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Por que fuxe

Paco Vázquez

■ Apoiado por Bono,

■ As enquisas indicaban

perdeu o pulso por
situarse como Ministro

a perda da alcaldía
■ O Fiscal xeral

■ Zapatero quería

demandou un informe
sobre as súas
actividades
empresariais

alonxalo da FEMP
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A FUXIDA DE FRANCISCO VÁZQUEZ COMO EMBAIXADOR
do Reino de España ante o Estado Vaticano é, ante todo, unha operación política propiciada por Rodríguez Zapatero e Xosé Blanco. Tratase de adecuar as estruturas do poder socialista aos novos tempos dun
Estado plurinacional como defende o presidente do Goberno español.
Vázquez non só facía pinza con José Bono e Rodríguez Ibarra, senón
que utilizaba a presidencia da FEMP para oporse á política da dirección socialista. A baixada na aceptación social, que lle farían perder a
alcaldía, a perda do pulso interno por situarse como ministro e as denuncias por comechura, propiciarían a fuxida do alcalde coruñés cara
o Estado Vaticano, perdendo a súa inmunidade parlamentaria. O Fiscal Xeral do Estado demandou un informe sobre as súas relacións empresariais que poden encausalo. Ábrese así unha nova etapa na política galega, sobre todo para un PSdG-PSOE que viviu desde 1985 refén do vazquismo, que se caracterizou polo enfrontamento norte-sur e
a submisión aos designios de Madrid. Pérez Touriño ten a oportunidade de aplicar a política coa que foi elixido secretario xeral no congreso socialista, enfrontada ás teses de Vázquez, deixando de ser refén do vazquismo como poder político e tamén económico. O novo
Estatuto aparece moito máis doado de consensuar, sen atrancos nas rodas motrices, e as relacións entre nacionalistas e socialistas máis fáciles. O nacionalismo ten, ademais, a oportunidade de recuperar a alcaldía da Coruña se é capaz de transmitir o discurso axeitado.♦

Nova agresión a
un concelleiro do
BNG no Val Miñor

CASAS BARATAS
Antón Riveiro Coello

(Páx. 11)

Zapatero aposta
pola negociación
con ETA
(Páx. 19)

José Afonso
na memoria
(Páx. 24)

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.

Nº 1.211 ● Do 16 ao 22 de febreiro do 2006 ● Ano XXIX

A súa verdadeira aposta era ser ministro nunha próxima
remodelación de Goberno

A ‘diplomática’ saída de Francisco Vázquez
AFONSO EIRÉ - PERFECTO CONDE

Francisco Vázquez vese na obriga de deixar a alcaldía da Coruña logo de 23 anos. O descenso do apoio social,
as denuncias de corrupción realizadas polo xornal La Opinión e, sobre todo, a disputa interna no PSOE, lévano como embaixador ante o Estado Vaticano. Posto que presentan como un premio cando o que verdadeiramente quería Vázquez era ser ministro. O fiscal xeral pediu un informe das actividades do alcalde coruñés.
O nomeamento de Francisco
Vázquez como embaixador ante
o Estado Vaticano podemos adobialo con toda caste de literatura,
comezando por que pertencía a
unha promoción dos Maristas da
Coruña alcumada “premonitoriamente” Vaticano II. E rematando
coa versión oficial de que é electo, se temos que crer algunhas
crónicas tamén interviu o Espírito Santo, é providente para amañar as relacións que o Estado español ten coas xerarquías da
Igrexa Católica.
Pero todo é moito máis prosaico do que Francisco Vázquez
lle contou ao xornal La Voz de
Galicia nas dúas horas que estivo o xoves nove de febreiro na
redacción para darlle conta da
exclusiva e, mesmo, da referencia ao nomeamento realizada polo presidente do Goberno español, Rodríguez Zapatero, ao rematar o Consello de Ministros.
A marcha de Francisco Vázquez forma parte dunha operación
política de Rodríguez Zapatero para adecuar as estruturas aos novos
tempos que se aveciñan: reformas
estatutarias, alianza cos nacionalistas, negociación con ETA...
Nesta situación, Francisco
Vázquez era un incordio, non
tanto como alcalde da Coruña,
aínda que tamén, para o proceso
galego, senón como Presidente
da Federación Española de Municipios e Provincias.
Desde este posto, no que tiña
importantes pactos co PP, Vázquez estaba a realizar unha pinza
co ministro José Bono e o presidente estremeño Rodríguez Ibarra contra a política impulsada
por Rodríguez Zapatero, senlleiramente na reforma do Estado.
Esta política tiña un dos puntos
principais de confrontación na
reforma do Estatuto catalán, indo
dirixida, principalmente, contra
Pasqual Maragall, o presidente

Emilio Pérez Touriño e Francisco Vázquez.

da Generalitat. Pero tamén a dificultar as relacións entre PSOE e
PSC. Propoñían, entre outras
medidas, que o PSOE rachase co
PSC e se presentase como tal en
Catalunya. Así nolo explica un
destacado dirixente socialista.
Dentro desta política de oposición de José Bono e Francisco
Vázquez, o alcalde coruñés forza,
como presidente da FEMP, a súa
presenza na reunión de Rodríguez
Zapatero cos presidentes das comunidades autónomas socialistas.
Este feito, e a intervención de
Francisco Vázquez, contraria ás
teses do presidente español, fixo
que Rodríguez Zapatero se enfadase co “vixía da españolidade”.
Sería nestes días cando o presidente español deseña con Xosé
Blanco un plan para apartar a
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Vázquez da presidencia da FEMP
e, polo tanto, da alcaldía coruñesa.
O secretario de organización,
Xosé Blanco, xa tiña algún terreo
andado para presionar a Vázquez.
Encarga unha enquisa na Coruña
para comprobar a súa aceptación
social. O traballo realízase entre o
15 de decembro e o 15 de xaneiro.
Os resultados semellan ser
concluíntes: Francisco Vázquez
perdería a maioría absoluta. Como moito conseguiría 11 concelleiros. O BNG mantería as súas
posicións e o PP aumentaría.
No PSOE dan por perdida non
só a alcaldía senón tamén a Deputación coruñesa. Saben que os nacionalistas non van apoiar a Vázquez e tamén que Vázquez non vai
querer gobernar cos nacionalistas.
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Ser ministro
Pero as apetencias políticas de
Francisco Vázquez ían por outro
lado. Pretendía ser ministro do
Goberno español. Esta foi a batalla que deu, apoiado por José Bo-

X.R. Pousa, X.A.
Gaciño, Fran Alonso, Manuel Cidrás.

ÚLTIMA PÁXINA:

Continúa na páxina seguinte

Redacción e Administración:

Príncipe 22, baixo. 36202 Vigo.
Apartado 1371. 36200 Vigo

Fotografía:

Andrés Panaro, Xosé Marra.
Ilustración:

Edición Electrónica:

www.anosaterra.com

Xosé Lois, Pepe Carreiro, Calros Silvar,
Gonzalo Vilas, Suso Sanmartín,
Ana Pillado Vega, Hermo, Garrincha,
Uxía e Brais, Roi Cagiao.

Teléfonos:
REDACCIÓN:

Xefe de Publicidade:

CORREO ELECTRÓNICO:

Carlos Martínez Muñoz
publicidade@anosaterra.com

ADMINISTRACIÓN, SUBSCRICIÓNS

SEMANA:

Xesús Vaamonde Cid.

Cando negociaban o pacto de
goberno entre o PSdG-PSOE e
BNG, as súas declaracións contrarias ao acordo fixéranlle declarar a Emilio Pérez Touriño:
“Francisco Vázquez colocouse
nunha situación límite incompatíbel coa militancia do PSdG”.
Máis dunha vez, desde a dirección socialista galega facíanlle
chegar as queixas a Madrid. Pero
semellaba ter todo o apoio, sobre
todo de Xosé Blanco. Un Blanco
que hai só doce días, cando a operación de relevo xa estaba en
marcha, declaraba que o único aspirante socialista que se imaxinaba para a alcaldía da Coruña non
era outro que Francisco Vázquez.
Pero ese mesmo día Vázquez
ofrecíase a estar onde “me necesite o seu partido”. Esquecía o discurso de meses anteriores onde
confirmaba que optaría ao séptimo mandato porque “nos dous
anos desta lexislatura non me dá
tempo a facer todo o que teño que
facer e creo que aínda son útil”.
Ese día, na entrevista con
Xosé Blanco, Vázquez rendíase
e aceptaba definitivamente a súa
marcha como embaixador ante o
Estado Vaticano. Semellaba que
se cumprían os seus agoiros.
Nun tempo expresara publicamente os seus deseños de ser
embaixador ante a denominada
Santa Sede. “Zapatero, detrás
desa imaxe de “Bambi” é un político implacábel, Blanco, xa o
coñeces, é un executor certeiro.
Xa todo estaba en marcha”, coméntanos un membro da dirección socialista.

Xefa de Administración:

986 433 886 - 222 405.
Fax 986 223 101.
info@anosaterra.com
E

PUBLICIDADE:

986 433 830*

Blanca Costas

Imprenta:

Subscricións:

Depósito Legal:

Lola Fernández Puga
subscripcions@anosaterra.com

ISSN:

E.C. C-3 1958.
C-963-1977 .

0213-3105.

Nº 1.211 ● Do 16 ao 22 de febreiro do 2006 ● Ano XXIX

Vén da páxina anterior

no. Non era nova a apetencia. En
1984 afirmaba que pretendía realizar unha carreira ao estilo de
Pierre Maurois, que era alcalde
da sua vila e ministro nun goberno de Miterrand.
Pero nesta ocasión, Bono estaba a dar unha batalla política
dentro do Goberno de Zapatero.
Pretendía provocar unha crise e
unha remodelación que deixara
fora a ministros importantes como De la Vega, Moratinos e, por
suposto, José Montilla, secretario xeral do PSC. Bono pasaría a
Vicepresidente Primeiro e Francisco Vázquez ocuparía o seu
cargo en Defensa. Apoiábanse en
que as enquisas ían de mal en peor para Zapatero e que había que
dar un xiro na política.
Non só era un cambio total
de política, liquidando as liñas
básicas que levaron a Zapatero á
Moncloa, senón unha “verdadeira OPA” ao presidente, afirman
fontes socialistas de Madrid.
A batalla gañouna Zapatero.
Chaves, como presidente do
PSOE, apoiou ao secretario xeral, Ibarra repregou velas e Zapatero conseguiu un pacto con
CiU, deixando a un lado a ERC.
Na dirección socialista, moitos
contentáronse con este cambio.
Francisco Vázquez perdía a
súa batalla por xogar un papel na
política estatal a imaxe de Casa-

imaxe da que puxera en marcha
cando todos os medios madrileños anunciaran que Vázquez era
o favorito para suceder a Felipe
González.
La Voz de Galicia anunciaba
unha remodelación de Goberno
que aínda non ten visos de facerse
realidade. Poucos días despois, no
mesmo xornal, aparecía unha enquisa na que Francisco Vázquez
aparecía como o político galego
mellor valorado. Semellaba un arco de triunfo para a súa saída.

GONZALO

Coa Xustiza nos calcañares

res Quiroga. O seu gabinete de
comunicación instalado en Ma-

drid non puido sequera despregar a campaña propagandística a

Os problemas no Vaticano
Vázquez vai ter un palacio na
praza de España de Roma e
pretende montar alí unha especie de Corte, pero vai perder
a inmunidade parlamentaria.
Tamén muda un cargo electo
por un designado que, polo
tanto, pode ser revocado.
Os problemas para Francisco Vázquez no seu novo
posto van ser moitos. En primeiro lugar, constatar que,
contrariamente ao publicado
pola propaganda oficial vazquista, non vai ser o representante do Goberno español ante
a Igrexa Católica, senón o embaixador do Reino de España
ante o Estado Vaticano.
Polo tanto, ten que defender os intereses do Estado
español incluídos os dos que
non se consideran católicos,
pois as crenzas pertencen ao
ámbito persoal, e daquela a
confesionalidade de Vázquez
pode ser un atranco máis que
unha virtude.
Un atranco se ollamos como os socialistas optan por
unha política do Estado laicis-

Teresa Fernández de la Vega.

ta coa redución do estipendio
que o Estado lle cede á Igrexa
Católica e a renovación dos
acordos co Vaticano.
Francisco Vázquez ten en
contra súa, pola política que
mantivo até de agora, á vicepresidenta Fernández de la Vega, que é quen leva as relacións coa Conferencia Episcopal. Os seus enfrontamentos
veñen de lonxe, como os que
mantén coas distintas comisións de mulleres do PSOE.
O outro grande inimigo de

VÁZQUEZ NO VATICANO

Vázquez e Bono é o Ministro
de Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, de quen vai depender o alcalde coruñés. En
contra ten tamén á grande
maioría do corpo diplomático,
que poñen de manifesto que
“o xeito de facer política de
Vázquez, baseado na incontinencia verbal, é todo menos
un exemplo da diplomacia”.
Un ex embaixador no Vaticano dicíanos que, a postura
de Vázquez próxima ao Opus
Deis non o vai axudar, como
pensa, “pero equivócase,
ademais, se cree que estamos
nos tempos nos que Fraga escapou a Londres para facer
declaracións
aperturistas.
Vázquez é un bocazas e, á
mínima metedura de pata,
unha interpelación de calquera grupo no Congreso
vaille servir a Zapatero como
excusa para cesalo”.
Son, sen dúbida, interpretacións moi distintas ás do
posto “predestinado” que nos
quixeron vender como a saída
perfecta para Vázquez.♦

ROI CAGIAO

Pero Francisco Vázquez fuxe cara o Vaticano coa xustiza nos
calcañares, tendo que deixar a inmunidade parlamentaria que lle
daba o seu posto de senador ou a
máis blindada que conseguiría
como ministro, asegurándose a
defensa do Goberno do Estado.
“As denuncias das irregularidades non tiveron máis influencia que a necesaria”, declaraba o conselleiro da Presidencia, Méndez Romeu sobre a
marcha apurada de Vázquez.
Cada un pode interpretar estas
palabras ao seu xeito.
Pero existen dados até de
agora descoñecidos que A Nosa
Terra pode adiantar en exclusiva. O fiscal xeral do Estado,
Cándido Conde Pumpido, reclamou do fiscal xeral de Galiza,

Carlos Varela un informe sobre
as actividades empresariais de
Francisco Vázquez.
Este é o detonante que necesita Vázquez para marchar ao Vaticano todo apurado. Desde o
PSOE afirman que pode existir
materia penal nas actividades de
Francisco Vázquez e a súa familia nos negocios de minicentrais e
parques eólicos. Tamén consideran que o escándalo da merca da
súa casa lle supuxo unha importante perda de valoración social.
As denuncias que realizaron
o xornal La Opinión e A Nosa
Terra, sen que rebotasen noutros
medios de comunicación, agás a
Ser, ían continuar contra Francisco Vázquez. A dirección socialista era coñecedora de que La
Opinión tiña no seu poder “documentos para demoler a Francisco Vázquez cun escándalo cada mes até que chegasen as eleccións municipais”, coméntanos
fontes da dirección socialista.
“Se encausan a algún colaborador de Vázquez, a morralla vai
esparexerse por toda a capital.
Algún importante cargo coruñés
xa non é capaz hoxe de aturar a
presión e tenta desmarcarse de
Vázquez cavando unha gabia”.
Se cadra non todo era, como se
xustificaba o alcalde coruñés ante
as críticas dos nacionalistas “o que
pasa é que os do Bloque non aturan que eu sexa millonario”.♦

Losada quere forzar
a súa elección como
candidato do PSOE
A saída de Francisco Vázquez
da alcaldía coruñesa é cualificada por dirixentes socialistas como “unha voadura controlada”.
Recoñecen que “todo pode saltar polos aires se apertan a algúns dirixentes, que non van ter
máis remedio que falar para salvarse”. Entre estas persoas citan
ao presidente da Deputación
Salvador Fernández Moreda.
Primeiramente a medida
adoptada por Rodríguez Zapatero deixa a Francisco Vázquez
sen inmunidade parlamentaria
cando moitos dirixentes socialistas apostan que as denuncias
van rematar no xulgado.
O que trata agora Vázquez
é de invalidar unha candidatura rupturista no concello da
Coruña que puidera, pactando
cos nacionalistas, ser perigosa
optando por levantar as alfombras. O BNG está pola labor,
pero non vai aparecer como un
aliado do PSOE, senón que
pretende acentuar o seu perfil
propio e puxar decididamente
por conseguir a alcaldía. Mesmo fontes dos socialistas pensan que, ao día de hoxe sería
posíbel que os nacionalistas
“se conseguen un bo candidato”, adiantasen aos socialistas.
Neste senso, sorprende que
Xavier Losada non só tentase
asegurarse o relevo de Francisco Vázquez na alcaldía para esta lexislatura, senón que convocase á executiva local para que
o ratificasen como o próximo
candidato. Candidatura que

proporá nos próximos días á
Asemblea Local do PSOE.
Hai quen define a Losada
como “unha especie de Arias
Navarro”. Pero a maioría coincide na Coruña que a súa tarefa
non lle vai ser fácil. Por unha
banda está a súa necesidade de
desmarcarse do herdo de Vázquez, se non quere verse envolto
no remuíño. Pola outra, están os
compromisos do alcalde Vázquez, que tamén son de Losada,
con determinados poderes fácticos, cada vez máis nerviosos.
Quedan temas pendentes como a Fábrica de Tabacos, a Fábrica de Armas, fachada marítima do Porto, o Porto Exterior...,
e outros moitos temas inconclusos. Ademais, fontes socialistas
coruñesas coinciden en afirmar
que Losada “non é precisamente
un cerebro privilixiado”.
Outra pregunta é se Touriño non vai aproveitar para seguir a construír “un partido
desde arriba, apoiándose nos
seus ex compañeiros do PC”.
No PSOE xa hai aposta sobre
quen será o candidato de Touriño. Anxo Guerreiro?, di algún brinquedo.
Sexa como fose, Touriño
está satisfeito. E o BNG tamén.
Só os críticos socialistas con
Vázquez prefiren non facer declaracións e celebrar a festa.
Será casualidade que Touriño
visite Vigo oficialmente como
presidente logo de anunciar a
súa marcha Vázquez?, pregúntanse entre rexoubas.♦

Nº 1.211 ● Do 16 ao 22 de febreiro do 2006 ● Ano XXIX

Vázquez o día da marcha. Á dereita, despedíndose de Xavier Losada, que o substituirá na alcaldía.
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A saga non fixo máis que comezar

As denuncias contra a familia Vázquez
Durante as últimas semanas, Paco Vázquez a penas disimulaba
que algo importante estaba a piques de pasar na súa vida. Sistemáticamente, respondía as peticións de entrevista que lle facían
xornalistas de varios medios de
comunicación estatais dicindo
sempre que non era o momento
de falar e adiaba unha resposta
definitiva para máis adiante. Persoas que frecuentaron os seus
derradeiros tempos como alcalde
da Coruña viron nel o comportamento de alguén que estaba desexando contar algo que non
acabou de contar nunca. Evidentemente, Vázquez gardaba un
secreto. Dise por aí que vas ser
ministro, díxolle hai pouco unha
desas persoas. Ministro non, pero algo vou ser, respondeu el.
Mentres tanto, o secretario
de organización e coordinación
do PSOE, José Blanco, contribuía a que aumentara o misterio
aludindo a unha determinada
conveniencia de que estivésemos atentos ao que aparecese
publicado no BOE, en clara referencia ao que finalmente aconteceu cando o presidente do goberno español, José Luís Rodríguez Zapatero, fixo saber que
Francisco Vázquez ía ser nomeado embaixador de España no
Vaticano. Durante aqueles días,
na contorna do presidente da
Xunta, Emilio Pérez Touriño, a
discreción foi absoluta sobre este asunto. En parte, porque case
ninguén sabía nada acerca do
que estapa a piques de estourar e

tamén debido a que os poucos
que sabían algo gardaron o secreto como se foran templarios.
Empresario
de minicentrais hidroeléctricas
Paralelamente, o xornal coruñés
La Opinión volveu publicar novas partes da vida e milagros do
alcalde que levaba 23 anos rexindo a vida municipal da Coruña. E agora as noticias empezaron a ser cada vez máis concretas. Sen que lle dera tempo a recuperarse do maltrago que supuxo para Francisco Vázquez a denuncia pública dos enredos empregados para convertirse en
propietario dunha casa no barrio
do Parrote, que foi comprada
por menos do que costaba a
mesma superficie habitábel en
pisos sociais e que val hoxe máis
de seis millóns de euros. Empezou a saberse que el, a súa muller, os seus dous fillos e o seu
amigo e presidente dos empresarios galegos, Antonio Fontenla,
andaban metidos até o pescozo
no negocio das minicentrais hidroeléctricas e na explotación da
enerxía eólica en Galiza.
Seguramente, todo isto non
tería a máis mínima importancia
se non fora porque Vázquez
ocultou as circunstancias empresarias propias e as da súa familia
dunha maneira que agora até pode resultar sospeitosa. Despois
de todo, a muller o e os fillos
dun alcalde poden adicarse aos
negocios que lles apeteza sem-

pre e cando non teñan que ver
coa actividade política e administrativa do seu familiar e non
se sabe polo de agora de ningún
proxecto de minicentral ou parque eólico a montar na praza de
María Pita, pero o ocultismo co
que se desenvolveu esta trama
de negocios da familia do alcalde da Coruña, feito que non é a
primeira vez que ocorre, desentoa abertamente coa transparencia e a solvencia política que ven
reclamando para os gobernantes
o actual presidente do goberno
español, que, aínda que algunha
vez poda parecer que non, pertenece ao mesmo partido que Vázquez.
Tal é o caso, como descubríu
La Opinión, da relación empresarial e económica que sostén
Paco Vázquez co empresario da
construcción e presidente da
Confederación Galega de Empresarios, Antonio Fontenla,
dende hai polo menos oito anos.
O 27 de maio de 1998, Fontenla
inscribíu no Rexistro Mercantil
da Coruña unha sociedade denominada Iglevaz que, curiosamente, coincide coas dúas primeiras sílabas do apelido da muller do alcalde, María do Carmo
de la Iglesia, e coa primeira do
apelido Vázquez.
Iglevaz aparece rexistrada
como empresa que se adica a administrar e xestionar todo tipo
de patrimonios mobiliarios ou
inmobiliarios, e foi administrada
por Antonio Fontenla dende a
súa fundación até o 18 de no-

vembro de 2002, data na que unha xunta extraordinaria da empresa, que tivo lugar na súa sede
social, Cantón Grande 6, A Coruña, acolleu a dimisión de Fontenla como administrador único,
que pasou a ser administrador
solidario con María do Carmo
de la Iglesia Illanes, casada en
réxime de bens gananciais con
Francisco Vázquez. Catro meses
despois, Antonio Fontenla vendeu todas as accións de Iglevaz á
familia Vázquez por unha compraventa que se formalizou mediante escritura otorgada o 12 de
xuño de 2002 polo notario madrileño Ignacio Martínez-Gil
Vich. A empresa pasou, pois, a
ser propiedade exclusiva de María do Carmo de la Iglesia Illana
e dos seus fillos Helena e Francisco Vázquez de la Iglesia. Ou
sexa, de Paco Vázquez, alcalde
da Coruña.
Palabras premonitorias
A muller de Vázquez e os seus
dous fillos, o 30 de xuño de
2003, aprobaron as contas correspondentes ao exercicio do
ano anterior recoñecendo un capital social de 3.005 euros, formado por 500 participacións de
6,01 euros cada unha. Poucos
días antes, según agora lembra
oportunamente La Opinión, o 18
de xuño de 2003, recén relixido
alcalde, Paco Vázquez pronunciou as seguintes palabras verbo
da compatibilidade que pode haber entre as actividadees política

e inmobiliaria: “É lícito sempre
que se faga con transparencia e
publicidade e quede constancia
nun rexistro público como ocorre en Estados Unidos e Gran
Bretaña. O demais é un exercicio de cinismo e hipocresía e
un gran erro deste país”.
Curiosas palabras, vistas
agora á luz de todo o que se vai
sabendo, porque Paco Vázquez
nunca informou publicamente
da trama empresarial que foi tecendo co seu amigo Antonio
Fontenla, un empresario ideolóxicamente preto do conservadurismo do PP e que non dubidou
en proclamar que “Francisco
Vázquez é o maior patrimonio
que ten A Coruña” cando o citado estaba en plena campaña pola súa reelección no ano 2002. A
frase, como se ve, pode rematar
dando moito xogo.
A través de Antonio Fontenla, amigo persoal de Vázquez co
que ten viaxado a varias partes
do mundo en compañía das respectivas mulleres, a familia do
próximo embaixador no Vaticano foise introducindo no negocio
da xeneración de enerxía mediante minicentrais hidroeléctricas instaladas en varios ríos de
Galiza. Servíndose da empresa
Iglevaz como sociedade instrumental, entraron no accionariado
de Hidroeléctrica del Arnoya
aproveitando a ampliación de capital que fixo esta empresa en
xullo de 1998 por valor de 3.005
euros. Pouco despois, outra ampliación na mesma empresa, por
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Vázquez. Luis Castro Valdivia
foi responsábel de Novas Xeneracións, a organización xuvenil
do Partido Popular.

valor de 240.404,8 euros, permitiulles aos Vázquez unha nova
inversión de 120.202,4 euros en
Hidroeléctrica del Arnoya, empresa na que pasaron a controlar
o 50 por cento do accionariado.
A outra metade ficou nas mans
da sociedade Desarrollo Energético de Galicia, participada por
Luis de Valdivia, S.L. e Gespifont, a empresa que xestiona o
patrimonio inmobiliario de Antonio Fontenla.
Así as cousas, Hidroleéctrica
del Arnoya, dende que está en
poder da familia Vázquez, recibiu concesións administrativas
da Xunta de Galiza, mentres estivo presidida por Manuel Fraga
Iribarne, para explotar tres minicentrais hidroeléctricas nos ríos
Corzán e Barcés e nun afluente
do Xallas nos seus cursos polos
concellos de Negreira, Outes e
Carral, provincia da Coruña.

O sacrificio de La Coruña

Oposición do mesmo PSOE
Mesmo se dá o caso de que, no
concello de Negreira, a instalación da minicentral do Xallas
contou cunha forte oposición do
PSdeG-PSOE e dos veciños
afectados, cando o presidente de
Augas de Galiza lle otorgou licenza, o 1 de agosto de 2001, a
Hidroeléctrica del Arnoya para
derivar 2.200 litros por segundo
do caudal do río Xallas, no seu
paso por Negreira, para seren
utilizados na xeneración de
5.000 kilowatios de enerxía eléctrica. Boa parte dos veciños das
aldeas da Devesa, do concello de
Negreira, e Insua, concello de
Serra de Outes, negáronse a vender as terras que lles afectou a
central, pero a empresa propiedade da familia do novo embaixador vaticanista logrou expropiarlles arredor de 6.000 metros
cadrados de terreo pagándolles
prezos que consideraron inxustos. Daquela, o PSOE de Negreira considerou que non estaba
xustificado explotar un recurso
natural que é de todos porque os
beneficios para os veciños serán
irrisorios, comparados cos gaños
da empresa explotadora, e acusaron o alcalde de Negreira, Xosé
Blanco Pazos, do PP, de velar
unicamente polos intereses da
Xunta e das súas empresa amigas, no canto de defender os veciños do seu pobo. Tamén foron
denunciados os destragos causados nas infraestructuras da zona
e no contorno do río Xallas, á

Antonio Fontenla, presidente dos empresarios e socio da familia de Francisco Vázquez en varios negocios.

beira do que se cortaron numerosas árbores e se instalaron tubos
de un metro de diámetro, sobre
bases de formigón, ao longo de
tres kilómetros. Cando houbo
cambio de goberno na Xunta, os
novos responsábeis de Medio
Ambiente tiveron que tirarlle das
orellas á empresa.
Parques eólicos
e cuñados na Xunta
Pero non se limita ás minicentrais hidroeléctricas a actividade
empresarial da familia de Francisco Vázquez. A súa empresa
Hidroeléctrica del Arnoya, no
penúltimo consello da Xunta
que presidiu Manuel Fraga e que
tivo lugar o 14 de xullo de 2005,
conseguiu a adxudicación dunha
licenza para instalar o parque

eólico dos Chaos, na provincia
de Lugo, orzamentado en 10,4
millóns de euros.
Dase a circunstancia de que,
no momento en que se concede
esta licenza, o director xeral de
Industria, Enerxía e Minas, encargado de supervisar os proxectos eólicos e hidroeléctricos
otorgados pola Xunta, é Ramón
Ordás Badía, cuñado de Luís
Castro Valdivia, socio da familia
Vázquez na empresa que se beneficiou da concesión, Hidroléctrica del Arnoya.
Ordás Badía, alto cargo da
Xunta dende 1999 até que Fraga
perdeu a maioría absoluta en
2005, tivo unha importancia
determinante non só na concesión da maior parte das licenzas
de minicentrais hidroeléctricas e
parques eólicos que se otorgaron

OTTO / AGN

en Galiza senón tamén no estabrecemento da planta de ragasificación de Reganosa na ría de
Ferrol, empresa para a que estivo
a piques de empezar a traballar
antes de que Endesa o mandara a
Portugal, onde desenvolve agora
as súas actividades profesionais.
Luís Castro Valdivia, fundador co seu pai, Luís Castro Gómez, da empresa Hidroeléctrica
del Arnoya, que constituíron cun
capital social de só 3.000 euros,
está casado con Rosa Ordás Badía, irmá do que foi director xeral de Industria da Xunta de Galiza. No piso onde vive na Coruña o matrimonio Castro-Ordás,
na rúa Fama, tivo a súa sede social durante algún tempo a empresa Hidroeléctrica del Arnoya,
antes de que fora comprada a
súa metade pola familia de Paco

De toda esta mestura de xente
aparentemente tan diversa é de
onde parten os actuais negocios
do alcalde que máis anos durou
na Coruña dende que morreu
Franco. Non é a primeira vez
que se relaciona a Paco Vázquez
cos intereses económicos dalgunhas empresas nin ha ser a última. Por exemplo, cando lle entrou a febre de furar nos sotos da
cidade de María Pita para enchela de aparcadoiros soterrados,
persoas do seu contorno foron
relacionadas cos intereses dalgún empresario coruñés que logo se viu implicado no branqueo
de diñeiro que estaba facendo na
Coruña unha das ramas históricas do narcotráfico colombianohondureño-mexicano, a familia
de José Ramón Matta Ballesteros, que mesmo establecera en
pleno paseo marítimo, a medio
construír daquela por Paco Vázquez, ao seu irmán José Nelson
Matta Ballesteros, que chegou a
ser socio do empresario coruñés
Xesús Louzao.
Falta por saber agora onde
vai chegar a saga dos Vázquez.
Segundo lle foi contado a A Nosa Terra, a gorxa profunda que
lle abriu o grifo ao xornal La
Opinión está disposta a seguir
soltando perla tras perla até ir tecendo un auténtico rosario no
que Paco Vázquez pode rematar
asfixiándose. Non se trata, polo
de agora, de algo que se poda
comparar co caso de Filesa, no
que un ex empregado contrariado comenzou a soltar corda até
que se armou a gorda, pero no
asunto de Paco Vázquez é seguro que tamén hai un grilo que comenzou a cantar e que non se sabe onde pode chegar coa tonada.
Todo isto chegou á Moncloa,
onde Zapatero empezou a preocuparse e mesmo a incomodarse
polo tema e, segundo fontes que
non se tardará en coñecer publicamente, a Paco Vázquez foille
presentada unha saída das que el
non podía rechazar. Máis ou menos viñéronlle a dicir que ou o
colles ou o deixas, o que non podes é seguir onde estás e como
estás. E Vázquez, que sabe collelas segundo veñen polo ar, esta
vez sacrificou a súa La Coruña.♦

A Coruña de Paco Vázquez
de Manuel Monge
O autor confesa que o libro non está escrito baixo a independencia ou imparcialidade,
calificativos que ás veces se usan para vender máis ou gañar en credibilidade, senón condicionado
polo seu compromiso social durante trinta e cinco anos e pola súa participación activa en moitos
dos feitos recollidos nas súas documentadas páxinas. Inserido na
vida política, quere denunciar a corrupción, o caudillismo e
convértese en testemuña privilexiada dos conflictos sociais que
acontecen na Coruña de Francisco Vázquez.

