

LIBRARÍAS CONSULTADAS: Cartabón (Vigo).  Couceiro (A Coruña).
Michelena (Pontevedra). Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense),

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Aventura en situacións límite
Hixinio Puentes novela
os naufraxios dun mariñeiro galego-portugués

Hixinio Puentes.
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Título: Polos vieiros do vello Miño.
Autor: Estro Montaña.
Edita: Negra Trea.

O autor da novela curta Pan-
carta para Xulia ou do libro de
relatos As armas delicadas pre-
séntanos agora un libro senllei-
ro nomeadamente por dous
motivos. O primeiro por ser un
obxecto fermoso, como todos
os que pertencen á colección
Maior de Nigra Trea, editados
todos eles con agarimo, coi-
dando os detalles que os con-
verten e libros para os sentidos.
Segundo porque Polos vieiros
do vello Miño é a visión dun
escritor sobre o río que vai alén
dunha descrición ou mesmo
dun libro de viaxes. Estro

Montaña pon
o seu talento e
a súa habelen-
cia como na-
rrador para
nos levar den-
de o nacemen-
to, un chisco
máis arriba
que a celeberrima Fonmiñá, no
Pedregal de Irimia onde “a au-
ga corre secreta e cantareira
baixo as rochas” até a desem-
bocadura na que a auga doce
do Miño se mestura coa salga-
da do Atlántico.

No percorrido do río, Mon-
taña escribe sobre as lendas e
as cantigas, mais tamén sobre a
xente que habita as beiras do
río, describe os seus bosques,

os pobos, as
igrexas e con-
ventos, as vi-
las e cidades,
historias de
contrabando,
mesmo recu-
pera fotos e
postais inédi-

tos xunto con vellos libros,…
hai no libro espazo para a an-
tropoloxía, a ecoloxía, a fauna
e a flora, todo iso salferido co-
as fotografías de Tono Arias,
complemento da linguaxe lite-
raria do autor.

Polos vieiros do vello Mi-
ño é tamén un libro senlleiro
porque o protagonista é o río,
que lle dá identidade a un po-
bo e a unha terra, descrito co-

ma un ente vivo, que percorre
a nosa paisaxe marcando o rit-
mo de vida, dende o seu nace-
mento até a súa morte no de-
valar calmo do seu esteiro, do-
minando todo dende a econo-
mía á gastronomía. O libro é
unha invitación a emprender
unha viaxe polo máis impor-
tante dos ríos galegos dende o
ollar dun escritor. 

O libro é tamén un alicerce
para outras obras do mesmo es-
tilo que foxen intencionada-
mente da guía e da descrición
de datos para adentrarse inten-
cionadamente nun eido máis li-
terario posibilitando diversos
niveis de lectura.♦

XOSÉ FREIRE

É alicerce para outras obras
do mesmo estilo que foxen
intencionadamente da guía e
da descrición de datos
para adentrarse
nun eido máis literario.

O Bugallo
Nº 32. Xaneiro 06. Prezo 1,20 euros.
Edita: Colectivo Ecoloxista do Salnés.
Edita: Instituto de Estudios Miñorano.

Xoaquín Rodríguez entrevista
a Alfredo López, presidente da
Coordinadora para o Estaudo
dos Mamíferos Mariños sobre
a necesidade de coidar dos gol-
fiños. Charo González explica
cal é o me-
llor xeito
de colocar
o alumado
público. En-
carna
González
conta o xeito
de vida do
carranciño,
un paxaro
mariño esca-
so pero que se pode ver no Sal-
nés. Vítor Caamaño repara nos
beneficios das pradarías de se-
ba para o desenvolvemento da
vida no mar.♦

Cerna
Revista galega
de ecoloxía
e medio ambiente

Nº 46. Inverno 06. Prezo 3 euros.
Dirixe: Manuel Soto.
Edita: ADEGA.

Manuel Soto entrevista a presi-
denta de Adega, Adela
Figueroa. Belén Rodríguez
conta a experiencia de Radio
Cerna, programa que se
transmite a través da rede de
emisoras municipais de Galiza.
Anxo Lou-
zao repara
na negativa
da Xunta a
parar as
centrais
hidroeléctri-
cas de Touro
e Brandariz.
Xan
Pouliquen
explica como
funciona a produción agroeco-
lóxica certificada. María
García resume o traballo dos
Verdes durante a última década
no goberno alemán.♦

Eco
Nº 177. Febreiro 06.
Dirixe: Gonzalo Vázquez Pozo.
Edita: Equinoccio.

A reportaxe principal achégase á
vitoria de Alberto Núñez Feixóo
no congreso que escolleu novo
presidente do PPdeG. Gonzalo
Vázquez Pozo entrevista o vice-
presidente do PP galego, Xosé
Manuel Barreiro, e
tamén a
Celestino
Poza,
responsábel
de Cultura
na
Deputación
da Coruña.
Gonzalo Fer-
nández entre-
vista a Xulio
Ríos, director do Igadi, sobre a
nova política exterior galega. Mª
Xosé Jorge entrevista a Pilar
Blanco, presidenta da
Asociación de Empresarios Mo-
zos de Galiza.♦

O rei Miño
Estro Montaña utiliza a literatura
para destacar a importancia do río na nosa cultura

Título: Documentos para a Historia do Tea-
tro Galego.
Edición e notas: Silvana Castro García.
Introdución: Laura Tato Fontaíña.
Edita: Universidade da Coruña.

A Biblioteca-Arquivo Teatral
Francico Pillado Mayor engade
unha nova serie ás súas colec-
cións, a serie “Ouro-Documen-
ta”, que, segundo os seus respon-
sábeis, “vai pór a disposición dos
investigadores textos que confor-
man a base do-
cumental sobra
a que alicerzan
os estudos de
historia tea-
tral”. Proxecto
ambicioso que
non dubidamos
acadará a súa
meta.

O primeiro
volume desta
serie, Docu-
mentos para a
Historia do Te-
atro Galego
(1919-1924),
recolle 18 tex-
tos ou docu-
mentos de dife-
rente extensión,
en edición e notas de Silvana
Castro García(1) e mais unha cur-
ta e útil introdución “contextuali-
zadora” de Laura Tato Fontaíña.

Por medio dos textos reco-
llidos neste volume (escritos
por Antón Vilar Ponte, Vicente
Risco, Álvaro das Casas e Le-
ando Carré Alvarellos, este últi-
mo co seu propio nome ou con
pseudónimo) aprézase, de pri-
meira man, a loita que levaban

a cabo os diferentes autores te-
atrais dentro do movemento na-
cionalista das Irmandades. Fo-
ron os anos 1919-1924 un in-
tento de renovación da escena
galega. Apúntao brevemente
Laura Tato, “estes anos confor-
man unha etapa en que se crea-
ron, e destruíron, centros pro-
pios de produción dramática e
en que callaron, e se enfronta-
ron, dúas formas de entender a
actualización escénica: a que
aspiraba a unha renovación to-
tal (estética, lingüística e temá-
tica), ilustrada neste volume
por Vicente Risco, Álvaro das
Casas e Antón Vilar Ponte, e
mais a que só consideraba a
ampliación temática, entendida
como incorporación á escena

de ambientes urbanos e vilegos,
representada aquí por Leandro
Carré”. Quizais é certo que so-
mos escravos da tradición, do
pasado, porque máis dun lector
lembrará as penosas disquisi-
cións, que non chegaron a polé-
micas, sobre a novela galega e
o ruralismo a mediados dos 80. 

Estes textos amosan que as
correspondencias entre o noso te-
atro (e máis ampliamente a nosa
literatura) e a historia social pola
que aquel se desprazou, e aínda
se despraza, ten unha considerá-
bel cantidade de puntos en con-
tacto, estes textos así o demos-
tran, deixando ver moi claramen-
te estas asociación e estes víncu-
los... inexorábeis. A súa recompi-
lación e anotación, contribuirá,

tanto nos seus aspectos historio-
gráficos, teóricos e críticos a un
mellor e máis amplo coñecemen-
to do proceso teatral galego.

Agora só cabe que os estudo-
sos e historiadores do noso teatro
(na esteira de Laura Tato, Emilio
Ínsua, Francisco Pillado e algún
máis, e noutros eidos Antón Ca-
pelán e Ernesto Vázquez) usen
os documentos ao xeito, diga-
mos, foucaultiano, é dicir, non se
trata de interpretalos, nin tam-
pouco de determinar se son vera-
ces ou cal é o seu valor expresi-
vo, “senón de traballalos desde
dentro e elaboralos”. A historia
organiza o documento, ordénao,
reparteo en niveis, estabelece se-
ries, distingue o que é pertinente
do que non o é, fixa elementos,
define unidades, describe rela-
cións. “O documento, dinos
Foucault, non é, pois, xa para a
historia esa materia inerte a tra-
vés da cal trata de reconstruír o
que os homes dixeron ou fixe-
ron, o que pasou e do que só nos
queda o rego: trátase de definir
no propio tecido documental
unidades, conxuntos relacións”.
Eis a grande tarefa dos nosos his-
toriadores do teatro e da literatu-
ra. Este volume é, xa que logo,
unha excelente ferramenta para
ese traballo.♦

X.G.G.

(1) Ben anotados, sen incorrer en pe-
dantarías, con todo, cai nalgún erro de-
bido a un certo despiste. O Wagner de
quen fala Vicente Risco non é Henrich
Leopold Wagner (p. 45), senón o máis
coñecido Richard Wagner. Risco entre-
ga pistas de abondo, e acaba citándoo
como autor d’ O Busque Pantasma.

O debate sobre a reforma
do teatro galego nos anos vinte

Estes textos
amosan
que as
correspon-
dencias
entre o
noso teatro
e a historia
social teñen
unha
considerábel
cantidade
de puntos
en
contacto.

Galo Salinas con Vicente Casanova.



Título: Historias, contos e lendas de Goián.
Autor: Pablo Pousa.

O sábado 21 de xaneiro tivo lu-
gar no Centro Goianés a presen-
tación do libro Historias, contos
e lendas de Goián do que é au-
tor Pablo Pousa Carrera. Foi un
acto cultural moi especial e a
xente de Goián
sabíao por iso
ateigou o sa-
lón. Na mesa
estaban Helena
Pousa Ortega,
que fixo de
mantedora do
acto é que é au-
tora do mellor
traballo lin-
güístico sobre
esta fala, unha
tese de licen-
ciatura, fonte
fundamental
para os estudos
de dialectolo-
xía peninsular;
acompañábaa,
ademais do au-
tor, Francisco
Fernández Rei,
membro da
Real Academia
Galega e Cate-
drático de lin-
güística Romá-
nica da Uni-
versidade de
Compostela. Como mostra da
relación existente entre as pobo-
ación fronteirizas do Miño asis-
tiron representantes políticos
das dúas beiras: o Alcalde e o
Concelleiro de Cultura do Con-
cello de Tomiño, o Vereador de

Cultura da Cámara Municipal
de Vila-Nova de Cerveira e a de-
legada de cultura da Consellería
de Cultura da Xunta de Galicia. 

A característica fundamental
do goianés, dentro da microsu-
bárea do Baixo Miño é a diton-
gación do è en ie ou ia, fenóme-
no insólito no resto do territorio
galego e que lles fai dicir: ie, sie-
te, quiente, canciala, castialo.
Todo o mundo no Baixo Miño
sabe que en Goián teñen outro
falar, e a xente de Goián estaba
un pouco farta de que sempre se
lle dixese que falaban raro, no
mellor dos casos, ou mal, por iso
a publicación deste libro é algo
especial, como se xa ninguén
lles puidese chistar. O propio
Fernández Rei animou ao públi-
co e ás asociación culturais a
que convoquen un certame lite-
rario en goianés que axude a
manter viva non só a fala, senón

a tradición de contar. Goián, co-
mo escribe Helena Pousa no fer-
moso prólogo do libro, é unha
terra fértil en contadores e con-
tadoras. A vida cotiá en Goián
está envolveita nunha atmosfera
de marabilla, recreada con pala-
bras fantásticas nos contos e len-
das, cunha luz moi especial atra-
pada polas mans de Antonio
Fernández ou de Xavier Pousa.

O libro, con moitas das técni-
cas propias da literatura oral, en-
tronca directamente coa tradi-
ción literaria de Cousas de Cas-
telao, polos personaxes exem-
plares que permanecen vivos na
memoria, e co libro de Dieste
Dos arquivos do trasno, sobre
todo por eses remates nos que o
contador consegue facer simul-
táneas todas as imaxes sucesi-
vas. Nun primeiro apartado recó-
llense lendas de tradición oral,
como a da Lagoa ou a da espada

do mouro, outras historias como
a do “Arenal de Sevilla”, unha
historia de bruxería que lle con-
tou unha dona chamada Matilde,
ou a do “Burro da Tie Severina”
que lle aconteceu a Inocencio
das Eiras, ou a de “O tardo” que
lle meteu tanto medo no corpo
“o ti Xosé dos Pedregás, un dos
homes máis valentes da parro-
quia”, son “contos de medo” on-
de se demostra que “o medo ie
libre pra todos” o que rematan
esta primeira parte. Seguen as
historias nas que se individuali-
zan a personaxes célebres dos
que se dá conta a razón da súa
sona viva, esas pequenas anéc-
dotas que saen pola porta para
fóra da vida privada e fan gozar
na festa popular de toda a parro-
quia. Historias de 25 homes e de
12 mulleres, que teñen un aquel
de especial, como “O Orislo”
que sentencia que “pra chover,
tian que haber nubrados”ou
“Don Quintín” que marchou á
“guiarra europea” por que lle pa-
gaban ben e morreu nun bom-
bardeo en Berlín; feitos e ditos
de mulleres como “A Mamelta”
que estaba toliña, a de “A Liso-
na” que comía con dúas culleres,
a de “ATonina da Xica” que mo-
rreu cando lle caeu un piñeiro
por enriba mentres andaba ás pi-
ñas, ou a de “A Muller dos pan-
talóns” que deu tanto que falar. 

Estamos diante dun libro de
contos dun mundo que esmore-
ce, o da conversa e o trato da ve-
ciñanza que sempre remata sen-
do da casa, contos nos que os to-
pónimos sitúan no espazo luga-
res, carreiros, fontes e muíños
de Goián, unha parroquia que se

fai universal e que é capaz de ser
evocada cun verdadeiro realis-
mo máxico. Hai moita elabora-
ción no libro, moita insistencia
para que eses relatos da colecti-
vidade que Pablo Pousa contaba
ás fillas e a moita rapazada que
llo pedía fosen trasladados á le-
tra impresa, moita elaboración
literaria para manter viva a ora-
lidade, o seu xeito virtuoso de
contar, entre as liñas. Lemos o
libro e escoitamos o contador,
do mesmo xeito que somos ca-
paces de imaxinar aquel vaga-
bundo que marchou sen pagar
da taberna despois de contar a
historia do neno suicida de Dies-
te. Aquí hai oficio, mestría da
palabra e, sobre todo, moito
amor á xente que andou polos
camiños de Goián, homenaxe ao
pasado e o futuro, no que, de se-
guro, vai estar esta memoria.

Este libro tamén con fermo-
sas ilustracións de Cristal, Ro-
salía e Amaro, herdeiros tamén
da técnica do debuxo, xa se pre-
cisa dunha urxente edición. To-
dos os exemplares desta edición
financiada pola Deputación de
Pontevedra foron repartidos en-
tre o pobo que quere posuír un
anaco destas historias que lle
pertence, como o millo no que
se desenvolve un dos relatos, e
que lle dá autoridade á súa dona
para poder esixirlle un exemplar
ao autor que xa non ten.