A NOSA TERRA
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O troco do PXOU que tiña realizado a primeira corporación democrática
foi a súa grande baza

Vázquez cimentou a súa política
nos dous primeiros anos
Aínda que semelle mentira, Francisco Vázquez non tiña maioría
no PSOE coruñés hai 23 anos cando accedeu á alcaldía. Aínda
así, Vázquez logra que o partido incumpra o pacto de goberno e
paraliza o Plan Xeral de Ordenación Urbana que ía ser aprobado uns días antes das eleccións. Antes xa expulsaran da alcaldía
ao nacionalista Domingos Merino que estorbaba os designios das
forzas vivas da cidade reunidos na que se chamaría “Loxia P-2”.
A xustificación dada por Vázquez, que algúns creron e outros
non acreditaron, era que “logo de
agardar 12 anos, unha nova correlación de forzas favorábel á
esquerda permitirá mellorar o
PXOU”.
Cando chegou á alcaldía
comprometeuse a aprobar o Plan
en só dous meses, pero tivo que
recorrer a sucesivas prórrogas
que pactaba co daquelas conselleiro Carreño Maribona, alcumado “Mister Catro por Cento”,
no Parlamento. Cada prórroga levaba consigo un novo cambio na
redacción que beneficiaba os intereses de Carreño e do construtor Manuel Soto, denunciabase
por aquelas na prensa non afecta.
A oposición ao novo PXOU
non estaba unicamente na oposición nacionalista, nin no asociacionismo veciñal e cultural, senón no seu propio partido, mesmamente no seu grupo municipal.
Así, cesa a tres dos seus concelleiros que se opoñían ao PXOU e
demandaban un “debate interno”:
Pedro Arias, profesor hoxe instalado na dereita galega, Segundo
Pardo e Henrique Carreira.
Concelleiros que, daquela,
denunciaban que detrás de todos
os texemanexes de Francisco
Vázquez “está o concelleiro Martínez Losada”, a quen decapitaría
tamén Francisco Vázquez.
Eran os tempos nos que Vázquez propugnaba a García Sabell
como candidato á Xunta. O Delegado do Goberno négase porque, recoñecía, non podía gañar.
O novo PXOU
O novo Plan que propuña Francisco Vázquez e finalmente se aprobou cunha grande contestación
popular e o apoio de toda a dereita, non se diferenciaba en moito
do proposto polo alcalde Liaño
Flores. Era o mes de agosto, en
plenas festas coruñesas, cando se
expuxo á consideración dos veciños para poder realizar as reclamacións. Cando foi aprobado a
oposición e o movemento veciñal
considerouno “aínda máis regresivo que o anterior”. La Voz de Galicia titulaba, pola contra: “Momento histórico para La Coruña”.
Obras que, con anterioridade,
negociara Rodríguez Pardo con
Liaño voltan a estar na palestra.
Principalmente a construción na
canteira de Santa Margarida e a
permuta dos terreos da estación
de autobuses. Pero tamén os
aparcamentos subterráneos.
Polas dependencias de María

Pita volta a ter unha forte presenza o construtor Manuel Soto, o
home de confianza de Liaño Flores, a quen a corporación de DomingosMerino lle vetara a entrada ás instalacións municipais.
Soto ten un grande protagonismo nalgúns dos episodios
máis contestados dos primeiros
anos de Francisco Vázquez como alcalde. El foi o intermediario entre o concello e El Corte
Inglés para a permuta dos terres
da Cubela, onde estaba a estación de autobuses, para construír
os grandes almacéns. Terreos
que pasaron de estar considerados como de “servizos públicos”
a declaralos edificábeis. Estes
solares non saíron a poxa, operación que lle tería reportado importantes beneficios ás arcas
municipais. Nas condicións e no
estudo de detalle que elaboraron
para a permuta por outros terreos, aparecían unhas condicións
que só El Corte Inglés podía
cumprir, “só tiñan que por o nome”, denunciaban daquela desde
o movemento veciñal.
A cambio deste grande solar
céntrico, o construtor Manuel
Soto cédelle ao concello os terreos de Pena Moa, para instalar alí
aos ciganos que tiñan as súas
chabolas onde se ían instalar os
grandes almacéns. Nestes terreos, no mar do Norte coruñés, Manuel Soto non puidera construír
casas sociais pola dificultade de
cimentar que as encarecería moito. A cambio Soto lograría a concesión duns aparcadoiros.
El Corte Inglés, pola súa banda, cedíalle a Soto os terreos da
canteira de Santa Margarida, onde pretendía instalarse e o impedira a presión veciñal. Soto traspásalle eses terreos ao concello
para construír o Coliseo e, a
cambio, participa na súa construción e explotación.
Dos cinco estacionamentos
soterrados que se propoñía construír Liaño Flores, Francisco
Vázquez decide furar outros tres
máis. Non é que A Coruña non
puidese necesitar oito aparcamentos no seu chan, aínda que a
presión popular fose moita en
contra. O salientábel é que a concesión se lle otorga a Dragados y
Construciones. Esta empresa xa
tiña realizado o estudo dos aparcamentos, que ía recibir en concesión co alcalde Liaño. Vázquez só deu dez días de prazo para presentar o estudo para os oito
proxectos. Neste tempo só Dragados, era quen de poder optar á
concesión e construción.

Francisco Vázquez
demandou
a A Nosa Terra
por “desacato”
por estas informacións.

Proxectos contestados
Pero non foron únicamente o
PXOU, a permuta de terreos, ou
recalificacións como o Paseo das
Pontes, en Santa Margarida, os
proxectos contestados. Nos primeiros meses de goberno de Francisco Vázquez na Coruña, que foron os que lle permitiron logo toda unha traxectoria de 23 anos na
alcaldía, houbo moitos máis.
A maior parte das obras comezou a contratalas a un mesmo
grupo de empresas. Facíao por
providencia da alcaldía que logo
son refrendadas en pleno pola
súa maioría absoluta e o apoio
tamén de AP.
Foi contestada a merca do Cine Finisterre por 73 millóns de
pesetas á familia propietaria de
La Voz de Galicia, que non podían construir nel. Tamén o permiso de ampliación das instalacións
do citado xornal foi contestado.
Ou a cesión á RTVG do edificio A Terraza por 50 anos, gratis e
correndo o concello con todos os
gastos de reforma. Tamén a reforma do Quiosco Alfonso, que custaron o dobre do orzamentado.
Así mesmo o acordo co Exército
que lle permitía trasladar o cuarteis, “cando eles queiran e pagando o concello o que queiran”, segundo se denunciaba na altura. A
cambio o Exército comprometíase a que a Capitanía Xeral permanecese na cidade da Coruña.
Tamén lle cedeu ao Deportivo as instalacións do Estadio de
Riazor por 50 anos e un prezo
simbólico de 150 pesetas. Posteriormente remodelaría o estadio
e faría desaparecer as pistas de
atletismo, as únicas da cidade,
para que o público estivese máis
perto dos xogadores.

Tamén comeza a incumprir o tro millóns en axudas.
Logo de suprimir o regulaPacto de Santiago, no que os
concellos se comprometen coa mento de participación cidadá
aprobado pola anterior corporalingua galega.
Vázquez contaba co apoio ción e impedir que os xornalistas
das denominadas forzas coruñe- estivesen presentes nas reunións
sistas. Así, ao voceiro do PP, da permanente municipal, FranGonzález Dopeso nomeouno cisco Vázquez foi potenciando
“Xefe da Oposición”, con coche novas asociacións de veciños até
oficial, chofer e secretaria. Ta- controlar a Federación e anular a
voz dos opositomén contaba co
res. Ao moveapoio de diversos
mento cultural
sectores econóa súa primeira
tentou afogalo
micos da cidade,
etapa
Francisco
suprimíndolle
máis alá dos
construtores, Cai- Vázquez gañouse os calquera axuda e
mercando algunxa Galicia e La
vontades.
Voz de Galicia, alcumes de Rei Sol, has
Aos funcionarios
nomeadamente.
Cos medios Faraón e Principito. non lles recoñeceu o regulamende comunicación,
to e aos seus conagás La Voz de
celleiros facíalles
Galicia e Antena
levar garabata,
3, a relación era
tempestuosa. Nos primeiros anos pelo curto e a barba recortada,
sacoulle a publicidade a outro segundo denunciaba daquelas
grande xornal local, El Ideal Ga- Núñez Carreira.
E ás voces críticas do PSOE
llego, que mantiña no seu equipo
directivo a xornalistas moi críti- ou que lle podían facer sombra,
cos coa política do alcalde, como conseguiu arrecantalos ou, canXosé Antonio Gaciño, Primitivo do non facer que pasasen ao osCarbajo e Luis Pita. Estes últi- tracismo. Como foi o caso do gomos farían anos despois un libro bernador Domingo Ferreiro.
Todo isto nun ano no que
demoledor sobre Francisco VázFrancisco Vázquez se gañou o
quez.
A Faro de Vigo negáballe in- alcume de Rei Sol, non só pola
formación e non o convidaban aposta polo boato e ostentación
aos actos. O mesmo faría meses persoal, senón polo seu xeito de
despois con El Correo Gallego. gobernar. E o de Faraón, pola
A A Nosa Terra presentaralle dú- querenza por grandes obras, enas querelas, non admitidas a trá- tre elas e teima de obeliscos, a
mite, “por desacato á autorida- maior gloria do alcalde pero que
de”. O motivo eran as críticas á non se correspondían co estado
súa política. Os gastos, como no dunha cidade que aínda hoxe bocontencioso polo topónimo, non ta todo o lixo directamente ao
os pagaba Vázquez, senón o con- mar, pois non conta cunha decello. Pola contra, poñía na rúa o puradora. O de Principito, pois
semanario El Orzán, que ade- gobernaba a cidade como se fose
mais de publicidade, recibía ca- un pequeno estado.♦

N
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Arrombou apurado outras pancartas, entre elas a que reclamaba ‘autodeterminación’

Cando Vázquez adopta o español e
colle o ‘L’ como símbolo
“Cuidate tú, tu mujer y tus hijos”. Francisco Vázquez, desde a
penúltima fileira de cadeiras
abre-pecha, instaladas nun xélido e destartalado Pazo de Xelmírez para botar a andar a autonomía, lía esta mensaxe, seica anónima, que dicía lle remitiran nun
papel que viña de sacar do peto
interior do seu terno azul.
Minutos antes, baixara de
xeito teatral da Mesa do Parlamento, presidida por un Antonio
Rosón que, machicando algo, lle
facía acenos. O fotógrafo de La
Voz de Galicia estaba avisado
para recoller o estelar momento.
No salón de plenos no que a
autonomía estaba de prestado,
armouse un tremendo rebumbio.
Ouvíanse acusacións de “mentira”, “oportunismo”, “teatreiro”,
“chantaxista”, “trileiro” e outras
aínda máis duras.
Na regueifa, Carlos Luís Rodríguez, comentarista de La Voz de
Galicia, e Xosé Martínez Couselo,
coa mesma función en El Correo
Gallego, chegaran ás mans. As labazadas levounas este que escribe
por meterse polo medio. Debatíase
a “Lei de Fixación da Sede das
Institucións Autonómicas”.
O deputado Francisco Vázquez
xa abandonara “intempestivamente” (acusación de González Martín) a comisión que elaboraba a lei,
polo que decidiran dar a emenda
por decaída. Cando no pleno Francisco Vázquez comezou a defensa
ausentáronse varios deputados encabezados por González Martín de
UCD, polas “ofensas de Francisco
Vázquez na comisión”, segundo
consta en acta.
Era o 22 de xuño de 1982.
Compostela ía ser declarada capital de Galiza. Francisco Vázquez defendía que “A Coruña será a sede ordinaria da Xunta de
Galicia”, mentres o Parlamento e
a Presidencia estarían en Compostela. Só oito deputados da
Coruña apoiarían a súa proposta.
Catro anos antes
A campaña de axitación comezara catro anos antes na capital herculina promovida por González
Dopeso e os “coruñesistas”. Francisco Vázquez subiríase a ela
pouco a pouco, segundo ía tomando corpo social, apoiada polos medios de comunicación locais. Antes tivo que pousar todo
apurado pancartas como as que
reclamaban “autodeterminación”.
Ese Pleno do Parlamento supuxo un antes e un despois na carreira política de Francisco Vázquez.
Comezou a usar o español, a defender La Coruña como topónimo,
a enfrontarse aos seus compañeiros
do PSOE que o apoiaran... Renuncia á carreira política autonómica e
céntrase na Coruña. No debate escoitáronse as primeiras acusacións
contra Vázquez afirmando que
unicamente defendía os “intereses
inmobiliarios da súa familia”. Nas
acusacións singularizarase o deputado do PCG Anxo Guerreiro.

González Dopeso.

Líder autonomista
Cousas da vida. Fora a constitución da Autonomía a que catapultara a Francisco Vázquez ao
primeiro plano da política galega.
Rodríguez Pardo, ex PSG, era o
secretario xeral do PSOE na Galiza. As presións da dirección estatal fixeron que Pardo aceptase en
Madrid solucións para o Estatuto
coas que non estaban de acordo
os seus compañeiros, a maioría
ex “pexegos”, de Galiza.
Ceferino Díaz e Miguel Barros, entre outros, enfróntanse a
Alfonso Guerra e os seus pactos
con Pérez Llorca (UCD) para rebaixar o Estatuto de Galiza. Alfonso Guerra ameaza a Ceferino Díaz
no Hostal con que nunca fará ca-

rreira política. Antonio Rodríguez
apoia a un Guerra que, finalmente,
lles di “facede o que queirades”.
Francisco Vázquez, que exerce de tiralevitas dos galeguistas,
defende con contundencia o Estatuto, tanto nas Cortes como nalgún artigo en La Voz de Galicia.
Ceferino Díaz confía nel e acéptao como secretario xeral cando
Rodríguez Pardo se ve obrigado a
deixar o cargo acusado de sucumbir aos designios de Madrid. A
proposta parte de Carlos Luís Rodríguez, membro da executiva.
Pero a batalla máis importante dentro do discorrer do PSOE
galego dáse no congreso de xaneiro de 1985. O partido sufre
unha profunda división ante a
política “coruñesista” de Francisco Vázquez. Os distintos baróns son chamados días antes a
Madrid para esixirlles “unha
candidatura de integración”.
Ceferino Díaz, Miguel Barros e Gato Soengas lideran unha
corrente que pretende retomar o
galeguismo e ter unha autonomía
semellante á de Catalunya. Madrid non pode consentilo. Txiqui
Benegas ven para impedilo. Ceferino Díaz pacta antes do congreso con Francisco Vázquez,
doblegándose ante Madrid. É a
acusación que lle fai Barros no
Congreso. Díaz acusa a Barros e
Gato de “querer tirar moito pola
corda”. En teoría os galeguistas,
que asinaron neste IV Congreso
a súa acta de defunción, conta-

con Xosé Luís Barreiro e o PNG
ban co 80% dos delegados.
Despois de tres días de Con- de aliados. Boicotéao desde dengreso sae elixido secretario xeral tro, con Sánchez Presedo de arieun home de Francisco Vázquez: te logo de vetar a presenza dos
Antolín Sánchez Presedo. Só ob- galeguistas-socialistas. Impide
tén o 28% dos votos. Ao final Ma- que González Laxe sexa de novo
drid decidiu, pero case a metade candidato. E no debate televisivo
dos delegados votaron en branco. final entre Fraga e o seu golfiño,
Entre os congresistas só había un- Sánchez Presedo, Fraga saca un
ha ducia de mulleres. Cousas da nota na que Francisco Vázquez
vida, o lema do congreso non era lle declara o seu apoio. Dalle a
puntilla a Preseoutro que “Xuntos
do. Fraga gaña
por Galicia”.
por un só deputaFrancisco
división
do e reina durante
Vázquez conver16 anos coa apoio
térase no “home dos galeguistas no
de Madrid” na congreso de xaneiro de Vázquez.
Desde aqueGaliza. O seu
las o alcalde coamigo Alfonso de 1985 permitiulle
ruñés sempre se
Guerra xustificaba a Vázquez pola a Francisco Vázquez opuxo a calquera
galeguización do
súa pegada elecpartido ou á mínitoral na capital facerse co control
ma autonomía de
herculina, na que real do partido
decisión. Tamén
gobernaba “para a
aos acordos cos
dereita e coa de- até o día de hoxe.
nacionalistas. E á
reita”, como o
lei do aborto, caacusaría no postesamentos homorior congreso Cesexuais, etc.
ferino Díaz.
Pérez Touriño, apoiado polos
Vázquez non só impedía un
PSdG-PSOE autonomista, senón galeguistas, gañoulle hai dous
un goberno alternativo ao PP. congresos. Pero Madrid seguía
Era o administrador do pacto de usando a Vázquez para atenazar
Estado (AP, PSOE e poderes fá- o partido na Galiza e, como en
ticos) polo que lle reservaron a Madrid rían, Pérez Touriño non
daban roto amarras coa súa tuteFraga o retiro de Galiza.
Oponse ao Goberno tripartito la e tamén toleraba unha pública
que aínda son capaces de idear oposición política no que se coCeferino Díaz e Miguel Barros, ñeceu eufemisticamente como
con González Laxe de presidente, “as cousas de Paco Vázquez”.♦

A

os Domingos, logo da misa de
A brillantina vén sendo na meunha.
moria algo así como o brillo prePaco Vázquez, que é unha
térito dos escaparates provinciasorte física de Suspiros de Espanos. A lúa moura serigrafada nos
XESÚS CAMPOS
espellos das vellas drogarías que
ña, gasta aínda brillantina e pasa
inundaban os narices de champor ser un alcalde europeu, ignopús e masaxes varonís. O reflexo destemporado das palideces porte- rando que na comunidade hai máis de medio século que non empregan
ñas de Gardel, das moribundas xestuais de Ben Turpin. A brillantina, gomina. Até as últimas fornadas xeracionais saben das avantaxes do
un serodio aggiornamento españolazo de posguerra, de infancia ca- wet gel. Levan crestas e reivindican co xusteza nas paredes coruñesas
pitalina no tocador, de Gómez de la Serna repetindo memeces polas a necesaria posta ao dia do mandatario: “Paco, faite unha cresta”.
mesas do bar Pombo. A brillantiQue se lle vai facer. É cousa
de mal gosto. E o alcalde coruna foi sempre un refuxio de peludos, de rizosos e morochos, de
ñés sempre se distinguiu pola
marroquinos descastados. Era a
horterez indumentaria. Algun
alternativa española á elegante
insensato, coma o director deste
semanario, que leva os pelos de
gomina que apontalba os cranepunta como se fose un posmoos absolutamente arquitectónicos dos dadaístas, dos supremaderno (termo este que tan só utitistas rusos, dos dadá e até dos
lizan a estas alturas Poblet e
construtivistas. Tristán Tzara co
Mendez Ferrín) atreveuse a
chamarlle “Faraón” e “Rei
cabelo engominado, El Lissisky
Sol”. Perigosos eufemismos
coa xeometria na cabeza; até os
bigodes de Salvador Dalí cando
que non din nin a metade que os
calificativos que Vázquez emaínda era pintor.
A brillantina ficou no tempo
prega para os seus opositores e
como unha resposta rupturista e
que ademais lévanno a un ao
capilar ao desmelenamento roxulgado de cabeza.
Non é para tanto. Discrepo.
manticista. Ficou no tempo. Pois
Xa quixer o mandatario un reben. Pasaron décadas. Perdimos
a guerra e até os obreiros tiveron
lumbrón coma o de Tutankhamon. Paco Vázquez é máis próque chegar a castigar o seu cabelo os Domingos e días festivos,
ximo. É español. Como Lola
embreando de betún a cabeleira.
Flores. Caciquil. Como Alfonso
Outros embadurnaban a caMolina. E colonial como o paichola de cotio. Os cantaores, os
sano da etiqueta de colonia Vaoficinistas de Sindicatos, os alrón Dandy.♦
féreces provisionales de paisaA NOSA TERRA. Nº 311,
no e os señoritos de provincia
12 de Marzo de 1987.
nas terrazas de martini e olivitas

Brillantina
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Un xornalista
conversa cun home de
noventa anos. O vello
fala dos seus tempos.
Por tras das súas
palabras non oculta a
simpatía por Franco.
Nun momento
determinado di:
“Aquí...”. O xornalista
pregunta: “aquí
onde?” “Pois, aquí”.
“Pero a que se refire, a
Pontevedra?” “Non,
aquí”. “A Vigo?”
“Non. Pero vostede
non é galego? Se digo
aquí, estou a falar de
Galicia”. Xa o sabe a
comisión encargada
de redactar o novo
Estatuto: nin nación,
nin nacionalidade, nin
rexión. Galicia é,
simplemente, “aquí”.
A pasada semana
asistimos ao
nacemento dun chiste
popular. É de autor
múltiple e naceu en
todas partes: “Sabes
que fará Paco
Vázquez cando
chegue ao Vaticano?”
“Non. Que?” “Pois
recalificar a praza de
San Pedro”.
Até agora, as
sondaxes dicían que
Paco Vázquez era o
político mellor
valorado polos
galegos. ¿Cambiará
esa valoración despois
da difusión que están
a ter os seus negocios?
¿Ou, simplemente, os
únicos que teñen que
cambiar son os que
publicaban enquisas
contratadas, ao
marcharlles o
pagador?
Declaración de
Núñez Feixóo
(entrevista en El País, 9
de febreiro): “E fíxese
que digo presidente
[en referencia a

S

e alguén di que Vázquez é enviado a
Roma porque o Vaticano é o único Estado onde non quedan solares para especular, é unha coña. Se alguén di que a
marcha obedece a unha petición persoal de
Bieito XVI que, como todo o mundo sabe,
ten graves problemas financeiros e que
Vázquez xa ten ambiciosos proxectos para
solucionar este tema coa construción dun
aparcamento soterrán de dez plantas na
mesma praza de San Pedro, tamén é unha
coña. Dicir, como interesadamente fai a
propaganda oficial, que Vázquez é destinado como embaixador no Vaticano porque
había que mellorar as relacións diplomáticas coa igrexa catolica, non é unha coña, é
un insulto á intelixencia da cidadanía coruñesa e de toda Galiza.
A parte das explicacións oficiais, que
ninguén cre –iso da fidelidade a Zapatero,
servizo a España e outras bobadas que dixo
Vázquez– está claro que falta unha explicación do fondo da cuestión, como están sinalando numerosos comentaristas políticos en
prensa, radio e televisión. Como é posíbel
que unha persoa que sempre presumiu de
rexeitar outros cargos políticos, que ata hai
catro días se postulaba como candidato nas
eleccións municipais para repetir outra
maioría absoluta, deixe o posto da Alcaldía
e a súa cidade para ir a Roma?
Hai que comezar definindo o que acaba
de suceder; nin é un premio, nin un ascenso
e moito menos un broche de ouro a unha carreira política. Trátase do fracaso dun proxecto, dun desterro, dunha auténtica decapitación política; así de claro.
A continuación hai que analizar por qué
se chega a esta situación. A cidadanía coruñesa é a auténtica protagonista e responsábel
do fin da carreira política do alcalde da Coruña. Foi ela quen nas eleccións municipais
de 2003 deu un serio pao a Vázquez, quitándolle tres concelleiros que foron para o
BNG, que duplicaba os seus votos e pasaba
a seis concelleiros. E esta mesma cidadanía
xa avisaba –según enquisas que tiña o Goberno municipal– que non daría a Vázquez
outra maioría absoluta no 2007 e que podería quedar con 10-11 concelleiros. Chégase a
esta situación de declive do PSOE na Coruña polo traballo desenvolvido polo grupo
municipal do BNG durante estes anos, denunciando a falta de proxecto, o despilfarro,
a ineficacia e mala xestión do Goberno municipal, así como presentando alternativas
para construír outro modelo de cidade.
En conversas privadas que mantiven durante estes anos con vellos amigos, que son
hoxe deputados e dirixentes do PSOE, coincidiamos en que moitas das actuacións de
Vázquez eran impresentabeis politicamente,
propias dun dirixente do PP, pero sempre facían o mesmo comentario: mentres Vázquez
teña 17-18 concelleiros non podemos facer
nada. Cunhas perspectivas de 10-11 concelleiros para as próximas eleccións municipais, xa non interesa, non é rendíbel, non é o
candidato axeitado, é un lastre, e por iso o
PSOE prescinde del para encabezar a súa
candidatura. Estariamos ante unha opera-

Por que o PSOE manda
a Vázquez a Roma?
MANUEL MONGE

A marcha do alcalde da Coruña situaríase nunha operación de poñer fóra da circulación a un Francisco Vázquez que era un estorbo para as políticas do PSOE. Para o autor, o alcalde xa pertence ao pasado da cidade.
ción política perfectamente planificada que veitándose das súas boas relacións con Fratrata de frear o descenso electoral do PSOE ga e con altos cargos do PP, que teñen a familiares como socios da muller de Váznas municipais.
Por outra parte, hai que ter en conta a quez.
Vázquez fracasou no seu intento de que
perda de peso político de Vázquez a nivel
Galiza fose gobernada por unha
estatal e que o seu prestixio cacoalición PP-PSOE –esta era a
eu en picado nos últimos anos
súa alternativa– e agora segue
dentro do propio PSOE. Practiunhas
os pasos de Fraga; este vai a
camente estaba vetada a súa preperspectivas Madrid e Vázquez a Roma, os
senza en numerosas comunidadous son despedidos de Galiza
des; non podía acudir a Euskadi
de 10-11
polos votos da cidadanía. Vázporque pedira a disolución do
seu Parlamento; era persoa non
concelleiros quez sabía perfectamente que
non tería maioría absoluta nas
grata en Cataluña desde que se
para as
próximas eleccións e xa adianpronunciara pola disolución do
tou que a súa preferencia era
PSC; en Valencia convocou copróximas
formar goberno co apoio do PP.
mo presidente da FEMP unha
Agora, con este desterro en Roreunión de cargos públicos e
eleccións
ma, o seu partido facilita así a
non acudiron os seus propios
compañeiros de partido; en Anmunicipais, saída política máis previsíbel
na Coruña: un goberno municidalucía significados dirixentes
era un lastre, pal de coalición do BNG e
do PSOE pedíronlle publicaPSOE.
mente que no futuro lea o proe por iso o
Vázquez xa é pasado e agora
grama electoral socialista antes
de presentarse ás eleccións e, se PSOE prescinde hai que pensar no futuro. A cidadanía espera un cambio de
ten problemas de conciencia,
del para
rumbo na política municipal,
que se quede na casa...
poñer fin ao absolutismo e ao
Touriño, que é o promotor
encabezar
autoritarismo, que o goberno
deste desterro, queda tamén contentísimo con Vázquez en Roma a candidatura” abandone a súa soberbia, atenda
as demandas da rúa e impulse a
porque sabe que as súas posiparticipación dos veciños na
cións sobre o Estatuto coinciden
xestión municipal; que acabe co
máis co PP que co Goberno galeoscurantismo, a corrupción e a
go e se segue en Galiza nos próutilización do concello, como se
ximos meses non faría outra coufose unha finca privada, para proveito persosa que enredar e crear problemas.
Considero que as últimas informacións al. Un goberno que aborde os problemas que
sobre os negocios da súa familia no son de- realmente preocupan á cidadanía: desenvolterminantes, pero precipitan a decisión fi- vemento do tecido industrial, loita contra o
nal. O descrédito do Alcalde foi en aumen- paro, recuperación da patrimonio histórico
to cando merca á ONCE unha casa de 1.450 da cidade, vivendas asequíbeis, mellora das
metros cadrados e seis plantas por 140 mi- infraestruturas, creación da área metropolitallóns de pesetas –un regaliño– que vale ho- na, potenciamento de Alvedro e do porto exxe máis de 1.500 millóns de pesetas, e can- terior, etc.
Está por ver se o actual Goberno municido a cidadanía coñece que a súa familia ten
moitos negocios con Antonio Fontenla, em- pal do PSOE vai asumir estes retos ou vai ser
presario con numerosos intereses inmobi- un continuador do vazquismo sen Vázquez.
liarios na cidade, que foi o Presidente dos A Coruña non quere parches, reclama un
empresarios da construción e que hoxe pre- cambio de verdade e o BNG vai afrontar as
side a patronal galega. O escándalo é aínda próximas eleccións municipais con gran ilumaior porque Vázquez nunca declarara a sión, como unha ocasión histórica para lideexistencia destes negocios, como era a súa rar ese cambio e levar a Henrique Tello ao
obriga como alcalde. Tamén ocultou a con- fronte da Alcaldía.♦
cesión pola Xunta de minicentrais eléctricas en ríos galegos e parques eólicos, apro- MANUEL MONGE é concelleiro do BNG na Coruña.

‘C

Cartas

Galego
nas oposicións
Señor Conselleiro da Presidencia: a máxima expresión dun pobo é a súa lingua. É o maior patrimonio que temos e a nosa
máis elaborada seña de identidade. E unha Administración
pretendidamente galega ten a
obriga de defender, potenciar e
usar o noso idioma.
O mínimo avance que supuña
que os exercicios tipo test das
probas de acceso á función pública galega fosen distribuidos
exclusivamente en galego acaba
de ser botado ao lixo por voste-

de. Que os exames de test fosen
en galego só obrigaba a entender
o idioma escrito, nin desmostraba o seu coñecemento oral nin
permitía demostrar o seu dominio á hora de escribir. Pero nin
iso. A Administración Galega vai
seguir a ser de todo menos galega. Calquera pode pasar a formar
parte desta administración sen
ter nin idea da nosa lingua, e así
seguiran a darse todo este tipo de
situacións aberrantes de desprezo ao galego que acontecen tan a
miúdo na “nosa” administración.
Claro que non se podía agardar moito dunha persoa que accede a altas responsabilidades de
goberno da man dun autocastra-

do lingüístico como o Sr. Paco
Vázquez.♦
XERARDO ALVAREDO MACEDA
SECRETARIO DA SECCIÓN
SINDICAL DO FUNCIONARIADO DA
XUNTA DE GALIZA
(LUGO)

Felicitacións
á Aula Castelao
Abril en Pontevedra é, sobre todo, cultura. Cando estoupa a primavera co agromar das cores e o
florecer de plantas e arbores co
rechouchío dos paxaros, e o cantar do cuco, e en cada recuncho

un libro. A cidade que é un lugar
de espazos e momentos inesquecíbeis, como pasear paseñiño pola rúa Raiña Vitoria, entre as cerdeiras xapónicas en flor, e os
magnolios das Palmeiras, e de
súpeto ollar cara o ceo e atopar
os estorniños desenrolar acrobáticos vós e danzas nupciais (cando menos diciamos que os paxariños ían de voda). Por certo os
estorniños, son ultimamente
cuestionados, no seu voar ceives.
É sobre todo abril un mes en
que vento e filosofia, pensamento
e coñecemento, opinión e debate,
grazas a un fato de homes e mulleres do mundo do ensino que aló
nos anos oitenta, decatáronse de
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lá polo ano 1992 tres camaradas con ganas de armala decidimos iniciar unha
travesía. A nave foi bautizada co nome
de Túzaros. Daquela non tiñamos moita idea
dos mares que nos tocaría sucar, como, de feito,
estou seguro non o sabe ningún grupo cando
empeza. Tras catorce anos de penas, naufraxios
e pequenas glorias, o pasado inicio de 2006, decidimos poñer punto final a esta longa e dura,
pero marabillosa ruta. As causas? Pois a verdade e que se Túzaros fixémonos como se fan todos os grupos lexítimos -ilusión, devoción, mala hostia, ganas de poñer todo patas para arriba
e sobre todo tocar ao maior volume permitido
polo dono da sala... –á hora de fondear de xeito definitivo non iamos ser tan orixinais- tampouco imos a enganarnos–. O caso é que despois deste tempo, ademais de motivos de índole persoal que se cabe sempre existen en todas
as despedidas de grupos, hai cousas que cansan
e estas semellan ser imperecedoiras: sacar discos e que non se promocionen minimamente,
que os medios de comunicación do teu país os
silencien namentres chegan a soar en emisoras
de fóra, que se nos prohiba o acceso aos medios
de comunicación públicos que pagamos cos nosos impostos e aos que os “artistas” foráneos acceden xa que os produtores dos programas reciben comisión por iso, que algúns xornais e xornalistas nos tratasen durante tanto tempo como
“raritos” tanto por expresarnos na lingua materna coma por facer un estilo musical que para
eles resultaba totalmente descoñecido -a ignorancia, meus amigos, xa sabemos como é de
atrevida e as máis das veces de perigosa-, que
algúns promotores de festivais galegos nunca
nos chamasen cando casualmente estes festivais
estaban sendo promoionados por certo programa radiofónico do anterior réxime da radio pública galega, hoxe, afortunadamente para o rock
galego clausurado... Pero non imos recordar hoxe a quen realmente non o merece, nin moito
menos chorar porque Túzaros nunca o fixemos,
e se de algo estamos orgullosos é de ser honestos connosco e coa nosa xente.
Non queremos facer unha despedida lembrándonos dos necios e obviando aos bos e
xenerosos. De feito Túzaros sempre presumimos de ter un público escaso pero que de certo foi o mellor público que xamais imaxinou
ningún grupo: ben formado, máis crítico, con
maior actitude, como non incondicional sempre, e por iso reducido.
Durante este tempo percorrendo a xeografía galega –a vida da farándula como acostumaba chamar Emilio de Skornabois, os nosos
primos– fixemos bos amigos aos que queremos agradecer o seu apoio e dedicación.
En primeiro lugar queremos agradecer á
xente dos locais nos que tocamos durante todos
estes anos, pequenas catedrais de rock de base,
hoxe algúns deles xa pechos ou simplemente aos
que se lle prohibe facer música en directo xa que
os poderes locais, independentemente do partido
político ao que pertenzan, non a consideran política ou culturalmente correcta –malditas expresións–. Para entendernos, o argumento do político xogando a tecnócrata é o seguinte: non me
gusta ese ruído nin a xente que congrega e aquí
mando eu. Para toda a xente dos locais, propietarios, camareiros e colaboradores vai unha for-

‘Túzaros’ despídese
M. CESÁR

Após de 14 anos percorrendo os escenarios do país, o grupo Túzaros despídese. Son estas palabras de agradecemento para moitos, pero tamén de
crítica para certos medios que unicamente promocionan “artistas foráneos”.
te aperta. Tamén queremos ser agradecidos con
todos os programadores, asociacións, colectivos
e comisións e coa xente implicada que traballa,
desinteresadamente sempre, para que neste país
se fixeran e se sigan a facer festivais cos riscos e
traballo que isto implica. Queremos agradecer
de xeito especial á xente da NASA. A que pasou
e a que segue. Eles en boa medida foron os que
nos incitaron a facer o que fixemos e sen dúbida
os que mellor souberon entendernos. A verdade
é que nós en particular tivemos moita fortuna ao
termos uns padriños tan sabios, e os terrícolas en
xeral séguena a ter, polo menos namentres a
NASA siga sendo tan ben pilotada. Longa vida
aos mestres...
E falando de mestres non podemos esquecernos dos técnicos de son que nos levaron
durante estes anos tanto en estudio coma en
directo, auténticos profesionais que fixeron
elevar as nosas intencións á máxima potencia
e tiveron a paciencia de aturar os nosos comentarios, as máis das veces infundados, e
domesticar o noso son, que non foi pouco.
Un saúdo para todos os grupos cos que
compartimos escenario durante todos estes
anos. Para os que seguen, que apreten os dentes e sigan na primeira liña. Non queda outra.
Así mesmo queremos agradecer a Edicións
do Cumio a súa confianza á hora de sacar
adiante os nosos traballos en estudio, crendo en
nós cando ninguén o fixo. Ás distribuidoras por
mover os discos e á xente que se implicou en
que saíran adiante. A Purris, que nos fabricou a

páxina web cando poucos a tiñan, e a Cave, que
a mantivo e puxo ao día nos últimos tempos.
E por suposto a maior débeda témola co
que nos medios se chama público e ao que nós
preferimos chamar amigos. Á xente que nos
berraba Túzaros! Nada máis baixar da furgoneta e logo dábao todo no concerto. A aqueles
que mercaron a camisola ou o CD ou o piratearon –nós sempre preferimos ser escoitados
que non o ser–. Toda esa xente que nos entendeu, berrou, soportou, animou -e que as máis
das veces tivemos que aturar baixo os efectos
do alcohol e outras substancias despois dalgún
bo concerto- e sobre todo apoiou. Especialmente á xente das vilas, que entendeu mellor
as regras dos nosos principios e mensaxes. Por
favor, nunca nos esquezades porque nós nunca o faremos.
Dende estas liñas, e en nome dos meus
compañeiros de batalla, Xoán López, Xulio
Boquete e os que se sumaron nos últimos
anos ao proxecto Túzaro, os baixistas X.M.
Tejo e Paul Zervero, despídese un amigo. A
todos saúde e liberdade.
Non hai nada que perder
Porque nada temos xa
Moito tempo hai atrás
Que a Historia xulgará
Trinitarios (2005)♦
tuzaros@yahoo.es
tuzaros@terra.es
http://www.terra.es/personal4/tuzaros

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

que a sabedoría non tiña que ser
un coto privado que a filosofia e a
cultura tiñan que mesturarse con
toda a cidadania para ter unha sociedade máis culta, abrindo unha
fiestra de ar fresco de novo pensamento, de arte, de política, de ecoloxía e historia, traendo a Pontevedra os mellores especialistas de
recoñecida sona nos temas que
elixen cada año e compartires con
nós os seus coñecementos.
E así, Pontevedra, grazas os
homes e mulleres da “Aula Castelao”, convértese todos os meses de abril nun referente cultural de coñecido prestixio mundial pola súa Semana de Filosofia. Neses marabillosos días hai

outro momento máxico, como é
ollar polas rúas da cidade pasear
as xentes de distintas razase e
idades, cun cartaz debaixo do
brazo e un debuxo de Castelao
na súa carátula.
Noraboa á “Aula Castelao”
por compartir con nós a súa sabedoría e facernos así cada día
máis cultos e mellores cidadáns
que nos leva a un maior compromiso na tarefa de facer un lugar
con máis e mellor calidade de vida para as persoas. Noraboa polo
Premio Cidade de Pontevedra.
Sen tempo non era.♦
ANTÓN ROEL VILLANUEVA
(PONTEVEDRA)

Pedir perdón
É ben certo que a liberdade de
expresión debe ser sempre respectada. Se así non for corremos
todos o risco de que despois das
caricaturas nos prohiban as
praias nudistas, ou ensinar o nariz, por exemplo.
Non é menos certo que as polémicas caricaturas eran dun pasmoso mal gusto e ofrecían unha
imaxe que equiparaba o Islam no
seu conxunto con persoas violentas e pouco dialogantes. Como moitas caricaturas asocian
txapela con violencia.
Tamén parece apropiado deducir que aos grupos máis into-

lerantes e violentos estas imaxes véñenlles de perlas, son o
pretexto ideal, e aos antiislamistas non digamos: miran para
eses grupos violentos, minoría
entre a inxente cantidade de
manifestantes en todo o mundo
e dinnos, “Vedes? Aí os tendes!”.
¿Que imos dicir nós, os occidentais, que enviamos bombas a
matar musulmáns con ningunha
proba de armas de destrución
masiva? ¿Como, de que maneira,
con que estratexias, temos pensado pedirlles perdón?♦
EMMA ABELLA CRUZ
(MALPICA DE BERGANTIÑOS)

Zapatero] porque en
ningún caso cuestiono
a súa lexitimidade”.
Asombroso, que
demócrata este Feixóo!
Recoñece que
Zapatero é o
presidente! Ou seña,
non o considera un
golpista, nin quere
derrocalo, nin matalo!
A que cotas de
sensatez chegan ás
veces algúns líderes do
Partido Popular. Ollo!
Ten tino, Feixóo, que
por menos diso,
queren expulsar a
Piqué.

Christopf Hein ten
unha novela que se
chama Willenbrock.
Na mesma un
personaxe, polaco,
fala da Igrexa do seu
país: “Xa non é coma
antes. Antes estaba
en contra do
goberno, e todos nos
axudabamos, non
había ningún
problema. Mais,
agora pasouse ao
outro bando. Xa non
nos escoita; agora é
poderosa e xorda”.
Hai que explicar o
porqué desa oposición
ao novo Estatuto da
Función Pública que
establece que os
xuíces deben saber
catalán, vasco ou
galego. (Tras 25 anos
de democracia aínda
estamos así). Non é
unha cuestión
patriótica. Resulta que,
tradicionalmente, os
altos cargos da
maxistratura
(residentes, como non,
en Madrid) foguean os
seus fillos “en
provincias” e teñen
medo que con estas
leis se lles dificulte ese
paso. Claro está,
ademais, que antes de
poñerse a estudar
galego durante un par
de días, o suficiente
para entendelo, son
capaces de envolverse
na rojigualda e
apuntarse ao
exabrupto.♦
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Lugo
Lugo vive inmerso no fragor que
supón contar cun novo Plano Xeral de Ordenación Municipal,
aprobado en solitario polos socialistas grazas á maioría absoluta de
que gozan no concello, pero ao
que xa lle foron postas numerosas
chatas polos grupos da oposición,
ás que hai que engadir agora as
que presentan os propios veciños.
O Plano xa foi polémico dende a súa elaboración xa que o
equipo de goberno mantivo tan
en segredo a súa preparación que
provocou que, en máis dunha
ocasión, a oposición se queixase
pola marxinación que se reflexaba especialmente na negativa a
entregarlles unha copia o que levou ao PP e BNG a presentarse
nunha consulta con lápis e papel
para tomar o man o que se lles
negaba en documento.
O novo Plan, a pesar do aire
de modernidade que lle queren

O novo
fascismo
peta nas
clases medias
José Juan Ruíz escribe sobre
os efectos da globalización en
El País (11 de febreiro). “Nos
países ricos estabamos preparados para soportar o axuste do
sector industrial, pero non para
dixerir que os empregos e os
salarios reais dos profesionais
de colo branco —dos economistas, dos enxeñeiros, dos
médicos, dos xornalistas, dos
arquitectos ou os informáticos— tampouco son seguros.
Á vista do que ocorre coa política agrícola, dubido moito que
a clase política poida seguir ignorando que cada día medra o
número dos seus potenciais
votantes que culpan a competencia e ao outsourcing do estancamento do seu nivel de benestar. Internet permite un modo de produción que fai plausíbel a ameaza. E os datos do estacamento do salario real medio nos países que medramos
(EE UU, España) son contundentes. O racismo e a xenofobia da clase media europea xa
descarrilou a primeira globalización. E fíxoo con tanta forza
que nalgúns países levouse por
diante a democracia”.♦

‘Vázquez
non ascende,
escapa’
“Vázquez non ascende, escapa” é o título do editorial que
o periódico La Opinión (11 de
febreiro) lle dedica á marcha
do alcalde da Coruña. “Non é
que Vázquez non seña unha
persoa axeitada para o cargo
de embaixador da Santa Sede
pola afinidade que sempre manifestou ante a Igrexa católica.

Un novo urbanismo
ANTÓN GRANDE

A discusión do novo plano xeral ocasiona grandes debates ao comezo
do periodo exposición pública. Algúns bairros poderían desaparecer.
dar os seus promotores, trata de
facer de Lugo unha cidade de
formigón e colmeas de vivendas,
arrasando nalgúns casos bairros
enteiros cunha tradición popular
como o Feixóo ou o da Piringalla, nos que os novos viais programados farán desaparecer ringleiras enteiras de casas todo iso,
claro está, para construír logo
bloques de nove andares aínda
que para as rúas se siga facendo
previsións de estreitez en vez de
tender ás avenidas.

Pero cecais de todas as cousas denunciadas durante estes
días a máis sorprendente é a
afirmación feita polos nacionalistas que aseguran que o proxectado no novo Plan para o
bairro do Carme, a escasos metros da Muralla e ao que se comeza a chamar “a milla de ouro” pola especulación á que pode ser sometido de levarse a cabo tal como se pretende, destruirá unha parte do Camiño
Primitivo ao seu paso por Lugo

ademais de inzar uns terreos de
numerosos bloques de vivendas
que achicarán ainda máis a proxección do monumento Patrimonio da Humanidade.
De momento o PXOM de
Lugo ten dous meses para ser
consultado polos veciños e que
se lle presenten alegacións. Pero
vai dar moito de sí porque o que
ser pretende con el, e cunha falsa
idea de modernidade, é destruír
os bairros máis tradicionais da
cidade en beneficio dos constru-

O realmente relevante é que
Vázquez é un político en entredito polas súas operacións
inmobiliarias e por ocultar os
seus negocios cun poderoso
construtor coruñés”.♦

Diálogo
na SER sobre
Paco Vázquez
La Opinión, o xornal que lle
deu maior difusión nos últimos
tempos aos negocios do alcalde da Coruña, reproducía o pasado día 12, a conversa que sobre a marcha de Vázquez tivo
lugar no programa Hora 25 da
SER. “Carlos Llamas: Sorprendeunos o de que Paco
Vázquez marche para o Vaticano? Miguel Ángel Aguilar:
Moito. Sorprendeunos moito
por moitos asuntos. Porque
queda moito tempo para as
eleccións; porque el, ademais
de ser alcalde da Coruña é presidente da Federación Española de Municipios e Provincias;
porque ademais é senador... É
un asunto para... Carlos Llamas: Senador é o de menos
porque me dixeron que ao Senado ia ben pouquiño... Miguel Ángel Aguilar: Vale, retiro o de senador... Descoñezo a
súa asiduidade nas prácticas
relixiosas pero sábese que é
católico. E todos sabemos que
os mellores embaixadores que
houbo no Vaticano foron agnósticos. Ou seña, que tampouco me parece que iso o
cualifique especialmente para
o posto. Paréceme unha excentricidade que vaia ao Vaticano.
E se a iso se lle suma, porque
isto é moi interesante..., que na
Coruña hai un gran periódico
líder que se chama La Voz de
Galicia pero claro, cos líderes
prodúcese un fenómeno de
acomodación. Pero chegou un
periódico modesto, pequeno,
que é dun grupo que non ten
multimedia. É do grupo Moll.
Chámase La Opinión, e nese

Miguel Ángel Aguilar.

xornal publicouse algo que era
de xeral coñecemento para todos os coruñeses e para todos
os españois, que son os negocios do señor Paco Vázquez.

La Opinión

Un dos síntomas de enfermidade é cando aumenta a distancia entre o que se sabe e o
que se publica, e na Coruña,
entre o que se sabía e o que se

tores e das moles de cemento.
Pero tamén na provincia andan con problemas que nalgúns
casos, semellan ir encadeados
como é o caso de Chantada. Logo de loita que levan a cabo coa
Deputación Provincial polo pago
do canon enerxético, que semella
non ter fin, agora coñecemos que
a súa xa tradicional Feira do Viño
podería non celebrarse este ano
debido á denuncia dunha bodega.
O propietario desta entende
que para participar nunha feira pagada casi, exclusivamente con fondos públicos, non ten porque ser de
obriga estar inscrito nunha asociación privada de bodegueiros.
De momento a este empresarios
foille denegado a súa participación
na feira pero as cousas están xa nos
tribunais e o mes de marzo, cando
se celebra, esta a caer, así que haberá que agardar acontecementos e
ver que decide a xustiza.♦

publicaba había moita distancia, e rompeuna este xornal co
que publicou. E sabe vostede
don Carlos que nada é igual
despois de que se publique como noticia, de maneira que os
negocios de Paco Vázquez non
son os mesmos que antes de
terse publicado como noticia
nun medio informativo. Iso
cambia a sustancia. E se iso é
así, o que non pode ser é que a
saída seña nomealo embaixador no Vaticano. Igual que se
son clamorosos os incumprimentos de Fungairiño, a saída
non pode ser ascendelo ao Tribunal Supremo, senón abrirlle
o expedente que merecía. Alberto Pérez: Curioso que os
únicos que puxeron o grito no
ceo e criticaron foron os socios
do PSOE, os nacionalistas, que
din que está metido até as orellas en casos de corrupción. É
o que di Miguel Ángel, que La
Opinión publica que a muller e
os fillos teñen relacións turbias
co presidente dos empresarios
galegos. Seica con iso gaña
Touriño, que se quita un compañeiro díscolo. E ademais, se
ZP arranxa o das relacións co
Vaticano, matan tres paxaros
dun tiro. Miguel Ángel Aguilar:
¿E por qué o nomean embaixador e non o nomean directamente cardeal camarlengo? Paréceme que lle iría ben máis...
(...). Carlos Llamas: Todos os
que nos escoiten dirán como está a política. Fixo un escrito a
Conferencia Episcopal no que
celebra moito o nomeamento.
Di que lle desexa o maior éxito
no desempeño da nova misión
que lle confiou o Goberno, e
que contribuía ao ben dos españois, nomeadamente dos católicos. Miguel Ángel Aguilar:
¿Que dixeron cando se nomeou
o anterior embaixador? Nada,
non dixeron nada. Dezcallar
era tamén persoa católica e
practicante. Por qué isto? É que
había algún negocio compartido co bispo da Coruña? Aquí
fáltannos datos, don Carlos. Esta expresión de xubilo da Conferencia Episcopal resúltame
estrañamente sospeitosa”.♦

Latexos
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Os inimigos
témolos
dentro
X.L. FRANCO GRANDE

U

n coñecido meu, que
era, e sigue sendo, un
pouco retrasado (dos
que na miña terra chaman
facelotes) pediu que o seu
fillo, que tamén herdara a mesma eiva do pai, fose dispensado da asignatura de galego.
Tratei de convencelo de que
non era para tanto: non ían dispensalo das matemáticas, nin
da historia, nin das demais materias, e o galego non debera
supoñer, en comparanza,
ningunha dificultade.
Os que, segundo
informaba este xornal no seu
número da semana pasada, invocaron en contra do galego
os principios constitucionais
de igualdade, mérito e capacidade en relación á esixencia
obrigada da comprensión da
primeira proba das oposicións
en lingua galega, seguro que
tamén poden entrar na categoría dos facelotes a que me refiro no parágrafo anterior.
Porque en Galicia calquera pode coñecer a lingua galega, e
así moitos forasteiros a teñen
aprendido xusto para concorreren a oposicións.
O principio de igualdade
non se invoca, claro é, para
esixir que o galego teña o trato e consideración que se establece no Preámbulo da CE,
onde se di que esta garante todas as culturas e tradicións,
linguas e institucións
españolas. Iso si que sería actuar ao abeiro do principio de
igualdade. Pero só ao
principio da maior facilidade é
ao que se acollen. E o peor
non é iso, con ser xa abondo:
o peor é que, superando aquel
vello bilingüismo harmónico
do PP, os reclamantes foron
atendidos
Á vista de cousas tan
evidentes, un ten dereito a sentirse insatisfeito e a empezar a
sospeitar da capacidade do nosos gobernantes. Oxalá non suceda o que pensamos: que os
tempos de Fraga foron un pasado mellor ca este presente tan
facareño que agora se empeza a
debuxar. Pois a vontade política
dos de agora, conforme imos
vendo, non é mellor ca dos que
se foron. Quixera trabucarme,
pero os síntomas non dan para
moitas ilusións.
Digámolo todo: tanta ou
máis decepción nos produciron
sindicatos e partidos. Non
abonda con recorrer. O feito é
tan grave que supón recuar na
normalización do galego.
Sindicatos e partidos, algúns
deles, tiñan a obriga de
manifestar con claridade o
rexeitamento das medidas
adoptadas pola Consellería da
Presidencia e deixala no baixo
lugar que lle corresponde e,
ademais, dalas a coñecer a toda
a sociedade galega. Ben iremos
de seguir por este camiño.♦

A marbellización causa da violencia, denuncian os nacionalistas

Terceira agresión nun trimestre
contra un cargo do BNG no Val Miñor
H. VIXANDE
A denuncia da marbellización
do país está a ter un prezo elevado que paga en solitario o nacionalismo e os seus cargos de
representación no Val Miñor. O
último caso, o terceiro en apenas un trimestre, consistiu nunha malleira a un ex concelleiro de Gondomar que preguntou pola licenza dunhas obras.
A agresión e as lesións das que
foi vítima o ex concelleiro do
BNG en Gondomar Manuel Pereiro foron un episodio máis da
violencia relacionada con tramas
urbanísticas no Val Miñor, que se
agravou nos últimos tres meses.
Manuel Pereiro preguntaba por
unhas obras e unha licenza nunha
zona protexida nas proximidades
da súa casa cando lle deron unha
malleira brutal. Ao parecer, a
agresión non está relacionada directamente cos atentados sufridos anteriormente por David Giraldez e Domingos Solla, pero
nos tres casos os motivos son
moi similares e nestes últimos
dous casos, a forma de proceder
dos autores case idéntica.
A xuízo do responsábel comarcal do BNG en Vigo, Henrique Viéitez, hai un fío condutor: a
marbellización e a permisividade
coa que actúan as autoridades
municipais nos concellos da comarca. O presunto agresor de
Manuel Pereiro declarou inicialmente que as obras que realizaba
contaban coa autorización verbal
do concelleiro de Urbanismo de
Gondomar, Alexandre Gómez,
aínda que este último negou os
feitos. Por outra banda, outro dos
nomes que aparece nesta agresión
é o de Rosendo Díaz, empresario
propietario de Vigra, a nave que
ardera no porto de Vigo hai máis
dun ano. Ao parecer Díaz é outro
dos promotores da obra onde lle
deron unha malleira a Pereiro.
“Aquí hai unha permisividade das autoridades municipais e
facer as cousas á marxe da legalidade é habitual porque hai un
intento de ter vontades cautivas”,
denunciou Henrique Viéitez, que
sinalou que “a consecuencia desta forma de actuar, o seguinte paso é recorrer á violencia para facer valer eses dereitos”.
Mais a violencia non é un fenómeno illado aínda que neste
caso non haxa relación directa

con outros episodios recentes.
“Que haxa tres actos como estes
en tres meses indica algo”, sinala Viéitez.
Por outra banda, o día anterior á agresión, Manuel Pereiro
xa visitara as obras nas que recibiu a malleira. Fixérao para inte-

resarse polo que alí sucedía porque está nas proximidades da súa
casa, aínda que isto non ten por
que ser un indicio de que a agresión estivese preparada.
En todo caso, os que si teñen
visos de estar relacionados son os
atentados sufridos por David Gi-

raldez e Domingos Solla o 19 de
novembro e o 12 de xaneiro respectivamente, cando a estes dous
cargos públicos do BNG lle queimaron os seus vehículos. Os
dous concelleiros, antes dos atentados denunciaran anteriormente
irregularidades urbanísticas.♦

A vítima, Manuel Pereiro, é unha persoa moi coñecida en Vincios, Gondomar.

PACO VILABARROS

A vítima ten rotura de tímpano
Tarde do xoves nove de febreiro, Manuel Pereiro adiantárase
aos membros da comunidade de
montes e do Seprona que ían
acompañalo para preguntar pola licenza dunhas aparatosas
obras que tiñan lugar nas proximidades da súa casa na parroquia de Vincios, Gondomar.
“Cando cheguei había un rapaz
a quen non coñecía; estivemos
a falar un pouco e pregunteille
pola licenza e polas obras, entón, comezou a agredirme”, explica a vítima. A malleira recibida foi tal que perdeu o ouvido
nun oído pola rotura de tímpano. “Salveime por unha chamada ao meu móbil e puiden marchar”, explica.
Manuel Pereiro volveu coa
Garda Civil e a policía munici-

pal ao lugar no que recibiu a malleira e identificou ao agresor.
Este negou a agresión e dixo que
non o coñecía, pero ao día seguinte presentouse na súa casa.
“Como é que non me coñece e
logo preséntase na miña casa?
–preguntou Pereiro–, eu a el non
o coñecía pero a un tío seu xa lle
paralizara de boas maneiras unha obra, ademais eu son unha
persoa coñecida na zona, o agresor tiña que saber quen era”.
Manuel Pereiro foi concelleiro
do BNG en Gondomar entre
1995 e 2003, tamén forma parte
da mancomunidade de montes e
da asociación de pais do colexio.
A consecuencia da visita
que recibiu no seu domicilio
por parte do presunto agresor,
Pereiro foi ao cuartel da Garda

Civil para presentar unha denuncia e, cando chegou, entregáronlle unha citación para un
xuízo de faltas a celebrar en Vigo o martes 14 e no que o presunto agresor era o acusado.
Gustavo García, avogado de
Manuel Pereiro, reclamoulle á
xuíza que modificase o procedemento para abrir dilixencias
previas por un delito de agresión en lugar dun xuízo por
simple falta, xa que as lesións a
Manuel Pereiro son importantes. De feito, máis adiante o
BNG pensa presentar unha acusación por delito de lesións, que
é máis grave que o de agresión.
En todo caso, a xuíza accedeu á
petición do avogado da acusación e abriu un procedemento
por delito en lugar do de falta.♦

As investigacións dos atentados anteriores, paralizadas
O BNG non só está preocupado
pola sucesión de atentados e
agresións no Val Miñor contra
os seus cargos públicos por denunciaren tramas urbanísticas,
senón tamén polo ritmo das investigacións. “Todo está paralizado”, denunciou Henrique
Viéitez, responsábel comarcal.
Especialmente grave é a pa-

rálise na investigación do atentado contra Domingos Solla,
vocal do BNG na entidade menor de Morgadáns. Solla deulle
á Garda Civil o nome dunha
persoa a quen sorprendeu vixiando a súa casa. De momento,
as investigacións non relacionaron a esta persoa co caso.
Cando a finais de xaneiro

desapareceu en Baredo a moza
Águeda González, o seu corpo
localizouse porque o seu teléfono móbil emitiu un sinal que
permitiu determinar que estaba
na zona. No caso do atentado a
Solla que se saiba non se empregou a tecnoloxía no mesmo
sentido pese a haber indicios
que sinalan a unha persoa.

Henrique Viéitez, do BNG,
indicou que ante a pasividade
das autoridades, esta formación
política está a levar adiante investigacións pola súa conta e sinalou que cando se confirmen
os indicios que teñen na súa
man, procederán a dar a coñecer publicamente a información
que teñen.♦
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O mecanismo
X.M. SARILLE

G

aliza ten uns medios
de comunicación
timoratos, que moi
poucas veces se atreven a enfrontarse ao poder, só o fan
se están ao servizo doutro
patrón antagónico e máis poderoso. E cando son valentes
fáltalles fortaleza para chegar
a un público amplo.
Estes días Galiza debería
estar de festa. La Opinión de
A Coruña exerceu a independencia como medio de comunicación fronte aos poderes
fácticos e políticos da cidade
e comezou a amosarnos nas
súas páxinas unha trama de
intereses que levou ao alcalde
a presentar a dimisión. Cada
día aparecen nese periódico
novos datos e nomes de
empresas relacionadas con
Francisco Vázquez que nos
permiten facernos xa unha
idea cabal do grao de corrupción e dos altísimos voos da
trama. É probábel que ao longo das próximas semanas teñamos unha idea máis clara
de até onde chega a man de
Vázquez.
Mais a maioría das
empresas informativas calan
a boca, por proximidade a
eses poderes ou por puro medo de saíren afeitados. E
nada imos dicir dos colaboradores que tantas veces nos
lembran a fermosa idea de
sociedade civil e que deixan
pasar unha excelente ocasión
para demostrar que existe de
verdade e que non é o adolescente soño dunha noite de verán. Pouca sociedade civil estamos vendo agora, cando as
evidencias de corrupción son
tan claras que cegan a vista.
“Non hai probas de ilegalidade manifesta”dirán algúns de
vostedes. Pois irémolo vendo,
porque o alcalde coruñés
nunca se parou en
delicadezas legais. Burlou
reiteradamente a lei, os
fiscais e o Tribunal Supremo
con plena conciencia de que
prima a forza sobre a
legalidade. Se o fixo por
unha cuestión simbólica
como é a oficialidade da lingua galega, non o fará para
enriquecerse?
Mais para tocar o fondo
deberíamos entender o mecanismo. Explícome. O xefe de
local de La Opinión respondía
nun chat do periódico Vieiros
que “Vázquez non é máis que
unha peza, e nin sequera a
máis importante dun xeito de
facer as cousas (…) na cidade.
Hai construtores, representantes do sistema financeiro e
mesmo políticos do seu e doutros partidos que forman parte
dun mecanismo que até o de
agora funcionou ben”. O
dicionario Estravís di que mecanismo é a “estrutura interna
de corpo ou aparello”. Sería
bo que a sociedade puidese
saber como vai este mecanismo, como se rexe e até onde
foi capaz de chegar.
Agardamos.♦

Xosé Díaz
‘Co modelo de financiamento
acordado para Cataluña non perderiamos cartos’
RUBÉN VALVERDE
Foi economista de Astano e é
unha das persoas que máis ten
traballado sobre o sistema de financiamento. Formou parte da
Comisión parlamentaria que
avaliou o actual modelo e ten
publicado numerosos artigos
sobre o tema. É partidario dun
modelo de responsabilidade fiscal para Galiza e argumenta
que é o único xeito de exercer
plenamente o autogoberno.
Defende para Galiza un modelo de financiamento semellante ao vasco. En contra do que
se afirma coida que é viábel?
Penso que é un modelo óptimo para as catro nacións que
compoñen o Estado, logo para as
rexións o modelo pode ser distinto. Poría de manifesto como
se financia o Estado, onde se recadan os cartos, porque agora dá
a sensación que os cartos que
nos dan saen de non se sabe onde, pero realmente son os territorios os que lle dan o diñeiro. O
modelo que propón o BNG non é
exactamente igual ao vasco, pero
aseméllase bastante. Hai quen
argumenta que un modelo de
responsabilidade fiscal deixaría
o Estado sen cartos para o equilibrio territorial. Iso non é verdade e ademais non sé sabe de que
redistribución falan, porque o
actual Fondo de Compensación
Interterritorial soamente supón o
0,13% do PIB do Estado e ademais todas as comunidades son
perceptoras destes cartos, incluído as máis ricas. Segundo os datos dos que se dispoñen Galiza
sería autosuficiente cos impostos
que se recadan na actualidade na
comunidade autónoma.
Seguiría existindo deste
xeito un fondo de suficiencia
en caso de non chegar a cubrir
as nosas necesidades de gasto?
Está claro que nun modelo
común como o que temos, seguiría habendo fondos de suficiencia en caso de que o total
do diñeiro traspasado e da cesta
de impostos utilizada non abondase. O modelo actual, para explicalo, componse dunhas transferencias que fai o Estado por
determinadas competencias, outra asignación onde se inclúe unha cesta de tributos que xestiona
directamente a comunidade autónoma e, en caso de non abondar, tamén existe un fondo de
suficiencia (común para todo o
Estado e do que se fai un reparto porcentual posterior) para que
se poida sufragar o total do orzamento da comunidade. Nós
non lle temos que ter medo a un
modelo semellante ao vasco. O
que si se pode discutir é en función de que se fai o reparto dos
fondos. Neste momento o cupo
vasco vén representando máis
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ou menos o 6,28% do orzamen- rapaz ten que depender econoto total do Estado, que máis ou micamente do seu pai para pomenos se corresponde co que der facer as cousas. Galiza xa é
eles achegan ao PIB. Pódese de- o suficientemente madura e xa
pode asumir as
bater se a cantisúas responsabidade repartida é
lidades e axustar
xusta para o resa houbo tres
os seus gastos.
to dos territorios,
Pensa que
pero non o pro- novos modelos de
non se debería
pio modelo en si
financiamento
e
en
ter en conta soamesmo. Ninguén
pretende deixar todos Galiza sempre mente o PIB como criterio leao Estado sen
medios, porque aumentou a contía” var a cabo o sistema de finanestá claro que ten
ciamento?
unhas competenPenso
que
cias e pode acelaborar o sistetuar como reequilibrador, pero se non pode- ma de financiamento a partir do
mos xestionar os nosos propios PIB que representa cada comuingresos non temos ningún tipo nidade é un disparate. Os catade autonomía. É coma cando un láns, por exemplo, son partida-
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rios deste modelo e ademais consideran que é necesario poñerlle
límites ao que eles chaman solidariedade e que eu opto por
chamar redistribución ou reequilibrio. En troques da falar do
PIB, poderíamos propoñerlle aos
cataláns falar dos fluxos económicos, é dicir, saber onde se producen os cartos que logo se computan en Cataluña, ou en calquera territorio. Eu sempre poño un
exemplo moi claro. Tendo en
conta o reparto de fondos que fai
a Unión Europea, podería parecer que o negocio é un auténtico
desastre para Alemaña, xa que
todos os anos contribúe con
12.000 millóns de euros. Ten un
saldo fiscal negativo. Pero se temos en conta a balanza comercial de Alemaña co resto dos pa-
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íses da UE, vemos que é un dos de responsabilidade fiscal plena e
países que máis se beneficia da agora nos vai marcar un teito aos
integración europea. Só con Es- demais. Pero en si mesmo, o mopaña ten unha balanza positiva delo non vai ser negativo, porque
de 18.000 millóns de euros, que non cambia cualitativamente o
é máis de todo o que achegan ca- modelo actual. O único que pasada ano no orzamento da UE. En- rá será que Cataluña recibirá metre Cataluña e o resto do Estado nos cartos do fondo de suficiencia, ou igual ten que chegar a
ocorre algo semellante.
Parece que é bastante críti- contribuír con cartos a ese fondo.
co coas propostas de financia- Dende o comezo da democracia
mento que se acordaron no xa houbo tres novos modelos de
financiamento aprobados e en topacto entre o PSOE e CIU?
Penso que os cataláns teñen dos se dicía con anterioridade
que Galiza perdedereito a pedir o
ría cartos, menque queiran, pero
tres que na realinon por iso tenacionalismo
dade sempre aumos que dicir
mentou a contía.
que todo é maraNeste novo caso
billoso.
Por galego debería
exemplo, tam- defender un modelo pasará algo semellante. Adepouco estou de
acordo coa dis- de responsabilidade mais, se logo de
facerse os cálcuposición adicional sexta do Esta- fiscal plena. Porque los, resulta que
nos interesa
tut, na que piden
ademais de ser unha non
o novo modelo
que os investimentos do Esta- cuestión económica poderíamos quedar co actual.
do en Cataluña
(os que saen do tamén é, sobre todo, Ninguén nos vai
obrigar a cambiar
Orzamento Xeral
nin nos van dicir
do Estado) debe- política”
que imos ter merían ser propornos financiamencionais ao PIB. É
to porque eses
unha tolería e
acordos tómanse
ademais non se
corresponde co que levan defen- no Consello de Política Fiscal e
dido os cataláns historicamente. Financieira e os representantes
Até agora tiñan un criterio que do PP sábeno. As comunidades
consistía en pagar por renda e do PSOE tardaron moito en aceptar o modelo actual por razóns
recibir por poboación.
Porén, vostede ten afirma- políticas e polo tanto ficaron co
do que o modelo de financia- que tiñan. Ninguén as obrigou a
mento que ten pactado o cambiar. Logo o fixeron porque
PSOE con CIU, podería asu- se decataron que lles interesaba
milo Galiza obtendo mais car- máis. Ninguén, nin sequera o PP,
aceptaría un acordo que nos pretos que até agora.
Está claro que ese modelo vai xudicase. Polo tanto hai que saser o que se leve agora ao Conse- ber que a mensaxe que dan é pollo de Política Fiscal e Financiei- lítica pero non é real. Aquí ninra para xeneralizalo entre todas guén vai perder cartos, aínda que
as comunidades autónomas. O o modelo si que ten outros eleque eu critico de CIU é que teña mentos negativos.
Cales?
cedido tanto ao aceptar ese moO novo acordo non vai signidelo, porque podería aspirar a un
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ficar por desgraza maior autonomía, porque o que fai o Estado é
ceder unha cesta de tributos que
non se poden variar no esencial.
Tampouco en moitos casos se pode decidir en que se queren gastar
eses cartos. Por exemplo a sanidade e os servizos sociais teñen
unhas partidas asignadas e iso xa
supón máis da metade do orzamento dunha comunidade autónoma. Por iso penso que o nacionalismo galego debería defender un modelo de responsabilidade fiscal plena. Porque ademais de ser unha cuestión económica tamén é, sobre todo, política. Por exemplo, se nós formásemos parte de Portugal, recibiríamos o duplo de fondos europeos
que estando no Estado español.
Se fosemos independentes, teriamos unha capacidade de endebedamento grande para financiar as
nosas necesidades. Agora Galiza
só pode endebedarse minimamente e baixo advertencia e aviso
do Estado. Mentres Galiza ten un
endebedamento do 7% do seu
PIB, o de España é o 44% do seu
PIB. Galiza ten 40.000 millóns
de euros de PIB, se puidese endebedarse igual que o Estado tería máis de 16.000 millóns de euros só para investimentos, o cal
supón case o duplo do orzamento total que ten agora. Por iso dicía antes que non hai que ter ningún complexo a esixir que haxa
un sistema de reequilibrio territorial a nivel do Estado, porque
calquera outra situación sería
máis beneficiosa para nós. O símil sería unha familia. Cando un
pai ve que un fillo vai mal na escola pois intenta pagarlle unhas
clases particulares para que vaia
mellor. Fai un maior esforzo
cuns fillos que con outros para
que todos intenten ir igual. Pois a
función do Estado debería ser a
mesma, xa que pertencemos a un
mesmo espazo político e nalgúns
aspectos saímos prexudicados
por iso.♦