Libros como este, da me-
moria, do propio, do máis noso,
son a mellor arma para o gozo e
contra a globalización. É preci-
so xa unha nova edición.♦

MARGA ROMERO
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Pablo Pousa eleva o goianés a lingua literaria

Estamos
diante
dun libro de
contos dun
mundo que
esmorece,
o da
conversa e
o trato da
veciñanza
que sempre
remata sen-
do da casa,
contos nos
que os
topónimos
sitúan no
espazo
lugares,
carreiros,
fontes e
muíños
de Goián.

Autor: Xurxo Martiño.
Lugar: Galería Ana Visaseco. A Coruña.
Datas: Até o 23 de febreiro.

A pintura non só é estética, non
só é información, ten unha ba-
gaxe de sentimento. Os artis-
tas, deciden según o tempo e as
circunstancias o que expresar.
Xurxo Martiño (Caxadas-Vi-
mianzo. 1964), que pendura a
súa obra na galería Ana  Vila-
seco da Coruña, até o 23 de fe-
breiro,transmite  a traverso da
sua estética, un sentimento moi
humano, como é a melancolía.

Xurxo Martiño, seguramen-
te, só trata de expresar emo-
cións estéticas, reflexando nos
cadros, arquitecturas que no seu
momento algo lle suxeriron e
nas que el reparou, sen que apa-
reza a figura humana agás nun
cadro. Estas arquitecturas son
resoltas cunha técnica que lem-
bra o que se chama  na fotogra-
fía o queimado, por sobreexpo-
sición. Leva por iso a unhas ar-
quitecturas de cores planas,

aproveitando que as solucións
buscadas son cadros moi xeo-
métricos nos que o artista, trata
de animar con colores primarios
ou intervén nos mesmos cadros
mediante o graffiti. Pero non é
servo da cor vermella ou azul,
emparentando a súa obra co ar-
te pop, senón que non ten repa-
ro en utilizar os negros e os
blancos, para compoñer cadros
que caen en certa abstracción
que lembra a obra do artista ma-
drileño Palazuelo, nas composi-
cións xeométricas, a escuadra
as veces, de brancos e negros.

Compre destacar o dominio
da cor, que controla en todo
momento, non deixando que
sexa esta o valor importante do
cadro, senón o conxunto do ca-
dro,onde temos de valorar a
cor, as formas, a luz, as liñas
ceibes en contraposición coa
xeometría calculada.

Esas cores planas, que re-
presentan paisaxes arquitectó-
nicas valeiras de figura huma-
na, arquitecturas por outro lado

de  tempos idos, é o que nos trae
ao noso cerebro esa melancolía,
como na fotografía se aproveita
a color sepia, para producir esa
conexión coa señardade.

Xa houbo críticos que se
encarregaron de lembrar como
esa melancolía, que desprende
a obra foi cultivada maxistral-
mente polo americano Edgard
Hopper, e que no Estado espa-
ñol, artistas como Angel Chá-
rris ou Gonzalo Sicre, tamén
traballan.

Xurxo Martiño, trae é arte
galega  esa estética do senti-
mento meláncólico e que  no
fondo esas arquitecturas que el
representa non son mais que
lembrar un tempo ido que nos
parece mellor que o actual.
Pintura a de Xurxo dentro dun
tempo de mudanzas, na que os
faros, as fábricas, as arquitec-
turas aínda que non foron
sustitutitas por outras, xa son
obras do pasado.♦

XESÚS A. LÓPEZ PIÑEIRO

O sentimento meláncolico

Vista de Goián desde Portugal.                                                       XAN CARBALLA



Como é o proceso creativo en
Xavier Cuíñas?

Saber  ver a forma do espa-
zo e desaloxalo coa materia é
facer escultura. O proceso xa é
outra cousa. As condicións que
impón cada material, as fases
de execución, o “tempo da es-
cultura” e o que ela provoca,
crea realidades que en ocasións
son outras distintas. O traballo
convérsese en pura expecta-
ción, da que nunca é allea a
sorpresa, mais a sorpresa non
como algo casual, senón como
froito da busca permanente.

E até que punto é precisa
a urXencia de plantexamen-
tos nesa busca?

Non son consciente  do rit-
mo nin da velocidade. Creo
máis ben  que é consecuencia
da rapidez de asimilación que
practicamos sobre os modelos
artísticos.

Obsérvanse elementos co-
múns en moitas das súas es-
culturas. Representa a insis-
tencia na mensaxe?

Pode que si, aínda que de

maneira involuntaria. Gústame
traballar en varias obras ao
mesmo tempo, e nos resultados
atópome  con esculturas que se
complementan entre si. Poden
aparecer nunha as respostas ex-
postas na anterior. Isto, a xeito
de fío condutor, permíteme es-
tablecer comparacións na iden-
tificación estética.

Diante das súas obras pó-
dese sentir a sensación de que
unhas requiren máis explica-
ción ca outras.

É certo, mais iso encerra un
grande perigo. Creo que a ar-
gumentación ou a creación dun
aparello teórico excesivo sobre
a arte en xeral contribúe en
grande medida a devoralo máis
rapidamente e, polo tento, crea
a necesidade máis urxente de
ofrecer cousas novas. Por ou-
tra parte, chegará o momento
no que a obra vaia quedar soa,
e terá que valerse por si mes-
ma, sen ningún tipo de apoio
teórico.

A minuciosidade e a pre-
cisión aparente pódese inter-

pretar como elementos defi-
nitorios da súa escultura?

Isto é parte da técnica, que
nos permite formalizar fisica-
mente sensacións. A escultura
adquire protagonismo no espa-
zo que ocupa, mais tamén no
que suxire. Partindo de ele-
mentos mínimos pódese abran-
guer a totalidade, e aquí entra-
mos no aspecto filosófico e in-
tectual. Interésanme certos as-
pectos do minimalismo dos
anos 60, aínda que non a nor-
ma. No territorio onde se traba-
lla, onde xurde a creación, ten
que quedar sempre o elemento
de convulsión íntima, o alento
e a pegada do artista. A arte é
un proceso lingüístico no que
se desenvolven as formas e
mestúranse os vocabularios, e
hai que entender isto como un
xeito de enriquecemento.

A falta de criterio dos po-
líticos na xestión pública du-
rante tantos anos terá disua-
dido a máis de un artistas ga-
lego. Pensou algunha vez en
emigrar?

Son consciente  do lugar
onde vivo e tamén da necesida-
de que sinto de traballar empa-
pado desta atmosfera. Máis que
de emigración tería que falar
de exilio interior, en moitas
ocasións negro, á marxe doutro
tipo de recoñecementos.

As institucións que con-
tan con salas de exposicións e
mercan obra de artistas gale-
gos teñen feito moi pouca pe-
dagogía até hoxe. A este res-
pecto, poderiamos decir:
“Ourense, sitio distinto”?

En Ourense téñense sacra-
lizado a unha serie de artistas
locais con máis ou menos mé-
ritos e non se producíu relevo
xeracional. Neste senso, e ao
non existir unha crítica capaz
de centrar as cousas, os desti-
nos artísticos da cidade queda-
ron nas mans da arbitrariedade
política cunha manifesta falta
de sensibilidade e coñecemen-
to artístico, e cunha forte ten-
dencia a adolecer e pasmar
diante das “delicias plásticas”.
É a iniciativa privada a que re-

almente brindou o escenario
serio ás novas propostas artís-
ticas.

Esta é unha cidade moi ac-
tiva culturalmente. As inicia-
tivas teñen sido constantes, a
pesar de adoecer de infraes-
truturas. Algo queda daquel
Ourense Atenas de Galiza?

Coido que si. Ourense sem-
pre foi fonte inesgotábel  en to-
dos os ambitos da cultura, e is-
to ten xerado un clima que dá
aos artistas ourensáns un pulo
case máxico.

O artista debe ter algún
compromiso co país ou a súa
postura non debe ser distinta
á de calquera cidadán?

Entendendo a arte como un
dos motores fundamentais das
sociedades, o “artista-cidadán”
ten certa capacidade para cam-
biar o mundo coas súas obras. O
punto onde se encontran a razón
e a intuición actuando coma co-
ordenadas xeográficas, indíca-
nos  que “somos dun tempo e
dunha terra”. E é aí onde ten
que nacer o compromiso.♦
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Xavier Cuíñas
‘Ourense sempre foi fonte inesgotábel e dálles

aos artistas un pulo case máxico”
ABELARDO VÁZQUEZ

Xavier Cuiñas (Ourense, 1956) é un supervivinte da infinita noite dos 16 anos de despotismo pailaroco dos
gobernos de Fraga Iribarne e Pérez Varela. Cuíñas ten unha longa traxectoria definida pola coerencia. So-
brevivíu artística e anímicamente, e a súa obra, en afervoada evolución, alcanza hoxe todo o sentido, precisamente
por ser froito dun proceso xamais condicionado por factores distintos aos da creatividade en estado puro.

A. VÁZQUEZ



Título: Caché.
Dirección e Guión: Michael Haneke.
Fotografía: Christian Berger.
Reparto: Daniel Auteuil, Juliette Bínoche, 
Maurice Bénichou, Annie Girardot.

Se hai algo do que nunca se po-
derá acusar a un cineasta como
Michael Haneke é, dende logo,
de deixar indiferente a todo
aquel que visiona a súa obra. Au-
tor de filmes tan impactantes co-
ma a ferinte
Funny Games
(1997) ou a
morbosa A
p i a n i s t a
(2001), Hane-
ke ataca de no-
vo con Caché
as conciencias
acomodadas
do espectador
occidental. A
película é co-
mo un golpe
no estómago
do espectador
desprevido, e
mesmo daquel
que non o está.
V ó l v e n s e
afrontar temas comúns como a
violencia, os medios de comuni-
cación, a familia, o terror que re-
side no cotiá e se revela no mo-
mento menos pensado...

A violencia , especialmente
a cada vez maior insensibiliza-
ción do mundo occidental con
respecto a ela, vai neste caso
unida ao tema de trasfondo da
inmigración e a tolerancia. O
filme remítenos a un suceso
pouco coñecido en Francia que
durante anos foi, aínda que non
ocultado, si silenciado; a ma-
tanza de centos de inmigrantes
arxelinos que o 17 de outubro
de 1961 se manifestaban en Pa-
rís. Feitos que, sen ir tan lonxe,
fannos pensar tristemente nas
recentes revoltas dos arrabal-
dos franceses, onde vimos có-
mo o xerme da intolerancia se-
gue a desenvolverse en lugares
marxinais, onde mellor atopa
de qué nutrirse.

O filme conforma en si un
angustioso exercicio sobre a
culpa (no sentido filosófico, que
non relixioso), os remorsos, o

medo... ao atacar os alicerces
dunha parella burguesa de vida
acomodada e aparentemente fe-
liz. Georges (Daniel Auteuil) e
Anne (Juliette Bínoche, coa
que o director xa traballara en
Código descoñecido, 2000) son
cultos (el ten un programa no
que entrevista escritores, ela
traballa nunha editorial), de boa
posición económica e social,
cun fillo preadolescente... Pero
a súa banal existencia  verase
turbada por alguén que vixía e
acosa, con cintas de video e de-
buxos infantís que fan que Ge-
orges se reencontre cun pasado
que non quere recordar, con
trastadas ou maldades da infan-
cia que cambiaron a vida das

persoas. Así descobren a fraxi-
lidade da vida en común, os se-
cretos de parella... 

Haneke aposta nesta liña po-
las novas tecnoloxías e roda a
súa película en vídeo de alta de-
finición, o que lle permite un xo-
go de confusión entre ilusión e
realidade, entre as imaxes grava-
das polo descoñecido acosador e
as “reais” da parella. O obxecti-
vo atrapa un fragmento de vida
dos protagonistas, actúa cal
vampírica cámara zuluetiana
(nesa obra mestra do cine espa-
ñol titulada Arrebato) que absor-
be a vida que capta e vaise que-
dando pouco a pouco con ela, re-
velando as súas miserias máis
profundas. Georges é, ao seu pe-

sar,  espectador e protagonista a
un tempo da súa propia vida.

O director planta a súa cá-
mara e deixa que as cousas su-
cedan ante ela. Nos longos pla-
nos fixos da fachada da casa,
cal cine primitivo, a cámara
amosa só o que discorre fronte
dela, o que entra no espazo fíl-
mico do encadre único. Contri-
búe a remarcar esa sensación
de inquietude, opresión, veris-
mo e semidistanciamento, a au-
sencia de música non diexética
(é dicir, unha banda sonora mu-
sical que acompañe a acción).

Cun guión escrito á medida
duns actores do star system ga-
lo, que amosan o por qué da súa
posición neste, este director
austríaco que ven desenvolven-
do a súa carreira en Francia,
conseguiu dende premios en
Cannes (mellor director e da
crítica) ata cinco premios do
Cine Europeo. El defende o
aparente hermetismo ou falta
de clausura do seu filme sosten-
do que “cada un ve nas miñas
películas o que leva dentro”, e
ante o xenial plano fixo final te-
remos que aplicalo , aínda que
ás veces bucear no interior dun
mesmo sexa o que máis medo
dá. Ou senón que llo pregunten
ao protagonista.♦

SABELA PILLADO
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Seguro Azar

Editores
DAMIÁN VILLALAÍN

Dedicar o diñeiro a publi-
car libros que apenas se
venden é unha das

actividades máis estrañas que
coñezo. E coñézoa ben, pois
durante varios anos eu mesmo
participei, aínda que non como
empresario, nese pouco lucrati-
vo negocio. Nun mundo coma
o noso, ao que lle é tan
consubstancial a lóxica do
beneficio e o enriquecemento
empresarial, sempre me parece-
rá admirable que haxa xentes
dispostas a meter miles de
euros en producir libros, en vez
de investir os cartos en pisos ou
antigüidades, que son mercados
moito máis seguros e rendibles.
Pero hai xente así esparexida
por todo o mundo. En Galicia
tamén existen. Son os editores.

Non coñezo a ninguén que
se fixese rico publicando libros
en galego. E, por desgracia,
creo que morrerei sen que me
sexa presentado ningún Lara da
edición en lingua galega. ¿Por
que dedicarse, daquela, a un
negocio coma ese? A pregunta
faise soa, pero a resposta non
cae tan de caixón. De vez en
cando cae por ese mundo algún
inxenuo que fantasea coa fabri-
cación de incontables best-
sellers en galego. Pero tanta
inocencia adoita durar pouco.
Os que perseveran no asunto
saben o que hai e o que pode
dar de si. Están aí porque que-
ren ou porque non saben facer
outra cousa, e sobre todo  por-
que acumulan gozos de moi di-
versa caste facendo o que fan.

Non deberían recaer sobre
eles acusacións tan graves e in-
discriminadas como as que hai
pouco, con hostilidade un tanto
frívola, ocuparon as páxinas
culturais da prensa galega. Un
colectivo empresarial e
profesional como o dos editores
está formado por xentes moi va-
riadas. Algúns son serios e
outros son trapalleiros, algúns
respetan escrupulosamente os
protocolos gremiais e outros son
máis lixeiros ou descoidados
neses cumprimentos. Pero
ningún deles se lucra a costa
dos dereitos económicos dos au-
tores, habitualmente exiguos. A
moita xente pode parecerlle sor-
prendente, pero a verdade é que,
dende un punto de vista estrita-
mente económico, a maior parte
dos libros publicados en lingua
galega son tan só modestas
achegas á ruína das empresas
que os editan. Xa digo que a
edición é un negocio raro.