‘Debemos defender a dispersión e o envellecemento
como criterios de reparto de fondos’
Como se fai o cálculo de necesidades de financiamento dunha
comunidade? Porque a transferencia que se dá para sanidade, por exemplo, está axustada
a un modelo de coberturas e
servizos que podería ser mellor
en caso de calcularse unha
maior transferencia, non?
O Estado fai un cálculo no
que estabelece até onde quere
recadar. No ano 2003 o total recadado polo Estado foi arredor
de 78.000 millóns de euros. No
sistema actual destina eses cartos para tres bloques. O primeiro
e de maior contía sería o de
competencias comúns, que inclúe a educación, algúns servizos sociais, a xustiza e outras
asignacións que supoñen o 60%
do total do orzamento. O segundo sería o bloque sanitario, ao
que o Estado destina o 39%. O
terceiro serían algúns servizos
sociais da seguridade social, que
é algo moi minoritario e que
abranguería o 1%. O Estado
acordou que para o reparto dos
cartos para as comunidades autónomas no primeiro bloque se-

gue como criterio fundamental a
poboación, que pesa un 94%; en
segundo lugar, a superficie, cuxa
peso é do 4,2%; a dispersión sería o terceiro criterio e pesa o
1,2% e a insularidade o 0,6%.
Para o reparto de cartos para a
sanidade, tense en conta como
primeiro criterio a poboación
protexida (aquela poboación que
non ten seguros médicos privados asignados polo Estado) e o
seu peso é o 75%. En segundo
lugar tense en conta canta poboación hai maior de 65 anos nunha comunidade e asígnaselle unha importancia do 24,5%. O resto asígnase por insularidade. No
caso dos servizos sociais unicamente tense en conta cantos cidadáns hai maiores dos 65 anos.
Polo tanto os cálculos fanse matematicamente atendendo a estes
criterios, aínda que as veces como non son abondo intenta negociarse politicamente unha
maior asignación.
Debería ter maior peso o
criterio de dispersión?
Na miña opinión está sobrerrepresentada a poboación e hai

dous elementos que non teñen
demasiado peso e que a ninguén se lle escapa que significan un alto custe para a administración á hora de prestar un
servizo: a dispersión e o envellecemento. Galiza ten o 50%
dos núcleos da poboación do
Estado, logo nós temos que levar o ensino, a sanidade e outros servizos públicos cando
menos aos núcleos comarcais.
Ademais, temos un envellecemento máis alto de España. A
propia OCDE, nun estudo, asegura que o gasto sanitario das
persoas maiores de 65 anos é o
triplo que nas demais idades.
Polo tanto, habería que incrementar o valor da dispersión
nas competencias comúns e introducilo no capítulo sanitario e
no dos servizos sociais. En segundo lugar, debería ter máis
valor o envellecemento na ponderación sanitaria. Imaxinemos
por exemplo que a dispersión
no capítulo común pesase un
5%, en troques do 1,2% actual.
Serían 1.200 millóns de euros
máis para Galiza cada ano.♦
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‘A xestión do imposto
de sociedades non racharía
coa unidade de mercado’
O economista Xavier Vence
argumenta que a Galiza conviríalle máis a cesión do 100%
do IVE que a do IRPF. Xavier
Lavandeira, sen embargo, optaba por negociar o 100% do
IRPF. Que opción lle parecería máis conveniente non podendo acceder a un modelo de
responsabilidade plena?
Hai distintas visións, pero eu
considero que hoxe en día deberíamos ir a unha fórmula mixta, sen
incidir máis nuns tributos ca noutros. O que tamén habería que reclamar serían competencias para
poder alterar o IVE e os impostos
especiais, porque non temos capacidade normativa para adaptar
eses impostos ás nosas necesidades. O que se podería estabelecer
sería un IVE minorista (para particulares). O Goberno central e o PP
argumentan que a UE non daría
permiso para impoñer un IVE distinto en cada comunidade. Isto
non é verdade. O IVE non é igual
en Europa. Por exemplo en Portugal págase máis que aquí. O que
hai é un IVE mínimo e de aí para
arriba pódese subir o que se queira. O comisario europeo dixo que
a situación estrañáballe pero que
eles non tiñan ningún problema en
estudar a proposta que lle chegase
do Estado. Polo tanto son partidario de estabelecer un tramo minorista nos impostos especiais e no
IVE, pero tampouco deixaría o
IRPF, e incluso penso que tamén
se debería reclamar o de sociedades, de primas de seguros, etc.
Moitos economistas argumentan que o imposto de sociedades é intocábel porque
racharía coa unidade de mercado, xa que podería provocar
que as empresas marchasen
para comunidades con fiscalidade máis baixa.
Son argumentos curiosos. Fálase moito de unidade de merca-

do, pero é un concepto que eu
non vexo por ningunha parte. En
Galiza temos os salarios máis
baixos e non pasa nada, iso non
rompe co mercado. Hai pouco fixen un traballo sobre a política de
redistribución do Estado e da UE
aplicada a Galiza. Por exemplo,
existen uns fondos para subvencionar empresas até o 40% en todas as Rexións Obxectivo 1. Co
mesmo criterio iso racharía co
mercado porque no resto das rexións europeas esas subvencións
considéranse unha axuda do Estado e levan aparellado unha multa. Polo tanto, penso que os incentivos de tipo económico e fiscal non son suficientes para a localización das empresas e que inflúen outros factores.
Antes falou de que as comunidades deberían ter capacidade normativa para establecer os impostos. Non obstante, no caso do IRPF existen
unha competencias que aínda
non se exerceron.
Ter capacidade normativa
quere dicir que se pode subir ou
baixar. As comunidades só poden
subir a carga impositiva pero non
baixala. Todo o mundo sabe que
un Goberno debe ter a capacidade anticíclica para que en caso de
ir mal a economía se poidan baixar os impostos para reactivala. A
Xunta ten capacidade para modificar basicamente as deducións
da cota, o cal supón moi poucos
cartos. É certo que pode aumentar as tarifas e penso que é algo
que debería estudar. Hai outros
impostos como o de sucesións,
transmisións patrimoniais, actos
xurídicos documentados ou de
xogo nos que a Xunta tiña capacidade normativa e están transferidos na súa totalidade e que foron moi ben aproveitados. Aínda
que tamén é certo que se trata de
impostos menores.♦
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bernos do PP. Non. Ainda non. O relato correspóndese de comunicación está a desvendar, no meio dun silenzo
coa denominada operación “Eolo”, a trama de corrupción cómplice, a trama de corrupción. Porque o Sr. Vázquez
eólica descoberta e investigavai para Roma e non para o
da en Canarias. Mais as simicárcere e, ademais, negándolitudes co asunto “Iglevaz”
se a dar explicacións. O caso
son evidentes. Porque Frané que o seu partido tampouco
cisco Vázquez, a súa familia e
llas pede. Emilio Pérez Tourios seus amigos empresarios
ño, Secretario Xeral do PSOE
tamén urdiron unha trama paen Galiza, non só non pede
ra se beneficiar da concesión
explicacións (como si fai o
de explotacións eólicas e hiSr. Alemán, Secretario Xeral
dráulicas, trama na que está
do PSOE canario) senón que
directamente implicado –de
mesmo afirma estar convenfacto é socio da familia Vázcido da legalidade dos negoquez– o cuñado do anterior
cios da familia Vázquez. Só a
Director Xeral de Industria co
Consellaría de Industria sePP. E abofé que o fixeron.
mella estar disposta a investiPorque esas adxudicacións
gar até o fondo e revisar as luobtivéronse traficando con incrativas concesións.
fluencias e manexando inforDe sempre o Vaticano foi
mación privilexiada. Como
refuxio de delincuentes de dien Canarias.
ferente caste. Moitos filmes
ai similitudes evidentes
Mais tamén hai certas dinolo recordan. O que xa non é
ferenzas que nos deberían le- entre o a asunto «Iglevaz» e o caso tan común é que os implicavar a todos a reflexionar. Pordos en tramas supostamente
que aquí, n’A Coruña e en enxuizado na denominada operación delictuosas vaian para alá coGaliza, nin se praticaron demo embaixadores dun Estado
tencións nin se iniciou pescu- «Eolo», a trama de corrupción eólica que se pretende democrático.
da ningunha por parte do MiDe nós depende, como cidainvestigada en Canarias”
nisterio Fiscal. Porque non
dáns responsábeis dese Estahoubo, polo de agora, ningún
do, que o Sr. Vázquez adíe a
empresario que se atravese a denunciar a suposta trama súa viaxe, dea explicacións e, de ser o caso, responda pede corrupción. Porque a diferenza de Canarias só un meio rante a Xustiza.♦

Así na Coruña
como en Canarias
CARLOS AYMERICH
En marzo de 2005 un empresario denunciou unha suposta trama de corrupción na adxudicación de potencia eólica nun concurso convocado polo goberno autonómico. O
denunciante apontaba contra dez persoas directa ou indirectamente vinculadas co Director Xeral de Industria do
PP: empresarios e directivos de empresas, presidente da
Cámara de Comercio, executivos de entidades financeiras
e mesmo o Presidente da Audiencia Provincial. Fruto da
denuncia e das correspondentes investigacións, o 9 de febreiro foron detidas e postas a disposición xudicial sete
persoas, todas elas envolvidas na trama eólica, e praticados diversos rexistos en despachos profisionais e domicilios particulares, incluido o despacho do mencionado Director Xeral de Industria. Todo indica que o Presidente da
Audiencia Provincial, denunciado polo xuíz instrutor da
trama eólica, está tamén directamente envolvido no asunto. Logo de se coñecer a noticia, o Secretario Xeral do
PSOE esixíulle ao PP que asuma a súa responsabilidade e
dea explicacións pola trama de corrupción descoberta.
Non, non estou a descreber a trama urdida por Francisco Vázquez para se facer con substanciosas concesións enerxéticas, eólicas e minihidráulicas, baixo os go-
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Ourense
Case setenta anos despois do
inicio da Guerra Civil, os máis
diversos colectivos cidadáns
continúan desenvolvendo actos
para recuperar a memoria das
vítimas do Franquismo. Lonxe
das confrontacións, a maioría
destas iniciativas buscan só a
recuperación da memoria histórica. Trátase de lembrar aos asasinados –ás veces só obxectivo
de vinganzas persoais–, pero sobre todo de rescatalos do esquecemento, unha afrenta que se
prolonga máis aló da propia
morte e que serve tamén para
agochar a vergoña dos verdugos. Contamos no seu día a
inauguración do monumento
aos fusilados que permanecían
soterrados no cemiterio ourensán de San Francisco e facemos
referencia agora a un proxecto
semellante en O Barco de Valdeorras. Tres asociacións dedicadas a actividades moi diferentes (a ONG Sildoura, Cine Club
Groucho Marx e a agrupación
Vía Nova) xuntáronse para organizar unha “Xornadas da Memoria” entre o 6 e o 30 de abril.
A idea é a resposta á utilización
dunha construcción do século
XVII como sede da Fundación
Comarcal que inaugurou no seu
día Fraga Iribarne sen dicir, “naturalmente”, nada do seu pasado
como acuartelamento da Falanxe e centro de interrogatorios e
tortura. De aí partían os “paseados”, que eran asasinados despois á beira dunha estrada solitaria e soterrados onde ninguén
puidera dicir nin tan sequera
que un día viviron con exemplar
dignidade.
Os promotores da idea acordaron ir máis lonxe da homenaxe
illada e decidiron propor aos valdeorreses a construción dun monumento que lembre a todos o
“espírito de supervivencia” que
exhibiron os mártires da liberdade. Será unha escultura de dous
metros de altura do artista Luis
Fernández “Cochorro”, que re-

Valdeorras lembra
os seus mártires
ABELARDO VÁZQUEZ

Unha inciativa cidadá promove homenaxes e un momumento de lembranza das vítimas do franquismo na bisbarra.
presenta a unha persoa cos brazos en alto e que se instalará na
casa do Río Cigüeño. Será financiada mediante subscrición popular con aportacións de 12 euros ou coa compra dun gravado
que reproduce o monumento ao
prezo de 40 euros.

Guisa e Napo

Nas “Xornadas da Memoria”
haberá conferencias, proxección
de documentais e fotografías da
época e calquera documento ou
testemuño que queiran aportar os
veciños como parte dunha historia xamaiscontada en Valdeorras.
Precisamente estes días coUXÍA E BRAIS

ñecimos tamén a historia de Alfredo Gómez Ollero, un veciño
de Paderne de Allariz do que a
súa familia só sabía que morrera
en Francia en 1943 tras fuxir da
Ditadura. Era un home humilde
do campo ao que colleu a Guerra
Civil traballando en Andalucía.

Chegoulles agora a noticia de
que unha organización dedicada
á recuperación da memoria histórica de Nantes quería dar unha
homenaxe a 37 persoas asasinadas polos nazis o 16 de setembro de 1942. Entre elas está Alfredo, que fora o máximo responsábel da resistencia á invasión fos alemáns na zona do baixo Loira. Vencellado ao Partido
Comunista español, foi detido
pola Gestapo, torturado e executado, espido e coas mans atadas ás costas. A súa familia non
só descubríu a verdadeira identidade daquel home extraordinario, senón un lugar ao que levarlle flores. A súa dona morreu
hai pouco sen ter máis noticia
de Alfredo que aquela dos anos
40 na que se lle comunicaba o
seu falecemento, sen máis.♦

Subliñado

A fuxida
LOIS DIÉGUEZ
Francisco Vázquez foxe para Roma a acollerse baixo as asas poderosas do Santo Padre. Necesitará, o home, para acadar a gloria eterna –a conseguida na Coruña foi efémera, como todo nesta vida–, unhas cantas confesións, arrepentimentos e, de ser posíbel, unha cura pequeniña de humildade, pois non lle imos pedir a el, Cabaleiro Maior da España dos imperios, excesos curativos de eremita. A Historia, se se escrebe con obxectividade,
deixará na súa biografía tres manchas imborrábeis: o enfrontamento que no seu momento avivou entre galegos pola capitalidade de Galiza co obxecto exclusivo de conseguir a alcaldía; o
abouro constante ao noso idioma e cultura, mesmo burlándose
da lei; e a utilización caciquil de orzamentos galegos, estatais e
europeos que, investidos abusivamente na Coruña, levaron a pobreza a numerosísimos concellos de Galiza. Agora, na recta final, airéanse eses escuros negocios inmobiliarios que non dá
aclarado, sumándose a isto a consciencia de que non acadaría
hoxe a maioría para gobernar o concello. El, home arrogante e
soberbio, non se afaría ao humilde papel de opositor. Por iso foxe, mais intentando, de acordo cun partido que non quixo nunca
poñelo no seu sitio, darlle á escapada aparencia de coroación.
Resolto aquí o problema, a quen se lle traspasa agora é ao Vaticano. Por iso lle acabamos de enviar a Benedito XVI o seguinte telegrama: Terme a Súa Santidade da Tiara, que lla quitan!♦
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Ferrol
Nestes días veñen de saír á luz os
restos da muralla defensiva que
noutrora protexeu a cidade. Increméntase así o número de curiosos que se achegan ao recinto
para contemplar o achádego.
Algunha exposición itinerante, algún concerto... actividades estas que trouxeron nos
últimos meses, esporadicamente, a afluencia de visitantes á
praza de España. Dende que comezaran as obras no recinto, este perdeu en grande en medida
o seu carácter de zona de paso.
Mentres a súa superficie continúa agardando que alguén a urbanice –non é máis que unha
inmensa chaira de formigón–
comezou xa unha nova fase na

A muralla ve a luz
MARTINA F. BAÑOBRE

As obras na Praza da España descubriron parte da antiga muralla. Á espera
do veredito de Patrimonio, os curiosos achéganse a vela antes de desaparecer.
que serán soterrados os viais
que unen as avenidas de Vigo e
do Rei.
O día7 chegaba a sorpresa.
As obras de escavación deixaron
á vista restos da muralla que no
seu día se encargou de defender
a cidade. Non é de estranar, xa
que aproximadamente no espazo

que hoxe loitan por furar as máquinas debeu situarse a Porta
Nova que daba acceso ao núcleo
de Ferrol.
Segundo o servizo arqueolóxico contratado polo Concello
trátase dos alicerces daquel muro, construído no século XVIII.
A obra defensiva sufriría diver-

sas modificacións no século
XIX, para desaparecer definitivamente a comezos do XX. O
proxecto de reordenación vial na
zona non deixa agora posibilidades de manter estes restos que
están a espertar a curiosidade de
cidadáns e visitantes. Así, con
toda probabilidade, o que queda

da fortificación desaparecerá de
xeito definitivo.
Con todo, a avaliación do
achádego está xa en mans da Dirección Xeral de Patrimonio, que
non poderá dar un veredito sobre
a continuidade ou non das obras
ata que os restos estean completamente escavados. Mentres tanto dende o Concello sopesan a
posibilidade de modificar minimamente o proxecto orixinal para que a urbanización en superficie da zona lembre por medio
dun pavimento diferenciado o
espazo que un día ocupara a muralla. Agora que os expertos avalíen e que os curiosos se den présa por vela, por se non chegan a
tempo.♦

Minorías activas e maiorías silenciosas
MIGUEL BARROS
tivo. Curiosa forma de existencia. A
libertade é un froito colectivo que
só disfrutamos comunitariamente,
que medra na medida en que o consumimos.
A liberdade non mingua cando a
usamos, alonga o seu beneficioso
influxo na mesma medida en que a
gozamos, vive nos corazóns dos
que a aman. Enraíza nos pobos que
algunha vez probaron a dozura da
súa presenza. Por estas razóns agradecemos ás minorías activas os desvelos que adican ao coidado de
planta tan delicada. Porque non cabe dúbida que expresar a opinión
propia, predicar e difundir as conviccións que compartimos, criticar
ao poder, disputar co filisteu, manifestar a discrepancia que nos separa
dos alleos cofrades, todas estas accións son maneiras de escardar o
campo do civilismo para que medre
con afouteza a paixón da libertade.
Militar nas organizacións políticas, defender os dereitos do traballo
nas organizacións sindicais, poñer coto ao desenfreo e cruel trato coa natureza dende as organizacións ecoloxistas. Ver de arranxar os problemas do
barrio colaborando nas Asociacións
de Viciños, defender a cultura propia
e tolerar as formas e comportamentos
alleos ou extraños, mobilizarse contra

ROI FERNÁNDEZ

Todos os días amence. A humanidade mereza ou non mereza o sol que nos aloumiña, todas as mañás disfruta do agasallo da
súa presenza imprescindíbel e amorosa. O
aire que respiramos non costa traballo nin
sacrificios. Tampouco a auga costa tanto.
As noites de luar. A bóveda estrelecida. O
canto dos paxaros. A mar inmensa, despensa xenerosa. Todo agasallo da natureza, hoxe agredida sin consideración nin
mesura, pero aínda fértil e bondadosa.
Pero eu non quería cansar a ninguén
coa lembranza innecesaria de evidencias
tan inxenuas. Somentes quería comparar
bens imprescindíbeis, totalmente gratuitos,
con outra caste de privilexios sociais que
tampouco valoramos na súa real medida e
importancia ata que, de súpeto, nos vemos
privados do seu disfrute. Tal sería a liberdade. Sol que aloumiña e quenta calquera
iniciativa: a creatividade dos artistas, a lúcida produción dos intelectuais, a dinámica
progresiva das organizacións e asociacións, ou a orixinalidade das formas culturais colectivas. Todo iso non florece sen
o sol da libertade. A riqueza infinda que se
agocha nas almas individuais ou que emerxe da potencia creativa popular non podería beneficiarnos se non existira a libertade.
Pois ben, na bóveda social, o sol da libertade, precisa cada día novos entusiasmos, esperanzas renovadas, fe inextinguíbel. A liberdade sólo alumea nos pobos
que a fornecen co seu compromiso colec-

da fame e a inxustiza, sentir e contaxiar a preocupación polos desfavorecidos da terra e do mundo, son
afáns das minorías activas, inconformistas, crédulas na súa fe por
transformar a realidade amarga e
tantas veces cruel. Ás minorías que
participan, ás minorías que sacrifican a privacidade da vida mol e reparten propaganda, piden firmas ou
arrenegan daqueles que o fan, a todos os que se manifestan na rúa e
preparan manifestos, a todos eses
–que son grandiosas minorías–, á
maioría silenciosa, resignada e zorruna adéudalles a gratitude de exercitar a libertade pasivamente, débelles o beneficio da súa comodidade,
o privilexio de non participar.
As maiorías silenciosas de todas as sociedades, son o campo
estercado de toda caste de tiranías. Vivan as minorías activas que
cando voltan aos fogares pensan,
unha e mil veces, que os seus
desvelos son infructuosos, que as
súas vidas de activistas carecen
de sentido. Heroes da liberdade
non desmaiedes , porque a debilidade dos cobardes e a neglixencia dos egoístas canga nas vosas
costas o peso da felicidade de todos. Minorías activas sodes indispensábeis.♦

O BNG e as sondaxes
M.V.
Hai poucos días deuse a coñecer unha
sondaxe, na que o PP non saía moi ben
parado e o PSOE rentabilizaba a labor de
goberno. O BNG apurouse a redactar unha nota que matizaba estes resultados, fixándose, entre outras cousas, no alto grado de coñecemento acadado polo seu líder, Anxo Quintana, grado de coñecemento que, até hai pouco, era precisamente un dos seus puntos flacos. Para
maior tranquilidade dos nacionalistas, días despois saía outro inquérito, realizado
por un colectivo da universidade de Santiago, habitualmente vinculado aos socialistas, que melloraba significativamente
as cifras do BNG.
Pode estar xa tranquilo, Quintana?
Probabelmente non, pero por razóns que
van máis alá de unha ou dúas consultas
demoscópicas.
En primeiro lugar, cómpre insistir en

que as tendencias políticas que sigue o
electorado galego veñen marcadas fundamentalmente pola dinámica estatal. Por
dicilo en termos mediáticos, é o telediario
moito máis que o telexornal o que informa os electores. En segundo lugar, a ofensiva anti-nacionalista que caracterizou os
derradeiros catro anos de Aznar, non cedeu en intensidade, contra algúns prognósticos. Isto é debido, tanto á dinámica
seguida polo PP estatal, após da súa derrota, como pola división de opinións dentro do partido socialista, cun forte peso
dos sectores anti-nacionalistas.
É dicir que mudaron os gobernos, pero permanecen en boa medida as actitudes
anteriores ao 14-M. Unha realidade que,
de paso, nos lembra que goberno e poder
teñen amplos puntos de intersección, pero
de ningún modo son espazos idénticos.
Neste contexto, a forza que lidera

Quintana segue a loitar contra unha demagoxia populista, moi eficaz, que invirte as posicións de vítimas e verdugos.
Igual que os Estados Unidos construíron
unha épica a partir da súa derrota en El
Álamo, logrando que unha batalla perdida disimulase a súa vitoria incontestábel
sobre México e a anexión de amplos territorios dese país, de igual modo, dicimos, o españolismo pode converter a batalla dun pai barcelonés que pide a escolarización do seu fillo en castelán nunha
causa que agache o ataque en toda regla
que están a sufrir as linguas diferentes da
maioritaria.
O problema para Quintana non son os
inquéritos (non hai que confundir o termómetro co virus), senón, por exemplo,
esa campaña de recollida de sinaturas que
o PPdeG está a realizar casa por casa, demostrando de paso que o poder deste par-

tido, como máquina organizativa, non se
debilitou e que o anticatalanismo-antinacionalismo é un tema que vende.
Que pode facer o BNG, dadas estas
circunstancias? Pois talvez non lle quede
outra receta que a de reforzar o traballo
social, en cantos lugares se lle presenten
dispoñíbeis. Certo que a proposta non é
nova, pero quizais agora logre unha repercusión maior, se os nacionalistas son capaces de ensarillar o traballo institucional
co social. O BNG debería aproveitar a súa
presenza na Xunta, non só para desenvolver unha xestión atinada (algo desde logo
imprescindíbel), senón para acompañala
de propostas sensatas que falen do país e
que esclarezan a demagoxía da propaganda contraria. Hai intres nos que a boa xestión, sen unha cobertura ideolóxica, pode
resultar inútil ou fagocitábel polos socios
de goberno.♦
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O galego en inferioridade de condicións, segundo os aspirantes á función pública

‘Méndez Romeu obríganos
a facer as oposicións en castelán’
H. VIXANDE
Os cambios introducidos a última hora no proceso de selección de persoal nos grupos E, D
e A nos corpos xerais da Administración autonómica discriminan o galego e forzan os opositores a empregar o castelán.
A decisión da Consellaría de Presidencia de entregar unha copia do
exame en castelán a quen o solicite nas oposicións dos grupos E, D
e A para o acceso a persoal funcionario da Administración autónoma
que foran convocadas en decembro é unha discriminación, segundo algúns opositores. Os cambios
anunciounos unha nota da Consellaría que dirixe Xosé Luís Méndez Romeu e implican modificar
as condicións do exame.
Se inicialmente a proba ía estar unicamente en galego, agora
poderán facela en castelán quen

o desexen. Para iso, tras distribuírse en sobre pechado a copia
en galego da proba, o tribunal
examinador preguntará quen
quere unha copia en castelán.
Entón, procederán a retirarlle o
sobre co exame en galego e daranlle un cun exame en castelán.
“A decisión de Méndez Romeu obríganos a facer o exame
en castelán”, explica Daniel G.
Durán, que concorre a estas oposicións. “Atendendo á literalidade da convocatoria, o que sucederá será que se repartirán 15.000
exames en galego, para recollerse despois e repartir outros tantos
en castelán: un caos”, sentencia
este opositor. De todas formas,
dadas as vacilacións coas que
Méndez Romeu conduciu este
proceso, a última hora poderían
cambiar as condicións e no exame os opositores recibir un sobre
cunha proba bilingüe: “castelán e

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

inglés”, ironiza este opositor.
“A elección do castelán sobre
todo sucederá co exame tipo test
do persoal subalterno, aínda que
en todas as probas a xente pedirá
masivamente o exame en español para non estar en inferioridade de condicións; non hai situación de igualdade para o galego”, sostén este opositor.
A discriminación baséase na
diferenza de competencia lingüística entre o castelán e o galego nun
sistema educativo e social que priman o castelán. “No exame de subalternos, que é o grupo E, hai unha serie de preguntas psicotécnicas relativas á competencia lingüística dos opositores, que consisten en preguntas de sinónimos e
antónimos”, explica Daniel Durán. “O problema –engade–, é que
a xente foi formada nun sistema
educativo en castelán e nun contorno social castelán, é dicir, domi-

facer o exame, chega nun momento no que se prepara un Estatuto Estatal da Función Pública
que recoñecerá o deber de coñecer o galego, o catalán e o vasco.
Cando Méndez Romeu tomou a
decisión de cambiar o sistema
das oposicións, a CIG presentou
un recurso indicando que a exclusividade do galego na proba
non era un medio de discriminar,
senón a forma de demostrar caGrupos D e A
pacidade nunha administración
O test psicotécnico só existe nos que ten esa lingua como propia.
O caso galego non só contrasta
exames do grupo E, o persoal subalterno. Nas probas para o perso- co catalán, que é o idioma exclusial auxiliar e para o corpo superior, vo das oposicións na Generalitat,
senón tamén co
grupos D e A, rescastelán nas propectivamente, non
xente
bas á Administrase inclúen pregunción estatal. Nas
tas deste tipo.
oposicións para o
“Neste caso a si- foi formada e viveu
Ministerio de Adtuación é menos nun contorno social
ministracións Púgrave, pero a xenblicas, a primeira
te, ante a mínima castelán, é dicir,
proba é na Galiza
dúbida, optará polo
castelán porque ten domina o castelán e, e faise mediante
un exame bilinmaior competencia
güe. De todas forlingüística nese aínda que teña boa
mas, esta garantía
idioma”, di este disposición co
de dereitos dos
opositor. “Ademais –engade–, galego, sabe que se opositores galegos
para elixir a que
destas non hai un
exame bilingüe, opta por esta lingua desexan das dúas
linguas oficiais
cun idioma en cada e outros opositores
non se mantén nas
cara da folla que se
lles entrega aos optan polo castelán, probas posteriores. Unha vez que
opositores. Antes,
se trasladan a Maaínda que optases estes terán
drid, o exame é
polo galego podías
unicamente en
consultar o caste- as de gañar”
castelán. “Unha
lán no caso de dúde dúas, ou o obbida e o galego entón non estaba tan en desigualdade xectivo do exame bilingüe non é
de condicións fronte o castelán: garantir os dereitos dos opositores,
podías optar polo galego sen temor ou en Madrid terían que repartir os
a non saber o significado dunha pa- exames nas catro linguas oficiais,
labra, sobre todo nun contexto porque tamén cabe facer na Galiza
dunha lingua pouco normalizada os exames dos opositores galegos
que ademais vén de cambiar as que aprobaron a primeira proba”,
asegura Daniel González Durán,
normas ortográficas”.
Outra cuestión é a relativa ás que coñece o sistema das oposicondicións previas coas que os cións do Ministerio das Adminisopositores decidiron matricularse tracións Públicas.
nestas probas ou renunciaron a facelo. “A xente matriculouse por- Academias en castelán
que pensaba que o exame ía ser en
galego exclusivamente e houbo Non só o sistema educativo e soquen non se matriculou precisa- cial prima o castelán na Galiza. As
mente por esa razón”, explica Da- academias de preparación das
niel G. Durán. Para uns, o feito de oposicións tamén. Case todas elas
estar en galego o exame represen- e todas as importantes, teñen os
taba unha vantaxe comparativa textos exclusivamente en castelán
porque tiñan maior dominio lin- e nas clases o galego está relegado.
güístico en galego que a media,
“Para estas oposicións, algunnon necesariamente por cuestións has academias fixeron o esforzo
familiares, senón pola formación de traducir os test ao galego, pero
posterior. Para outros, o galego re- o temario continúa a estar en caspresentaba un obstáculo. “Total, telán, até reparten un Estatuto en
que amolaron a uns e outros, aos español”, di Daniel G. Durán.
primeiros porque o exame xa non
Na academia na que prepara
é como esperaban e aos segundos as probas este opositor, repartiron
porque non se matricularon”, ex- un glosario de termos xurídicos e
plica Daniel Durán.
administrativos en galego e castelán para facilitarlles aos estudantes a comprensión dos textos, peDereitos lingüísticos
ro “en absoluto están a dar un serO problema enunciado polo con- vizo de calidade en función dos
selleiro Méndez Romeu dos de- cartos que reciben por iso; está
reitos lingüísticos dos opositores claro que si estudas en galego é
e a suposta garantía para poder máis fácil que fixes o vocabulario
elixir entre as dúas linguas para que si o fas en castelán”.♦
na o castelán mellor que o galego
e aínda que teña unha disposición
favorábel ao galego, sabe que se
opta por esta lingua no exame e
outros opositores optan polo castelán, estes terán todas as de gañar”.
Tan de gañar que as preguntas do
test psicotécnico relativas á competencia lingüística son oito sobre
un total de cincuenta.

‘A
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“Todo o que sei da miña infancia
galega venme das lembranzas do
que me dicían en Cuba miña nai e
meu pai, Aurora Alonso Álvarez
e Xosé María Pita Tojeiro. Eles
coñecéronse en Cuba, onde estaban emigrados. Aproveitaron unhas vacacións en 1931 e quedáronse, pero chegou a guerra. Mamá é de Santa Uxía de Piñor, en
Ourense, e papá das Pontes, e
compraron un terreo en Perlío
que foi onde eu nacín. Sempre foron moi discretos sobre a súa vida, pero souben que meu pai estivo preso por actividades a prol da
República. Cando o golpe militar
foi cun grupo de traballadores cara ao Arsenal de Ferrol para facerse coas armas, pero a instalación xa estaba tomada. Salvouse
porque houbo un equívoco co seu
segundo apelido e valéndose da
súa cidadanía cubana. En canto
estivo libre miña nai conminouno
a marchar e andou fuxido un tempo. Pero nunca souben cal foi a
súa vida neses meses de fuxida
porque eles xa se encontraron en
Cuba. O esposo da miña tía materna pagou unhas pasaxes do
barco Reina do Pacífico que viña
á Coruña, e a finais de 1936 mamá saiu da Coruña conmigo, que
apenas tiña un ano, no seu colo”.
Aurora Pita reside hoxe cunha filla na Coruña, á espera dunha operación nos ollos que non
dá chegado. A saudade é un sentimento natural en quen as circunstancias da burocracia agacháronlle a nacionalidade, “síntome cubana, pero como dicía
mamá, tiña dúas patrias, España
ou Galiza e Cuba. Polas circunstancias da chegada a min inscribíronme de maneira ilegal e aínda hoxe é o día que non teño cidadanía cubana, aínda que si residencia permanente. A razón, moi
resumida, é que me inscribiron
uns parentes, que non levaban os
meus apelidos, Pita Alonso”.

Filla do exilio, triunfou como actriz en Cuba

Aurora Pita
‘Sempre pensei na simbiose das culturas
galega e cubana, na lonxana cercanía’
XAN CARBALLA

Seus pais tiveron que marchar exiliados en 1936, e regresar á Cuba da que voltaran dunha primeira emigración. Ela marchou miniña no colo da súa nai e tardou en regresar sesenta anos á terra na que naceu. Nese tempo triunfou como unha das máis importantes actrices da radio e a televisión cubanas. Desde hai un ano reside temporalmente na Coruña.

Primeira viaxe

Unha vocación de infancia
“Desde que empecei a falar dixen
quero ser actriz. A miña infancia
foi moi solitaria e creeime un
mundo de soños nos que, a falta
de amiguiñas, eu era todos os personaxes. Empecei a estudar nun
colexio laico, magnífico, o Instituto Edison, onde tiven profesores extraordinarios, como o presidente da Casa das Américas, Roberto Fernández Retamar. Meus
pais non aceptaban a miña idea de
ser actriz, a pesar de que había
unha parente nosa que o era, unha
actriz galega lexendaria en Cuba,
Marina Rodríguez, que hoxe vive
en Miami. Estudei polas noites
declamación, arte dramático,…
primeiro no Centro Galego e despois no plantel Concepción Arenal. Daquela había un grande desenvolvemento da radio e no
1950 aparece a televisión, da que
son considerada unha das fundadoras. Recitaba no colexio, no
Centro Galego, en sociedades de
emigrantes… A primeira poesía
que montei foi de Rosalía de Castro, tanto e tanto nos amamos /
tanto e tanto nos quixemos...”
O grande éxito de Aurora Pita
empeza a forxarse na radio, medio
no que aínda conserva hoxe na illa
unha singular presenza de todo tipo de dramatizacións, un tipo de
planteis que no Estado español foron caindo totalmente cos anos.
“Cando tiña catorce anos e du-

ano Aurora Pita síntese tamén galega, e participou intensamente na
vida da comunidade emigrante,
“Cuba xa se sabe que foi berce de
grandes iniciativas, desde a edición de Follas Novas de Rosalía,
até a fundación da Real Academia
ou a proposición do Himno Galego. Hoxe hai cubanos descendentes de galegos emigrados por todas as actividades, tamén actores
e actrices. Eu síntome cubana e
galega. Son responsábel de cultura do Centro Unión Ourensán, de
Fillos do concello da Capela…
Pensa que na Habana hai máis de
cincuenta sociedades galegas, algunhas con moita forza, outras
moi cativas. Sempre pensei na
simbiose das culturas galega e cubana, nesa savia fecundante entre
ambas as dúas. En Cuba o pobo
aceptou aos galegos como parte
propia, e sempre nos sentimos integrados e aceptados. Teño a idea
de escribir sobre esta cuestión á
que eu lle chamo a cercana lonxanía, porque sendo aparentemente
dispares temos moitos pontos de
conexión e loito por divulgar esa
idea de intercambio”.
Tamén na súa actividade profesional procurou a presenza galega, “en Radio Progreso había
un programa moi seguido chamado Huellas no que propuxen
facer un programa sobre Rosalía
de Castro. Fixémolo incluindo
moitos poemas en galego aínda
sendo unha emisora de proxección nacional”.