Por outra parte, non sei
que gaño se obtén, nunha rea-
lidade cultural industrialmente
tan parca como a galega, coa
reprodución dunha dinámica
de enfrontamento entre
escritores e editores máis pro-
pia de Estados Unidos que
dun ámbito lingüístico-econó-
mico no que sacamos peito
cando se venden seiscentos
exemplares dunha novela. A
industria editorial galega é tan
fráxil coma iso. Non ten senti-
do debilitala aínda máis
insinuando publicamente a xe-
ralización de condutas que en
realidade son excepcionais,
ademais de irrelevantes.♦

Xoga cos
prexuízos
que rodean
a homo-
sexualidade
e, aínda
cun final
edulcorado,
déixanos
unha
pequena
lección de
liberdade.

A angustiosa ruptura da cotidianidade
Haneke presenta Caché

As Actas Escuras / Roberto Vidal Bolaño
Ilustracións de Pepe Carreiro

Segundo algúns críticos o mellor texto dramático do mestre.

A NOSA TERRA - MITOS E LENDAS

Premio Camiño de Santiago de Teatro Profisional 1994

Daniel Auteuil e Juliette Bínoche en dous fotogramas da fita.
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Durante máis dun ano e medio o
MARCO traballou no proxecto
que viu a luz o venres 3 de febrei-
ro e que poderá visitarse até o 28
de maio. Trátase da mostra colec-
tiva Urbanitas que reúne en Vigo
a un total de trinta creadores naci-
dos entre os anos setenta e oiten-
ta baixo o denomi-
nador común dun-
ha nova visión da
cidade.

Vídeos, insta-
lacións sonoras,
debuxos, graffitis,
esculturas, foto-
grafías... Os no-
vos artistas tradu-
ciron as súas re-
flexións nas for-
mas e nos sopor-
tes máis diversos
para amosar unha
cidade en cambio que entra en
diálogo constante co rural, mu-
dando as súas fronteiras e a pai-
saxe cotiá. 

Unha das urbanitas presente
na mostra é Mónica Alonso, “a
primeira” en palabras de Carlota
Basso, que aborda o tema do
espazo. Para esta exposición re-
cupérase a súa obra Máquina de
cor carne en día de sol intenso,
na que a artista recolle a luz
dende a cúpula do museo a tra-
vés dun tubo xigante até uns pe-
quenos habitáculos incluídos
dentro do propio aparello.

A ela súmase a irreverencia
de Suso Fandiño, as creacións
de Arturo Fuentes, onde afonda
na idea da morte da arte, as foto-
grafías de Chiu Longina e de
Álvaro Negro e a T.P.S. Domótica
transcendental de Pablo Orza. 

Ademais da cidade como
punto de partida para a crea-
ción, as obras que compoñen
esta mostra, comisariada por
Iñaki Martínez Antelo e Carlota
Álvarez Basso, coinciden na crí-
tica ante os novos símbolos, no
emprego das novas tecnoloxías
así como na utilización de mate-
riais que teñen que ver cun
mundo urbano deteriorado.

Berio Molina meteu os seus
sons nunha sorte de gaita xi-
gante psicodélica. O artista pen-
durou do teito do museo un fol
xigante conectado por cabos a
un programa informático de tra-
tamento de son, que traduce en
música electrónica calquera
movemento que o visitante  pro-
duza sobre o veludo da gaita.

A música tamén centra o tra-
ballo de Rubén Ramos, A or-
questra, seleccionado en ARCO
2004. No Marco pode verse a

banda de artistas que Rubén
Ramos confeccionou colocando
pequenas pantallas de vídeo
que proxectan as actuacións de
diferentes músicos de rúa.

Coa reflexión do avance im-
parábel da cidade sobre o urba-
no como pano de fondo, Pancho

Lapeña presenta
Tanque floral 55,
un carro de com-
bate azul celeste
realizado con ma-
deira, como apoio
loxístico para o
rural.

Outro xeito de
entender a arte
formúlao Pablo
Pérez. O vilagar-
cián concibiu pa-
ra a mostra unha
sorte de aparello

rosa fucsia, con xeitos manga e
unha influencia da estética dos
videoxogos. O consumo desta
creación pode facerse ademais
a través do teléfono móbil, des-
cargando, vía sms, un fondo de
pantalla con este elemento ou a
través de chapas e escarapelas.

Algúns dos artistas empre-
garon espazos que van máis alá
das salas e das paredes do mu-
seo como Carme Nogueira e ta-
mén Carlos Maciá que intervén
no teito da entrada do museo e
que se prolonga até a biblioteca
do edificio. Na nómina de artis-
tas participantes inclúense ade-
mais Oliver Añón, Servando Ba-
rreiro, Vicente Blanco, Antón
Cabaleiro, Maribel Castro, Isaac
Cordal, Félix Fernández, Amaya
González, Loreto Martínez,
Fran Meana, Antía Moure, Car-
me  Nogueira e Jorge Perianes.

Graffiti, música e aprendizaxe

A cidade tamén se introduce nas
salas do museo da man dos crea-
dores Nano1484, Pelucas, el Ti-
ñas, Kiko e Tay. Todos eles, xunto
con Avione, como convidado, en-
cheron de spray as paredes bran-
cas da sala. Este graffiti será o es-
cenario das actuacións musicais
que completan o programa e que
terán como protagonista ao grupo
Telémaco que actuará co DJ Nin-
gunos así como O fillo Pausado
con Jiménez del Oso e DJ Dose os
días 3 de marzo e o 7 de abril.

Ademais, como actividade pa-
ralela, Mónica Alonso impartirá un
taller dirixido a artistas e estudan-
tes de Belas Artes, no que refle-
xionará sobre a complexidade
dos procesos de intervención es-
pacial na arte contemporánea.♦ Nº 1.210 ● Do 9 ao 15 de febreiro do 2006 ● Ano XXIX

URBANITAS
A CIDADE DENTRO DO MUSEO

M. BARROS

Trinta artistas galegos novos participan no proxecto Urbanitas, unha mostra colectiva que aco-
lle o MARCO e que ten como denominador común un novo posicionamento ante a urbe.

VÍDEOS,
INSTALACIÓNS
SONORAS,
DEBUXOS, GRAFFITIS,
ESCULTURAS,
FOTOGRAFÍAS...

Nano 1484, Pelucas, El Tiñas, Kiko, Tay. Nano 4814, El Tiñas, Pelucas, Kiko e Tay. Artista convidado: Avione. Montónmontón (de-
talle), 2006, Pintura mural e instalación

Carme Nogueira. Sen título (serie Refuxios), 2005, fotografía.
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Profeta Pasolini
MARICA CAMPO

Oano pasado conmemorouse o trinta aniversario da morte
violenta de Pier Paolo Pasolini, un dos máis grandes escrito-
res e cineastas italianos do século XX. A historia aínda non

lle fixo xustiza e a xustiza tampouco porque, segundo Giuseppe Pe-
losi, o home que estivo moitos anos no cárcere polo seu asasinato,
os agresores foron polo menos tres. Pelosi conta agora que falaban
con acento do Sur de Italia e que, mentres mallaban nel, o
insultaban a lle chamar “comunista, maricón, porco”. Parece ser que
o medo ás ameazas dos asasinos e a posibilidade de pasar trinta
anos na cadea, o levaron a calar. Os amigos de Pasolini e os avoga-
dos que outrora levaron o caso emprenderon unha nova iniciativa
xudicial. Parece que a idea dunha conxura política da que falara, en-
tre outros, Oriana Fallaci cobra forza. 

En todo caso, Pasolini foi asasinado pola incultura. El, que identifi-
caba cultura e natureza, nun claro rexeitamento das teses do seu
compatriota Lombroso, e se declaraba non violento:  “En toda a miña
vida xamais exercín unha acción violenta, nin física nin moral, simple-
mente porque confiei na miña natureza, é dicir, na miña cultura”.

Acabo de traducir un discurso que o escritor había pronunciar
no Congreso do Partido Radical de novembro de 1975, dous días
despois de que o mataran. É verdadeiramente un texto profético po-
lo que ten de anuncio do futuro. A súa denuncia do consumismo, do
papel dos medios de comunicación de masas, da desaparición da
conciencia de clase, chocou co escurantismo que o mataría.
Estremece a clarividencia con que explicaba a non reversibilidade
das relacións sociais que se establecen pola burguesización total nos
países capitalistas. Anuncia que o novo capitalismo non se limitará
a cambiar historicamente un tipo de home, senón a humanidade
mesma. Fala dun novo fascismo, admisible con só trocarlle o nome
polo contrario, que creará como contexto da súa ideoloxía hedonista
un contexto de falsa tolerancia e de falso laicismo.

Difícil, imposíbel, resumir aquí o contido do discurso que ha pu-
blicar no próximo número Terra e Tempo. Mais unha cousa é segu-
ra: Nós, xente do século XXI, necesitaremos esforzar pouco o
pensamento para comprendermos as palabras que Pasolini ía
pronunciar en 1975.♦

Agora que xa entramos no ciclo
do Antroido, Entroido ou Entru-
do, imos lembrar a visita que re-
alizamos o ano pasado ás terras
do Brollón para coñecer en vivo
un dos Antroidos máis orixinais,
xenuinos e ancestrais que aínda
se poden ollar na Galiza.

A un dalle certo pudor acudir
a estas celebracións locais como
un mirón ou un turista máis.
Gostarialle participar da festa e
da celebración, mais non sempre
é doado: o descoñecemento do
rito e das súas regras, a chegada
apurada e a última hora ás veces,
non dar con parceiros dispos-
tos… Mais tamén desexa coñe-
celas antes de que desaparezan
totalmente por mor da despoboa-
ción do rural e da “globaliza-
ción” cultural e pasen a ser uni-
camente unha referencia nos ma-
nuais de etnografía ou se convir-
tan nunha recreación artificiosa .

A parroquia de Salcedo está
saíndo da Pobra do Brollón, que é
a capital municipal, cara Parada de
Montes e as terras montesías do
Courel. O núcleo parroquial forma
un rueiro compacto de casas api-
ñadas coa igrexa un pouco aparta-
da. Ven de vello unha tradición te-
atral e un xeito especial de cele-
brar o antroido nesta parroquia de
Salcedo. Representacións teatrais
e desfiles de madamas e danzantes
serven de preámbulo ao número

máis agardado polos de fóra. 
O oso sae na tarde do luns de

Antroido xunto cos seus criados.
Leva unha carauta imitando o ros-
tro do feroz mamífero (xa hai ben
décadas desaparecido destas te-
rras) e vai cuberto de pelicas de
ovellas. Á cintura leva unhas cho-
cas penduradas que avisan da súa
proximidade. É un home de gran-
de estatura e semella forte. Todo o
atavío dalle un aire impoñente de
fereza. Os catro criados van cuber-
tos da cabeza aos pés con tea de
saco ou arpilleira e levan un pau
na man para disuadir aos remisos
que non queren acatar de bo grao a
poutada do oso. Non respectan se-
xo nin idade, aínda que se amosan
máis contundentes cos coñecidos.
Os que fuxen ao abrazo do oso son
buscados mesmo dentro das casas
ou da taberna e conducidos ante el
polos criados (que se teñen que
empregar a fondo nalgunha oca-
sión) para seren refregados pola
cara ou mesmo pola barriga coas
poutas enzoufadas de feluxe, ás
veces reducidos no chan. Confor-
me vai avanzando o paseo do oso
pola aldea son máis numerosas as
vítimas do seu abrazo luxador. Co
oso o espíritu primixenio do bos-
que e da natureza baixa á aldea,
amosando o seu poder aos huma-
nos e impoñéndose pola forza. O
rastro de sangue que podía deixar
no pasado, déixao agora de feluxe.

O día do oso de Salcedo tive-
mos ocasión de atopármonos con
vellos amigos e coñecidos e ou-
tros non tan vellos. Dos primeiros,
Marisa e Xosé Luis, propietarios
da casa de turismo rural e bar e
aos que había unha chea de tempo
que non viamos, ate costarnos re-
coñecérmonos. Botaran anos en
Barcelona adicados ao ensino e
remataron voltando á aldea. Sa-
biamos que andaban a pelexar coa
hostelería e a darlle vida a Salce-
do, mais nunca nos achegaramos.

Aquel día andaban atarefados de
máis e quedamos de voltar outro
día de menos folión para que nos
ensinen a casa, que parece ter o
seu interese. Ao Lois Diéguez
gostoulle esta casa de Salanova e
a pomba gravada na pedra fixoo
soñar, como conta no seu fermoso
libro sobre as Terras de Lemos.

Outro amigo que atopamos
aló foi o biólogo Carlos Vales,
que agora é viciño do Incio no
tempo libre que lle deixa o seu
choio no castelo de Santa Cruz,

en Oleiros. Tamén andaban agar-
dando ao oso (ou é o oso o que
nos agarda aos visitantes?) An-
drés Santalla e Manolo, de Nova
Escola Galega. E mesmo un gru-
po de alumnos da escola de Ima-
xe de Vigo, con Vitor Vaqueiro á
fronte, a quen non coñecemos
persoalmente mais sabémolo ve-
ciño nestas páxinas (e mesmo o
lemos, que lle conste). Todos ben
armados de instrumental foto-
gráfico e videográfico para cazar
as mellores imaxes do oso. Con-
tando, ademais, cos profesionais
dos diferentes medios de comu-
nicación, non sei se habería máis
cámaras e filmadores ca veciños.

A presenza dun oso pequeno e
os seus criadiños nesta última
edición, asegura o relevo xeracio-
nal que algún día será necesario.
Entretidos cos pequenos, o oso fí-
xose agardar e pillou despreveni-
do a máis de un cando se decidiu
a “baixar do monte”. Podemos di-
cir que, para ser a primeira vez
(ou quizá por iso), conseguimos
sair indennes das acometidas do
oso, sen un lixo na pel e na roupa.
Claro que tampouco nos dedica-
mos a provocalo, colocándonos
en primeiro plano para asegurar
unha imaxe directa, e sempre pro-
curamos non cruzarnos no seu ca-
miño e ter as costas ben gardadas
sen perdelo de vista, nin a el nin
aos seus axudantes.♦

Polos Camiños da Terra

O oso de Salcedo

PILAR VÁZQUEZ

Xesús Torres Regueiro



A Fábrica de Chocolate de Vigo
é o escenario escollido pola
Banda de Poi para iniciar a xira
polo país. O grupo, liderado po-

lo músico Tonhito de Poi, está a
presentar o seu primeiro traba-
llo Mór que se expresa en gale-
go-portugués e que aposta por

unha música que salta frontei-
ras. Coa máxima da liberdade
como bandeira e o rock como
medio de expresión, os mem-
bros da banda subiranse ao es-
cenario en Vigo, San Sadurniño,
Pontevedra e Goián durante o
mes de febreiro para interpretar
o que dan en chamar os seus
“mandamentos”.