PACO VILABARROS

rante as vacacións, convocaron unhas probas na radio. Daquela sentíame pouca cousa e pensaba estudar
arquitectura, que me gostaba moito. Pero as amigas do curso como
me vian tímida apuntáronme elas
sen eu saber. A emisora que convocaba era a CMQ, unha das cadeas
máis importantes de Cuba. A proba
era dura, a primeira vista había que
coller o texto e facelo. Entrou un
individuo e dixo que a proba a facía el. Quen será?, preguntábame.
Chámanme aos poucos días para
que fose ás oficinas de Crusellas e

Cia (a de Palmolive, Colgate…) e
doume conta que o que fixera a
proba era Ramon Crusellas o fillo
do dono da compañía, que daquela
se movía en todo ese mundo. Para
dar unha idea da potencia da radio
naquel tempo, só Crusellas tiña en
CMQ doce programas diarios, dramatizacións, musicais… Era unha
nena, fixéronme un contrato e empecei o 1 de agosto, cos quince
anos cumpridos o 14 de xullo. Era
a máis pequena dos elencos e até
hoxe”.
Fixo un pouco de todo, radio-

novelas, programas cómicos,
aventuras, “pero non deixei os estudos, porque tiña un permiso especial do Instituto Edision que me
permitía entrar e sair do centro,
abríanme os laboratorios até un sábado ou un domingo. Cando miro
atrás o que vexo é que a miña vida
é o traballo como actriz, indivisíbel doutros aspectos da vida. Os
meus fillos criáronse nun estudo
de tv ou de radio, nunca deixei de
traballar até hai moi pouco tempo
por unha serie de accidentes”
A pesar de saír de Galiza cun

A primeira viaxe a Galiza fíxoa en
1997, “traballaba moito e pasei
anos sen coller vacacións, sempre
presa dos estudos de audiencias ou
dos novos proxectos. Viñen por
primeira vez a raíz dun premio
anual por unha actuación na que
interpretei en tv a unha galega,
nunha serie que tivo un éxito de escándalo. Era o ano 1997 e antes só
saira de Cuba representando aos
actores cubanos, indo a Rusia e a
Moldavia, tamén polos meus problemas de documentación que antes falaba. Volvín en 1999 coa miña nai, que xa morreu, como meu
pai. Agora tiven que virme por un
problema médico e teño pendente
uns monólogos para televisión”.
Adicada á radio e á televisión,
apenas fixo cine, “aparezo de secundaria nuha película de Errol
Flynn de 1958 e recentemente
nunha mediometraxe de Adolfo
Llauradó titulada Divas por amor
no que se fala de once actrices que
eran para el lexendarias”. No teatro, apesar da división profesional
que existe en Cuba, si tivo presenza importante, “o último que fixen
foi Nai Coraxe, de Brecht, no Teatro Nacional de Cuba. Eramos tres
actrices representado cada unha
delas un dos cadros. Cheguei a botar vinte e cinco anos sen subir aos
escenarios pero unha vez representei case a un tempo Ricardo III
de Shakespeare e Bodas de Sangre
de García Lorca”.
Aínda obrigada a estar lonxe
da profesión, non permanece
inactiva, “pensei dar recitais e estou preparando unha especie de
encontro-conversatorio sobre
mulleres poetas. Vouno ir facer a
Vigo proximamente. Empezarei
este proxecto con Gertrudes Gómez de Avellaneda e seguirei tomando diferentes figuras até chegar a Dulce María Loynaz”.♦
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Control
das deputacións
MANUEL CAO

O temporal afectará durante varios días á Punta Langosteira.

VÍCTOR ECHAVE / La Opinión

Elevado prezo por esta infraestrutura discutíbel

Outros dous traballadores
finados no porto exterior
H. VIXANDE
Esteban Estebo e Xosé Furelos
morreron o luns trece de febreiro cando foron arrastrados por
unha onda nas obras de construción do porto exterior da
Coruña. Os informes meteorolóxicos recomendaban a paralización da actividade pero non
se levou a cabo. Con estes dúas
novas vítimas, xa son tres os
falecidos nesta infraestrutura.
Un tren de ondas imposíbel de
anticipar foi o argumento que empregou a Autoridade Portuaria da
Coruña para xustificar o accidente que segou estas dúas vidas. O
informe do tempo contradicía esta manifestación. Os percebeiros
da zona sabían que non era seguro traballar e desde o xoves nove
de febreiro ao luns 20, o recomendábel era non realizar obras
tan expostas como as que desen-

volvían os operarios falecidos. Os
sindicatos esixen que se depuren
responsabilidades na Autoridade
Portuaria pero de momento, que
se saiba, non hai aberta ningunha
investigación criminal.
Os sindicatos tamén denunciaron que a empresa que realiza a
obra non cumpriu as medidas mínimas de seguridade e que restou importancia ao informe que anunciaba un cambio nas condicións do
tempo na mar. Esta empresa adxudicataria da obra é un conglomerado de compañías que está integrado
por Dragados, Sato, Copas e Drace.
Aos falecidos –un deles desaparecido no mar–, case hai que sumar o condutor dun vehículo da
maquinaria da obra, que foi desprazado pola onda pero que quedou
atrapado nunha rocha, polo que
puido salvar a súa vida. Trátase do
segundo accidente con vítimas desde que comezaron as obras hai me-

nos dun ano. En xullo pasado, un
camión caeu ao mar en Punta Langosteira e morreu o seu condutor.
Outra consecuencia desta onda foi grave dano causado a cen
metros de dique, unha zona na
que, segundo admitiu un dos enxeñeiros da obra, non ten unha
exposición ao mar tan importante
como a que terá cando haxa que
construír diques en profundidades de trinta metros. Isto anuncia
novos accidentes que marcharán
con parte da obra realizada.
Por outra banda, o porto exterior da Coruña está situado a seis
millas náuticas en liña recta do
porto exterior de Ferrol, xa construído en parte. Ademais da discutíbel necesidade dunha infraestrutura como esta tan próxima a
outra análoga, os opositores ao
proxecto lembran que marcha
con case todos os cartos europeos
que lle corresponden á Galiza.♦

Nestes días producíronse declaracións significativas de dirixentes
da Xunta de Galicia arredor da funcionalidade das deputacións
como organismos eficaces para implementar as políticas públicas
do noso tempo. Dende os que postulan a súa substitución por outros organismos de ámbito comarcal, á necesidade de redefinir o
seu papel e establecer certo control sobre actuacións alonxadas do
interese colectivo, vai un abano de matices que poden alumear as
liñas que podería seguir a reforma institucional agora esbozada.
As principais funcións das deputacións son de tipo político e
serven para manter un entramado de poder herdado da época da
Dictadura que se foi adaptando formalmente aos tempos da democracia representativa pero mantivo, particularmente nas provincias de Lugo e Ourense, uns modelos de relación político-electoral que representaban unha continuidade, tanto nos persoeiros e
dirixentes provinciais como na forma de elaborar e implementar
políticas públicas. Estas capacidades víronse mitigadas noutras
provincias debido ao crecemento económico e demográfico que
fixo das áreas metropolitanas de A Coruña-Ferrol, Vigo-Pontevedra, Santiago e certas vilas as áreas máis dinámicas. Non hai máis
ca ver as páxinas web das deputación galegas e verase unha grande diferencia entre A Coruña-Pontevedra e Lugo-Ourense no tipo, características e frecuencia da información, nos servizos que
ofertan ou no grao de transparencia das súas actuacións.
Neste sentido, as deputacións galegas dan conta de estruturas
sociais e económicas próximas no espazo e no tempo pero alonxadas nas formas de elaborar ou realizar proxectos e rendir contas aos cidadáns. Existe, ademais, un factor que é imprescindíbel
sinalar para explicar a poder das deputacións do interior e que deriva da percepción que os cidadáns teñen sobre a capacidade real
de actuación das diversas Administracións. Este factor provén do
modelo de interlocución bilateral e directa dos líderes socioelectorais existentes en cada un dos concellos do interior cos individuos e axentes locais que lle permite rendibilizar plans de actuación, investimentos e favores diversos realizados con fondos procedentes da Unión Europea, da Xunta de Galicia ou do propio Estado central. Esta función de intermediación dota dun poder formidábel no ámbito político-electoral a estes líderes que se acrecenta pola escasa dinámica socioeconómica e demográfica. Non
hai dúbida de que as vindeiras eleccións municipais porán a proba a resistencia desta rede de poder case histórica, que funde as
súas raiceiras en estruturas informais e na inercia derivada do
exercicio do poder dende tempos case inmemoriais.
E chegamos así, á análise da capacidade financeira das deputacións para comprobar que esta é mínima. Se da UE se di que
é un xigante económico e un anano político, das deputacións de
Lugo e Ourense habería que dicir que son ananiños económicos
pero xigantes socioelectorais. Aínda que a credibilidade dos datos
é baixa, o orzamento de gastos para todas as deputacións foi de
485 millóns de euros en 2004, mentras para o 2006 estaría arredor dos 600 millóns que sería o 6% do orzamento da Xunta. Por
enriba, os seus ingresos proceden prácticamente no 80% de transferencias realizadas vía Xunta de Galicia pois non teñen ingresos
propios nin posibilidades de autonomía financeira real.

As obras custarán
dezaseis mortos e 675 millóns
Cando comezaron as obras do
porto exterior da Coruña, o alcalde Francisco Vázquez, en
calidade de inspector de traballo, dixo que os accidentes son
inevitábeis neste tipo de obras e
afirmou que case por estatística
podía saberse cantos serían,
aínda que el non deu a cifra.
Pois ben, se tras menos dun ano
de obras xa morreron tres traballadores, en seis anos e medio o
número de mortes ascenderá a
dez. Pero como con toda probabilidade o porto non estará rematado en prazo senón dous
anos máis tarde, os operarios
falecidos probabelmente sexan
dezaseis. Descoñécese se Francisco Vázquez aproba esta cifra,
pero os sindicatos non o fan.
As estatísticas que tan friamente menciona o alcalde co-

ruñés tamén permiten establecer cal será o custo final desta
obra, que en teoría ascende a
429 millóns de euros.
No número 1.207 de A Nosa
Terra informábase dos embates
do temporal sobre o porto exterior de Xixón, que se está a
construír na actualidade nunha
zona máis protexida que a Punta Langosteira. Un temporal en
setembro levouse 75 metros do
porto asturiano e outro en novembro, 60 metros. Con estes
datos, pódese extraer que os cen
metros de porto destruídos por
unha onda na Coruña serán
moitos máis no futuro. Se en
menos dun ano, desapareceron
ou resultaron gravemente afectados cen metros de peirao de
abrigo, nos oito anos que probabelmente dure a obra, o número

de metros será como mínimo de
oitocentos, un 24% dos 3.360
metros que terá este dique. É dicir, que a obra terá que reconstruír esta infraestrutura.
Contando con que haberá
que reconstruír o 24% do dique
de abrigo, como mínimo o gasto
incrementarase nesa porcentaxe, é dicir 102 millóns dos 429
previstos. Pero como ademais é
moi probábel que a obra dure
dous anos máis, haberá que sumar un terzo do presuposto inicial, é dicir 143 millóns. En consecuencia, a suma do presuposto inicial máis 102 millóns e outros 143 dá unha cifra de 675
millóns. Son previsións optimistas: Barajas estaba presupostado
en 1.700 millóns e custou 6.400,
pero alí non houbo que sumar
traballadores falecidos.♦

Louzán e Baltar, presidentes das deputacións de Pontevedra e Ourense.

‘Se da UE se di que é un xigante
económico e un anano político,
das deputacións de Lugo e Ourense
habería que dicir que son ananiños
económicos pero xigantes
socioelectorais”
As deputacións galegas son estructuras político-administrativas herdadas que non se corresponden co desenvolvemento das dinámicas económicas e sociais actuais e futuras,
nin co vixente deseño institucional do Estado das Autonomías. A Xunta de Galicia ten lexitimidade e mecanismos legais
e instrumentais abondo para controlar e impedir no curto prazo as actuacións irregulares das deputacións mentras que o
necesario redeseño institucional é máis custoso en tempo e require dun consenso básico hoxe complicado.♦

Zapatero anuncia o principio do fin da violencia
A.N.T.
O goberno saiu en tromba para
negar supostos tratos de favor
aos presos de ETA que finalizan
a súa condena. Zapatero anunciou en rolda de prensa despois
do Consello de Ministros que
ten a convicción de que comenza
o principio da fin da violencia.
Zapatero fixo unha comparecencia depois do Consello de Ministros do 10 de febreiro. Tratou de
solemnizar as súas críticas contra
a a actitude do PP respecto da súa
política antiterrorista, que nas dúas últimas semanas se fixo especialmente virulenta ao ligar con
“concesións ao terrorismo” o cese
do fiscal Fungairiño ou o anuncio
da próxima saida de prisión de
condenados de ETA singularmente famosos polas súas condenas
milenarias, logo de cumprir dúas
décadas en prisión. Para o PP e os
seus medios de comunicación
afíns ambas cousas inscribiríase
nun proceso de negociación que
se estaría a dar baixo corda.
Primeiro compareceron –8 de
febreiro– os ministros de Interior e
Xustiza, José Antonio Alonso e
Juan Fernando López Aguilar, advertíndo que “definitivamente o
PP pasouse da raia”, pero finalmente foi o propio presidente do
goberno o que decidiu sair ao paso
con algunhas declaracións contundentes e anunciando que, de non
mudar e matizar as súas posturas,
o PP mesmo tería unha crise interna, “o problema é que os feitos son

José L. Rodríguez Zapatero na homenaxe a Francisco Tómas y Valiente.

tozudos, pero está na retina de todos os españois que desde o primeiro que este goberno botou a
camiñar, o PP fixo da política antiterrorista un tema central de crítica. (...) Iso non vai prexudicar ás
expectativas de fin da violencia e
ademais provocará, sen dúbida, un
proceso de autocrítica e de reflexión no Partido Popular”.

Esperanza de paz
Aínda que todo proceso de pacificación ten a súa propia hermenéutica, e non caben moito as similitudes con outros paises, o certo é
que as palabras de Zapatero nesta
roda de prensa son singularmente
importantes polo que manifestan,
aínda que non dan aberto ningún

proceso formal. Todo fai supoñer
que desde hai meses contan con
información e mesmo que se teñen
iniciado algunha caste de contactos. As palabras concretas de Zapatero deixan sitio para a navegación política, “ teño unha convicción sobre que o proceso da violencia que tanto dano fixo á sociedade española ten un tempo limitado. Esa convicción parte, ante
todo, da fortaleza que tivo a sociedade española; parte de feitos obxectivos, como é a ausencia de
atentados mortais desde hai xa
máis de dous anos longos; parte da
percepción que o Goberno ten sobre o momento máximo de desexo
e de compromiso a favor da paz e
polo fin da violencia que hai na inmensa maioría da sociedade vasca, e parte, evidentemente, de información que o Goberno dispón;
información que na súa propia responsabilidade, como non pode ser
doutro xeito, está en administrala
con prudencia e con discreción,
como, por certo, foi sempre na traxectoria democrática”.
As referencias a como foi tratado polo PSOE o intento de Aznar de chegar a acordos coa ETA
–denominada en 1998 e 1999 en
varias ocasións polo líder popular
como “Movimento de Liberación
Vasco”– tamén foron utilizadas
por Zapatero na súa comparecencia, “a culminación das falsedades, é o que vivimos estes días en
torno ao cumprimento das penas
por parte dos terroristas. Quero recordar que isto estao facendo un

partido na oposición que negociou
con ETA coa comprensión, o respaldo e o apoio de todas as forzas
políticas e a expectativa da sociedade española; un partido que presidía naquel entón o señor Aznar,
Presidente do Goberno, e que dixo
cousas como as seguintes: “se os
terroristas deciden deixar as armas, saberei ser xeneroso”; “estou
disposto a tomar as iniciativas que
fosen necesarias se vísemos que
podía entenderse ou podían darse
pasos positivos para que esta situación de cese da violencia dese lugar a un proceso definitivo de
paz”; “coa violencia non se consegue ningún tipo de vantaxe política, pero estou disposto a ser xeneroso, se é necesario, a ser comprensivo, se iso axuda ao final do
terrorismo. É o que ten que entender todo o mundo. Non é un camiño sinxelo”. Nisto coincido co señor Aznar. “Teñen que ter en conta –dicía o señor Aznar– que a política penitenciaria forma parte da
política antiterrorista e a política
penitenciaria ten que servir ao fin
da recuperación, se é posíbel, dos
individuos antes vinculados ao terrorismo”. E contestaba á seguinte
pregunta: “¿debemos ir pensando
na posibilidade de que os etarras
non cumpran integramente as súas
penas?” “A Lei vaise a cumprir
sempre, pero o espírito ten que ser
aberto e xeneroso”. Isto non o dixo o Presidente do Goberno José
Luís Rodríguez Zapatero; díxoo o
Presidente do Goberno, hoxe ex
Presidente, señor Aznar”. ♦

Bilbao
O vindeiro 25 de febreiro Madrid
volverá ser o escenario dunha masiva manifestación convocada en
principio por víctimas da ETA, pero instrumentalizada de xeito evidente polo Partido Popular. É a segunda convocatoria da Asociación
de Vítimas do Terrorismo (AVT)
de José Alcaraz en contra da política do Goberno (a matización de
que a AVT é a de Alcaraz é notábel,
xa que non é a única asociación de
vítimas que existe, nin todas pensan igual). As ducias de milleiros
de persoas que vaian alí serán na
súa maioría siareiros deste partido
e oíntes da Cope comprometidos
coa noble tarefa de derrubar a un
goberno que non aturan. A pouca
credibilidade que ofrece ese lema
de Negociación: non no noso nome, non polo seu contido senón por
quen o fan seu, non pode ocultar
que Rodríguez Zapatero se vai ter
que enfrontar a tres auténticos poderes fácticos no seu camiño cara a
búsqueda da paz.
O primeiro poder fáctico que
se opón á paz en Euskadi é un grupo potente de medios de comunicación españois. Desaloxado o PP
do poder, algunhas emisoras de radio e televisión e varios xornais encárganse de crear un estado de opinión contrario a un proceso de diálogo entre a cidadanía española. O
xornalismo mesetario xamais tivo
demasiados problemas en repetir
inexactitudes con fins políticos, e o
tema vasco sempre foi semente

O papel das vítimas
no proceso de paz
DANI ÁLVAREZ

Un congreso en València abordou esta semana o
que deben opinar as vítimas nun proceso de diálogo.
nesta materia: “Henri Parot vai ser
excarcelado porque existe unha negociación entre a Moncloa e máis
ETA”, “Ducias de presos van saír á
rúa por orde de Conde-Pumpido”,
“ETA deixará de matar a cambio
da autodeterminación”, etc. Son
argumentos que calquera pode leer
ou escoitar na Cope, El Mundo, La
Razón, ABC, La Voz de Galicia,
pero tamén ás veces en Tele5 ou en
El País, día a día. É, en resumo, a
teoría Acebes-Rajoy da “rendición
ante os terroristas”. Hai incluso
xornalistas que teñen preparado o
editorial que publicarían no suposto de que ETA cometese un atentado que costase algunha vida.
O segundo poder fáctico será
o da Xustiza española. O Partido
Popular, ao longo dos seus oito
anos de goberno, encargouse de
extender as súas gadoupas por todos os poderes do Estado. Na maxistratura colocou a auténticos pe-

ares do seu proxecto político:
Ruiz de Parga (Tribunal Constitucional), Jesús Cardenal (Fiscalía
Xeral do Estado), Eduardo Fungairiño (Audiencia Nacional),
Francisco José Hernando (Tribunal Supremo) e unha recua de xuices que non só se adicaban a cumprir escrupulosamente as ordes
que saían de Génova, senón que
marcaban opinión para esa mesma sede nalgúns casos. E se o
conto non era así, tampouco chistaban demasiado. Lembremos o
que ocorreu cando Cardenal lle
deu a razón ao Parlamento vasco
no caso Atutxa: nada. Estes pesos
pesados foron substituidos pouco
a pouco tras a vitoria de Zapatero,
pero os xuices de base seguen nos
seus postos. Grande Marlaska, por
exemplo, estáse a converter xa
non nunha pedra do camiño á paz
desde o seu despacho da Audiencia Nacional española, senón nun

auténtico dolmen con decisións
controvertidas cada semana.
O terceiro poder antisolución,
do que se servirá o Partido Popular, pero tamén os medios de comunicación, son as vítimas do terrorismo. Basicamente, aquelas
que se aglutinan en torno á AVT e
máis en concreto na figura de
Francisco José Alcaraz, un home
con aspecto apoucado e modosiño, con sotaque do sur peninsular
e timbre de voz neno, que nin tan
sequera é unha vítima directa da
violencia: el xamais saiu dun coche en lapas como Eduardo Madina a rastras cunha perna menos
tras estoupar unha bomba. Tampouco viu cos seus propios ollos
como ao abrir un sobre os seus
dedos de xornalista eran varridos
por un artefacto asasino, como
Gorka Landaburu. Tampouco
perdeu o seu proxecto vital como
Cristina Sagarzazu cando mata-

ron ao seu home por ser ertzaina.
El non é máis vítima ca os máis, e
o seu cargo non lle debería permitir estar pontificando cada mañá
desde os micros azuis dos bispos.
Agora convoca outra manifestación en contra dunha negociación
con ETA que non existe: unha negociación que o país enteiro desexa á marxe de sintonías políticas
porque queremos ver o final.
Esta semana desenvolveuse
un Congreso Internacional de
Vítimas en Valencia: os medios
destacaron que non estivo Zapatero, destacaron as peticións dalgúns voceiros como Alcaraz ou
Mikel Buesa (é o Foro Ermua
unha asociación de víctimas? Se
por vítimas se consideran aqueles que cren que se rompe España, entón si) a Zapatero para que
non “negocie”, e que todos pedían unidade. Busquen, lectores,
nos xornais do martes pasado algunha declaración de Pilar Manjón (11-M), que tamén estivo alí,
busquen algunha explicación á
frase de Maite Pagazaurtundua
“que non nos enganen nin nos
manipulen” (frase adicada a Alcaraz?). Xa verán como lles resulta difícil. Quizais cando vexamos que ETA deixa as armas debería ser o momento de comezar
a delimitar quen son vítimas e
quen non, e de que poden opinar
as vítimas. A súa condición non
lles dá máis dereitos á hora de falar de política que aos máis.♦
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Retruca ao PP coas declaracións de Aznar cando negociou con ETA en 1999
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Munich
GUSTAVO LUCA

Q

Convoio do exército dos EE UU no Afganistán.

Prevaricación moral, crimes do
Imperio e esperanzas de resistencia
XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA
Por prevaricación no campo moral referímonos á vergoñenta actitude das clases dirixentes
políticas de Europa ante a insistente conculcación de toda expresión de dereitos humanos
por parte do Hegemón Estadounidense. O pasado 22 deste Xaneiro poidemos ler, sen esperanza e con remordemento, titulares como o
de que: “Europa cala sobre os voos da CIA”
ou de: “Os gobernos da Unión Europea subscribiron un pacto de silencio sobre o uso dos
seus aeroportos e espazo aéreo pola CIA a raíz da visita en decembro da Secretaria de Estado norteamericana Condoleeza Rice”.
A mestura de indiferenza e hipócrita actitude das clases dirixentes da maioría dos países europeos quedou só atenuada polas tomas
de posición do Consello de Europa, radicado
en Viena, e sen poder administrativo ou decisorio, cuxo Presidente, o Senador helvético
Dick Marty, entregoulle un informe aos medios de difusión no que se criticaba o silencio
das institucións estatais estadounidenses sobre as acusacións vertidas e se declaraba que:
“Os elementos reunidos até este momento
tenden a reforzar a credibilidade das alegacións tocantes o transporte e a detención temporal de detidos realizado con exclusión de
calquera procedemento xudicial”.
Así pois, os pobos de Europa, baixo a
protectora propaganda dos seus dirixentes,
comparten a cobarde actitude dunha burguesía que prefire que o Hegemón faga un traballo sucio do que eles, indirecta e subsidiariamente, se benefician. O detestábel espectáculo aseméllase ao da Conferencia de
Evián na que os países avanzados inhibíronse de calquera acción eficaz contra o xenocidio de Hitler, xa perfectamente visíbel, e que
iniciaba a súa realización.
O feito de que o último Informe Mundial
de 2006, sobre Vixiancia dos Dereitos Humanos, declare que: “A estratexia antiterrorista americana propicia abusos e debilita os
dereitos humanos a escala mundial” ou que
“novos descubrimentos probaron que a tortura e o maltrato forman parte integrante da estratexia antiterrorista da Administración
Bush” só parece importar a unha ínfima e
trasnoitada minoría. Miremos pois cara a
outra parte.
Hai xa moitos anos, dicíanos W. Benjamín que somente poderiamos recuperar a nosa esperanza grazas aos que carecían dela. Isto vén ao caso se queremos comentar o último crime (en Baxaur, Paquistan) do Imperio-

USA, que responde e exemplifica a cada día que colaboraron cos de Imperio, a resposta
máis afirmada: “doutrina americana de dita- oficial do ditador e aliado Musharraf foi sodura presidencial”, en brillante frase de Luís licitar a visita do Subsecretario de Estado dos
Bassets (no seu magnífico artigo: “O xofre EE UU, Burns, para expresarlle que “un ataque como o do 13 do mes non debía repetirde Carl Schmitt”, El País 26-1-2006).
A situación que padecemos, constitúe un- se”. Moita prensa se escandalizou co luctuoha nova forma de autoritarismo agresivo e so feito; así, por exemplo un artigo do grupo
nútrese da nosa moral indiferenza. Referímo- Jang subliñaba a incapacidade ética da minos, claro, aos cínicamente chamados: “da- nistra Rice que, no seu desexo de presentar o
nos colaterais”, ao secretismo dos Servizos ataque como o “puño de aceiro” que se neceSecretos de dous países e á reacción da pren- sita para tratar co terrorismo, ignora a “diferenza entre exterminación de terroristas e a
sa e do pobo nos EE UU e Paquistán.
Como deberiamos saber, o ataque dos es- destrución de vidas inocentes”. A reacción de
tadounidenses á aldea de Damadola, no dis- varios grupos e partidos, con simpatías cara
trito paquistaní de Baxaur próximo a Afga- ao maioritario sentimento relixioso islamista,
nistán, foi realizada por un avión sen piloto, foi a de condena ao crime. Tanto o movexa que “a nosa” superior técnica permítenolo. mento Muttahida Qaumi como a alianza
Evitemos as nosas perdas, mesmo se se reco- Muttahida Majlis-e-Amal uníronse ao sentiñece que polo menos houbo 18 vítimas civís, mento de cólera do pobo e convertéronse nos
aínda que naturalmente infames posto que seus portavoces. A típica resposta estadounipoderían constituírse algún día, se non o eran dense foi a de silencio despreciativo. Os conxa, en perigosos “inimigos combatentes”. En- servadores seguen admirando o adagio romano de que é máis imtre os danos colaterais
portante que nos teman
cóntanse seis nenos, cuxas inmortais almas terá
s conservadores seguen a que nos queiran. O
pobo respondeu cunha
probabelmente acollido,
con compasiva carida- admirando o adagio romano cólera, en parte irracioe indiscriminada,
de, un Molok-divos,
de que é máis importante nal
xa a que non sempre se
con cuxo personaxe fala
frecuentemente Bush II;
que nos teman a que nos soubo distinguir entre a
acción bélica dos EE
un Presidente, electo
queiran”
UU e a meritoria labor
grazas á súa adscripción
realizado nalgúns casos
aos “valores cristiáns”.
por institucións de axuO “intelixente” ataque “americano” produciuse debido á “fiábel” da estranxeira.
En 1968 o brutal e mediocre Breznev fiinformación, froito da espionaxe de axencias
estadounidenses que previamente nos “con- xo invadir Praga polos tanques soviéticos e
venceran” (Aznar dixit) da existencia en Irak creou a infausta doutrina de “dereito internade ADM. Tratábase de realizar unha cirúrxica cional” baseado na “soberanía limitada”. Se
e case incruenta operación para desfacerse do substituímos, na súa cínica declaración, as
Nº 2 de Al-Quaeda, Al-Zawahiri. Parece que palabras “marxismo-leninismo” polas acsó os Servizos secretos dos dous aliados tuais de “libre mercado” e a de “socialismo”
(USA-Afganistan) puideron facerse cargo dos por “capitalismo” a actuación do Imperiocadáveres entre os cales estaba (non todo foi USA axústase perfectamente a aquel criterio,
en balde) Abu Jalab Al-Mesri emparentado que se baseaba en que: “Cada partido é libre
con Zawahiri e ocupante da lista: “búscase” de aplicar no seu país os principios do libre
do Imperio, cunha substancial recompensa de mercado, pero non é libre de desviarse deses
cinco millóns de dólares. Terá o o avión, sen principios. O debilitar calesqueira deses
tripulantes, Predator, capacidade ou persona- principios na cadea dos grilóns do sistema
internacional do capitalismo afecta directalidade xurídica para cobrar?
Podemos distinguir a reacción oficial an- mente a todos os seus membros, e non pode
te este crime, a dos medios de difusión, dos contemplarse por estes con indiferenza”.♦
escasamente permitidos medios sociais de
expresión política, e a do doído pobo. Aparte
XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA é economista e
de que os Servizos Secretos de Afganistán,
traballou para as Nacións Unidas en Xenebra.

‘O

ue é Munich? Unha
película norteamericana con máis
propaganda na televisión pública española que moitos
partidos nas últimas
eleccións. Que conta? O atentado palestino contra a equipa
de Israel nos xogos olímpicos
de Munich e a vinganza que a
seguir se tomou o Goberno de
Tel Aviv, con moitas máis vítimas palestinas ignorantes da
conspiración.
A prensa de dereitas critica que Munich conceda protagonismo comparábel aos policías e militares do Estado de
Israel e aos comandos palestinos xa que os primeiros
defenden a Lei, dinque, aínda
que as veces se lles vaia a
man, e os segundos matan
inocentes para impor a súa lei.
Esta pretendida equivalencia moral non existe para nada
na película. O que aparecen
son uns policías do servicio de
espionaxe israelí que contan
na pantalla as súas dúbidas sobre a comenencia de tratar ao
adversario segundo o costume
romano de tomar dez vidas
por centurión. E se está mal o
que facemos?
Entre bomba a distancia e
rociada de metralla, a medida
que os funcionarios do Estado
executan unha retórica vinganza bíblica, o filme aparece coma un laio contra a violencia e
a guerra, nada diferente dos
que praticaba o penúltimo papa anti-comunista, agora camiño de ser santo: que remate a
guerra dunha vez!
Que remate a guerra? Que
acabe a inxustiza e o latrocinio.
Munich non explica que os palestinos foron privados da súa
terra polo Estado que ten en
nómina aos polizontes. Millóns
de espectadores paran os ollos
como quere Hollywood na
maldade do Goma2 pero non
identifican as causas.
Na busca dun acordo cos
palestinos, todas as situacións
críticas corresponden coa
estrea dunha película de orzamento inalcanzábel para
calquera produtora. Horas de
proxección que proclaman inxustizas e abusos históricos
contra as comunidades xudeas dende Lisboa os Urais. O
inferno que padecen a diario
millóns de palestinos non
aparece ou toma corpo implícito coma unha consecuencia
imprevista da forzada emigración xudea a Palestina.
Os filmes vitimistas en liña cos intereses da colonización reforzaban
internacionalmente a
intransixencia do Estado de
Israel cos palestinos. Munich
é un cambio de estilo imposto polo esgotamento do
denanterior, dentro de Israel
e internacionalmente: agora
o mal é a violencia e debe
superarse a calquera prezo.
Lista de prezos: o Muro, as
fronteiras arbitrarias, a colonización e a batustanización
de Palestina e a auga e a
agricultura só para min. E un
só exército, con arma atómica, para velar pola paz.♦
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A Administración Bush nega de novo a
evidencia: en Guantánamo viólanse as
leis internacionais e tortúrase aos detidos. Un informe feito público por Nacións Unidas esta semana, descualificado por Washington por basearse en “rumores”, asegura que o trato infrinxido
aos “combatentes inimigos” debe ser
considerado como tortura. A desautorización dos EE UU baséase en que os investigadores da ONU non aceptaron o
ofrecemento para viaxar a Guantánamo
onde podían coñecer de primeira man a
situación. O certo é que en ningún momento se lles garantiu o acceso aos prisioneiros que soamente poden ser visitados pola Cruz Vermella, e non todos.
Tampouco podían ter acceso aos seus
informes que, por definición, son confidenciais. Se a Cruz Vermella non ten acceso irrestrito a todos os capturados,
privados do dereito a asistencia legal e
do contacto coas súas familias, cómo
prestar crédito ás ofertas de visita estadounidenses?
Segundo diversas fontes, en Guantánamo hai hoxe arredor de 500 persoas
detidas, a maioría delas capturadas despois da caída do réxime talibán en Afganistán. Durante anos, a unidade de derei-

Aquí fóra

Guantánamo
Xulio Ríos
tos humanos da ONU negociou con Was- ven de nada. Son igual de vergonzanhington esa visita ao presidio, aceptando tes. Todo é unha lamentábel pantomitodas as condicións
ma, mesmo cando,
impostas polo réxime
como no caso do
uantánamo
de Bush, quen, pola
Reino Unido ou de
contra, non cedeu na
Australia, existen cié
unha
vergoña
universal.
esixencia básica e
dadáns desas namais elemental: que As «delicadas» protestas cionalidades entre os
os emisarios poidan
propios detidos. Erdos aliados occidentais guen a voz para sifalar cos prisioneiros
en privado. Non poa denuncia
dos EE UU non serven lenciar
día ser, segundo John
pública e miran para
Bellinger, asesor leoutro lado cando pade nada. Son igual
gal do goberno estasa a protesta. Os EE
dounidense, porque
UU non son os únide vergonzantes.
eran “moi perigosos”.
cos que perderon toMáis ca Bush?, cabe- Todo é unha lamentábel da autoridade moral
ría preguntarse.
ante esta escandalopantomima”
Guantánamo é
sa situación que é tounha vergoña unilerada de forma
versal. As “delicainaudita polos lídedas” protestas dos
res do “mundo libre”
aliados occidentais dos EE UU non ser- (agora seica tamén civilizado) e que

‘G

merecería a condena expresa do Consello de Seguridade de Nacións Unidas. O
comportamento nazi desta Administración esixe unha reprobación tan universal como unánime.
Todos os acusados de crimes deben
ser conducidos ante a xustiza. Iso é o
que se predica polo mundo adiante,
cando se intenta impoñer a democracia
como mellor forma de goberno ou cando se esixe a gobernos non democráticos a adopción dunhas regras de xogo
que sexan homologábeis e garantan o
pleno respecto aos dereitos máis elementais. Predicar co exemplo sempre
foi a mellor maneira de convencer. Se o
exemplo é Guantánamo, ou as malleiras
tralos valados, haberá que concluír que
non se trata de episodios anecdóticos
ou excesos puntuais e marxinais, senón
que a actual posición de poder de que
gozan algúns no mundo lévaos a interiorizar o abuso como norma de conduta. Pechar Guantánamo é unha esixencia irrenunciábel. Por aí debería comezar a alianza das civilizacións, uníndoas a todas na defensa da dignidade humana.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org)

NOVA COLECCIÓN INFANTIL: ANTÓN E POMPÓN
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e un conto.