A banda, con Tonhito de Poi
como cabeza visíbel, deu a co-
ñecer o seu primeiro traballo
discográfico en Compostela no
mes de decembro baixo o título
Mór. O disco foi resultado de
máis dun ano de traballo nos es-
tudos Areamaster de Vigo. Mais,
o proxecto, comezou a tomar
forma ao redor do 2001 cando
Anxo Maciel, responsábel do es-
tudio, e o músico portugués al-
cumado Pony coincidiron no de-
sexo de formar un grupo de rock
galego-portugués. Naquel mo-
mento, o problema radicaba en
topar un cantante que encaixase
no perfil. Tiveron que pasar tres
anos para que en xaneiro do
2003, coas praias da súa Ribeira
natal enchoupadas polo fuel do
Prestige, Tonhito de Poi se su-
mase ao proxecto como vocalis-
ta, reformulando a súa posición
en Heredeiros da Crus. Topo da
Gama senta a pedra definitiva
dunha banda que se completará
coa adscrición do mozambicano
Claudio Figueiredo na percusión
e o portugués Pi Igrejas no piano
e no hammond.  

“Eu son o pirata, son fillo do
sol...” Deste xeito comeza O pi-
rata, un dos temas que compo-
ñen o disco e que se alza como
unha declaración de principios
dunha formación na que conver-
xen músicos de ambas beiras do
Miño co único obxectivo da
“conquista total  da liberdade”.
Preséntanse como unha banda
de piratas do século XXI que
loita contra as fronteiras, recla-

ma o respecto á natureza e per-
segue a recuperación da memo-
ria histórica, tanto en Galiza co-
mo en Portugal. Defensores da
conexión céltica de Galiza e do
norte de Portugal coas culturas
do arco nor-atlántico, a banda si-
túa na portada do disco a imaxe
da Pedra Alta, un menhir que
presidía a desaparecida Lagoa
de Antela, coñecida como o mar
interior de Galiza.

Sen caer no eclecticismo, a
Banda de Poi mestura o rock
con influencias punk, os xeitos
setenteiros dos clásicos ham-
mond interactúan coas tecnolo-
xías máis vangardistas, e todo
salpicado cos sons folkis de ins-
trumentos como a gaita, os
whistles, as violas e a percu-
sión. O resultado toma forma
nun total de doce cancións que
falan do Prestige, reivindican a
Prisciliano como a persoa ente-
rrada na catedral de Composte-
la, a creación dunha selección
de fútbol galego-portuguesa,
critican a prostitución da fala
cando os pobos están sometidos
e mesmo lle dedican un tema a
Murphy, a mascota da tripula-
ción, un corvo chegado das te-
rras de Dingle criado por Pony. 

Cuestións políticas, lingüís-
ticas, sociais... A filosofía da
Banda de Poi condénsase nun
repertorio que se escoitará du-
rante o mes de febreiro na pro-
vincia de Pontevedra e que con-
tinuará polo país nos meses su-
cesivos. Despois da actuación
viguesa, a tripulación de corsa-
rios arribará á sala Dzine de
San Sadurniño a noite do 11 de
febreiro, á Starlux de Ponteve-
dra o 17 de febreiro e participa-
rá o 25 no festival Taíña, que se
celebra anualmente en Goián, e
que este ano contará ademais
no cartel coa presenza de Heis-
sel, A Matraca Perversa e La
Tarrancha.♦
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A Banda de Poi
M. BARROS

Vigo, San
Sadurniño,

Pontevedra...
Despois de
presentarse

oficialmente na
sala Capitol de
Compostela, os

piratas
transfronteirizos

da Banda de Poi
inician a xira por

Galiza. Nun
directo ao máis

puro estilo de
Poi, o grupo

interpretará os
temas de Mór, o

seu primeiro
traballo. de xira

Iníciase nas acti-
vidades artísticas
ao revelárselle a
multiplicidade de
significados que
poden suporse
dun obxecto e
máis da palabra
arte. Asiste a di-
ferentes cursos e
obradoiros artís-
ticos, comeza a
expoñer en
1996 e se licen-
cia en BB AA no
1999. Paralela-
mente, escribe
sobre arte prolo-
gando algún que
outro catálogo,
interesándose
ademais pola li-
teratura (gaña o
premio teatral
da Universidade
de Vigo do ano
2000 e queda
finalista do certa-
me de teatro ‘Ra-
fael Dieste’ no
2003).
Actualmente,
prepara unha te-
se sobre a obra
de arte paradig-
mática; imparte
clases de debu-
xo no ensino se-
cundario;
participa en
exposicións e
proxectos varios;
e reflexiona, men-
tres todo isto, no
sentido da vida
e, en ocasións,
da arte.♦
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Que me non leve o diaño se non
estamos agora nuns tempos nos
que mesmo parece que chegou á
fin do mundo, ou, polo menos, á
fin do sentido común.

Denantes, cando os homes
pola forza do estómago, que para
algúns é unha forza asoballante,
servían baixo doutras bandeiras
ou ás órdes de amos odiados,
agachaban por propia dignidade
o segredo das súas opiniós. Mais
agora xa hai escritores varudos,
revolucionarios, feros, que des-
pois de quentaren o forno pra
meter nel a masa allea, saen, can-
do un menos se decata, dicindo:

— ”Todo o que vos falei, todo
o que dixen de política, de amis-
tade, de arte, de cuestións so-
ciais... todo foi falar por falar...
Eu son un paiaso, un babeco, que
escribo porque me pagan”. Quen
así publicametne fala, perdeu o
creto; é digno de lástima, pois nin
siquera se dá conta do vergoñosos

que son certos estados do espíritu.
Pero haivos outros que son

máis cuquiños, máis avispados.
Coñecen mellor a agulla de ma-
rear, e finxen unha calor, un entu-
siasmo, unha algueireira fogaxe
na defensa dos ideais servidos ás
derradeiras!! Dígovos que esta
casta de homiños son capaces de
iren ao ceo e de pasaren por dian-
te do mesmo San Pedro como se
foran santiños feitos e dereitos.

Abonda xa de parola, e co-
menzarei o conto, que así eu me-
dre, como ten máis de verdadei-
ro que de fábula.

Pois señor: había nunha vila,
chamada non sei cómo, un san-
cristán que era moi listo, e hastra
aseguraban que sabía facer versos
e máis escritos para os boletíns.
Este sancristán tiña mais cariño
polos santos da igrexa parroquial
que pola súa mesma familia ¡e
malpocado do viciño que se me-
tera coas cousas da súa freguesía!

Un día botouse a cavilar...
Pareceulle que o que lle daba o
crego, e as propinas dalgunhas
devotiñas, non abondaban para a
mantenza da súa casa, e acabou
por trocar de rumbo. De sancris-
tán pasou a porteiro dunha socie-
dade revolucionaria, enemiga de
reises e de cregos, e alí logrou un
xornal que endexamais soñara
nel. Se medrou ou non medrou o
home do noso conto, abonda con
decirvos que, despois dalgun
tempo, pasou a sere un dos pa-
tróns da Sociedade.

Outro día foi en compaña
dalgúns amigos á casa dun médi-
co que recibira un aparato para
facer fotografías polo endiañado
sistema dos raios X. Ben sabido
é que con estes aparatos vense, a
traves do coiro, todos os osos e
retratánse ademais as cousas du-
ras ou de metal que un poida le-
var enriba de sí.

(...) Cando lle chegou a vez

ao sancristán... ¡qué se queres!
Non había xeito de se deixare
enfocar. Tanto lle dixeron, tanto
mallaron nel, que por fin pran-
touse medosamente... tembran-
do diante do obxectivo, e...
¡Virxe do Carme! O sancristán
tiña no peito unha cruz de metal
de media cuarta de longo, e no
peto esquerdo da chaqueta unha
navalla toureira desas que os
chulos da Moura chaman lenjua
de vaca.

A risa entre dos que alí esta-
ban foi escacharrante, desas que
fan doer as illargas.

— Meu amiguiño, -díxolle
un dos presentes tocándolle no
lombo–, vexo que sigues sendo
sancristán por dentro.

— E ti que queres... –respon-
deulle–, por moitas voltas que lle
deas neste mundo o primeiro é a
mantenza

— Tés razón, meu mantidi-
ño, tés razón.♦

A Carón do Lar. Contos de Lugris Freire en A Nosa Terra

Xesús Ron
‘Pepe O Inglés
vai captar o
público novo’

M.B.
O 13 de febreiro a TVG es-
trea a serie Pepe O Inglés,
creada e producida por
Zopilote e protagonizada
polos actores da compañía
Chévere. De que vai?

É unha serie localizada
na barriada dunha cidade ga-
lega, que está en plena trans-
formación e que está a ser
urbanizada brutalmente. A
serie presenta a resistencia
deste barrio e recolle a vida
destes lugares, onde se per-
miten as particularidades
dalgúns personaxes.

Está interpretado por
Miguel de Lira, pero quen
é Pepe O Inglés?

É o personaxe principal,
un pouco a conciencia deste
barrio. É un tipo moi espe-
cial, un Robin Hood. Ten un
taller de ferranchos pero ta-
mén é inventor. Entende a vi-
da dun xeito que nada ten que
ver cos tempos que corren.
Vive co que ten e conténtase
con outro tipo de cousas.

Como se sitúa aí Suso, o
seu personaxe?

É o seu compañeiro, coa
súa tolemia particular.

Poucas veces se ve unha
compañía de teatro case ao
completo traballando en
televisión.

Un dos alicientes da serie
era ese. O feito de traballar
xuntos nótase, sentímonos
cómodos pódese percibir. Pe-
ro non ten esa visión Chéve-
re que nos gustaría, porque
non son nosos os guións, nin
a selección de personaxes,
nin os diálogos. Esta é a pri-
meira experiencia cun medio
novo para a compañía e a no-
sa idea é que non quede aí.
Pepe O Inglés é unha serie
para pescar momentos pero
non se pode esperar o humor
disparatado de Chévere.

Como dan o salto á te-
levisión?

Sempre o intentamos.
Presentóusenos a posibilida-
de de sentarnos a negociar
coa produtora e non o pensa-
mos dúas veces.

A que público vai diri-
xida?

É unha serie de transi-
ción, non vai dirixida espe-
cificamente nin ao rural nin
ás persoas maiores pero
tampouco é unha serie para
mozos. Pretendeuse abarcar
todo tipo de públicos, pero
coido que vai captar ao pú-
blico novo.♦

O primeiro é a mantenza

Nestas pasadas ferias do Nadal
tivemos a sorte de coñecer a casa
da Mané, unha antiga amiga nosa
desde aqueles tempos da UTEG.
Mané é hoxe unha vangardista
pintora que tivo o bon gosto de
arrumar de xeito impecábel a an-
tiga casa da familia fidalga dos
Ordóñez para transformala na
súa residencia-taller. Aí estan es-
perando antigas casas dos bairros
de Ribadavia, de Tui ou de Be-
tanzos, para ser escollidas como
residencia dos nosos artistas.

Chegamos desde Leiro e o
Carballiño, a Nucha Alemparte e
máis o que isto escreve, para dis-
froitar un día de lecer coa nosa
aprezada amiga, nunha vila tan
suxerente como Vilanova das In-
fantes.

Eu tíñalle prometido á nosa
anfitriona dous presentes. Un
material que consistiu nun man-
tel antigo de liño irlandés, mer-
cado no londinense mercado de
Portobello Road, e produto dos
expolios de antigas casas fidal-
gas inglesas e que nos apuramos
para estrear ese mesmo día no
magnífico xantar na cociña-la-
reira da casa da nosa amiga.

O outro presente era inmate-
rial: a explicación da orixe do
nome da vila.

A pesares da insistencia ex-
haustiva da documentación me-
dieval de chamar á vila co nome
de Vilanova das Infantes, a topo-
nimia oficial teima en Vilanova
dos Infantes.

Nós sostemos que a escrita co-
rrecta sería a do xeito que aparece
nos máis antigos documentos re-
ferentes a esta carismática vila.

Está claro que, gramatical-
mente, a palabra “infante”, pode
ser masculina ou feminina, do
mesmo xeito que “presidente”, e
moitas outras palabras semellantes
terminadas en -e-, que gozan da
mesma ambigüidade de xénero.

Nunha guía turística da pro-
vincia de Ourense, do ano 1970,
Alfredo Cid Rumbao recolle o
nome de Vilanova das Infantas,
(que non Infantes) e despois de
infórmarnos da lenda popular
que fala dunhas meniñas produto
dun parto múltiple, nada menos
que de 7 criaturas!, pasa a con-
xeturar que, máis ben debe refe-
rirse, o nome da vila, á nai e á ir-
má de San Rosendo, e a outras
de sangue real, que como elas
(fálase de dúas fillas de Afonso
X), pertenceron ao mosteiro dú-
plice de Santa María de Vilano-
va.

Temos pois resumidos os tres
xeitos de denominar á vila:

A medieval, Vilanova das In-
fantes (que aceitamos como co-
rrecta).

A da toponimia oficial: Vila-
nova dos Infantes (que opta pola

masculinidade, non sabemos en
base a qué).

A que lemos en Cid Rumbao:
Vilanova das Infantas (que acei-
ta a feminidade do apelativo, pe-
ro non recolle o xeito medieval
de expresalo, e recolle Infantas
no lugar do histórico Infantes). 

Para apoiar a nosa opinión a
favor da antiga denominación
medieval, se cadra sería bó, es-
clarecer o que significa neste
contexto, a palabra Infantes.

Non busquemos aquí xérmo-
los de realeza, aínda que a houbo
dabondo na zona, senón algo
máis usual naqueles tempos de
cenobios, mosteiros e eremitas.

Se nos achegamos ao viciño
Portugal e lemos nos antigos do-
cumentos medievais, ali explícase
que, se chamaban “Infantes” ás
antigas aspirantes a monxas, o que
hoxe chamamos de “novicias”.

Deste xeito todo encaixaría:
o viciño mosteiro de monxas de
Santa María, hoxe destruido, se
cadra, especializado na forma-
ción das futuras monxas, sen
desbotar que houbese na mesma
vila unha casa adicada a tal mes-
ter, antes das mociñas entrar no
convento.

Cadraría ben a designación
en femenino e ben lle aquecería
o xeito medieval de escreber, por
tanto Infantes e non Infantas.

Para rematar, ficaría claro
que o nome que debemos reivin-
dicar é o de sempre, o de antigo,
ou sexa Vilanova das Infantes
que valería tanto como Vilanova
das Novicias.

Se os nosos medievalistas
santiagueses, baixasen do seu
enfermizo e acientífico españo-
lismo, e viñesen a Portugal, se
cadra, atinarían máis! Valeu!♦

Os Nomes dos Lugares                          César Varela

Vilanova das Infantes: un caso de xénero

Vista de Vilanova das Infantes desde a torre.                                                                                                     XAN CARBALLA
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Carréfour 
FRANCISCO CARBALLO

Onoso carréfour de
pensamento, a revista
Encrucillada, vai traer

de novo –en marzo– á memo-
ria dos lectores o
acontecemento e os textos do
concilioVaticano II. Foi un
concilio de troco de camiño,
unha encrucillada inda non
abandonada polos católicos,
aos que certos dirixentes
detén nun cristianismo premo-
derno de sombras e temor. 

E tan así que cada día nos
atopamos na admnistración e
nas vivencias eclesiais con
sucedidos contraditorios:
volta a comezar. Gran parte
dos mass media da Igrexa es-
tán a subliñar a destitución
do Padre Masíá, catedrático
de Bioética de Comillas, da
súa praza de docente. Só uns
meses para a xubilación e re-
cibe do seu provincial da
Compañía de Xesús a orde
de abandono da cátedra ago-
ra e, de toda actividade
universitaria logo do fin de
curso. Por que? Non agradan
as súas posicións públicas no
campo da bioética. Masiá en-
sinou anos no Xapón;
sucedeulle en Comillas ao
Padre Gafo. Entre as súas
obras está a de Tertulias de
Bioética (editado En Sa
Térrea) chea de ironía,
humor e valentía. Unha
gozada e unha luzada de
sabeduría. 

De onde o impulso
soberano deste evento? Da
cúpula da Conferencia
episcopal onde ten mando se-
cundario Rouco Varela, Cañi-
zares etc. Que distancia do
comunicado do “Grupo
ecuménico” (catolicos, lutera-
nos e reformados) de Alsacia
que di: “as igrexas non
queren substituír as
conciencias individuais e me-
nos culpabilizalas, só desexan
clarificar aspectos novidosos
da sexualidade, da
biotecnoloxía “. Xusto o estu-
do pluricultural de Masiá so-
bre bioética. 

Na mesma dirección
escribe en “Unité des
Chrétiens” W. Kasper: “a
Igrexa local e a universal se
interpenetran; as igrexas
locais non existen se non é a
partir da Igrexa universal”.
Na busca de solucións acerta-
das en bioética e outras novi-
dades, calquera persoa
prudente interroga especialis-
tas, as igrexas e respecta
avances cando están fundados
en datos que lle outorgan pro-
babilidade. 

Hai unha obsesión
hispánica contra as novas de-
cisións científicas en moral,
en política, en estruturas.
Bieito XVI acaba de darmos
unha encíclica intelixente,
Deus est amor, Masiá verte
humor, intelixencia e senso
común na súa cátedra. Veñen
os “gardas de tráfico” e
pechan na praza os incautos
fregueses para que non
acerten coa roita da luz.
Lamentábel.♦

Maruxa Fernández, a dos “ollos
coa cor do mar de Galicia”, ou o
que é o mesmo, Maruxa Seoane
foi a primeira axudante, cola-
boradora, alento, espectadora e
crítica da obra de Luís. Salvado-
ra tamén da perda de moitos bo-
cetos e experimentos de taller de
artista, incansábel loitadora por
asentar definitivamente teoría e
práctica do mestre produtor de
formas e velaí a coruñesa Funda-
ción Luís Seoane . Eles, os dous,
retornaron ilusionados á Galiza
idealizada, para atopar coa reali-
dade, co vello e ancestral chapa-
pote sobre un país aínda aneste-
siado pola caudillaxe, adormeci-
do, ansiado de espertar o sempre
imperfecto proceso de construír
a democracia. Os dous quixeron
vivir os seus derradeiros días na
Coruña, acarón do mar bravo de
Riazor, outeando os horizontes
atlánticos. Luís Seoane recoñe-
cía a Galiza soñada, para sor-
prendelo a morte pouco despois,
un 5 de abril do 1979. Ambos os
dous e a cambio de nada sempre
atenderon xenerosamente ás so-
licitudes militantes galegas, para
pagar multas, para axudar a em-
presas culturais que tentaban re-
construír o tempo perdido. 

Os centros galegos da emi-
gración na capital arxentina son
reprodución das parroquias na-
tais, tamén cos seus santiños pa-
droeiros presidindo o acontecer,
colectividades que se van unifi-
cando en centros de atención aos
maiores, os enfermos ou en nú-
cleos culturais. Chama a aten-
ción a solemnidade do Centro
Galego de Avellaneda, o máis
antigo dos galegos, ou a Federa-
ción de Sociedades Galegas, na
que se sente o ambiente republi-
cano e masón, hoxe sede e punto
de partida do Museo da Emigra-
ción Galego; o Centro Galego,
grande hospital da avenida de
Belgrano, co cuarto 202 perma-
nentemente reservado para pre-
servar na memoria que alí, no
exilio, finou Castelao... bibliote-
ca, salóns con obra antolóxica
dos grandes creadores galegos; e
o Centro Galicia, herdeiro do
Centro Ourensán, o que acolleu a
Afonso Daniel Rodríguez Caste-
lao, aquí nunha sala gárdanse e
móstranse as derradeiras perten-
zas de despacho do autor de
tantas fondas ideas sintetizadas
no Sempre en Galiza. Nese espa-
zo do Centro Galicia hai unha
lenzo ao óleo, de gran formato,
que reproduce e complementa
cunha cor pálida, de grises e ne-
gros, aquela dramática e es-
peranzadora estampa de guerra
de “A derradeira lección do mes-
tre”: represéntase o mestre asasi-
nado, caído a ras de chán, cora-
zón sangrante. Figureime o mes-
mo rostro de Castelao, desguede-
llado e cos lentes no chan... dous
nenos amedrentados apértanse
nun pranto contido, observan a
escena, a que podería ter de fon-
do ese sagrario da economía ru-
ral que é o cabaceiro, o que sim-

boliza a Galiza eterna que tamén
cantou Ramón Cabanillas, unha
carballa decotada que, a pesar da
invernía, retoña. E por se non se
entende aínda, debaixo aclara a
composición o texto “A derra-
deira lección do mestre” e asina-
do Castelao. 

Castelao, “bo e xeneroso” no
seu tempo actuou de honesto
mestre da galeguidade, abriu ca-
miños, bocetou teorías para en-
sinar e dignificar esta inmensi-
dade negada e renegada, afundi-
da en miserias, tópicos, folclo-
rismos, hiperenxebrismos,
esperpentos, negacións... cando
aquel intelectual puidese ensi-
mismarse en círculos endogámi-
cos que el tamén combateu. O
seu é un esforzo, dentro dos in-
findos camiños sedutores da ar-
te, non se para máis que nun
compromiso por dignificar a un
pobo negado, feito de carne hu-
mana botada á emigración, aos
camiños da saudade e do mun-
do. Aquel cadro é a mesmísima
síntese do herdo de Castelao: o
noso “Gernika”. Castelao non se
para tanto en estéticas como en
éticas. Ofrece o seu maxisterio
cunha entrega de base total  para
“morrer de amor” nos camiños
das buscas e da entrega. De aquí
parte todo o proceso renovador
da Galiza, o que aínda non ren-
dibilizamos hoxe en toda a súa
inmensidade. Non eran ambien-
tes propicios, nin aquí, nin nun-
ha emigración con parte de
“ananos” e xigantes, tamén de
“ratas” que diría Seoane, os que
lle chamaban “puto” a Eduardo
Blanco Amor, os que lle negaron
sepultura no Panteón de Galiza
da Chacarita a Arturo Cuadra-
do... Seoane parouse nos emi-
grantes loitadores, nos que que-
daron no camiño e por todas as

canles da súa creatividade ex-
presou en O honor de Galicia. 

Pois vén como alicerce todo
isto para ubicar a obra militante,
de compromiso con Galiza, de
moitos seguidores do maxisterio
de Castelao, entre eles o máis
significativo da Galiza de hoxe,
Luís Seoane. Toda a súa obra, a
súa ética e estética, estarán en
función de Galiza. Tratando de
abrir os ollos e os camiños da
dignificación, da sensibilización
nun inmenso aparato teórico,
plástico e poético que se alonga
a todas as manifestacións, espe-
cialmente aos medios de comu-
nicación: Galicia Emigrante son
textos radiofónicos, as Comuni-
cacións mesturadas son refle-
xións que se abren á creativida-
de, á recreación con zume de te-
rra e cerna de tradición. Fende
endogamias e vencéllase e inspi-
ra grupos que buscan a Galiza.
Canto Luís Seoane faga terá un
senso práctico social que vai
máis alá do único, para abrir se-
ries. Daquel colectivo, onde é
imprescindíbel o tandem que
forma con Isaac Díaz Pardo
desenvólvese un océano de ideas
que tratan de normalizar na súa
cultura un país silenciado: O
Castro e Sargadelos, as Indus-
trias da Memoria, o Museo ‘Car-
los Maside’ e o Laboratorio de
Formas de Galicia son parte da
herdanza do camiño aberto nos
anos 30 nos centros interdiscipli-
nares e integrais alemáns da
Bauhaus, así como na Escola de
Deseño de Ulm: reflexión  teóri-
ca e aplicación práctica sobre ar-
te e compromiso social, tradi-
ción-modernidade, arte-indus-
tria, arte popular e artesanía... A
obra de Luís Seoane abre posibi-
lidades infindas hoxe en relación
coa industria e o deseño, as que

van máis alá das porcelanas: as
técnicas do gravado ou da seri-
grafía, o libro, aplicábeis igual-
mente aos novos soportes da
imaxe informática, os múltiplos
escultóricos, o tapiz... Estudo so-
bre as formas e a cor, sobre o es-
pectador, teoría da arte militante
que busca códigos e un fondo
sempre galego, as formas de Ga-
liza: as cosmogonías celtas, a ar-
te popular, esa luminosa Santa
Compaña da Historia: Priscilia-
no, os Irmandiños, Diego Xelmí-
rez, a reflexión sobre os emi-
grantes... A obra de Seoane, teo-
ría da arte, poesía, artigos de
sensibilización, formas, teñen
esa gran coherencia que tanto
lles cómpre hoxe aos creadores
que traballans nun universo que
se uniformiza. 

Velaí algo da semente madu-
rada, o aprendido  de “A derra-
deira lección de mestre”, de Cas-
telao. Maruxa Seoane sabía moi
ben que tiña unha obriga que
cumprir e cumpriu, entregar ese
legado de códigos galegos ano-
vados, feitos con esforzo para
sensibilizar, emocionar e gale-
guizar, darlle a Galiza un herdo
que lle correspondía, algo que a
nosa historia nunca poderá pa-
gar. Seoane dixo de Castelao o
que hoxe nós dicimos del mesmo
“foi debuxante e escritor por ser-
vir á súa terra... cando algún ago-
ra queira meditar sobre o destino
de Galicia deberá recorrer á obra
que deixou feita e tanto como a
ela ao exemplo da súa rectitude
moral e da súa conduta insubor-
nabel”. Cousas ás que cómpre
voltar para recuperar o espírito
do Laboratorio de Formas de
Galiza. Un xeito de asociar ética
e estética en beneficio da comu-
nidade, cousa de teoría e de prác-
tica, de madureza do país. ♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

Castelao e as teorías de Luís Seoane
para dignificar a Galiza

Luís Seoane e Castelao.
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■ TEATRO

TIRINAUTAS
Este venres 10 poderemos
gozar coa representación da
peza Ensalada de Mosquito
no Centro Cívico Cultural .

ArArzúazúa
■ EXPOSICIÓNS

ISAAC DÍAZ PARDO
O ilustre persoeiro dá nome a
este certame de artes plásti-
cas que se pode ollar no Mer-
cado e no Centro Multiúsos.

BarbadásBarbadás
■ EXPOSICIÓNS

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

BetanzosBetanzos
■ TEATRO

CONTOS NA PEDRA
Co obxectivo de potenciar a
imaxe da Zona Vella como
un lugar axeitado para o le-
cer e para manter uns dig-
nos estándares de calidade
vida, o Concello pon en
marcha esta iniciativa que
vai levar a oito locais hosta-
leiros outras tantas actua-
cións de humoristas gale-
gos, nas que non se cobrará
entrada. Este venres 10 ás
21 horas na cervexaría Zoki
teremos a Carlos Blanco; e
o vindeiro venres 17 goza-
remos cos Dous de Sempre
no Candil.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

CONTRASTES
O museo Massó acolle a
mostra fotográfica A mira-
da dos irmáns Massó.

CambadosCambados
■ TEATRO

TIC TAC
SONS DUNHA NAVE
A compañía Buratini actúa
o domingo 12 no Auditorio
Municipal A Xuventude.

CaldasCaldas
de Reisde Reis
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
Fotografías de Javier Te-
niente que se poden ollar
no Auditorio Municipal até
o 19 de febreiro.

CedeiraCedeira
■ TEATRO

YEPETO
Podemos ollar a representa-
ción desta obra pola com-
pañía Teatro del Andamio
no Auditorio Municipal o
vindeiro sábado 18.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Arte da
Imaxe prosegue cos distin-
tos ciclos na súa sede de

Durán Loriga 10. Dentro do
ciclo adicado a Michael
Haneke, este xoves 9 e
venres 10 poderemos con-
templar El vídeo de Benny
(1992); o luns 13 e martes
14, 71 fragamentos para
unha cronoloxía do azar
(1994); e o mércores 15, Os
europeos (1993), todas elas
con subtítulos en galego e
ás 20,30 h. Polo que respec-
ta ao ciclo adicado a John
Huston, poderemos con-
templar Moby Dick (1956)
o venres 10 ás 18 e o sába-
do 11 ás 20,30. A fita Os
waslala (2005), de Alberte
Pagán, e O derradeiro
chanzo (2005), de Xosé M.
Quiroga, podemos ollalas
o sábado 11 ás 18 h. dentro
do ciclo Fóra de serie.

■ EXPOSICIÓNS

FEDERICO LOXO
O fotógrafo ferrolán colga
as súas imaxes na galería
Coarte (Paio Gómez 18) até
o 25 de febreiro. Neste
mesmo lugar e durante o
mesmo periodo podemos
contemplar os óleos de
Carmen Muset. 

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

NAS
PROFUNDIDADES...
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, respectiva-
mente; ademais dunha ex-
posición na que se amosan
máis de trinta pezas realiza-
das por L. Seoane que con-
teñen esta iconografía. A
duración da peza coreográ-
fica é de 45 min., admitindo
70 persoas por representa-
ción (todos os venres ás 10

e 21 h. até o 7 de abril), pre-
via reserva de praza.

UNHA VIDA NO MAR
1955-85
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 retira-
do, afeizoado á fotografía,
que amosa as vivencias
dunha vida en alta mar.

PIXELS E CORAZÓNS
O Centro On presenta até o
29 de marzo a mostra His-
torias de amor en anima-
ción 3D.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 05
As obras do prestixioso
premio de fotografía de na-
tureza, 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 conserva-
ción da natureza, pódense
ollar no Aquarium Finiste-
rrae, até o 25 de xuño.

PAT ANDREA
O museo de arte contempo-
ránea Unión Fenosa pre-
senta esta mostra até o 28
de febreiro; no mesmo lu-
gar teremos até mediados
de abril a mostra Cine pin-
tado. Luís Buñuel e a súa
primeira mirada en Italia.

GLOBAL
A Fundación Luis Seoane
acolle as esculturas cerámi-
cas de Xabier Toubes até
marzo.

■ MÚSICA

PAUL COLLINS
O que está considerado co-
mo un dos referentes funda-
mentais do rock americano
presenta, o vindeiro venres
17 ás 00 h. no Playa Club,
o seu novo traballo Flying
High, nun concerto no que,
ademais, fará vibrar aos

asistentes con moitos dos
seus clásicos co antigo gru-
po The Beat.

■ TEATRO

LIONEL
Este sábado 11 no Fórum
Metropolitano a compañía

Casahamlet representa es-
ta obra.

NOVA GALEGA
DE DANZA
O teatro Rosalía de Castro
acolle este sábado 11 a repre-
sentación do espectáculo En-
gado, ilusionistas de a Pé.