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

A NOSA TERRA

Nº 1.211 ● Do 16 ao 22 de febreiro do 2006 ● Ano XXIX

Tito Valedor terá que enfrontarse a unha mala situación económica e organizativa

Nova directiva no Piragüismo galego
para rescatalo dunha crise
R.V.A.
A Federación Galega de Piragüismo ten novo presitente.
Chámase Tito Valledor e foi
elixido nunha asamblea extraordinaria celebrada en Santiago. Obtivo 34 dos 43 votos posíbeis. Entre as razóns do cambio destaca a necesidade de sacar a Federación máis laureada do Estado dunha crise económica e organizativa que
atravesaba dende había meses.
O primeiro paso que deu o novo
presidente da Federación Galega
de Piragüismo foi dar un discurso conciliador, fuxindo do enfrontamento e mantendo a
concordia e a colaboración. O
obxectivo da nova xunta directiva será intentar poñer ao día a situación económica e chegar a
acordos con distintas administracións e entidades para garantir o
cobro das axudas correspondentes á presente tempada.
Estes acordos serán vitais xa
que cómpre lembrar que a Federación atravesa por unha situación económica tan delicada que
mesmo os empregados estiveron
meses sen cobrar as nóminas.
Moitos adestradores do Centro
de Tecnificación de Pontevedra,
que son responsábeis de levar o
adestramento de campións como
David Cal ou Teresa Portela, es-

tiveron pasando apuros económicos. Esa crise foi tan aguda

que mesmo afectou a falta de gasolina, co cal moitos adestrado-

res tiveron que poñer cartos do
seu peto ou non puideron saír a

navegar nas lanchas dende as
que se supervisan os piragüistas.
Houbo un día que constataron
que puideron saír só grazas a un
bidón de gasolina que atoparon.
A anterior directiva –encabezada por Joaquín Domínguez e
que foi destituído hai dous meses
nunha moción de censura- negaba a situación de crise económica e aseguraba que se trataba de
algo “normal” a fin de tempada
xa que estaba habendo un gran
retraso no cobro das subvencións
e doutros patrocinadores. Tamén
expresaban a súa vontade de
chegar a un acordo cun subministrador de combustíbel que lles
permitira pagar a crédito
Perfil do novo presidente
Tito Valledor comezou a súa andaina no piragüismo hai trece
anos, foi palista da selección española e conquistou varios campionatos de Galicia e de España.
Dende o ano 2001 formou parte
de ambas as dúas federacións.
Encabezou a lista da moción de
censura presentada contra Domínguez. Daquelas, 42 membros
da asamblea federativa apoiaron
a súa iniciativa. O anterior presidente decidiu recorrer a proposta
e postergar a súa marcha alegando defectos de forma.
Este mesmo ano volverá a
haber eleccións, pero serán unha
vez que remate a tempada, alá
polo mes de outubro. Entre os
aspectos que máis lle deben urxir
ao novo presidente están a elaboración do calendario deportivo,
así como coñecer realmente o estado económico da entidade e logo poñer a federación ao día.♦

X.L. Méndez Ferrín.

Abre a casa-museo
Curros Enríquez

Homenaxe a
JOSÉ
AFONSO

A casa de Curros Enríquez inicia as súas actividades como museo o sábado 18 de febreiro coa inauguración dunha mostra na que
máis de trinta creadores recrean a obra literaria de X.L. Méndez Ferrín. O edificio situado no centro de Celanova, que acollía as reunións da propia Fundación Curros Enríquez,
permanecía pechado ao público. A exposición reúne obras de Menchu Lamas, Anxel
Huete, Carlos Velo, Xosé Cid, Manuel Hermida e de Xaquín Balse, entre outros.♦

Miguel Anxo Fernán Vello.

Diálogos
na Casa de Rosalía
O escritor Miguel Anxo Fernán Vello e a actriz Laura Ponte Santasmarinas analizan o
venres 17 de febreiro na Casa Museo Rosalía de Castro as relacións entre a escritora e
o teatro. Este acto está enmarcado na segunda edición da serie de tertulias Diálogos
na Casa de Rosalía, organizada pola propia
Fundación e coordinada por Ana María
Blanco, na que se abordará a influencia
da obra da poeta na historia da literatura.
Participarán nos diálogos Pilar García
Negro, María Xosé Queizán, Alonso Montero e Dolores Vilavedra, entre outros.♦
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M a rg a r i t a L e d o .

Documental
sobre Manuel María
O xoves 16 de febreiro a galería Sargadelos de Compostela presenta a partir
das 19:30 horas a mediametraxe Fala e
terra desta miña terra. Manuel María,
de Margarita Ledo Andión, nun acto
que será presentado polo escritor Miguel Anxo Fernán Vello. Esta proxección inclúese dentro dos actos de homenaxe á figura de Manuel María organizados pola Asociación de Escritores en
Lingua Galega, AS-PG, a Mesa pola
Normalización Lingüística e a CIG-Ensino. O filme, que intercala imaxes do
escritor procedentes de diversos arquivos con outras de nova rodaxe, está coproducido por estas catro organizacións.♦

én de presentarse unha nova edición do festival
Play-Doc de documentais,
que a fins de marzo fan de
Tui un foco de atención do audiovisual galego. Neses mesmos días fallaranse na Coruña os Premios María Casares, que nestes días deron a
coñecer a lista de nominados, des-

V

tacando O heroe, García, Tío Vania
e Historia natural entre os que
máis galardóns poden obter.
Mentres o Ano da Memoria segue
ofrecendo os seus froitos, e proximamente Xesús Alonso Montero ofrecerá no centro Caixanova
de Vigo un curso sobre os escritores galegos ante e na guerra civil.♦
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Grande homenaxe a José Afonso en Guimarães
Os organizadores destacan o triángulo: África, Portugal e Galiza
XAN CARBALLA
Os días 24 e 25 de febreiro a cidade portuguesa de Guimarães
acolle unha grande iniciativa de homenaxe ao Zeca Afonso con
concertos, exposicións, coloquios e tertulias, coordenada por José Mario Branco e que ten como centro da actividade o Centro
Cultural Vila Flor. Servirá de ponto de partida para as conmemoracións dos vinte anos da súa morte en 23 de febreiro de 2007.
O pasado novembro o Círculo de
Arte e Recreio, a Associação José Afonso, a Associação 25 de
Abril e Régie Cooperativa Oficina asumiron unha sorte de contrato comun para pór en marcha
os actos que van celebrarse o 24
e 25 en Guimarães e que serán o
preludio dunha grande homenaxe nacional coincidindo en 2007
co vinte aniversario do falecemento do grande cantor portugués. O lema dos actos é “No caminho dos 20 anos: José Afonso
sem muros nem ameias. A cidade de guimarães abre as portas
aos amigos de José Afonso dándo-lhe guarida”, e reloce o ponto
destacado polos organizadores,
“querendo falar da vida, os signatarios desta iniciativa estabelecen como obxectivo central celebrar o triángulo máxico do percurso de cidadanía deste home:
África, Portugal, Galiza”.
Precisamente a relación co
noso país vai estar presente en
Guimarães. O día 24, no Centro
Cultural Vila Flor, que será o
centro de todas as celebracións
vaise apresentar o libro “Zeca
sempre”, no que colaboran autores galegos e portugueses: Alípio
de Freitas, Camilo Mortágua,
César Príncipe, Fernando Peixoto, Francisco Duarte Mangas,
Francisco Fanhais, Hélder Costa, João Pedro Mésseder, Jorge
Ribeiro, José António Gomes,
José Mário Branco, José Viale

Moutinho, Leandro Vale, Manuel Alegre, Mário de Oliveira,
Pedro Barroso, Raúl Calado, Soares Novais, Xabier Paz, Xosé
Maria Álvarez Cáccamo, Urbano Tavares Rodrigues e Vergílio
Alberto Vieira son algúns dos
autores, e inclúe biografia, bibliografia e discografía do máis
emblemático cantautor de Abril.
A homenaxe comeza coa
distribucón de milleiros de bolsas de embalaxe, con dados
biográficos e poemas de José
Afonso, baixo o lema “Pão
com sonho”, unha iniciativa de
Pavico, a empresa panificadora
da cidade e a Biblioteca Municipal Raul Brandao. Até o 13
de abril, na Biblioteca Municipal estará aberta a exposición
“Zeca Afonso: o sonho cantado”, que percorre toda a traxectoria do cidadán e o músico
comprometido, cuxa canción,
Grándola vila morena é o símbolo da revolución portuguesa
de 25 de abril de 1974.
Recitais, proxeccións, concertos, animación na rúa e debates completarán os días 24 e 25
máis de 30 horas de atención ao
músico que comprendeu perfectamente a necesidade de aumentar as relacións de Galiza e Portugal, e que agora dezanove anos
despois da súa morte, segue contribuíndo a estreitar uns lazos
que paradoxicamene a ruptura
das fronteiras non estimulou.♦

José Afonso na súa casa de Azeitão co músico galego Xico de Cariño en 1986.

XAN CARBALLA

PROGRAMA
Todos os actos terán lugar no Centro
Cultural Vila Flor, sede da Asamblea
Municipal, un palacio restaurado que
inclue sás de exposicións, conferencias e un teatro para 800 persoas.
Venres 24 de febreiro
18 h. Exposicións e venda de libros
e discos. Animación musical de rúa
19 h. Lanzamento do libro “Zeca
Sempre”
21,30 h. Concerto con intervención de Manuel Freire, Pedro Barroso, João Loio, “De outra margem”,
Dino Freitas e Manuel de Oliveira.
24 h. Música e poesía de José

Afonso. Ambiente de Café-Concerto
Sábado 25 de febreiro
10,30 h. “Workshop” sobre o tema Reviver Abril com Zeca Afonso.
Para uma didáctica de unidade.
Orientado ao ensino.
Desde as 15 h. Emisión contionuia de video e proxección do filme
“o anuncio” no que José Afonso participa interpretando Vejam bem.
17 h. Debate-Conferencia, “José
Afonso: o músico, o poeta e o homem” con participación de Alípio de
Freitas, Viale Moutinho, Octávio
Fonseca, Padre Mário de Oliveira e

Viriato Teles.
21,30 h. Concerto con Ardentía,
Amélia Muge, Luanda Cozetti, Francisco Fanhais, José Fanha, Zé Perdigão, Canto Nono, Astedixie e Uxía24 h. Café-concerto
Antes do peche do programa están previstas novas incoporacións.
Os billetes para os concertos
custan 15 euros e 25 se se compran
os dous. A venda realízase no propio centro cultural Vila Flor, Máis
información nos teléfonos/fax 253
424 700 /253 424 710 ou en
www.aoficina.pt♦

Memoria galega do Zeca
XABIER PAZ
Os universitarios da miña xeración fixemos os nosos estudos neses anos postreiros da longa noite de pedra que denunciara o enorme poeta galego Celso Emilio Ferreiro. Dende hoxe non é doado
imaxinar o que era non poder ler a Castelao, ou a César Vallejo. Mesmo para nós
que o vivimos, non é doado lembrar hoxe, logo de trinta anos, aquela sensación
de ir envoltos nunha mesta néboa negadora da memoria colectiva e dos perfís da
realidade. Non é doado revivir aquel sentimento de ter ao medo e ao perigo de
acompañantes permanentes. A memoria
resulta selectiva e enganosa. Nesas condicións, unha minoría, sempre é unha minoría, máis consciente, máis sensíbel, ou
acaso tamén máis idealista e inxenua, do
que a media de compañeiros e compañeiras, tentaba modificar esa realidade cun
fervor propio dos momentos de crise. E
esa minoría viviu, vivimos un verdadeiro
milagre. Foi logo da extraordinaria folga
estudiantil de 1968, logo daquel ano coa
universidade pechada. No ano 1971 un
recital de Luís Cilia anunciou un camiño
de recoñecemento da nosa identidade co-

lectiva, unha senda combativa que viña
de Portugal. Logo, en 1972, veu a revelación, o encontro coa voz, coa sensibilidade do Zeca nos recitais, na Faculdade de
Económicas maiormente, cando ouvimos algo novo, estraño e familiar a un
tempo. Unha presenza normal, unha voz
nada espectacular e unhas palabras correntes lograban, xunto cunha música popular e refinada a un tempo, conmovernos rozando febras sensíbeis pouco visitadas. Era a visita á casa dos avós oficialmente clausurada. Era o recoñecemento
dunhas raíces das que ninguén nos tiña
falado. Era entrar nun ámbito estrañamente familiar que descoñeciamos, pero
que sentiamos como algo propio. Unha
revelación. Alí, na súas cantigas, un portugués pouco coñecido harmonizaba o
refinamento estético, o folclore popular e
a conciencia ética e política dun xeito tan
natural e tan fondo que entrou a formar
parte de nós, da nosa intimidade sensíbel
para sempre. As cantigas do Zeca serían
dende entón para moitos daqueles mozos
e mozas unha referencia ético-estética
para toda a vida, unha unidade de medi-

da, un padrón para valorar no sucesivo
cantigas e autores.
Todos os que asistimos aos seus recitais lembramos como solicitaba que alguén lle sostivera o papel coas letras que
non tiña memorizadas e como cantaba
lendo. Mesmo sen pretendelo, a naturalidade do Zeca presentábasenos como un
modelo de artista lonxe do espectáculo.
Aínda non sabiamos que grabaria Galinhas do Mato regresando à “súa” África, ensaiando sonoridades novas. Non sabiamos desa obra experimental dun músico con mais de cincuenta anos, un recomezo, unha viraxe, unha abertura, unha
interrogación que podería ser o seu camiño futuro se non fose a doenza. Non sabiamos que sería un dos grandes cronistas
do Portugal da segunda metade do século
XX, pero para nos, naqueles anos, as fitas
gravadas e os LPs do Zeca enchían horas
de conversas e debates nos pisos estudiantís traéndonos un alento do mellor
Portugal. Logo, cada novo traballo del sería unha alegría, un gozo que viña renovar
esa relación que aínda perdura.
En agosto de 1985 puidemos vivir

outro momento histórico, aínda que sen
a súa presenza. O concerto que reuníu a
amigos e admiradores durante máis de
doce horas no Parque de Castrelos, en
Vigo. Unha auténtica maratón musical e
cultural na que poetas, músicos e escritores homenaxearon ao Zeca Afonso,
que naquela altura loitaba contra a doenza que o consumía.
Poucas revelacións atinximos na vida. Ouvir en directo ao Zeca foi para
moitos de nos unha delas. Era posíbel
sentir algo nunca antes imaxinado. A
voz, as letras e a música eran dardo de
luz que penetraba iluminando e conmovendo o noso interior. Era o milagre da
arte, sempre revelación de algo novo.
Algúns de nos sempre estaremos
agradecidos ao Zeca por facernos mellores, mais sensíbeis e menos sectarios, como agradecemos aos artistas esas obras
que nos descubren cousas de nos mesmos
e do mundo que descoñeciamos.♦
Extracto do texto do escritor galego XABIER
PAZ, para o libro colectivo “Zeca Sempre”, publicado pola Editora Arca das Letras.
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Lisboa
en Otero
RAMIRO FONTE

N

os últimos tempos agrádame ler a Otero nas
edicións orixinais que,
con maior ou menor fortuna,
vou cazando aquí e acolá. En
certos libros de Otero encontro
un exemplo fiel dun tipo de xénero literario que todo lector
desperto identifica, aínda que
non dispoña dunha palabra para
definilo. Trátase dunha obra escrita en prosa, que ampara o
mellor dunha novela: a
vocación de estilo, e o esencial
dun libro de ensaio: a curiosidade intelectual. Cando lin Danubio de Claudio Magris, nada
máis aparecer a súa versión castelán, pensei que aquel debería
ler a Otero, porque sen dúbida
atoparía no galego un dos seus
claros precusores. Tamén o
deberían ler os narradores que
se aproveitan dos libros de
viaxes, dos diarios ou das epístolas para reconstruír o mundo
arruinado da novela. Nada delata tanto a crise de valores en
que se move a escritura coma
un feito inquietante: grandes autores como Otero son lidos por
case ninguén. En fin. A ver se
deixo de predicar. Debo dicirlle
a este articulista que non teña a
razón.
Ao conto. O outro día
encontrei un deses memorables
exemplares, primorosa edición
en rústica, da primeira de 1952
de Por os vieiros da saudade, e
volvín mergullarme no
inmorredoiro recendo das súa
páxinas. Como o lector atento
non ignora, trátase dun libro
que relata a experiencia dunha
viaxe do autor a Bos Aires. Pero o tempo borrara da miña
mente as secuencias dedicadas
a Lisboa. Malia o feito de eu
tomar dese capítulo unha cita
para protexer un libro de
poemas. De repente, véxome
camiñando de novo polas rúas
de Lisboa, facéndolle compaña
a ese extraordinario turista
transcendente. Otero chega aquí
unha mañá radiante do día de
San Xoán. Vén coller o transatlántico que o levará a América.
A cidade do Texo non é tanto a
capital do Estado Novo
(estamos a finais dos corenta)
como a Lisboa que Otero leva
no seu corazón. Como tódolos
grandes narradores, Otero está
dotado dun profundo sentido da
observación. Un baudelariano
confeso coma el non ten o menor problema en captar o ritmo
vital da urbe. Lisboa é, sobre
todo, a cidade que Otero garda
na súa memoria de lector. El
xoga a contemplala a través do
monóculo de Almeida Garrett,
ou a través do monóculo de Eça
de Queiroz, a quen homenaxea
confesando uns claros referentes
da súa literatura. No paseo
oteriano aparecen as librerías do
Chiado, algún café morto que,
como a Chave de Ouro, só resucita nas follas literarias. E, mesmamente, a Casa Havaneza.
Nos espellos desta tenda luxosa
á rúa Garrett eu busco o meu
rostro cando saio a escolmar
instantes. Eses mesmos espellos
viron tamén, así cegas, estáticas,
e dolorosas augas do tempo, ao
Otero lisboeta.♦

Homenaxe a Suso Vaamonde
a seis anos da súa morte
A.N.T.
Coincidindo co sexto cabodano da morte do cantautor Suso Vaamonde, o Centro Social
A Revolta, de Vigo, e a Cidade
dos Muchachos de Benposta,
renderanlle homenaxe ao que
foi cualificado por Manuel
María como “a persoa máis
representativa na historia da
música do noso país”. Os actos recordarán a través de
concertos, exposicións e charlas, a traxectoria do músico.
Vigo e Benposta acollen durante esta semana homenaxes
en recordo do cantautor Suso
Vaamonde, cando se cumpren
seis anos da súa morte. Unha
delas está organizada polo
Centro Social A Revolta. Na
súa sede de Vigo desenvolverase até o venres 17 de febreiro toda unha serie de actos en
memoria do músico. Tras a
inauguración o pasado martes
dunha exposición composta
por fotografías de Suso Vaamonde e de recortes de prensa,
que bota un ollo a traxectoria
profesional e ao compromiso
político deste músico, A Revolta proxecta o xoves o documental Suso Vaamonde, unha
vida, unha obra. Os actos
clausúranse o venres coa lectura da tese de licenciatura de
Mónica Amoedo Vidal.
Pola súa parte, a Cidade do
Muchachos de Benposta celebrará o sábado 18 a súa homenaxe a Suso Vaamonde, que
coincide co cincuenta aniversario da súa fundación. O acto,

Suso Vaamonde con Manuel María.

que comezará cunha comida,
terá como eixo central as actuacións de Luís Vaamonde,
que estará acompañado no es-

cenario das súas fillas Ainoa e
Iria Vaamonde, da Quenlla e de
Abelardo Basden, músico criado en Benposta.♦

O dicionario
do século 21
A.N.T.
Antes de que remate o mes de febreiro sairá do prelo o Gran dicionario Século 21 da lingua galega, a nova entrega da iniciativa
editorial Proxecto Século 21, na
que participan as editoriais Edicións do Cumio, Ediciós do Castro e Editorial Galaxia, e que está centrada na elaboración de
material de acceso, aprendizaxe
e uso da lingua galega. Despois
desta obra está prevista a edición
dunha Diciopedia.
Estas tres editoriais, reunidas na iniciativa Proxecto do Século 21, presentan esta nova
obra que pasa a engrosar a súa
liña de traballo que pivota sobre
a creación de material didáctico.
Elaborado na normativa actualizada, trátase dunha obra de
1.500 páxinas e 80.000 entradas
que recolle ademais etimoloxía,
sinónimos e antónimos, frases,
locucións, desviacións normativas e un apéndice gramatical
con conxugación verbal e topónimos e xentilicios do mundo.
O novo dicionario estará
nas tendas antes de finais do
mes de febreiro.
Até o momento, Proxecto
Século 21 ten publicado dous
dicionarios específicos, un dirixido ao alumnado de Educación Primaria e outro aos de
Secundaria e de Bacharelato,
así como o Pequeno dicionario
da lingua galega.
Está previsto que para a primavera saia á venda a Diciopedia, que inclúe nun único formato un dicionario xeral da lingua galega e unha enciclopedia
galega e universal, ilustrada na
que se inclúen gráficos, mapas,
fotografías e cadros.♦
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O poeta Miranda

Reivindicación do humor
Reedítase a novela de Carlos Mella sobre a ‘era Fraga’
Título: Luces de Fisterra.
Autor: Carlos Mella.
Edita: Espiral Maior.

Dicía Octavio Paz que o humor
non nace co ser humano senón
que é unha adquisición da era
moderna. En realidade, o humor
é tan vello como o ser hu- Puidera
mano; era un- parecer
ha maneira de
rescatalo da in- que o novo
diferenza, can- escenario
do non do des- político a
prezo, no que a desactuaopinión
do lizara.
vulgo o manti- Mais, o que
ña encarcera- interesa
do. E é que, na
cultura castelá, é a análise
non é deica a da corte
segunda meta- de intrigas.
de do século
pasado que se
empezou a tomar en serio o humor. Logo de
que autores como Ramón Gómez de la Serna, Julio Camba,
Wenceslao Fernández Flórez ou
Jardiel Poncela chamasen a
atención sobre esta elaboración,
requintada elaboración, da mente humana. Fíxese o lector nunha cousa, dos catro exemplos
que antes mentamos, dous xermolron e nutríronse nesta terra
galega. E tería que ser outro galego, Celestino Fernández de la
Vega, aínda pouco coñecido e
recoñecido máis alá do Padornelo, malia O segredo do humor
(1963) contar con traducións ao
castelán, quen escribira as mellores páxinas sobre o humor.
Si, de humor imos falar hoxe, a propósito do título de Carlos Mella, persoeiro ben coñecido no mundo cultural galego, tamén máis polas súas asisadas
opinións que polas achegas que
nos foi deixando na literatura.
Así, as Luces de Fisterra veñen
sumarse a O protocolo xaponés
1992), ou a novela Bieito Bieito
(1993). Porque a crítica literaria
si toma en serio o humor. En realidade a crítica literaria inglesa
tivo moito que ver no inicio do
proceso de tomar en consideración seriamente o humor, xa
desde o século XVIII, e logrou
inclusive apropiarse, e durante
ben tempo, do concepto de humor como unha característica
propia e individualizadora do
carácter dos ingleses, negando
así esta posibilidade aos demais
pobos e culturas. E non é esta a
única vez que o humor se ten
empregado de xeito marxinador.
Non hai máis que lembrar como
Pío Baroja lles negaba esta potencia do intelecto aos xudeus e
ás mulleres; caso curioso, porque, en realidade os efectos do
humorismo son de índole integradora, mais unha cousa é o
humor e outra moi distinta o uso
que se queira facer del, como estamos a comprobar nestes enfe-

Carlos Mella.

brecidos días coas reaccións a
esa caricatura de Mahoma.
A novela de Carlos Mella,
na fronteira da novela breve,
parte dun golpe irónico inicial,
estamos no ano 2075, Fraga segue rexendo os destinos de Galicia (agora a República Indepentende de Galicia Ceibe) e os
seus conselleiros tamén, montando garda en cadansúa garita
do poder, e con Cacharro Pardo
colocado como secretario xeral
das Nacións Unidas. Eles serán
os protagonistas desta divertida
trama publicada, na súa primeira edición, no ano 1995 e agora

retomada. Puidera parecer que
o novo escenario político a desactualizara, ficando como especulación imposíbel só apta
como pasatempo frívolo. Mais
lembremos que o discurso se sitúa en por si nos dominios do
futuríbel. Non interesa demasiado profundizar nese camiño
desvirtualizador. O que interesa
é a análise da corte de intrigas,
pois así é como Carlos Mella
pinta os gobernos presididos
por Fraga, ou nos que participa.
Sendo Fraga, naturalmente, o
intrigante maior, que se propón
invadir Portugal, que logra que

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. CASAS BARATAS.
Antón Riveiro Coello.
Galaxia.

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

2. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.
3. TODA A VIDA.
Luís Rei.
Xerais.
4. A NOITE DO SAMAÍN.
Pepe Carreiro.
Toxosoutos.
5. OS AUSENTES
DE CASTELTÓN.
Xacobe Barros.
Sotelo Blanco.

2. O COUTO MIXTO.
Luís G. Mañá / Xurxo Lobato.
Xerais.
3. O REINO MEDIEVAL
DE GALICIA.
Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.
4. CARRILANOS.
Rafael Cid.
Xerais.
5. GUÍA MICOLÓXICA
DOS ECOSISTEMAS GALEGOS.

Varios Autores.
Baía.

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

todos os galegos cobren da
ONU, que logra resistir a invasión musulmana, que acada cada día máis poder malia ser renarte ao progreso... e como, finalmente, logra tamén resolver
o conflito sucesorio.
Ese golpe inicial caracteriza
o discurso como delirio que escarnece, farsa que satiriza o
tempo da “era Fraga” como unha enorme antroidada protagonizada por eses seres aduladores
e sedentos de poder que son os
conselleiros (e algúns outros adlátares), pero sobre todo por esa
mente absolutista, Fraga, renarte a calquera manifestación dun
progreso que, ironicamente,
pois sempre vai en contra dos
seus desexos, non lle queda outra que protagonizar se quere
non perder o poder. Farsa, delirio, antroidada, risa. Detrás da
risa poden agocharse pensamentos fondos, reflexións trascendentes. E, de feito, atoparaos
o lector, non o dubide, porque a
risa se contempla como unha liturxia purificadora que resitúe
ao lector nun estado de humanidade propicio para facerse preguntas serias co mellor ánimo
posíbel, con ánimo positivo.
Eis a auténtica pretensión do
texto, por riba de valores literarios ou lingüísticos. Cando menos, a língua hai que dicir dela
que emprega solucións curiosas,
mais tamén que foxe do vocabulario groseiro. Por outra banda
nunca se cae no chiste fácil, ás diversas e divertidas situacións polas que pasa a trama chégase con
naturalidade lóxica, o que acrecenta o seu valor. Mais diciamos
que o lector se fará preguntas;
preguntas que son, habilmente,
inducidas polo narrador ou, véxase o inicio do capítulo/tranco
cuarto, formuladas directamente.
O lector sabe que está lendo unha farsa, mais non deixará de dubidar nunca cal é a auténtica antroidada, o delirio que Carlos
Mella lle presenta en Luces de
Fisterra ou a realidade histórica
que o propio lector vive/viviu.
As cousas tenden a non ser
como parecen. A risa, o humor
(que, democraticamente, a todos
chega, a todos atinxe, pois todos
somos capaces de rir), eses fenómenos humildes, certamente,
non teñen porque ser un fin en si
mesmos. Alén de espertar a intelixencia, entre os beneficios
comprobados da risa, do humor,
cóntanse tamén o de activar o
sistema inmunolóxico; acrecentar a produción de endorfinas;
favorecer a circulacións sanguínea; calmar o sistema nervioso;
harmonizar a respiración e equilibrar a tensión arterial. E por riba divertíndose un. Motivos non
faltan para deixar pasar a ocasión de ter nas mans esta novela
de Carlos Mella.♦
XOSÉ M. EYRÉ

O lugués, Xosé Miranda
torna, logo de sete anos, aos
eidos da poesía. Capitán
dos teus
ollos (Espiral
Maior) está composto por 38
páxinas e
un só
poema en
verso libre.
Miranda
compuxo esta obra con
materiais mariños e memoria
persoal.♦

O pan de Baixeras
Xavier Rodríguez Baixeras, voz moi
escoitada polos seus compañeiros de
xeración,
publica O pan
da tarde
(Galaxia,
colección
Dombate). Poemas de poucos
versos nos que
o autor trata de
resituarse e reflexionar en medio da vida rápida que escapa
e se esvae.♦

Pato reeditada
Tamén na colección Dombate
de Galaxia, atopamos a reedición dun
libro que
levaba
varios anos
esgotado.
Trátase de A
ponte das
poldras de
Chus Pato.
Unha edición
que permitirá
que estes versos da seguidora de Celan e
que toman o nome dunha ponte situada na comarca de Bande, cheguen a moitos lectores
que os estaban agardando.♦

Escolma para
os que non len
poesía
Fran Alonso presenta, en Xerais, Poetízate, unha
antoloxía da poesía galega,
de Rosalía a
hoxe, que
ten a
intención
de
achegar os
versos aos
que non
adoitan ler
poesía. A
escolma
trata de superar os tópicos de xénero romántico,
difícil ou só para persoas
raras. En todo caso, o autor
avisa de que se trata dunha
escolla persoal.♦
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Estudos
do Barbanza
Barbantía, Anuario de Estudos
do Barbanza, presenta o primeiro número que vén sumarse ao
bo mangado xa existente de publicacións comarcais. Nas case
trescentas páxinas que
compoñen o número pódense
atopar artigos como: Galicia: o mar e
a arte, de
Francisco Calo; Rianxo no
centenario de
Manolo
Rodríguez
Castelao, de
Comoxo, Costa e Santos;
Mulleres do Barbanza, outro
exilio histórico, de Aurora Marco; Xosé Ferreiro, vida e obra,
de Mariño Reino; O balandro
María Teresa e o comercio marítimo entre Vigo e Porto do Son
no século XX, de Maríño del
Río; Eleccións boirenses a Cortes, de Rodríguez Gallardo; Don
Quixote no Barbanza, de Rodríguez Santamaría; Literatura, infancia e mocidade na serra do
Barbanza, de Roig Rechou; A
casa catalá, de Ana Vidal e
dous artigos sobre María
Mariño de Paulino Vázquez e
Ana Romaní, entre outros.♦

Revista da UNED
para as literaturas
periféricas
A revista que a Universidade a
Distancia (UNED) dedica ás literaturas galega, vasca e catalá,
vén de editar o número 10 que
evalúa o acontecido no ano
2004. No apartado galego inclúe
sete artigos. O primeiro, da
autoría de
Manuel Rodríguez
Alonso, analiza a narrativa galega publicada entre
1975 e o
2000. Héitor
Mera ofrece un
amplo repaso á
literatura infantil e xuvenil. Os
demais artigos recollen e
comentan a polémica habida entre Jaureguizar e Caneiro.♦

Traballos
filolóxicos
A Área de Filoloxía Galega e
Portuguesa da Universidade da
Coruña ofrécenos o sexto
número da Revista galega de
filoloxía. Entre os artigos que
publica, atópanse unha
análise diacrónica
sobre o verbo trager, de
Bestilleiro
Bello; un repaso aos
dicionarios
monolingües,
de Iriarte Sanromán; un estudo sobre a recuperación de textos para as
bibliotecas dixitais, de varios
autores; e outros.♦

Os castrexos sobreviven no Barbanza
Pepe Carreiro presenta o terceiro volume d’Os Barbanzóns
Título: A noite de Samaín.
Autor: Pepe Carreiro.
Edita: Toxosoutos. Colección Os Barbanzóns.

Dende as traducións de Valentín
Arias de obras de banda deseñada
europeas, o panorama da novena
arte só fixo enriquecerse na Galiza até crear obras de seu, con
guionistas importantes (Ani- Carreiro
bal Malvar…), ten que se
debuxantes de
prestixio (Jara- mergullar
ba, Isorna, Ca- na
rreiro…), sa- investigación
lóns ou mesmo histórica e
revistas. Da au- adaptala
toedición pa- ao medio
souse a consi- no que
derar a banda
deseñada coma se está
un xénero pro- a expresar.
pio e con espazo como mostran as novas xeracións que están a exportar as súas
producións, exemplo diso son:
Robledo, Fran Bueno, Rubín,
Emma Ríos ou Kiko da Silva.
Ao apartado dos veteranos
que levan loitando dende sem-

pre pola banda deseñada
pertence o prolífico e incansábel escritor, deseñador e ilustrador Pepe Carreiro que nos presenta
outra vez na editorial Toxosoutos o terceiro volume da colección Os Barbanzóns, a colonia castrexa que vive a carón do
mar, nunha paisaxe idílica
que por mor das especulacións inmobiliarias corre
certo perigo. O autor de
éxitos como Os Bolechas,
consolida con este album
definitivamente a serie e
aínda que atopemos semellanzas con outros debuxos e outras bandas deseñadas, nas aventuras
deste poboado non hai nada de extraordinario, os
seus habitantes non teñen
poderes sobrenaturais. Nesta nova aventura os baroñenses agardan a despedida do verán e a
chegada do inverno, o solsticio
máxico que trae a visita de seres
do outro mundo; o alén e os seus
persoaxes mestúranse cos de

Baroña creando misterio e tensión narrativa.
Para o desenrolo axeitado da
narración, tanto escrita como
ilustrada, Pepe Carreiro ten que
se mergullar na investigación
histórica e adaptala ao medio no

que se está a expresar e ao
público ao que se dirixe
maioritariamente. En ambos os dous terreos Carreiro atópase cómodo,
non en balde ten boa experiencia noutras aventuras editoriais anteriores
neste eido (A Nosa Historia-A Nosa Terra).
Pepe Carreiro é un
ilustrador efectivo, de
grande habelencia para a
adaptación ao texto, caso
da novela A teima de Xan
de García Teixeiro na súa
primeira edición, As fábulas de Esopo para Laiovento, Os tres osiños en
Kalandraka, os devanditos
Bolechas, as colaboracións para a imprensa ou o
libro Fraga na Galiza. En
todos estes casos, ao igual
que en Os Barbanzóns, a ilustración exerce un forte poder
narrativo facendo atraínte o album para todos os lectores, sen
importar a idade.♦
XOSÉ M. FREIRE

Mitoloxía compostelá
Antonio Balboa pescuda as pegadas pagás no relato
da chegada do Apóstolo a Galiza
Título: A raíña Lupa. As orixe pagás de Santiago.
Autor: Antonio Balboa Salgado.
Edita: Lóstrego.