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O  D E  C U L T U R A  E  E S P E C T Á C U L O S

A gran guerra pola civili-
zación (Destino) é o novo li-
bro do reporteiro, habitual-
mente destacado en Oriente
Medio, Robert Fisk. O xor-
nalista británico ensarilla os

seus coñecimentos de pri-
meira man das guerras que
están a ter lugar en varios pa-
íses árabes co pasado igual-
mente bélico e colonial des-
tes países.♦

Un librUn libro de Fisko de Fisk
O O TTrinquerinque
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Podemos escoitar en directo os te-
mas do seu primeiro traballo na
Fábrica de Chocolate de VIGO es-
te venres 10 ás 22,30 h, cunha en-
trada que se pode adquirir anticipa-
damente por 8 euros en Gong, Ele-
pé, Tipo, La Casa de Arriba Pop e

a Fábrica de Chocolate, ou por 10
na billeteira. O sábado 11 toca na
sala Dezine de SAN SADURNIÑO; e
o vindeiro venres 17 vai dar un
concerto na sala Starlux de PONTE-
VEDRA; e o sábado 25 estará no III
Festival Taiña de GOIÁN.♦

AA Banda de PoiBanda de Poi
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☞ ILUMINADOS PO-
LO FOGO. Mentres

agoniza un compañeiro seu, un
ex soldado arxentino da guerra
das Malvinas rememora as súas
dramáticas vivencias no confli-
to. Denuncia do militarismo,
do belicismo e da incompeten-
cia dos ditadores arxentinos.

☞ MUNICH. Tras o se-
cuestro e asasinato de 11

atletas israelís nos Xogos de
Munich do 72, o Mossad orga-
niza un comando para vingarse
e matar a 11 palestinos, mais a
violencia non se detén aí. Al-
gúns tópicos nunha boa pelícu-
la que denuncia os crimes do
servizo secreto israelí.

☞ ESCONDIDO. Unha
parella recibe varios víde-

os nos que queda patente que es-
tán a vixialos. Co tempo, os ví-
deos recollen aspectos da nenez
do home, que espertan a súa ma-
la conciencia pero que tamén lle
fan sospeitar dunha persoa.
Suspense ben levado e revisión

do pasado colonial de Francia.

☞ BROKEBACK MOUN-
TAIN. Amor furtivo entre

dous homes na América pobre
dos anos sesenta. As mulleres, os
fillos, a explotación laboral, a in-
tolerancia e o recordo da monta-
ña na que foron felices. Neste ca-
so o Sempre nos quedará París
de Casablanca, transfórmase no
Sempre nos quedará Brokeback
Mountain. O ton tamén pode
lembrar As pontes de Madison.

☞ MEMORIAS DUN-
HA 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 An-

geles. Película coral que recrea
as dificultades de integración das
diferentes colonias de emigran-

tes en California. Dirixe o guio-
nista de Million Dollar Baby.

☞ THE JACKET. Un sol-
dado da guerra de Iraq de

1991 salva a vida pero perde a me-
moria e remata nun manicomio.
Alí é sometido a unha terapia que
lle permite ver o futuro, pero des-
cubre 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 fa-
milia progre, politicamente co-
rrecta. Guión previsíbel desde o
principio. O resultado queda bas-
tante por baixo das espectativas.

☞ OS 2 LADOS DA CA-
MA. 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 infe-
dilidades 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 míti-
co, Narnia, que os libera do medo ás
bombas da II Guerra Mundial. Ci-
nema de fantasía da factoría Disney.

☞ HARRY POTTER E
O CÁLIZ DE LUME.

Nova aventura do mago xa
adolescente, que nesta aventu-
ra terá que lidar non só cos
problemas da súa educación
máxica senón cos cambios que
sofre no seu crecemento.

☞ OLIVER TWIST. In-
glaterra, século XIX. O

pequeno Oliver Twist críase
nun orfanato até que, con dez
anos, pasa a ser aprendiz de en-
terrador. Fuxindo das desgrazas
e malos tratos, Oliver chega a
Londres, onde será reclutado
por unha banda de carteiristas
baixo o mando de Fagin.♦

CarCarteleirateleira

Este xoves 9 no Auditorio de
Galicia de SANTIAGO vai dar un
concerto, baixo a dirección de
Paul Daniel, e a participación
do violinista Ilya Gringolts, un-
ha das revelacións musicais máis

importantes dos últimos anos,
que interpretarán obras de Ma-
nuel Balboa, Robert Shumann
ou Jean Sibelius. O venres 10 re-
petirán no C.C. Caixanova de
VIGO.♦

Real Filharmonía de GaliciaReal Filharmonía de Galicia

Este venres 10 toca no Mardi
Gras da CORUÑA, onde presentará
o seu último disco No basta respi-
rar, cheo de temas curtos pero in-

tensos, guitarras punk-rock e unha
interesante voz feminina. O sába-
do 11 fará o propio na Iguana
Club de VIGO.♦

MallorMallory Knoxy Knox
Carlos

Blanco actúa
este venres

10 en
BETANZOS.

O sábado
11 faráo en
SANTIAGO,

dentro do
espectáculo

Noite de
humor polo

Compos,
xunto con

Ernesto
Chao,

Miguel Lago,
Gloria

Ferreiro,
Carlos

Santiago,
Os Tonechos

e Serra-lhe
aí.
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AA EstradaEstrada
■ EXPOSICIÓNS

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

AA EstradaEstrada
■ TEATRO

LA ZARANDA
Este venres 10 estrea Ho-
menaje a los malditos no
teatro Principal.

FerrFerrolol
■ 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 Martí-
nez Delgado (directora da
galería) oferecerá unha
charla pedagóxica sobre O
movemento renovador da
arte galega.

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

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

■ TEATRO

A FACTORÍA
A recoñecida compañía le-
va, este venres 10 ao Jofre,
á peza Os homes so contan
até tres.

GuitirizGuitiriz
■ EXPOSICIÓNS

LUIS VALLE REGUEIRO
Os seus cadros exhíbense
no Salón de Plenos do Con-
cello até o venres 24 de fe-
breiro.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

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

DESEÑADORES
PARA UN MITO
Esta mostra de cartaces de
homenaxe a Toulouse Lau-
trec pode visitarse no Mu-
seo Provincial até o domin-
go 19.

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

DE VIAXE
Fotografías de Serafín Tras-
horras que se exhiben na sa-
la Novimex.

MARGARET
BOURKE WHITE
Podemos ollar as súas fotos
na Fundación Caixa Gali-
cia. Un amplo sarillo de te-
mas: a industria, os rañace-
os, retratos de crianzas, su-
pervivintes dos campos na-
zis, a Suláfrica do apartheid
ou a India de Ghandi. Un
cento de imaxes dunha das
profesionais máis impor-
tantes da fotografía.

■ MÚSICA

MAL DEL NORTE
A banda monfortina ofréce-
nos, este venres 10 no Cla-
vicémbalo, versións de Iron
Maiden, Deep Purple, Me-
tallica e Rosendo, ademais
de temas propios. O sábado
11 os asturianos Rix presen-
tan un espectáculo audiovi-
sual con poesías recitadas
sobre bases de rock celta. O
xoves 16 chegan os sons do
jazz e música brasileira do
Héctor Lorenzo & Pablo
Seoane Dúo. O sábado 18
tocaralle o turno ao hip hop
de Dobleache, un dos MCs
máis veteranos do Estado.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

JUÁN CID
No Castelo podemos con-
templar, na cafetaría, a súa
mostra de fotos apoiada por
textos de Delfín Caseiro e,
na Sala de Mostras deste
mesmo lugar, a que está
adicada ao navegante gale-
go ao servizo da coroa por-
tuguesa João da Nova.

MarínMarín
■ EXPOSICIÓNS

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

MurMurosos
■ TEATRO

SAN&SAN
Esta compañía chegará o
vindeiro venres 17 ao Audi-

torio Municipal coa obra
Muñekitous-A regional
geographic report.

NarónNarón
■ TEATRO

A RAÍÑA DA BELEZA
DE LEENANE
Teatro do Atlántico repre-
senta esta peza o vindeiro
venres 17 e sábado 18 no
Auditorio Municipal.

OleirOleirosos
■ TEATRO

O DIVERTIMENTO
DO REI
A compañía Teatro Galileo
representa esta traxicomedia
de Víctor Hugo, baixo a di-
rección de Pedro Rubín, es-
te sábado 11 ás 20,30 h. no
auditorio municipal Gabriel
García Márquez de Mera.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

URZA
A súa obra escultórica e so-
bre papel podémola con-
templar na galeria Visol até
o 25 de febreiro.

ROMPENDO
FRONTEIRAS
O C.C. da Deputación pre-
senta a mostra Mulleres ar-
tistas no mundo islámico.
No mesmo lugar tamén po-
demos ollar a mostra Da fo-
tografía á pintura de Antón
García de Buciños.

VIDA E MORTE
NO ANTIGO EXIPTO
O C.S. Caixanova acolle,

até o 19 de febreiro, a mos-
tra Da arte faraónica ao fa-
ro de Alexandría.

■ MÚSICA

SINFÓNICA DE GALIZA
A orquestra vai dar un
concerto este venres 10 no
C.S. Caixanova, baixo a
dirección do checo Libor
Pesek, e co acompaña-
mento da violinista Isabe-
lle Faust.

■ TEATRO

O HEROE
Sarabela representa a pe-
za de Manuel Rivas, bai-
xo a dirección de Ánxeles
Cuña Bóveda, este xoves
9 e venres 10 no Padroado
do Teatro Principal; no
mesmo lugar podemos
ollar, o domingo 12, La
noche de Molly Bloom, de
Magüi Mira.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ MARÍA SOLLA
As súas fotografías, xunto
coas de Eduardo Expósi-
to, encóntranse na galería
Sargadelos até o próximo
domingo 19 de febreiro.

■ TEATRO

DOMINGOS
NO PRINCIPAL
A exitosa programación
para o público familiar
promovida polo Concello e
Teatro Akatro continúa na
súa VII edición, e presenta
o domingo 12 ás 18,30 h.
no teatro Principal a diver-
tida fábula Animaliños, da
compañía Caramuxo, es-
pectáculo no que se mestu-
ra o teatro, a danza, as
acrobacias e diversas téc-
nicas do circo.

O PorriñoO Porriño
■ ACTOS

LÚA CONLUVAS
Os máis cativos poden parti-
cipar 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.

■ CINEMA

NO PATIO TRASEIRO
O ciclo de cinema europeo
independente presenta este
xoves 9 ás 21 h. no audito-
rio do C.C. Municipal a fita
Italiano para principian-

tes, de Lone Scherfig. O
vindeiro xoves 16 proxéc-
tase Marius e Jeannette, de
Robert Guédiguian.

■ MÚSICA

Mª LUZ ALONSO
Poderemos gozar da voz da
soprano acompañada ao pia-
no este sábado 11 ás 20,30
h. no C.C. Municipal. O vin-
deiro venres 17 teremos o
musical barroco do século
XVIII de Carlos Núñez De-
za; e o sábado 18 ao dúo de
piano e soprano Mibela.

■ TEATRO

VENDETTA
Berrobambán presenta o
seu cabaré punkarra este
venres 10 ás 23 h. no Li-
ceum, cunha entrada antici-
pada de 5 euros, 6 na bille-
teira e 3 para os socios.

ONE RICHARD
FLEIX WRIGHT
Este venres 10 ás 20,30 h.
no C.C. Municipal pode-
mos ollar a peza El trián-
gulo de las Bermudas.

RedondelaRedondela
■ TEATRO

URBE V.O.2
O Multiusos da Xunqueira
acolle o sábado 11 esta actua-
ción da compañía The Pinga
Teatro. O vindeiro sábado 18
podemos ollar O papa e a
Bruxa de Art-monium.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

SEGUINDO O FÍO
Esta mostra poderá visitar-
se até xuño no Museo Etno-
lóxico.

RibadeoRibadeo
■ TEATRO

CONFESIÓN
Teatro do Noroeste leva ao
Auditorio Municipal esta
peza de Eduardo Alonso,
dirixida por Luma Gómez,
o domingo 12.

RiveiraRiveira
■ EXPOSICIÓNS

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

SadaSada
■ EXPOSICIÓNS

JAZZ. DIÁLOGO
ENTRE CULTURAS
Esta mostra pode ollarse na
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O martes 14 a compañía Sarabela
Teatro chega con esta obra ao Pa-
zo da Cultura da capital berganti-

ñá, CARBALLO; o sábado 17 repre-
sentaráa na Casa da Cultura Pintor
Lloréns de SADA.♦

AA gata con botasgata con botas

Fulano, Mengano e Citano pre-
sentan este xoves 9 no Edificio
Multiusos de MONFORTE a historia
de Chicho de Chantada, que subs-
titúe durante uns días a un seu ami-
go fareiro, oficio do que non sabe

ren, e que lle levará a facer fronte a
unha serie de situacións das que
consigue saír airoso. O vindeiro sá-
bado 18 poderemos ollala no audi-
torio municipal Gabriel García
Márquez de OLEIROS.♦

O FarO Faroo

Con esta peza escrita por Suso de
Toro, Cándido Pazó, Avelino
González e Xabier Lama entre
outros, a compañía Talía Teatro
presenta unha proposta sincera e
cargada de intención, facendo fin-
capé na situación sociolingüística
que atravesa o idioma galego nas
diferentes facetas da vida, a tra-
vés do tempo e do espazo, ele-

vando a voz e sinalando co dedo
cando é preciso, sempre cun ne-
cesario e gratificante sorriso na
cara. Poderemos vela o domingo
12 ás 20,30 h.no Edificio Liceo
de BETANZOS, por unha entrada
de 2 euros. Desde o vindeiro xo-
ves 16 até o domingo 19 podere-
mos ollala no teatro Yago de SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA.♦

Bicos con linguaBicos con lingua

Verónica Forqué e Santiago Ra-
mos son os protagonistas dun dos
grandes éxitos do teatro contempo-
ráneo español: a historia dun grupo
de cómicos que se atopan entre o
bando republicano e o fascista du-
rante a guerra civil, e que podemos

ollar o vindeiro mércores 15 ás 21 h.
no teatro Principal de SANTIAGO DE
COMPOSTELA; o xoves 16 en VILA-
GARCÍA; o venres 17 ollarémola no
C.C. Caixanova de VIGO; o sábado
18 no C.S. Caixanova de OURENSE;
e o domingo 19 no de LUGO.♦

AAyy, Carmela, Carmela

Representa, o vindeiro venres 17,
no Clavicémbalo de LUGO Char-
lie´s Angel´s Sex, comedia musical
dirixida por Carlos Losada e pro-

tagonizada por Eva Giontad, Be-
goña Ferreira e Silvia Cerneira.
O domingo 19 estará na Casa da
Cultura Pintor Lloréns de SADA.♦

CachuzoCachuzo

Esta compañía estará coa peza Cu-
cho, coco e o Dilema do 6, dirixida
ao público infantil,  o domingo 12

ás 12,30 h. na sala Yago de SAN-
TIAGO. O vindeiro sábado 18 actúa
no Auditorio Municipal de VIGO.♦

Sala Sala YYagoago

As
fotografías
de Margaret
Bourke
White
podémolas
contemplar
na
Fundación
Caixa
Galicia
de LUGO.
A esquerda,
Mina de
ouro en
Johannes-
burgo
en 1950.

A sala de
mostras da
Deputación

de LUGO
acolle a
mostra

Atrévete a
soñar sobre

a película
de deseños

animados
O soño

dunha noite
de San
Xoán.