A historia da invención do sartego do Apóstolo Santiago é
unha das máis coñecidas. O relato da balsa de pedra, da Raíña
Lupa, da cidade mergullada de
Dugium e demais aventuras dos
discípulos do
santo á súa Balboa
chegada a Galiza ocuparon analiza os
páxinas dos espazos
m a n u s c r i t o s máxicos,
relixiosos me- a tradición
dievais desde das cidades
case o estabe- asolagadas
lecemento dos e incluso a
primeiros mosteiros no noso importancia
país. Mais, de do lobo na
onde xurdiu o cultura
mito? Existi- indoeuropea
ron estes personaxes e lugares realmente ou a súa presenza no relato ten a ver con
tradicións precristiás que a
Igrexa asimilou?
Segundo Antonio Balboa, a
explicación hai que buscala no
paganismo que observaban os
habitantes da Gallaecia xa non
só antes de se bautizaren como
cristiáns senón incluso ben an-

tes de que os romanos
sometesen a rexión. O
historiador verinés fai un
estudo de mitoloxía comparada neste A Raíña Lupa. As orixes pagás de
Santiago para encontrar
as verdadeiras fontes dun
mito que chegou aos nosos días e que ten escenarios tan coñecidos para
os galegos como o Pico
Sacro, o Monte Pindo ou
a aldea de Iria Flavia.
Pormenor da ilustración da capa do libro.
Balboa considera que
en Irlanda ten o seu espello en
Lupa é unha personaxe moi havarias mulleres sabias, moitas
bitual na mitoloxía prerromana,
delas raíñas, relacionadas co
especialmente na cultura irlanOutro Mundo e capaces de atradesa –coa que o historiador viner coas súas artes os heroes dos
cula case todos os personaxes da
contos (o mito tamén aparece na
tradición galega– que representa
mitoloxía grega, caso da Circe
os valores femininos das forzas
que engaiola a Ulises), a Igrexa
escuras ou infernais, en contraconstrúe un personaxe marabiposición coas forzas luminosas
lloso que en Galiza lembra as
que representaría o propio Apósmouras, esas presenzas feminitolo.
nas irreais e encantadoras que
Lupa, cuxo nome ten a ver
algúns estudosos vinculan cos
cos lobos e coas prostitutas
árabes e outros moitos atribúen
–lémbrese o significado da palaá tradición prehistórica que tabra lupanar– adquiriu tamén tomén sería común coa irlandesa.
dos os prexuízos contra as muBalboa analiza tamén os eslleres que o catolicismo espallou
pazos máxicos –caso do Pico
durante a Idade Media, especialSacro e do Monte Pindo–, a tramente duros antes de que a Orde
dición das cidades asolagadas e
do Císter espallase o culto á Virincluso a importancia do lobo
xe María no século XII. Aprona cultura indoeuropea, un
veitando un mito anterior, que

apartado ben interesante
porque analiza a relación
do home primitivo coa natureza e destaca a importancia dun animal que, tamén en Galiza, tivo un papel fundamental na creación da nosa literatura
oral, por exemplo.
Outro aspecto moi interesante deste ensaio é a
análise da icona do Apóstolo, especialmente a do
Santiago
Matamouros.
Balboa Salgado supera a
obviedade de vincular a imaxe
ecuestre do santo tripando sarracenos coa referencia á inexistente batalla de Clavijo contra os
muslimes. Para o historiador é
ben máis interesante vencellar o
Apóstolo coas divindades luminosas (do ben) que a través de
Europa se estenderon definitivamente baixo o mandato romano.
Curiosamente, nos lindes do Imperio Romano en Xermania aparecen moitas columnas adicadas
a Xúpiter (deus latino que substituíu divindades autóctonas) rematadas por figuras ecuestres do
deus dacabalo esmagando monstros infernais, metáfora perfecta
do poder do sol sobre a noite, é
dicir, do ben sobre o mal.♦
C. LORENZO
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A mellor ciencia ficción en galego
Positivas edita A illa do Dr. Moreau
Título: A illa do Dr. Moreau.
Autor: H.G. Wells.
Tradución: Onofre Sabaté.
Edita: Positivas.

A pouca estima que suscita o xénero da ficción científica nos cenáculos literarios máis exquisitos podería explicar que H. G.
Wells sexa hoxe un autor case
esquecido á hora de estabelecer
o canon da literatura occidental.
Aínda que quizais inflúa máis
nesta infravaloración o feito de
ser un autor
tardío: en certo sentido, a O que máis
prosa de Wells desacouga
pertence máis desta
á xeración dos xa de seu
n a r r a d o r e s arrepiante
v i c t o r i a n o s fábula é
que o precederon –a de Dic- precisamente
kens, George o que non
Eliot, Trollope se conta.
ou Wilkie Collins– que á do
seu
propio
tempo, no que xa se anunciaba o
nacemento da novela moderna.
Por outra banda, hai que recoñecer que o seu estilo dista moito
da excelencia, malia que non se
lle poda negar a facilidade para
construír un relato áxil e animado e un enorme poder expresivo.
Non embargante, resulta moi
difícil para o lector apaixonado
prescindir das súas novelas de
“ciencia ficción”: A máquina do
tempo (Toxosoutos), O home invisible, A guerra dos mundos
(ambas en Xerais) ou A illa do
Dr. Moreau –que agora edita Positivas nunha excelente tradución– permanecen como referen-

H.G. Wells.

cias na memoria de todos aqueles
que pasamos por elas. Abonda
con lembrar que Borges opinaba
que “trascenderían a fama do seu
creador ou a extinción da lingua
en que foron escritas”. Para explicarnos esta case irracional
atracción habería que remitirse
ás múltiples lecturas que as aparentemente sinxelas fábulas de
Wells son quen de suxerirnos.
A illa do Dr. Moreau, é un
excelente exemplo desta poliédrica capacidade de xerar significados que teñen estas temperás
creacións de Wells. Por baixo da
obviedade do tema da irresponsabilidade ética do científico tolo que xoga a ser Deus, creando
as súas propias criaturas e dotándoas do seu propio código
moral –un tema, por certo, de
innegábel actualidade se substituímos a vivisección que practica Moreau pola enxeñería xené-

tica–, podemos albiscar outras
visións máis escuras que atinxen
á natureza do ser humano.
A orixe das especies de Darwin provocou un verdadeiro
sismo na sociedade do século
XIX que, supetamente, vía derrubarse un sistema no que o
home era o centro da creación.
A partir dese momento, a humanidade non era máis que un outro chanzo nun proceso un tanto
azaroso no que a súa familia
máis próxima pasaba a estar
constituída por primates. Prendrick, o protagonista da novela,
é un ex-alumno de Thomas
Henry Huxley, un famoso apoloxeta da teoría da evolución
que tamén foi profesor do propio Wells, e –casualidades da
vida– avó de Aldoux Huxley, o
autor de Un feliz mundo novo.
Por iso a pregunta que subxace
a todo o texto é: que é o que di-

ferencia o home da besta?
E cómpre advertir que esa
pregunta non responde só a unha curiosidade máis ou menos
científica, senón que implica
certas categorías morais –e mesmo políticas– de grande envergadura. Un exemplo: Moreau
excúsase por poñerse no lugar
de Deus dicindo que “o que chamamos educación moral é unha
modificación artificial e unha
perversión do instinto semellante ás obtidas baixo hipnose”. Supón daquela o descubrimento da
nosa orixe a aceptación dun laxo
relativismo moral?
Por outra banda, non fai falla remitirse a Robinson Crusoe
para relacionar o tema da illa co
do colonialismo. A diferenza da
lei da xungla descrita por Kipling, a lei de Moreau é imposta: unha horríbel ladaíña que
parodia a oración do misioneiro. Non é casualidade que as
criaturas do irresponsábel científico sexan todas de pel escura,
como tampouco é casualidade
que respecten ao seu creador
tanto coma o temen, fundamentalmente grazas ás figuras do látego e do revólver –“El envía o
Lume que mata”, repiten hipnoticamente. Esa lei, non obstante,
desaparece completamente ao
tempo que a capacidade da linguaxe, desmentindo así a súa
natureza sagrada. Poñendo de
relevo, máis unha vez, o seu carácter arbitrario.
Pero o que máis desacouga
desta xa de seu arrepiante fábula
é precisamente o que non se conta, o silencio de Prendrick. Tanto
Montgomery coma o propio
Moreau insisten todo ao longo

do relato en que a verdadeira natureza bestial das criaturas agromará máis tarde ou máis cedo,
afogando a súa parte humana. O
acontecido semella darlles a razón. Daquela… que sucede durante os dez meses que comparte coas bestas –como o propio
Prendrick di– coma un igual?
“Convertinme nun máis dos
monstros” confesa, pero evita
coidadosamente dar detalles. Sabemos que se deixaría “cortar a
man dereita por esquecer moitas
cousas”, pero substitúe a explicación por unha sospeitosa elipse. E, cando volve á civilización
–e de xeito semellante ao Gulliver de Swift– Prendick non logra
“quitar da cabeza a idea de que
os homes e mulleres que coñecía
eran outros Monstros pasabelmente humanos”, o que inevitabelmente nos remite á besta agochada baixo a humanidade aparente, ao Mr. Hyde que todos levamos dentro e, xa que logo, a
aquel relativismo moral ao que
Moreau aludía. Un Moreau que,
poñéndose no lugar de Deus e
sendo un irresponsábel, non pode senón servir de acusación ao
verdadeiro Deus, talvez tan indiferente á sorte das súas criaturas
coma o temíbel científico.
Wells chamaba a esta súa
novela unha “blasfemia de mocidade”. Ao final da obra deixa
a Prendrick dedicado á astronomía, á observación das estrelas, o único lugar onde atopa
“unha sensación de paz e seguridade infinitas”. A seguinte
novela que escribiría sería A
guerra dos mundos.♦
MANUEL XESTOSO

Relato clasicista sobre un amor prohibido
Dirección: Ang Lee.
Guión: Larry MNcMutry e Diana Ossana,

sobre o libro de Annie Proulx.
Fotografía: Rodrigo Prieto.
Reparto: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Anne
Hattaway, Michelle Williams, Randy Quaid.

A estas alturas é difícil non ter
escoitado falar deste filme, a
historia de amor entre dous vaqueiros no lonxano e mitificado
Far West. Pero quen se quede
só nesto non captou a verdadeira esencia da película, pois ante
o que nos atopamos é unha historia de amor aplicábel a calquera tempo, lugar e condición
sexual, xa que como apunta o
seu director do que se trata é de
“capturar a esencia do amor”.
O cineasta que se atreveu
con aventura semellante, que
conseguiu romper e atacar os tópicos da América máis profunda
(que non deixou de sentirse aludida, de aí a prohibición da pro-

xección nalgúns lugares dos Estados Unidos), e que socavou os
cimentos dun dos xéneros máis
firmemente afianzados da meca
do cine, o western, foi, viva a
paradoxa, un oriental. Ang Lee,
coreano que chegou aos Estados
Unidos en 1978 con fins académicos, é sen embargo un dos cineastas que mellor conseguiron
captar a esencia do espírito dese
país, poñéndoo ao descuberto do
xeito máis descarnado. Sirva de
referencia un dos seus anteriores
filmes, a sobresaínte A tormenta
de xeo. Pero a súa pluralidade é
tal que abrangue todo tipo de xéneros en películas tan dispares
coma Sentido e sensibilidade
(drama de época), Tigre e dragón (artes marciais galardonadas co Óscar ao Mellor Filme
Estranxeiro) ou Hulk (incursión
no cómic), sen perder en ningunha delas un ápice de calidade e recorrendo a temas comúns

como a desintegración, ou polo
menos cuestionamento, das estruturas familiares tradicionais.
Amosando
de novo a súa Ang Lee
peculiar con- oferécenos
xugación de
f o r m a c i ó n unha
a c a d é m i c a epopea líriamericana con ca, unha
carácter orien- oda poética
tal e devoción ao amor
polos grandes homosexual
mestres deste que pon ancine, Ang Lee
o f e r é c e n o s te os nosos
agora
unha ollos o
epopea lírica, itinerario inunha oda poé- timista de
tica ao amor dous
h o m o s e x u a l cowboys.
na que pon ante os nosos
ollos o itinerario intimista de dous cowboys
que, ao longo de dúas décadas

(iniciadas no 1963), constrúen
unha relación sobre as areas
movedizas dunha paixón condenada por unha mentalidade
castrante e retrógrada. É a loita
por un amor contracorrente
nunha sociedade puritana que
sufriu unha evolución no ámbito económico, social, cultural...
pero que segue a manter intactos determinados prexuízos.
Este é un deses filmes no
que, ademais, poderiamos falar
sen medo de clasicismo. A historia está contada con pudor,
cun ritmo pausado que se deleita en longos planos xerais de
belísimos paisaxes e amplos
horizontes, que resaltan a soidade na que se inscriben estes
dous personaxes desarraigados
que atopan un no outro a súa
razón para vivir. O paisaxe, a
música... todo axuda en favor
de redundar os sentimentos dos
protagonistas, dous actores

(Heath Ledger e Jake Gyllenhaal) en estado de gracia. Prima a sobriedade narrativa e da
posta en escena, os silenzos e
miradas compoñen o discurso
fílmico, as –escasas– escenas
de contido sexual están tratadas con grande sensibilidade e
dáse unha humanización absoluta dos personaxes, conseguindo a implicación, ou incluso identificación, afectiva por
parte dos espectadores.
Avalada por unha traxectoria chea de premios, Brokeback
Mountain apunta como unha
das máis (por non dicir a máis)
firmes candidatas a facerse coas estatuiñas nos Oscar deste
ano. Só me resta dicir que, a
pesar da calidade dalgunha das
competidoras, por unha vez a
Academia de Hollywood non
se equivocaría.♦
SABELA PILLADO
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Betanzos na historia é un traballo de divulgación, pero é
unha decantación de anos de
investigación na historia local. Ten xa un lugar gañado a
historia local no noso país?
Non sei facer un apreciación
global. Cando empecei nos anos
80 moi pouca xente se adicaba a
eses estudos, e ademais tampouco tiñan suficiente difusión e resulta difícil saber o que se fixo.
O que eu teño estudado, singularmente, é a etapa contemporánea, os séculos XIX e XX, e para este libro lin todo o que estaba
publicado doutras épocas por
outros autores. Agora vese que
hai unha eclosión de traballos locais, que antes non había nin onde publicar. Hai monografías, revistas e coa recuperación da memoria do 36 a miña percepción é
que se lles dá máis importancia
que antes. A utilidade destes traballos terana que valorar tamén
os historiadores xeneralistas,
aínda que algúns deles non investigaron nada concreto e adicáronse a parasitar o traballo de
outros. Teño visto como se utilizan datos que din a coñecer por
primeira vez en artigos de A Nosa Terra que despois usáronse
sen citar. Era o problema de non
estar recollidos en libro e tamén
dunha certa falta de ética.
Por que se interesou polo
XIX e XX en particular?
Investiguei o que quixen
saber. Partín da realidade máis
próxima, o meu concello, e tratei de facer luz no escurantismo e descoñecemento do periodo republicano e a represión
posterior. Saber eu foi un primeiro incentivo. Despois, por
razóns ideolóxicas, interesoume sobre todo o relacionado co
movemento obreiro e agrario, e
cando descubres o país quixen
saber de todo o que se xenerou
a partir das Irmandades da Fala, o galeguismo e o nacionalismo. As investigacións que outros fixeran sempre eran cara
atrás e eu cheguei a un terreo
intocado. Ademais de todo isto
interesoume singularmente a
prensa local, como elemento
cultural e como fonte importante de información histórica.
O traballo sobre a II República tardou en saír.
Hai case unha década que o
tiña feito pero por diversos avatares non se publicou até o outono pasado. Alí está o traballo de
moitos anos, porque entrevistei
a toda a xente que quedaba daquel periodo. Empeceino ao comezo dos anos 80, unha época
na que acceder á documentación
era singularmente difícil, cando
o medo aínda estaba moi presente e a xente non quería falar.
O traballo de moitas persoas como vostede permitiu
avanzar en tempos nos que
unha parte da Universidade
vetara entrar neses tempos
contemporáneos.
Eu son un mestre que me
fun formando como investigador, un autodidacta se se quere.
A Universidade quero pensar
que descoñeceu ou ignorou determinados traballos. Estou
convencido que moitas fontes
se terían perdido se nós non nos
aplicáramos. No franquismo,

Xesús Torres
‘Hai unha eclosión da historia local’
XAN CARBALLA

Veterano investigador, biógrafo de Xoán Vicente Viqueira, colaborador habitual desde hai moitos anos deste semanario, con seccións relevantes como Retrincos da historia, Xesús Torres vén de publicar Betanzos na historia (A Nosa Terra), ao tempo que recentemente saiu do
prelo tamén un estudo seu sobre a II República nesa capital histórica.

PACO VILABARROS

loxicamente, non se promoveu
e despois instalouse a investigación nunha inercia non conflitiva. O movemento obreiro, o
franquismo ou a República non
foron precisamente centros de
interese da universidade durante moitos anos e os traballos fixéronos xente de fóra. Cando
empecei os os estudos de Dionisio Pereira ou González Probados eran os que había a man
sobre o movemento obreiro e
eles sempre estiveron dispostos
a compartir os seus saberes.

Betanzos foi unha provincia do Antigo Reino de Galiza,
como lle contariamos a un contemporáneo esa relevancia?
É unha das vilas históricas de
Galiza. Ademais dunha das sete
capitais é unha vila cunha proxección nunha comarca natural
da que é o centro. Por razóns administrativas, económicas, comerciais aínda hoxe, sen o poder
político que tivo antes, estas vilas
históricas –como podían ser tamén Rbadavia ou Viveiro– teñen
unha aura de séculos de historia

que lles dá un carácter especial.
Ás cidades de aluvión de hoxe,
que poden ser máis grandes, fáltalles un nucleo urbano como teñen elas pero paradoxicamente
con esa relevancia quedaron sen
un desenvolvemento acorde. No
caso de Betanzos unha explicación hai que buscala na orografía,
unha península entre dous ríos. A
vila non medrou e os concellos
que se crearon no XIX tiveron
moito máis campo de expansión,
sobretodo cando están perto de
grandes cidades,... pero fáltalles

o atractivo histórico.
En que momento situamos a decadencia?
Na prensa local sempre hai
queixas nesa linea. Cando sae o
primeiro periódico, en 1883, xa
din que a xente escapa, que ninguén merca alí e marchan para
A Coruña. Cunha visión histórica ampla Betanzos tivo un momento de esplendor no século
XVI, cando aínda a ría non estaba cegada e era un porto comercial relavante. O XVIII é tamén
un periodo importante, cando se
constrúe o concello, o arquivo
do reino, a torre de Santo Domingo… O debalo vese no XIX
e entrando no XX. A perda do
carácter teórico de provincia en
1833, cando se instala o estado
liberal, produce un desconcerto
entre as clases pudientes e fórmase un sentimento de pesimismo. Despois esa pequena burguesía e os das profesións liberais viviron moitas décadas con
ese sentimento de “esplendor
perdido” aínda que non fose tal.
Iso tradúcese nalgo común a
moitas pequenas cidades que
añoran un pasado mítico.
Perfila unha serie de figuras destacadas en relación a
Betanzos, desde os Andrade
aos Irmáns Naveira.
Os Naveira, emigrantes na
Arxentina, cubriron desde a filantropía unha serie de servizos
que o estado abandoaba, desde
as escolas até o lavadeiro público ou o asilo, e tamén O Pasatempo como labor social en
canto as entradas servían para
financiar algunhas destas obras.
As obras servíanlle tamén para
darse a querer entre as clases
populares e ao tempo fanse cunha posición social que tiñan que
procurar dado que eran fillos de
labregos e non descendían das
clases acomodadas da vila.
Antolín Faraldo nace tamén en Betanzos.
Toda a familia era de alí,
pero el marcha con doce anos a
Santiago e mantendo esa relación, a súa pegada política non
é explicitamente influinte en
Betanzos. Anos despois, o Centro Galego de Betanzos en Bos
Aires atendeu a súa figura e
axudou a difundila. Hai pouco
publicamos o facsímil da conferencia que deu Rodolfo Prada
sobre Faraldo en xullo de 1953.
Ademais de investigador é
un promotores da revista A Xanela e de varias publicacións,
como a recente facsimilar do
manifesto De catro a catro.
Facémola desde a Asociación Cultural Eira Vella, publicámola dúas veces no ano e
repártese gratuitamente. Fixemos tamén varios facsímiles de
periódicos locais que nos parecía importante resgatar, como
Rexurdimento que editaban en
1922 e 23 xentes vinculadas ás
Irmandades da Fala; tamén publicamos o manifesto De Catro
a Catro, a partir do exemplar de
Álvaro Cebreiro, o que firmara
con Manoel Antonio. Cebreiro
tivo certa relación con Betanzos, colaboraba con revistass e
nós desde a asociación preparamos a primeira exposición antolóxica, en 1994, da que se publicou un catálogo.♦
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Von Trier reflexiona
sobre democracia e escravitude
Título: Manderlay.
Dirección: Lars Von Trier.
Reparto: Bryce Dallas Howard, Danny Glo-

ver, Luren Bacall, Jena-Marc Barr, Udo Kier.
Nacionalidade: Dinamarca, 2005. Drama.

“Esta noite soñei que volvía a
Manderley” dicía Joan Fontaine
no inicio da Rebeca de Alfred
Hitchcock anres de que comezasen os flash
backs e 70 Manderlay
anos despois
quere facer
un non deixa
de pensar no matinar
claustrofóbico sobre a
caserón daquel condición
clásico cando da
o danés Lars escravitude
von Trier con- e darlle
duce ata as
un bo
portas do seu
M a n d e r l a y repaso ao
–agora con a– concepto
ás personaxes de
de Dogville, alí democracia
onde o deixara e a súa
argumental e banalización.
estilísticamente hai un par de
anos.
Von
Trier, noutro estilo ben distinto,
circunscribe agora a acción neste
outro caserón sen muros, non
menos opresivo aínda que máis
na onda do American Gothic de
Grant Wood, no gótico colonial
da Alabama profunda dos anos
30 e non no gótico Jane Austen
tardío de Daphne du Maurier

O punto de partida, Grace,
trasmutada agora en Bryce Dallas Howard –a filla de Ron
Howard– logo da deserción de
Nicole Kidman, seu pai e a
trouppe de mafiosos coa que
arrasaran Dogville diríxese cara ao sur rural na procura de
novos horizontes cando se topan cunha plantación ancorada
no pasado na que pervive a escravitude. A partir daí desenvólvese o psicodrama brechtiano de Von Trier en idénticas
coordenadas de pesimismo sociolóxico que o levado adiante
na anterior fita comentada.
Escenografía teatral minimalista e conceptual, todo rodado en estudo, xogos de luces

e sombras, personaxes arquetípicas postas en situcións límite.
A referencia é de novo o distanciamento reflexivo do teatro
de Bertolt Brecht con evidentes
intencións políticas, nas que a
reflexión prima sobre a base
de evidencias todos os mecanismos da representación.
Desta volta o obxectivo é
matinar sobre a condición da
escravitude e aproveitando a
circunstancia darlle un bo repaso ao concepto de democracia
e a súa banalización. ¿É posíbel a escravitude en liberdade?
¿Pódese ser libre sendo escravo? ¿Podemos aceptar voluntariamente a escravitude como
alternativa ás esixencias da li-

berdade? ¿Cal é o verdadeiro
sentido da democracia? Von
Trier vai sementando preguntas
e a base de representación arquetípica ofrece pistas, máis
por exemplo que o sempre hermético Haneke nos seus incómodos azoutes directos á adurmiñada conciencia occidental.
Von Trier busca tamén encirrar conciencias pero dende unha perspectiva máis didáctica
que acaba mermando en certa
medida a súa valía estética cando o poñemos a carón do mentado Haneke. Exercicio moi recomendábel neste sentido é comparar os seus dous filmes en cartel, “Manderlay” e “Cache” e tirar todas as conclusións que
queiramos sobre o diferentes
xeito que teñen de afrontar o
sentido de culpa –a falsa
conciencia de culpa e a ausencia
de culpa tamén– que as dúas fitas propoñen ao seu xeito.
Un conflito que no caso de
“Manderlay” obtén unha segunda lectura política ao pensar
no xeito de artellar democracias, por exemplo, en países aos
que privamos desa ferramenta
durante xeracións. Esa reflexión política engádese á indagación de carácter moral e filosófica sobre o significado da
escravitude, unha cuestión que
entronca o filme de Von Trier
cun precedente confeso como é
o miniensaio “A felicidade na

escravitude”, escrito por Jean
Palhaum como prefacio para
unha das novelas de cabeceira
na narrativa erótica francesa da
escola de posguerra, a “Historia
de O” de Pauline Réage.
En certo sentido Von Trier
perde posicións con respecto a
Haneke pero isto non lle quita
mérito á súa arrebatadora visión
persoal, o seu cine sigue sendo
poderoso en “Manderlay” aínda
que a fórmula xa non sorprenda
tanto como en “Dogville” polo
seu excesivo mimetismo. Non
hai que perder a esperanza de
cara á anunciada terceira entrega
da saga, lembren o rápido que o
propio director de “Os idiotas”
se baixou da carreta do DOGMA –alguén fará o favor algún
día de avisar a Xoan Pinzás–
cando o movemento evidenciou
as súas limitacións; nunca fixo
retractación dun movemento
que tivo un par de acertos sonados –persoalmente quedo co tono lixeiro de “Italiano para principantes” de Lone Scherfig e co
“Mifune” de Soren Keagh-Jacobsen como cumio da efémera
escola– e estrepitosos fracasos,
algúns certamente ruborizantes
e non miro para ninguén. Pero
os seus filmes posteriores ao que
supuña o tiro de saída daquel
movemento savonarolista falan
por si sos.♦
XOSÉ VALIÑAS

Claudia Castro: ‘Algunhas persoas non puideron ler
os meus poemas pola dor que lle producían’
RUBÉN VALVERDE
Baixo este pseudónimo agóchase unha prometedora autora
da nosa poesía. Vén de publicar o seu primeiro libro, Adaggio para unha viaxe silente (Follas Novas), no que aborda
dende unha perspectiva íntima dous anos de vida cotiá,
dous anos da vida dentro da vida. Gañadora do certame poético Duck Finn, xa está preparando o seu segundo libro.
Un título musical para unha
estrutura musical.
O libro comeza como unha
peza de música. A primeira parte do libro chámase Preludio e é
a audición. A segunda parte é a
Sinfonía en min menor. Contén
unha serie de vivencias que teñen a súa importancia polo que
senten os lectores cando as leen.
A terceira parte é o Opus e Conclusión que é como acaba a viaxe, aínda que sempre continúa.
A que se debe o título?
O libro é unha metáfora da vida, que está composta de música
e silencios. É unha viaxe de dous
anos nos que chega o amor e o desamor, a morte e a vida, pero tamén se abordan temas sociais coma o Prestige, a guerra do Irak ou
o feminismo. Reflicte un fragmento da vida, que igual ca un
adaggio, ten un lento transcorrer.

Como ten que facer a poeta para abordar temas sociais
sen caer no obvio e nos lugares comúns?
A poesía é un xénero que
permite abordar os temas dende os sentimentos, aínda que
se trate de temas sociais. Os
poemas deben transmitir a
frustración e a impotencia que
producen os acontecementos
dos que se falan.
Escribe soamente poesía
ou tamén traballa outros xéneros?
Sempre me gustou escribir e
coido que unha persoa que escribe non se pregunta en que xénero vai expresar o que sinte. É
algo que levas dentro. Ademais,
tampouco creo demasiado na
diferenza entre xéneros, non
existe unha fronteira delimitada.
Síntome poeta pero hai que pen-

OTTO / AGN

sar que hai novelistas que tamén
escriben poeticamente e incluso
hai ensaios poéticos. Todo depende das aptitudes que teñas. É
igual quen expresa a súa arte
pintando un cadro.
Sei que nalgún poema posterior fala dunha casiña que
ten en Corme. Ten importancia o lugar onde se escribe?
Hai certos lugares que se
prestan máis para escribir. A

min Corme inspírame, aínda
que neste libro non hai ningún
poema escrito alí. A Costa da
Morte ten un mar especial, que
non se parece a ningún outro
no mundo. Non embargante,
penso que o poeta non pode vivir illado, como se estivese na
furna de cristal porque os versos son anacos da vida cotiá,
das cousas que nos acontecen
cada día en contacto cos demais. Son unha constante vital.
Como ve o panorama poético en Galicia?
Penso que goza de boa saúde. Na rede atópaste cunha
gran cantidade de novas voces
poéticas de calidade. Eu comecei colaborando co portal Andar21 (andar21.fiestras.com)
porque me pareceu que os colaboradores eran moi creativos.
Entón forma parte dos
autores que vén en internet
como un soporte axeitado?
O poeta ten que vivir no
mundo que lle toca, debe evolucionar tanto en contidos coma en formas. A rede é unha
ferramenta moi boa e todas as
iniciativas que se están facen-

do con publicacións tanto poéticas como agora de narrativa
parécenme positivas xa que a
rede ofrece grandes posibilidades. A partir da publicación do
meu libro recibín moitas mensaxes de apoio.
Que foi o que máis lle chamou a atención dos comentarios que recibiu?
En xeral a xente é moi sensíbel e sorpréndete. Penso que
todos utilizamos un escudo para non deixar ver o que sentimos. Houbo persoas que se puxeron en contacto comigo para
dicirme que lle gustaran os versos, pero que había algúns que
lles parecía tan triste ou que
lles producía tanta dor que non
foron capaces de acabar de ler.
Iso sorprendeume moito.
Ten algún proxecto futuro?
Un poeta nunca deixa de escribir. Estou pensando no meu
vindeiro proxecto, para o que xa
teño título: Xénese dunha boca
máis. O fío condutor do libro é o
corazón que é o rei e vai guiando
á raíña que é a boca. Unha boca
máis significa que hai unha nova
voz que move o corazón.♦

Facer historia coas
‘CARAS DE PONTEVEDRA’
A.N.T.
Caras de Pontevedra é un libro
que naceu para homenaxear a
unha cidade. Tamén para reinvindicar a súa historia e contala
dun xeito único e novidoso. Páxina por páxina, as caras que configuraron todos os trances do seu
devalar histórico protagonizan
outro xeito ben distinto de narrar
todo o que nela se viviu, sufriu e
aconteceu ao longo do tempo.
Editado por Edicións A Nosa Terra quere ser unha obra
armada con rostros. Aqueles
que están presentes desde un
tempo romano anterior ao propio nome que toma a vila en
época medieval. Pontevedra
empezouse a plasmar en si mesma desde a arte románica dos
conventos mendicantes e a representarse nas capelas e igrexas a conta dos seus canzorros e
capiteis historiados.
Homes e mulleres tallados en
granito por mestres pedreiros
que con espectacularidade afloran outra volta no renacemento
das artes a medio dese gran exvoto mareante que é a igrexa de
Santa María A Maior. Un monumento que dota ao libro de
368 páxinas do empaque dunha
peza única e mestra desde os
seus centos e centos de rostros.
O barroco máis solemne e
mesmo tamén o marcado desde
a arte popular aporta ánimas
de purgatorio e desde as súas
caras recoñecemos o sufrimento, a loita contra as peste e as
enfermedades e, á vez adiviñamos ás xentes do común. As
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mesmas que serven os cruceiros, petos e cruces dos camiños
parroquiais. Tamén a heráldica
que xoga coas luces do día para
agachar quen protagoniza escudos e labras e servirnos dragóns, bichas, cabalos, paxaros,
raposos, lobos e leóns. Rostros
para un animalario que circula
pola obra na compaña de demos, cocas, indios, anxos e demáis bestiario de retábulo.
É de lei na Boa Vila, os rostros que sirven a auga das fontes e o esplendor ecléctico do
Pazo de Lourizán e o modernista do Café Moderno. Tempo xa
do século XIX en Caras de Pontevedra que comezara coa loita
contra o francés e despois
abriuse a unha modernidade
representada no ferro das fundicións e na talla dos ebanistas.
Anos de obreirismo, masóns,
indianos e tamén de teatro, música e monumentos xa imaxinados para o ocio da veciñanza.
Caras de Pontevedra, un libro con fotografías de Xosé Luís
Alonso, documentación e proxecto de Enrique Acuña e texto
literario de Francisco Calo Lourido, consegue mesmo narrar o
século XX e o esplendor galeguista dunha cidade que ergueu
fitos para os seus homes e mulleres máis capaces e decisivos.
Con todos eles, rostros anónimos ou coñecidos, alimentouse
un libro con máis de 1.300 caras
ofrecidas a partir das súas 770
fotografías que inician a serie
cun sol e remata cunha lúa.♦
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Glest, estratexia en 3D de balde

MARGA ROMERO

P

ode ser un ben moi buscado, como un tesouro cando se atopa se se
desexa. Mais neste país que temos, é, para a grande maioría, unha
característica das persoas raras. E dáme por pensar que se só cando
se acada unha maioría de idade legal está permitido vivir só, a este país
aínda lle falta moito para unha certa madurez. Si, proben vostedes! Inténteno! Traten de vivir sós e soas e comprobarán axiña como a sociedade
non está montada para que vostede goce dese desexo e dereito individual.
Velaí unha proba máis de que a súa liberdade está moi controlada. Non é
preciso procurar exemplos como o que acontece polo Nadal, cando
ningunha persoa pode cear soa en noiteboa, xa que a todo o mundo lle dá
por ocuparse da soidade dos demais, de escravizalo cunha estrutura familiar prestada ou cunha caridade herdada do catolicismo máis rancio. A isto xa estamos afeitas. Mais probe vostede a poñerse enferma, ouse dicir
que tivo febre. Si, comente que a súa temperatura corporal aumentou,
que lle deu un subidón deses que a deixan tirada na cama sen que se dea
conta, mentres o tempo pasa. Inténteo. As miradas acusadoras non van
parar para continuar co pregunta retórica, da que xa coñecen resposta: pero estás soa? Pero estaba alguén contigo? Verá como así, sen máis, toda a
loita de anos, toda a liberdade conseguida, morre. A ollada é tan revirada
como a da carteira que non consegue deixar nin cartas, nin paquetes, porque no edificio non hai ninguén nas horas que o correo franquea os
domicilios. Quen ten a culpa de que as caixas de correo estean dentro dos
portais? Pobre cidadanía a que descende na súa escala social e que xa
non ten cartos para un daqueles porteiros xubilados da garda civil ou, no
mellor dos casos, unha porteira que levaba a vida da comunidade. Siga
vostede enfermo! Que a tos non a abandone! A próxima pregunta é: tes
de comer? E abofé que entón constátase unha vez máis que este país pasou moita fame e que algo lle quedou para sempre. Non está ben estar
enferma soa, non está ben que ninguén che tome a febre, non está ben
que non lle abras á carteira, non está ben que non teñas un horario
normal, deses así de chegar á casa a unha hora, para que a veciña poida
comunicar a alguén, ao da calefacción, ao da auga, ou a calquera cando
soes estar na casa. O malo é cando non se sabe, cando non hai costume,
entón, estás perdida cando abres a porta, agardan e están á espreita para
pillarte. Volve a ollada acusadora: estaba esperando a que viñeras, como
contigo nunca se sabe! Si a soidade é un tesouro que cómpre defender,
con dentes. Imaxina, agora, que saben que, ás veces, despois das doce da
noite desexas que entre alguén.♦