Urza mostra
as súas
esculturas e
obra en
papel na
galería
Visol de
OURENSE.
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Casa da Cultura Pintor Llo-
réns.

San SadurniñoSan Sadurniño
■ EXPOSICIÓNS

XENTE DE AQUÍ E
DE ACOLÁ
Até o 14 de marzo podemos
ollar no C.C. Municipal es-
ta mostra fotográfica.

■ TEATRO

SARABELA
O vindeiro domingo 19 re-
presenta o Romance de Mi-
comicón e Adelaha no
Centro Sociocultural .

SantiagoSantiago
■ ACTOS

HISTORIA
CONTEMPORÁNEA
DE GALIZA
O curso promovido pola AS-
PG, a CIG-Ensino e a Aso-
ciación Galega de Historia-
dores continúa este xoves 9
de 18 a 21 h. na galería Sar-
gadelos (rúa Nova 16) coa
análise da Poboación e cla-
ses sociais, a cargo de Dioni-
sio Pereira, e da Emigra-
ción, por Pilar Cagiao Vila,
na sociedade galega contem-
poránea. O luns 13 proxécta-
se o audiovisual Ferreiros
dun mundo mellor e Carlos
Velasco Souto falará de Mo-
vementos e conflitividade
social; o martes 14, Ramón
Villares Paz disertará sobre
A propiedade da terra e po-
deremos ollar o vídeo O
monte é noso, de Llorenç
Soler; o xoves 16, Xoán
Carmona Badía vai dar un-
ha charla sobre A economía
na Galiza Contemporánea,
e proxectarase a fita Autoes-
tradas, unha navallada na
terra, de Llorenç Soler; o
venres 17 clausúrase o curso
coa intervención de Pilar
García Negro sobre O mo-
vemento cultural ao longo
da idade contemporánea.

■ CINEMA

OITO OLLADAS
PARA O MILENIO
O ciclo de cinema solidario
presenta 8 interesantes fitas
de fondo contido social. Este
xoves 9 podemos ollar, ás 21
h, O pesadelo de Darwin, de
Hubert Sauper, e, ás 23 h,
Ni un menos, de Zhang Yi-
mou (de balde). O venres 10
proxéctase Moolladé, de
Ousame Sembene, e, ás 23
h, Alí Zaoua, de Nabil
Ayouch; o sábado 11 temos
O sangue do cóndor, de Jor-
ge Sanjinés, ás 21 h. e No
mundo a cada rato, de Pa-
tricia Ferreira, ás 23 h (de
balde); o domingo 12 clausú-
rase o certame coas películas
A princesa Mononoke, de
Hayao Miyazaki (de balde),
e A toma, de Avi Lewis. As
entradas custan 2 euros non
sendo as que se indican que
son gratuítas.

■ EXPOSICIÓNS 

ISABEL MUÑOZ
A fotógrafa amósanos, des-

de este sábado 11 e até o 16
de abril no Auditorio de
Galicia, máis de 70 impre-
sionantes imaxes que reco-
llen o movemento, a plasti-
cidade e a textura do corpo
humano.

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 Li-
nea de defensa en Altzuza
até o 12 de marzo na sala de
exposicións do COAG (Ca-
sa da Conga).

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

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

EMPORIOS INVISÍBEIS
A Fundación Granell pre-
senta esta mostra até o mér-
cores 15 de febreiro.

ROMÁN SIGNER
O CGAC acolle as súas es-
culturas e instalacións até o
2 de abril. Este suízo defí-
nese 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, poste-
riormente, en vídeo e en fo-
tografía, no que a auga, o ar
e o lume xogan un papel
fundamental.

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

OLLADA INGLESA,
CORAZÓN GALEGO
Esta mostra fotográfica so-
bre Galiza vista por un in-
glés pode visitarse, até o 26
de febreiro, no Museo das
Peregrinacións.

■ MÚSICA

QUIN GARCÍA TRÍO
O jazz chega á Borriquita
de Belén o mércores 15 ás
22,30 h.

SERÁNS NA NASA
Para quen queira participar,
tocando, cantando ou bai-
lando, a tradicional festa de
música folclórica celébrase
na sala compostelá o mér-
cores 14 ás 21,30 h.

SONS DA DIVERSIDADE
Unha nova edición do ciclo
de concertos impulsado polo
Concello regresa ao Audito-
rio de Galicia, coa idea de
amosar diferentes tendencias
da creación musical actual
no mundo. Inaugúrao o ser-
bio Goran Bregovic, o do-
mingo 19 ás 21 h, coa Opera
Karmen cun final feliz, es-
pectáculo de charanga ciga-
na con polifonías búlgaras

tradicionais, guitarras e per-
cusión tradicional cun curio-
so acento rockeiro, que, ex-
cepto nalgunhas reminiscen-
cias, non ten nada a ver coa
Carmen de Bizet. Inspírase
en música dos ciganos tal e
como se toca en Europa ho-
xe en día e fuxe das grandio-
sas montaxes musicais. As
entradas pódense recoller
antes da celebración do con-
certo no propio Auditorio de
12 a 14 e de 17 a 20 h. por 12
euros, 6 para estudantes e
xubilados; encargalas nos te-
léfonos 981 571 026 e 981
573 979; ou o mesmo día,
até a hora de comezo do es-
pectáculo, de haber prazas
dispoñíbeis. Máis informa-
ción en http://sons.santiago-
decompostela.org.

■ TEATRO

ZONA ALTERNATIVA
Diego Anido presenta na
sala Nasa o seu novo traba-
llo O Alemán, este venres
10, e o sábado 11 ás 22 h.
No mesmo lugar teremos o
vindeiro xoves 16 e venres
17 a La carnicería teatro
coa obra Borges+Goya, e
repiten o sábado 18 con Ac-
cidens (Matar para comer).

COMPOS STELLAE
Este sábado 11 ás 21 h. Er-
nesto Chao e Carlos Blan-
co presentan no Auditorio
de Galicia o espectáculo
Noite de humor polo Com-
pos, no que gozaremos dos
monólogos do propio Car-
los Blanco, Miguel Lago,
Gloria Ferreiro, Carlos

Santiago e Os Tonechos, e
da música de Serra-lhe aí.

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

ZONA NEUTRAL
A NASA abre un novo espa-
zo 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.
Aocasión para coñecer os ar-
tistas e saber que hai máis alá
da posta en escena. Conví-
danvos a un café e a un colo-
quio co(a)s artistas proce-
dentes da Zona Alternativa:
o sábado 11 con Diego Ani-
do e Branca Novo, para fa-
lar de creadores novos na
Galiza; o venres 17 con Ro-
drigo García para falar da
Carnicería Teatro; o sába-
do 25 con Sonia Gómez, pa-
ra 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 Me-
dio 15, baixo). Aforo limita-
do, entrada libre.

CON LAS ALAS
CORTADAS
Podemos ollar esta versión
da obra de John Godber,

PREMIO A ARTIGOS
XORNALÍSTICOS
NORMALIZADORES
II edición deste concurso do Concello
de CARBALLO para promover a refle-
xión sobre a situación da lingua gale-
ga, crear espazos nos xornais para ana-
lizar a súa situación social e promover
o seu uso na prensa escrita. Poderán
participar, de xeito individual, aquelas
persoas que o desexen sen límite de
idade, nacionalidade, profisión, etc.
cun único artigo, que será inédito e no
galego normativo oficial, podendo tra-
tar de calquera tema relacionado coa
defensa e promoción da lingua galega,
co seu estatus, coa normalización lin-
güística en xeral ou nalgún sector de-
terminado, coa lexislación e os derei-
tos lingüísticos, etc. Os artigos deberán
ter entre 3.500 e 4.500 caracteres con
espazos incluídos, debendo estar asi-
nados cun pseudónimo e non podendo
figurar o nome nin ningunha outra re-
ferencia ao autor ou autora. Presenta-
ranse, por cuadriplicado, nun sobre
grande e pecho que incluirá outro so-
bre máis pequeno, tamén pecho, que
levará escrito por fóra o título do arti-
go e o pseudónimo e, no interior, o no-
me e apelidos, enderezo, número de te-
léfono, enderezo electrónico, profe-
sión, etc. ademais do título do artigo e
pseudónimo utilizado, no Rexistro de
Cultura, Ensino e Normalización Lin-
güística, sito na rúa do Pan no 1º andar

do Pazo da Cultura, 15.100 de Carba-
llo de 10 a 13 h. ou por correo certifi-
cado. O prazo de admisión comeza o 6
de marzo e remata o 21 de abril. Ou-
torgarase un 1º premio de 900 euros e
un 2º de 300 e a publicación, en ambos
casos, do artigo en todos os medios co-
laboradores do certame. 

ENTROIDO 2006
O Concello do PORRIÑO ten aberto o
prazo de inscrición para os concursos
de comparsas e de coplas do Entroido
até o mércores 15, que se pode efectuar
de 9 a 21 h. no C.C. Municipal. As
comparsas dividiranse en dúas catego-
rías: Infantil, cando a maioría dos
membros non supere os 14 anos, e
Adulta, para os maiores desa idade.
Aquelas que queiran optar a premios
teñen que participar como mínimo nos
desfiles do sábado 25 e martes 28 de
febreiro, acompañando, ademais, o
Enterro da Sardiña, vestidos de rigoro-
so loito, o mércores de cinza. O Con-
cello establece premios para as tres
mellores comparsas en cadansúa cate-
goría, para as mellores coplas, e grati-
ficacións económicas pola partici-
pación das comparsas dependendo do
número de membros que as compoñan.

I XORNADAS SOLIDARIAS
A Casa do Concello de RIBADAVIA e a
Fundación Comarcal do Ribeiro aco-
llen, desde o xoves 16 ao domingo 19,

o encontro Coñecendo a realidade dos
países do sur, no que diversos colecti-
vos e especialistas tratarán, en charlas
e mesas redondas, de temas relaciona-
dos coa solidariedade e a cooperación
cos países máis pobres do mundo, ana-
lizando desde diferentes aspectos e
puntos de vista as realidades de Ecua-
dor, Nicaragua, Perú, Marrocos, Chia-
pas, Perú, Senegal ou Mozambique, a
integración dos inmigrantes na Galiza,
a conservación do patrimonio univer-
sal, o comercio xusto, ou o papel das
ONGs. O interesante programa complé-
tase co concerto do grupo de percusión
do Senegal, Thiossane, a proxección
das fitas Los Sin Tierra (2004), de Mi-
guel Barros, e Diarios de Motocicleta
(2004), de Walter Salles, e unha tenda
con produtos de comercio xusto. Para
asistir débese entregar unha ficha de
inscrición, gratuíta, antes do mércores
15 no Omix Ribadavia (Praza Maior
s/n). Os asistentes recibirán un diplo-
ma de participar nun 90% do total das
horas. Máis información no teléfono
988 477 100 Ext. 23 ou a través do co-
rreo omix_ribadavia@yahoo.com.

AXUDAS SOCIOASISTENCIAIS
A Fundación Barrié dispón de axudas
para entidades galegas sen ánimo de
lucro que desenvolvan programas ou
servizos especializados de atención ou
rehabilitación de persoas maiores con
dependencia ou afectadas por doenzas

neurodexenerativas en calquera idade.
O prazo de solicitude remata o 31 de
marzo e as bases poden consultarse en
www.fbarrie.org. Ademais esta funda-
ción realiza, durante todo o ano, en co-
laboración coa Vicepresidencia da
Igualdade e do Benestar da Xunta de
Galiza, un Programa de apoio social
para familias con persoas maiores de-
pendentes ao seu cargo, co obxecto de
facilitar un apoio complementario á fa-
milia e descanso para o coidador habi-
tual. Máis información no teléfono 900
333 666.

FESTIVAL CABARÉ 06
Como actividade previa a esta activi-
dade, que se celebra en OLEIROS entre
o 20 e 25 de febreiro, na semana ante-
rior, de luns a venres, de 16 a 20 h, vai-
se impartir un obradoiro formativo pa-
ra actores, bailaríns e xente interesada
no mundo do cabaré, no que se van
abordar aspectos técnicos, escénicos,
coreográficos, interpretativos, de
atrezzo ou históricos, na última planta
da Casa da Cultura de Perillo. Ao re-
mate do obradoiro, o alumnado partici-
pante terá a oportunidade de amosar
algún dos aspectos traballados nun dos
espectáculos do festival. O aforo soli-
citado é un mínimo de 10 e un máximo
de 15 persoas, e o prezo de matrícula
de 60 euros, que pode formalizarse no
teléfono 666 014 494 ou no enderezo
electrónico info@terceirope.com.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE PESCA E ASUNTOS
MARÍTIMOS

Convócanse axudas económicas para a realización
de formación práctica en empresas destinadas a
alumnos de patrón costeiro polivalente e ciclos
formativos de grao medio e superior de formación
profesional específica en centros dependentes des-
ta consellaría. Serán requisitos indispensábeis pa-
ra solicitar esta axuda: que os solicitantes estean
matriculados na ensinanzas de patrón costeiro po-

livalente ou ciclos formativos de formación profe-
sional específica en centros da Consellería de Pes-
ca e Asuntos Marítimos e cumpran os requisitos
esixidos neste artigo; que as solicitudes do alum-
nado se formalicen no modelo de impreso que fi-
gura no anexo da orde, que estean asinadas polo
interesado e teñan o visto e prace do director do
centro conforme reúnen todos os requisitos; ter
aprobados todos os módulos profesionais. Toda a
información referida a esta orde está recollida no
DOG do luns 23 de xaneiro de 2006.♦

D.O.G.D.O.G.

En VIGO
Urbanitas é

unha das
mostras do

MARCO
na que

participan
trinta novos

creadores
galegos.

Á dereita,
unha obra
de Pancho

Lapeña.

Isabel
Muñoz colga
as súas
fotos no
Auditorio de
Galicia en
SANTIAGO.
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dirixida por Ana Diosdado
e protagonizada por Blanca
Marsillach e Juan Gea, o
vindeiro venres 17 e sábado
18 ás 21 h. no Principal.

SanxenxoSanxenxo
■ TEATRO

POR UN MILLÓN
DE DÓLARES
A compañía Bucanero &
Eme2 Producións estará
no Pazo Emilia Pardo Ba-
zán con esta peza o vindei-
ro sábado 18.

VVigoigo
■ EXPOSICIÓNS

UN LUGAR COMÚN
As obras de Amando Gon-
zález expóñense na galería
María Prego até o sábado
25 de febreiro.

9X9
Colectiva de pintura, grava-
do, debuxo, escultura e fo-
tografía que podemos visi-
tar na Casa das Artes até o
domingo 26 de febreiro.

URBANITAS
O MARCO presenta a inte-
resante mostra Actitudes
urbanas da arte galega ac-
tual que podemos ollar na
sala da Planta Baixa. Como
complemento desta mostra
temos Videourbanitas no
Espazo Anexo.

JOSÉ C. RIVAS SEBE
Até o luns 13 o pintor presen-
ta na Casa da Xuventude a
mostra Testemuñas de soños.

XAVIER CORREA
CORREDOIRA
A galería PM8 acolle a obra
do pintor até este sábado 11
de febreiro.

SIMÓN PACHECO
O artista amosa as súas fo-
tografías e obra audiovisual
na galería Bacelos.

O MOMENTO
SUSPENDIDO
Até o 7 de maio, a sala do
1º andar do MARCO pre-
senta esta mostra perten-
centes á prestixiosa Colec-
ción H&F. Uha escolma de
pinturas, fotografías, víde-
os, instalacións e esculturas

de 20 artistas internacionais

ALEJANDRO
CURUJEIRA
Este fillo de emigrantes ga-
legos, considerado como un
dos grandes valores da arte
actual arxentina, expón na
sala I so C.S. Caixanova até
o 26 de febreiro.

ASIA
Podemos visitar esta retros-
pectiva de pezas perten-
centes ás coleccións do Mu-
seo Nacional de Artes Deco-
rativas até o domingo 19 de
febreiro no C.C. Caixanova.

MOÏSE DIKOFF
Esta mostra de escultura e
pintura podémola ollar no
C.S. Caixanova até este do-
mingo 12 de febreiro.

XULIO VERNE
Podemos visitar no Museo
do Mar até este domingo 12
de febreiro a mostra Unha
viaxe pola Galiza extraor-
dinaria.

■ MÚSICA

TELESIEN
A Iguana Club acolle o
concerto desta nova prome-
sa do metal no Estado, que
presenta o seu novo álbum
The blind carpenter, o vin-
deiro sábado 18.

TRANSILVANIANS
A banda local formada a fi-
nais de 2004 con membros
procedentes de grupos como
Frangos, Skarnio, Siniestro
Total, Resentidos ou Skacha,
amósanos en directo este xo-
ves 9 ás 22 h. no club La Fá-
brica de Chocolate a súa
mestura de ska, early reggae e
rocksteady, cun toque persoal
e terrorífico. O sábado 11 po-
deremos escoitar, ás 22,30, o
power pop punk de Meu,
cuarteto galego que presenta
en directo What´s Up.

■ TEATRO

SAPRISTI
Este sábado 11 podemos
gozar, no Auditorio Munici-
pal, coa representación de
Unha merenda de Alicias.

DIARIAMENTE
Berrobambán presenta este
espectáculo infantil para
crianzas de 4 a 6 anos, de
grande repercusión no circuí-
to internacional, dirixido por
Paula Carballeira, este do-
mingo 12 no C.C. Caixanova.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

ADOLFO BARCIA
O Auditorio Municipal
amosa, até o luns 13 de fe-
breiro, o traballo deste fotó-
grafo, xunto co de Eusebio
Ribeiro e Débora Yáñez.

VViveiriveiroo
■ TEATRO

FARSA DE BULULÚ
O Teatro do Morcego que-

re facerlle unha homenaxe
ao insigne poeta e escritor
Manuel María coa repre-
sentación desta súa peza o
este sábado 11 no teatro
Pastor Díaz.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

MUSEU SERRALVES
O Museu de Arte Contem-

poránea de Serralves orga-
niza visitas orientadas ás
exposicións (sábados ás 17
e 18 h. e domingos ás 12 e
13) que permite o encadra-
mento e contextualización

das mesmas; visitas orien-
tadas aos espazos arquitec-
tónicos (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 guiadas ao
parque (domingos ás 11 e
12 h.), posibilitando o reco-
ñecemento do seu valor
paisaxístico, ecolóxico e
estético. Para as dúas pri-
meiras precísase o billete
de entrada ao museu e para
a última o de entrada ao
parque.

■ TEATRO

SUCATA SISTERS
Inspirada nos melodramas
do s. XIX, nas películas
mudas e nas baladas
country, é de un humor te-
rribelmente negro. O con-
fronto do urbano e o rural,
do feminino e do masculi-
no, do civilizado e do pri-
mitivo, deixa un expectácu-
lo que asusta e entretén. O
xoves 17 e venres 17 no te-
atro Helena Sá e Costa ás
21,30 producida polo Tea-
tro Regional da Serra de
Montemuro, dirixida por
Graeme Pulleyn e interpre-
tada por Susana Branco,
Paulo Duarte, Miguel So-
pas e Tanya Ruivo.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

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

POLAQIA
www.redegalega.org/polaqia

Páxina electrónica dedicada á promoción
da banda deseñada, en concreto os cómic
“Barsowia”. O sitio recolle información so-
bre cada número da revista e inclúe as súas
portadas, sumarios e o índice de autores.♦
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■ Ofrécese home de 57 anos para
coidar casas ou fincas na zona de
Vigo ou arredores, todo o ano e ta-
mén por temporada. Preguntar por
Miguel no teléfono 629 905 525.

■ Alúgase casa de 180 m2 máis ga-
raxe en Dorneda (Oleiros) por 650
euros. Máis información no teléfono
981 614 348.

■ Asociación de percusionistas e tam-
borileir@s (APERTA) convídate a que
participes na súa comparsa de En-
troido de Vigo. Aulas gratuítas dos rit-
mos brasileiros, aportamos instrumentos
e vestimenta. Chamar ao 676 863 910.

■ Traspásase local en Pontevedra
a pleno rendememto (é un bazar de
regalos, caramelos, floristaría...). As
persoas interesadas poden chamar
ao telf. 886 208 703.

■ 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, ta-
mén, fago limpeza de casas. Telf.
666 627 459.

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

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

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

■ Véndese carriño para xemelgos Ja-
né 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 responsá-
beis e activas para traballar 3 horas
diarias na zona da Barbanza e nos
arredores de Santiago. Telf. 981 822
786, 675 521 700.

■ Pensos e cereais de produción
ecolóxica, certificados polo Consello
Regulador da Agricultura Ecolóxica de
Galiza (CRAEGA), libres de transxéni-
cos, correctores, antibióticos e insecti-
cidas, e producidos na Galiza. Apoia o
desenvolvemento sostíbel no rural ao
tempo que produces alimentos sans.
Telf. 676 863 910 / 637 913 642.

■ A Liga Nacional de Billarda (LNB)
ten en marcha a Superliga, polo Va-
ral (www.ovaral.blogspot.com) podes
seguir toda a actualidade dista com-
petición e se queres que un torneo
LNB se dispute na túa vila, parroquia
ou cidade, escribe a ovaral@hot-
mail.com. Outro deporte é posíbel.

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

■ Véndese Lancia Delta do 1994 en
Santiago, con poucos quilómetros,
deportivo e de cor vermella. Chamar
ao 628 695 839.

■ Precísase perruqueira con expe-
riencia para A Coruña. Posto de tra-
ballo estábel. Soldo fixo máis comi-
sións. Telf. 638 717 084.

■ Urxe vender, por problemas, pre-
cioso e orixinal apartamento en Mon-
dariz Balneario, amoblado, 60 m2, 2
dormitorios, baño, salón-cociña, cale-

facción, chans e teitos forrados de ma-
deira, abufardado, duplas e grandes
xanelas, vistas ao ceo desde toda a
casa e desde as camas, decorado es-
tilo 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 electrodo-
mésticos, preferibelmente na zona
de San Caetano. Interesados,
chamar ao 921 472 041.
■ Merco apartamento dunha habita-
ción en Vigo, prezo máximo 100.000
euros. Chamar polas tardes ao telf. 886
111 201 ou en berta@mundo-r.com.

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

■ Psicólogo, con ampla experiencia
na Arxentina, oferta primeira entre-
vista de balde (citando a A Nosa Te-
rra). Consultas especializadas en fa-
milia, emigración e violencia. Citas
na Coruña 981 134 144. Organiza-
ción de grupos de axuda e obradoi-
ros en calquera localidade da Galiza.

■ Oferécense mozas para limpeza
de casas, apartamentos, garaxes e pi-
sos en Vigo. Telf. 686 811 460.

■ Os defensores do galego no Bier-
zo seguimos resistindo. Apóianos
solidariamente e visítanos en www.fa-
laceibe.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 fo-
restais, xardinaría ou calquera outro

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Aínda poden aproveitar esta voandeira os que andan a pedir fir-
mas contra o estatuto catalán no século XXI. Este panfleto circulou
en plena II República e a súa mensaxe máis que semella idéntica
á que move hoxe a Mariano Rajoy e tantos outros que coidan que
desde un boicot a Catalunya poden reverdecer os loureiros daquel
imperio que perderan en 1898.♦

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste

Alberto
Corujeira

mostra os
seus cadros

no C.S.
Caixanova

de VIGO.
Á dereita,
pormenor

dunha das
obras.



Nº

Nº 1.210
Do 9 ao 15
de febreiro
do 2006 Durante unha visita a

Xerusalen, Maragall e
Carod Rovira atopa-

ron unha tenda na que vendí-
an coroas de espiñas. Carod
puxo unha na cabeza por
broma e Maragall tirou unha

foto. Era un acto persoal pe-
ro houbo quen o presenciou,
soubose en España e as críti-
cas saltaron aos medios polo
que se consideraba un des-
prezo inaceptábel á relixión.
Medio país insultou a Mara-

gall e sobre todo a Carod.
Outros calaron e case nin-
guén os defendeu. Os dous
tiveron que pedir disculpas.
Onde estaban daquela os que
agora defenden as caricatu-
ras burlescas de Mahoma?♦
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Agravios
XOSÉ A. GACIÑO

Esta marea interna-
cional de protestas,
posta en pé polo radi-

calismo musulmán en de-
fensa da intimidade do seu
profeta Mahoma (persona-
xe discreto onde os haxa
porque deixou establecido
que non se lle practicara o
culto á personalidade coa
reprodución da súa figura),
non sei se non rematará por
crear agravios comparati-
vos. En España, sen ir máis
lonxe, onde son varios os
personaxes políticos, sobre
todo os que se moven nun
amplo abano de posicións
de esquerdas, e mesmo de
centro-esquerda, que so-
portan moitas máis vexa-
cións mediáticas que as vi-
ñetas do Jyllands Posten
sen que lles quede máis sa-
ída que resignarse ou acu-
dir aos tribunais, que é o
mesmo que resignarse pero
con máis papeleo.

Certo que non é o mes-
mo pertencer a un dos co-
lectivos máis desprestixia-
dos nos nosos inquéritos
que ser a referencia ins-
piradora dunha doutrina
que, entre outras cousas,
solapa a política coa reli-
xión, mestura a lei coa li-
turxia e esconde as mulle-
res entre velos e discrimi-
nacións. Máis ou menos o
que facían, non hai tanto
tempo, outras doutrinas de
inspiracións parecidas, ás
que aínda, en xeral, garda-
mos un respeto por aquelo
de que forman parte da no-
sa cultura, por moito que,
de cando en vez haxa al-
gún intento crítico, desmi-
tificador ou burlón, como
para probar ate onde
aguantan, pero nunca se
lles colle relaxados, sem-
pre teñen a defensa firme e
probe, por exemplo, do
humorista andaluz que se
lle ocorra ter unha palabra
de máis coa Virxe do Ro-
cío ou coa Macarena. 

De todos os xeitos, xa
nos conformaríamos con
que as mobilizacións isla-
mistas foran só unha ad-
vertencia, a xeito de pre-
sión para que a ningún de-
buxante occidental se lle
volva ocorrer poñerlle cara
ao profeta. O problema é
que esta protesta, aparente-
mente tan desmesurada, é
máis ben o resultado dunha
acumulación de agravios,
nos que se mesturan os fac-
tores relixiosos e culturais
cun grande sentimento de
frustración no que a Occi-
dente lle toca unha parte
importante de responsabi-
lidade, sobre todo por ter
contribuído, co apoio ás
oligarquías máis retrógra-
das e aos movementos
máis fanáticos, a afogar as
posibilidades de alternati-
vas laicas e modernizado-
ras. E para compensar es-
tes agravios fan falta algo
máis cas disculpas do pri-
meiro ministro danés.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
En novembro, Beatriz Fernán-
dez Arxibai comezou a cumpri-
mentar en galego os trámites
para poder casar e até finais de
febreiro non os terá listos por-
que nin os funcionarios nin a ad-
ministración llo puxeron fácil.

Así que casar en galego é un
calvario.

Un calvario non, máis ben na
Galiza, un viacrucis.

Pensaba que só había que
cubrir un papel.

É o lóxico. Hai unha instan-
cia que debería estar como míni-
mo nas dúas linguas oficiais pe-
ro que non inclúe o galego. O
que eu quería e quero é facer to-
da a tramitación en galego, non
só que quen me case fale galego
na cerimonia.

Logo cantos documentos
hai que encher?

Moi poucos, é cuestión duns
formularios e da tramitación. A
funcionaria non o entendeu até a
terceira vez.

Claro, ao falarlle en galego,
ela non a entendía.

Máis ben, sabía o que quería-
mos pero puxo todas as trabas po-
síbeis, cando sabe que hai dúas lin-
guas oficiais e que eu teño dereito
a desenvolverme na que queira.

Os funcionarios tamén.
Os funcionarios teñen derei-

tos lingüísticos fóra do mostra-
dor. Cando están dentro, teñen
que atender á cidadanía e garan-
tir o cumprimento dos seus de-
reitos. Que a tramitación estea en
galego é o meu dereito.

Vostedes podían encargarse
de traducir todo. Así lle aforra-
ban os cartos ao Estado.

As instancias son uns fomula-
rios que hai que cumprimentar
con nome, apelidos e ese tipo de

datos. A primeira vez que fun ao
xulgado de Pontevedra, déronme
a instancia en castelán. Cando
volvín a por unha en galego, non
había: podía baixala de internet.
Cando por fin a tiven, comezaron
os problemas. O libro de inscri-
ción tamén estaba só en castelán e
dixéronme que até que non se re-
matase, nada –e iso que estaba ao
principio. Esixín o libro en gale-
go. Cando comezaron a facer os
trámites documentais, vin que se-

guían co castelán. Insistín e rachá-
ronme os documentos na cara e
dixéronme que volvese nunha se-
mana, pero ao final o conseguín.

Ve como é moi fácil.
Aínda non rematou todo, en

febreiro conto con que chegue o
libro en galego, pero o problema
é a actitude hostil. É incríbel que
en 2006 esteamos con iso. De to-
dos xeitos, no xulgado dixéron-
me que a partir de agora haberá
documentos en galego.

Teña en conta que o galego
é unha lingua nova, da que
ninguén escoitou falar.

Si, unha lingua do século do-
ce ou trece...

Tamén, que teimuda, xa de
casar, que importa o idioma!

Entón, que fagan todos os
trámites en galego. Aos que ca-
san en castelán supoño que non
lles importará.

A todo isto, casaron polo ci-
vil ou polo criminal?

Polo criminal?
Si, pola Igrexa.
Non, casamos polo civil.
Sabe se a Igrexa ten a docu-

mentación en galego?
Dependerá dos párrocos, non

o sei.
En todo caso, sempre podí-

an ir ao concello. Os concellei-
ros alerxia ao galego non teñen.

Casamos no concello. Aí non
hai problema, está todo en gale-
go desde hai tempo. O malo é
que na Administración de Xusti-
za ou en Facenda, por exemplo,
todo está en castelán e moitas
veces o galego depende da von-
tade e da actitude das persoas,
non dunha obriga legal.

Outra posibilidade era ir a
Las Vegas e casar vestidos de
Elvis e de Escarlata O Hara.
Alí non piden case papeis.

Seguro que en Las Vegas é
máis doado casar en galego que
na Galiza.

En calquera caso, despois
se se divorcian, esixirán que
toda a documentación estea en
galego?

Espero que non ocorra, pero
seguro que hai xente que quer di-
vorciarse e que tamén desexa
que a documentación estea en
galego. De todos xeitos, animo a
todos a que esixan o uso do gale-
go na tramitación para casar.♦
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