Complexo e laborioso

De balde
Os creadores do videoxogo optaron por difundir o seu produto na
rede e de balde porque, como explica Martiño Figueroa “é moi
difícil tirarlle unha rendibilidade
económica seria a proxectos deste tipo”. “Non é posíbel competir
coas grandes multinacionais do
sector, así que no canto de obter
unha cantidade de cartos simbólica, preferimos ofrecelo de balde para implicar a comunidade e
darnos publicidade”.
A aparición deste xogo sitúase nun contexto marcado pola

¡ninguén agardaba que eu tivese talento!, 2006

A soidade

ben o potencial educativo debería
ser suficiente, non parece probábel que os recursos económicos
necesarios se poñan á disposición
dun proxecto ambicioso”.

estibaliz sadaba (bilbao 1963)

Ambientado no que podería ser a
Europa do Medievo e coa maxia
como arma controlada polo usuario, aparece na rede Glest, un videoxogo de estratexia en tempo real
e imaxe 3D que se pode descargar
de xeito gratuíto na rede. A iniciativa xurdiu hai máis de catro anos
na Coruña e xa conta no seu currículo co premio Art Futura 2004 e
co recoñecemento por parte dos
internautas, que realizaron o pasado ano ao redor de cen mil descargas, así como o de revistas especializadas europeas, que o distribuíron xunto coa súa publicación,
especialmente en Alemaña.
O proxecto iniciouse no 2001
da man de Martiño Figueroa, estudante nese momento de Enxeñería Informática na Coruña, sen
máis pretensións que servir de
aprendizaxe persoal no eido da
programación de gráficos 3D.
Pronto, as fantasías de Glest traducíronse en videoxogo cando
un grupo de persoas, na súa
maioría residentes en Compostela, se uniron á iniciativa. Martiño
Figueroa, Xosé Luís González,
Tucho Fernández, Xosé Zanni e

Félix Menéndez déronlle forma
a esta aventura virtual onde as
forzas máxicas existen no entorno e poden ser controladas polo
usuario, creando contidos diversos, non só na parte de programación senón tamén na artística.
Como explica Matiño Figueroa, todos os membros do equipo
coñecéronse a través de internet e
comezaron a traballar conxuntamente. “Tivemos a sorte de que a
maioría de nós eramos de Compostela, polo que podiamos quedar en persoa para falar do proxecto, algo imprescindíbel para
traballar de forma eficiente”. O
primeiro resultado colgouse na
rede ese mesmo ano. Pero esta
versión inicial pouco ten que ver
coa que agora se pode descargar
de balde en www.glest.org.
Glest formula unha guerra
xeneralizada, na que as distintas
faccións tecnolóxica e máxicas
enfróntanse entre si polo poder.
O obxectivo deste xogo de estratexia en tempo real é a derrota do
rival. Para iso o xogador, que pode adscribirse a facción máxica
ou á tecnolóxica, debe colectar
os recursos necesarios manexando unha serie de personaxes e
construír un poboado e un exército co que vencer ao inimigo.
Outra das particularidades de
Glest é que o usuario ten á súa
disposición tanto as ferramentas
como o código fonte necesario
para modificar completamente o
xogo e facelo á medida.

ant_art

M. BARROS
A Europa do medievo é o pano
de fondo de Glest, un videoxogo de sinatura galega que se
pode descargar de balde a través da rede. A maxia, a loita e
a estratexia son as claves deste
proxecto que contou con cen
mil descargas no último ano.

aparición de superporducións realizadas polas grandes compañías, no que “non hai moito espazo
para estudios independentes, debido aos elevados custos que este tipo de produtos implica”. O
equipo ve no futuro “co avance e
a estabilización da tecnoloxía” a
posibilidade de facer xogos comerciais con poucas persoas como acontecía nos noventa.
Glest preséntase ademais no
medio dunha industria galega do
videoxogo practicamente inexistente e “con poucas posibilidades de que exista a nivel comercial”. Para Martiño Figueroa “se

Como explica Figueroa a elaboración dun videoxogo é un proceso
moi complexo. “Depende un pouco do tipo de xogo que se queira
facer, pero en xeral, un proxecto
tecnicamente aceptábel require
contar con xente de disciplinas totalmente opostas. No campo da
programación é necesaria xente
con coñecementos de moi diversas
áreas como poden ser os gráficos
en tempo real, a intelixencia artificial ou a enxeñería do software.
No plano artístico visual precísase
de modeladores e animadores 3D
así como artistas 2D para as texturas. Para o plano sonoro precísanse deseñadores de son e compositores de música. Por último e aínda que Glest non tivo ninguén que
asumise estes roles, precísase dun
departamento de deseño e outro de
produción que coordine á xente
que traballa en todas estas áreas”.
Novos proxectos
A maior parte do equipo que lle
deu forma ao xogo está a traballar fóra do país polo que, de
momento, aventúrase difícil que
se embarquen de novo nun proxecto desta magnitude.♦
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Compostela, xeografía en sons
M. BARROS

Volve a Compostela o ciclo de música Sons da diversidade, que achegará ao Auditorio de Galicia artistas de recoñecemento internacional como Goran Bregovic, Pablo Milanés ou Naná Vasconcelos.
O ciclo de música Sons da diversidade volve a Compostela a partir
do domingo 19 de febreiro, na que
é a súa terceira edición, coa intención de abrir unha fiestra ás músicas que se están a producir no
mundo. Organizado pola Concellería de Cultura, o programa percorrerá até o mes de xuño a xeografía
dos países do leste, Cuba, Brasil e
África da man de artistas consagrados do panorama internacional.
O domingo 19 de febreiro o
Auditorio de Galicia acollerá a
actuación de Goran Bregovic. Este músico procedente dos Balcáns
presentará a ópera Karmen cun final feliz, xunto á Orquestra de Vodas e Funerais, formada por intérpretes búlgaros, serbios e romaneses. Con pouco en común coa
Carme de Bizet, a obra de Bregovic está inspirada nas músicas ciganas tal e como se tocan en Europa hoxe en día, e fuxe das grandes montaxes. Fillo dunha serbia
e un croata, Bregovic converteuse
na década dos setenta nunha das
figuras destacadas dentro da escena rock iugoslava co seu grupo
Bijelo Dugme. Despois de frenéticas xiras, a finais dos oitenta

Goran Bregovic.

abandona o grupo para compoñer
a música da película O tempo dos
ciganos, de Kusturika. O tándem
Bregovic e Kusturika poríase ou-

tra vez en marcha para as banda
sonora de O soño de Arizona e de
Undergrund, nas que o compositor explora a música dos ciganos.

En 1995 fundou a
asociación
ErreakzioaReacción (con
Azucena Vieites e
Yolanda de los
Bueis) para o
desenvolvemento
de proxectos relacionados coa
Muller no mundo
da arte, tendo
feito obradoiros,
publicacións e
seminarios como
“Mutaciones del
feminismo:
Genealogías y
prácticas artísticas” ou “La repolitización del espacio sexual en las
prácticas artísticas
contemporáneas”
ambos en
Arteleku.
Participou en exposicións como
Identidades
Críticas, Museo
Patio Herreriano,
Valladolid (2005);
Cárcel de amor,
Museo Reina
Sofia, Madrid
(2004); LCM,
Centro Atlántico
de Arte Gran
Canarias (2003);
Videos XX:
Femeninos,
Feminismos, en
PhotoEspaña,
Casa América.
Madrid (2002) ou
El bello género:
convulsiones y permanencias, Sala
da Comunidade
de Madrid (2001).
Nestes intres desfruta dunha Bolsa
Bilbaoarte 2006.♦

El será o encargado de abrir a
primeira parte deste ciclo que fará unha pequena parada no mes
de xuño.

En marzo, o auditorio acollerá
o concerto do intérprete cubano
Pablo Milanés, fundador do movemento da Nova Troba Cubana.
O seu último disco, Como un
campo de maíz, recolle a esencia
do seu traballo como cantautor.
O ciclo continúa da man de
Toumani Diabaté & Symmetric
Orchestra o 28 de abril. Membro
activo da comunidade musical de
Malí, este mestre da kora, instalado na vangarda da nova xeración
de músicos que procuran a renovación da tradición, viaxou polo
mundo para dar a coñecer esta variante da arpa que pertence a tradición de África occidental. Formou parte das principais bandas
de Malí até que en 1986 edita o
seu primeiro traballo en solitario,
Kaira, o primeiro disco gravado
con kora como único instrumento. Este mes está previsto que saia
á venda a segunda entrega da triloxía In the heart of the moon.
A primeira parte do programa
complétase cos concertos do brasileiro Naná Vasconcelos o 13 de
maio e co do grupo galego Marful en xuño, que presentará o seu
primeiro disco.♦

Sinsal 4.0:
Estación de inverno
M.B.
O colectivo vigués Sinsalaudio vén de poñer en marcha
unha nova edición do Festival para catro estacións, a
correspondente ao inverno.
Os artistas convidados, que
parten dos instrumentos tradicionais, as estruturas clásicas e da admiracións aos
grandes creadores, ofrecerán
unha música renovada que
reivindica o tempo actual.
Os arxentinos Orquestra
Fernández Fierro e o alemán Hauschka foron os
grupos encargados de abrir
o pasado 13 de febreiro Sinsal 4.0: Estación de Inverno,
unha nova edición do festival organizado polo colectivo vigués Sinsalaudio que se
estrutura ao longo do ano en
catro tempos cunha cita en
cada estación.
Desta vez, o común denominador dos artistas que
conforman o cartel é a revisión da música tradicional,
dos seus instrumentos e dos
grandes compositores co fin
de ofrecer uns sons contemporáneos á medida da actualidade.
Como vén sendo habitual, Sinsal 4.0: Estación de
Inverno desenvolverá o seu
programa de dous concer-

tos durante o mes de febreiro en dous espazos diferenciados de Vigo. Despois da
actuación da Orquesta Fernández Fierro, que dende
Arxentina trouxeron ao Teatro Salesianos un novo
concepto do tango, así como a do intérprete alemán
Hauschka, que amosou unha nova forma de achegarse até o mundo da música
tradicional a través do piano, o festival desdóbrase no
Salón Sinsal do MARCO o
25 de febreiro da man de
Yellow Swans. Este grupo
californiano formado por
Pete Swanson e Gabriel
Mindel Saloman mestura
os sons analóxicos cos dixitais e presenta a improvisación como bandeira baixo
as coordenadas do hardcore, death metal, hip hop,
jazz, folk. Teñen dito deles
que a banda sonora do
mundo urbano contemporáneo podería ir asinada
por eles. O próximo sábado
poderase comprobar o alcance destes músicos que
pertencen a unha nova xeración de mozos que queren recuperan o sentimento
dos futuristas de principios
do século XX e os ideólogos
da música industrial.♦
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A Carón do Lar. Contos de Lugris Freire en A Nosa Terra

O mellor amante
Licia era unha moza fidalga, de
moi nobre oríxe, que vivía na
compaña dunha vella criada, no
pazo de Armuño, no fondo do
ridente val que morre nos acantilados e limpas ribeiras da ría
de Sada.
Dous mozos da freguesía de
Lubre, nomeados Paulos e Toribio, facíanlle o amor.
Licia, que tiña necesidade de
se casar porque os bens que herdara de seus pais precisaban do
esforzo e coidados dun home,
non sabía cal dos dous lle conviña mellor.
—Eu vírome tola, –decíalle á
vella criada–, cavilando con
quen teño de aceptar relacións.
—Xa que os dous son homes
de ben –respondeulle a vella– o
que mais te quixer debe ser o
preferido.
—¡Canté! –escramou a feiticeira Licia–; pero ¿quen pode
adiviñar verdadeiramente os
seus íntimos pensamentos?
—Tes razon, Liciña, tes razon. Dios alumee a túa intelixencia e guíe os teus pasos nesta
cuestión que moito importa para
o teu porvir.
Na graciosa cabeciña de Licia daba máis voltas que un sarillo esta pergunta: “¿Quen me
quere mais, Paulos ou Toribio?”.
Nunha sera morniña e queda
do verán, foi, como adoitaba, a
regar as flores que tiña nun pe-

queno e xeitoso xardín no fondal
da horta.
Detrás da muralla sentiu que
parolaban dous mozos Ollou:
eran Paulos e máis Toribio que
estaban sentados no pequeno cómaro da beira do camiño.
—Paulos, tí seica lle fas o
amor á Licia?
—Home, eu nada lle dixen
aínda en verbe de amor.
—Pero, gustar, gústache?
—Si, gústame, amigo Toribio; e teño para min que ti tamen
bebes os ventos por ela.
—Non teño porque negalo.
Como Licia non pode partirse en
dúas, propoño que debemos consultar a súa opinión para ver por
quen se decide. Loitar entre nós,
que nos levamos como irmáns,
non sería bon.
—Pensas ben, Toribio.
Quedaron calados un momentiño. O corazón de Licia latexaba fortemente, e púxose a
ouzar con máis cobiza.
—Licia é unha moza garrida, xeitosa e modosiña. Na terra
non hai outra como ela, amigo
Toribio.
—Modosiña, non digo que
non, pero garrida... outras hai
mais que ela, –respondeu Toribio. Abofé como é unha lástima, dígocho con franqueza, que
non tivera a cabeleira e mais os
ollos negros. Caeríanlle mellor.
Estas mulleres como Licia son

boas para relembrar as monecas
alemás e para que lles boten coplas nas regueifas do señor
Marqués. Tampouco me agrada
que fale sempre en galego, nin
lles encontro gracia ás cantigas
que entoa pola mañán, ou cando
se pon o sol. Cánto mais bonitas non son aquelas outras cántigas que veñen de fora, aí como Tenjo dos lunares. El Morronjo, ou as que canta a miña
curmán, que está de tecedeira
na Coruña, que mesmo asemella que está en Cais, en Málaga
ou na mesma Triana cuasemente. Polo demais, reconozo que é
xeitosa e modosiña; quéroa
moito e non permito á ninguen
que me diga que a quere máis
do que eu a quero.
—Non rifaremos por eso,
amigo Toribio, que despois de
todo ela ha de escoller. Direiche, si, que ti non tés ollos para
vere, nin ouvidos para ouzar,
nin corazon para querer as
obras de feitura máis linda que
Dios cria para o noso contentamento e solaz. A cabeleira de
Licia, da cór de ouro fino, encrenchada como a dunha santiña; os seus ollos azuis, a súa cór
branca como a neve; as súas
meixelas que parecen follas de
rosa bermella a medio tinxire...
¿Non che parecen bonitas, non
a fan verdadeiramente feiticeira, non lle dan semellanza coa

E nxeños e criaturas
A metáfora
non é
burguesa (e III)
Do mesmo xeito que na sinestesia o cerebro
establece conexións entre entidades sensoriais independentes, na metáfora faino entre
conceptos afastados. Ora ben, non é máis difícil relacionar uns ollos co sol, unha muller
coa aurora (e fago esta comparación de pé
feito, polo que logo se verá. Os xudeos cataláns saudaban tódolos días ás súas mulleres
de tal xeito: sodes máis bela ca unha aurora,
ou polo menos así o canta Rosa Zaragoza) ca
un número cunha cor. Todo o contrario. Así
pois, ¿terán algunha relación, sexa xenética
ou de vecindade, a metáfora coa sinestesia,
da que xa vimos que é biolóxica? Noutras
palabras, ¿será a capacidade para a metáfora
algo natural máis ca cultural?
Sabemos que moitos conceptos superiores deben estar localizados en rexións cerebrais específicas. Xa vimos que os números
están representados na circunvolución angular, poño por caso. E os números son abstracións, conceptos abstractos. Cremos que unha mutación produce un plus de comunicación entre zonas da cortiza cerebral. Así, esa
mesma mutación pode producir sinestesia e a
propensión máis ou menos agudizada a relacionar conceptos que están representados en
distintas zonas cerebrais, ou sexa, que non
teñen relación evidente: a metáfora.
A zona TPO e a circunvolución angular é
o lugar onde conflúen as informacións que
proceden da vista, o tacto e o oído, e onde se

mesma virxe? Eu digo que me
teñen ameigado os seus dicires,
a súa melosiña fala, fala das fadas, que ten nos seus labios a
dozura do mel, a música dos ceos, os esmorecimentos do amor.
¿E cando polo serán entoa o
alalá? ¿Quén pode soñar cántiga máis branda, fonda e sentida? Non che pareza mal, amigo
Toribio. Ti estás botado a perder, cando desa maneira te esquences das condicións que teñen as nosas queridas nais, que
levan dentro o santo espíritu de
Licia. Eu teño para min que non
é certo de que a queiras, que
aínda que tivese algun defecto
debíache de ser agradábel, pois
o amor é un sol da fermosura á
todo aquelo que o corazón agarima querendosamente.
Neste momento Licia cortou
unha das frores máis garrida e
roxa, e subíndose a un asentadeiro que había a carón da muralla, guindouna entre os dous
mozos. Estes quedaron atónitos
ao ver o lindo rostro de Licia, ridente como unha aurora, que
asomaba por entre das froridas
enredadeiras.
–¿Para quén é esta fror?
–preguntaron os dous mozos.
–Para tí, meu querido Pauliños; para ti, que me queres tal coma eu son. Ti serás o meu compañeiro, e amado eterno do meu corazon, o dono do meu porvir.♦

Xosé Miranda
procesan e dan lugar, posibelmente, á formación de percepcións superiores. Por exemplo,
a rapaza da metáfora é suave (non todas o
son, naturalmente, nin todos os homes son
varonís, nin nada de todo isto: é un mero
exemplo) ao tacto, ten cabelo loiro (vista), ri
alegremente (oído) e ten un olor moi agradable (olfato). Todo isto procesado xunto e ao
mesmo tempo, mesmo inconscientemente (o
inconsciente existe, e é o 98% da información cerebral) dá unha primeira idea (ía escribir unha primeira imaxe: sería unha metáfora) da rapaza a quen a coñece. Cando despois lembramos o seu nome, véñensenos
esas sensacións á memoria.
A circunvolución angular é desmesuradamente grande nos humanos, moito máis
ca nos bonobos ou nos chimpancés. ¿Por
que? ¿e por que non desapareceu a sinestesia? ¿Que vantaxe evolutiva produce? (Os
científicos son materialistas. Se a sinestesia
carecese de sentido e non tivese valor adaptativo para os individuos e para a especie
sería algo raro ou inexistente. ¿Por que persiste? ¿Que aporta?)
Ramachandran e Hubbard suxiren que a
circunvolución angular realiza unha primeira conexión intermodal (ou sexa, entre sensacións e aspectos distintos dun mesmo feito ou ser) e unha primeira abstracción elemental: busca o común denominador dunha
serie de entidades diferentes. Non explicarei os experimentos nos que se basean, imos
ao noso asunto: desa primeira abstracción
pasouse a outra máis fonda e máis complexa. E xa estamos na metáfora, que sería propia dos seres humanos, causada pola circunvolución angular e/ou a TPO e relacionada
¡co principio da linguaxe!
Cito textualmente o Ramachandran e
Hubbard: “Os nosos estudios sobre a base
neurolóxica da sinestesia suxiren que a facilidade para compoñer metáforas constituíu

a primeira semente para a aparición da linguaxe”. Véxase que suxiren que a metáfora
é anterior ao idioma. Así, o primeiro é asociar unha imaxe a un son. As áreas cerebrais
visuais e as do son actívanse unhas a outras,
e ambas activan as áreas motoras que interveñen na articulación (iso, en tódolos seres
humanos). Ao pronunciar “minúsculo” os
nosos labios imitan a forma mínima do obxecto. Relacionar ese son con esa imaxe é
exactamente o mesmo ca facer unha metáfora ou unha sinestesia. Despois, as áreas que
controlan os movimentos da boca e das
mans están pegadas e “desbórdanse”: ao falar xesticulamos con mans e brazos, aínda
que non sexamos italianos. De novo, isto é
sinestesia (activación dunha área polos impulsos da outra). E despois, é posible que
esa relación entre mans e boca sexa definitiva (Lengua sin manos, ¿cómo osas fablar?).
A secuencia da construcción dun útil (poñámonos no Homo faber) –darlle forma á machada, poñerlle o mango, rachar os ósos–
parécese á disposición das oracións (vaia
nome, oracións. Non nos damos despegado
de Deus) nunha frase longa. Patricia Greenfield propón que as áreas frontais do cerebro, que primeiro serviron para a construcción de ferramentas, pasaron despois a conxuntar palabras. ¿E como? Facendo unha
función análoga, facendo algo que vai só un
paso máis alá da metáfora: relacionando dúas series de conceptos diferentes. O que servía para unha cousa, serve agora para outra
porque atende agora á información cruzada
das neuronas da outra área: máximo exemplo de “sinestesia”.
Así que xa o vemos. Non desapareceu a
sinestesia porque nos trouxo vantaxes innumerables. A circunvolución angular é grande porque é a base do idioma (e da metáfora)
e a metáfora, lonxe de ser machista ou ser
burguesa, é biolóxica!♦

David Rubín
‘Son máis
de Batman
que de Superman’
M.B.
Vén de ser premiado co máximo galardón que a publicación dixital La cárcel de
papel, outorga anualmente,
na categoría de autor revelación, pola obra O circo do desalento (Atiberri). Que significa recibir este premio?
É moi importante porque o
recoñecemento vén de La
cárcel de papel, o weblog de
referencia en España dentro
do sector da banda deseñada, e dun xurado composto
por críticos destacados.
Outra vez o cómic galego
volve ser recoñecido. Estase mantendo un nivel alto
de produción?
Coido que vai a máis. Alberto
Vázquez está a punto de publicar un novo álbum coa editorial vasca Astiberri. Mister
K e El jueves seguen a apostar
por autores galegos. A nova
revista Humo incluirá a partir
do numero tres a colaboración
de Victor Rivas e a miña. Pero tamén traballamos en Galiza. Bd Banda está no seu mellor momento e Barsowia saca agora novo número. Coido
que se están facendo moitas
cousas para que a situación,
que é moi boa, mellore.
Esta publicación difúndese
exclusivamente a través de
internet. Que papel está a
xogar esta ferramenta dentro da banda deseñada?
Un labor importantísimo. Na
rede pódese dende publicitar
gratuitamente o traballo dos
autores até a publicación das
propias obras. Internet permite
amosar as creacións dos debuxantes ao mundo e abre fiestras
para que se poidan fixar neles.
Os protagonistas do seu álbum son personaxes sombríos, derrotados. De onde lle
vén ese gusto polo antiheroe?
Dende pequeno sempre fun
máis de Batman que de Superman. Sempre me gustou
o tema de Spiderman, que
salvaba a cidade pero cando
chegaba a casa estaba destrozado porque á rapaza que
lle gustaba non lle facía caso. Na vida tamén toca asumir este papel.
Próximos proxectos?
Estou a preparar un novo álbum para Astiberri, que toca
os mesmo temas que O circo
do desalento, pero cunha óptica máis positiva. Agardo
presentalo no Saló del cómic
de Barcelona ou no Viñetas.♦

Vanse
os tabeiróns
FRANCISCO CARBALLO

U

n meu homónimo e familiar, barcelonés e
limiao, dime que él coñece ben o ritmo económico
mundial, que por algo estivo a
traballar anos na banca do
Reino Unido. Segundo o seu
pronóstico “isto” non está firme; hai para pronto ameazas
de crise a fondo. Eu non teño
tal prognóstico como
infalíbel, mais dá que pensar.
Anxo Santamaría Tobar, un
que foi dos meus estudantes teólogos, está a recorrer Galiza
por colaboración con “Mans
Unidas”. Fíxose malgache, é
profesor de seminario aló, sabe
de primeira man que a fame, a
pobreza total, predomina en países enteiros da África. Vive rodeado de traballadores dun euro
ao día. Falamos neste Chan do
Monte de “Mans Unidas” que
centra no corazón da realidade a
súa actividade para acabar coa
fame. Algo posíbel, algo
mesmo fácil nun mundo globalizado. Mais tamén algo que
non se fai porque os tabeiróns
prefiren tragar a compartir.
Santamaría Tobar é
testemuña de obras de transformación económica en
Madagascar. Pedro Opeka, sacerdote paúl como el, está a
construir toda unha cidade para
e con milleiros de pobres malgaches que vivían co lixo e do
lixo de Antananarivo, a capital
de Madagascar. Contou este
carismático misioneiro coa
axuda europea de organización
como “Mans Unidas”. Xa uns
16.000 malgaches se
autofinancian e camiñan cara a
autofinanciación completa. É
suficiente ver os centros
escolares e deportivos para recoñecer a perspectiva de “Akamasoa” (“bos amigos” en malgache). Pregúntase Santamaría:
Deixarán que Akamasoa se instale e viva? Non será unha
utopía de poucos anos?
Meu homónimo e Anxo
Santamaría saben que a
interdependencia é unha
realidade condicionante. Neste
planeta Terra xa nada escapa ás
fauces dos tabeiróns: uns son
empresas monopolistas, ou
banca mundial ou “masas” humanas manipuladas. Nun e
noutro caso hai testaferros que
personifican e dominan a grea.
Cando estes caporais
terminan, o colectivo respira e
pode pensar en liberdade. As
regras democráticas mandan
recambios nos cumios. Por
desgraza quedan espazos fraudulentos sen democracia. Que
haxa alcaldes, directores
bancarios, etc. repostos no cargo por ducias de anos é unha
proba de antidemocracia. Cando un deses tabeiróns desaparece, a poboación respira. Galiza sabe diso. Estamos a respirar, vanse tabeiróns.
O gran problema mundial é
que na actualidade os tabeiróns
agáchanse na rede financieira;
envellecen aí; sucédense na rolada. E desfanse dos lobetos políticos cando lles peta. Fan
carniza destes subordinados e
eles perduran no xeo virtual.♦
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A Ucha das Horas

Felipe Senén

As estacións e o ferrocarril Zamora-Coruña
As estacións de ferrocarril son
parte significativa na vida das
xeracións de pais e avós, teñen
moito de nostálxico e literario.
Forman parte dun tempo e dunhas esperanzas frustradas. Territorio neutral, patria do común,
principio e fin de destinos. Temos comprobado como os emigrados galegos –igual que hoxe o
fan moitos inmigrantes– escollían instintivamente como punto
de encontro as estacións do tren
das cidades de centroeuropa. Silueta de traballadores, cangada
de saudades, que se deixaba perder no barullo, entre o ir e vir da
xente. Ollando como chegaban e
partían os trens, enganchando o
seu sentimento aos comboios, fosen onde fosen. Mais sempre
rumbo de volta cara este extremo
occidente. Tamén vemos hoxe,
por aquí, como esos espazos de
espera e os das estacións de autobuses, actúan de punto de encontro, de improvisados, eficaces e
entretidos “centro de día”. Por
alí é fácil escoitar aquelo de
“abuelo queda usted por aquí y a
las ocho ya lo recojo...”. E os velliños, con tanta historia vivida
baixo a súa boina ou gorra, séntanse, apoiados no seu caxato,
ensimismados ou moneando, observan o acontecer, e de cando en
vez érguense para o obrigado paseo cara aos urinarios... que ese é
outro mundo. As cafeterías destas estacións, sexan de tren ou de
autobús, son todo ao revés do que
deberan ser. Por aquí a axilidade
e a economía ponse en entredito.
Polo mundo maduro as estacións,
especialmente as do tren, son case catedrais, obras sociais, de envergadura, emblemáticas e feitas
para servir, agradar e para ao futuro. Por elas móvese o fluír do
sangue, a vida do común, entre
apertas de benvida e despedida.
Hoxe temos esquecido que
das grandes obras feitas na Galiza do século XX, foi a construción da liña do ferrocarril Zamora-A Coruña. Con ela toda esa
infraestrutura urbanística de estacións, con almacéns, casas de
traballadores... A nosa xeración
viu como se facían, eran tempos
de medos, de silencios, de penu-

Estación dos camiños de ferro en Zamora.

rias, da crise do cemento, do
chamarileo co wolfram, o estraperlo e moita emigración. Era un
ir e vir de inxeñeiros, arquitectos, obreiros... viadutos, pontes,
silicose, tamén eivas e a mesmo
morte asomou nas obras. Traballo acelerado pola caciquería de
Calvo Sotelo e do Conde de Vallellano. Infraestruturas, en boa
parte construida sobre terreos
donados polos derradeiros restos
da filantropía, coa ansia futura
de artellar as comunicacións de
Galiza. Coidadísimo traballo interdisciplinar de arquitectos e
inxenieiros de nome, os que cavilan nas circunstancias de Galiza e nos seus proxectos tratan de
buscar e reflexar a identidade.
Obras na que se teñen presentes
as tradicións artesanais, a forza
da pedra, os canteiros, a arte barroca, para refrexala nos edificios das estacións. Mesmo os interiores implicaban un mobiliario de deseño, rústico, complementado con pinturas e esculturas dos grandes creadores do
momento. As esculturas de Failde na estación ourensana de San

Francisco, murais de Prego na
do Carballiño... Infraestrutura
de almacéns de carga e descarga
para todo tipo de mercancias, especialmente de gandeiría, con
traída de auga propia, esgotos,
túneles subtrerráneos para a
condución de cableados, que para os nenos daquel pretérito imperfecto resultaban misterios
nos que ousadamente nos adentrabamos. Da man dos pais e dos
apampados avós, vimos tamén
como se inaguraban. Aplaudimos, berramos ao entrar lento e
fumegante o monstro da máquina de vapor, entre pancartas,
bandeiras, gaitas, vivas, repinique de campanas, grandilocuentes discursos, bendicións e moitos brazos “en alto”... que de
pouco valeron. Subimos e baixamos a un correo, “Shangai”,
Taf, Talgo, automotor, camelos... probamos moitas máquinas, que pese a súa modernidade, cada día reducían máis a frecuencia de horarios. Pola contra,
na Europa madura, ampliábanse
e multiplicábanse esas relacións
ferroviarias, creando cidades sa-

télites arredor das capitais. Hoxe, medio século despois, entre
as solicitudes do “ave” para levarnos a Madrid, vemos como
aquel pasado esmorece, como os
trens pasan de cando en vez, como case todas as estacións están
en abandono, destelladas, expoliadas, como se por alí pasaran
as máis temíbeis razzias. O caso
do Carballiño é ben representivo
niso do metro cuadrado: agora
sobre o urbanismo das casas de
traballadores da estación, terreos doados pola filantropia dos
carballiñeses para ese fin público, vaise construir un supercentro comercial, unha efímera e
modular catedral do noso tempo,
din que levará cines para o disfrute e lembrar a aqueles teatroscines históricos, os que hai uns
anos tamén deixamos demoler
para a construción de pisos. Pasado o tempo esos macrocentros
reconvertiranse e revenderanse
novamente como solares para
novas aventuras de vida en contra da vida e da historia. Xulgarásenos, como xulgamos a outros destrutores do pasado.♦

MEMORIA DE FERRO
Antón Patiño Regueira
elatos dun home que quere salvar a memoria e non esquecer a
liberdade. Para devolvela con flores. E se puidera ser,
daquelas que había no xardín dos Boedo. Na casa leda do pai
e a nai de Pucho Boedo. Roseiras, xeranios vermellos, alhelís
brancos, begonias e margaridas sempre na conta dos que
defenderon a liberdade coa cultura e o ferro.
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O Trinque
Motivos para facer unha revolución
revolución
“¿Como pode ser que nun ano no
que os beneficios empresariais se
achegaron ao 25% e os salarios
apenas medraron un 3% non tivese estoupado a revolución social?”
Esta pregunta serve de base ao libro El año que tampoco hicimos la

revolución (Colectivo todoazen.
Editorial Caballo de Troya). Preséntase como unha novela aínda
que a súa base está en recoller,
mes a mes, algúns dos paradoxos
económicos e sociais do mundo
que nos rodea.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

■ EXPOSICIÓNS

Real Fihamonía de Galicia
Poderemos escoitala o vindeiro
xoves 23 ás 21 h. no Auditorio de
Galicia de SANTIAGO DE COMPOSTELA , baixo a batuta de
Juanjo Mena, e acompañada po-

la pianista coruñesa, de ascendencia xermano-sueca, Cristina
Bruno. O venres 24 o concerto
será no Pazo da Cultura de PONTEVEDRA.♦

FEDERICO LOXO
O fotógrafo ferrolán colga
as súas imaxes na galería
Coarte (Paio Gómez 18)
até o sábado 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 Throckmorton sobre Frida
Khalo, que podemos contemplar na Fundación Luís
Seoane até o 31 de marzo.
Na CORUÑA,
o CGAI vai
proxectar
o ciclo
Cartoon
Manía
adicado
A eses
extraños
Disney.

D E

C U L T U R A

conservación da natureza,
pódense ollar no Aquarium
Finisterrae, até o 25 de xuño.

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

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

NAS
PROFUNDIDADES...

Betanzos
■ TEATRO

CONTOS NA PEDRA
Co obxectivo de potenciar a
imaxe da Zona Vella como
un lugar axeitado para o lecer e para manter uns dignos
estándares de calidade vida,
o Concello pon en marcha
esta iniciativa que vai levar
a oito locais hostaleiros outras tantas actuacións de humoristas galegos, nas que
non se cobrará entrada. Este
venres 17 ás 21 horas gozaremos cos Dous de Sempre
no Candil; e o vindeiro venres 24 gozaremos coa actuación de Quico Cadaval na
Adega do Pino.

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

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

Caldas de Reis
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
Fotografías de Javier Teniente que se poden ollar no
Auditorio Municipal até este
domingo 19 de febreiro.

A Coruña
■ ACTOS

ROTEIROS A PÉ
A asociación cultural Colectivo Camiños continúa cos
roteiros abertos á participación de calquera persoa interesada, que se levan a cabo
por distintos lugares da Galiza, achegándose á historia,
etnografía, e patrimonio arquitectónico, natural e cultural. A saída é desde a Estación de Autobuses, sobre as
11 da mañá dos domingos
para voltar á tardiña, cun prezo de 2 euros. O domingo 19
visitan o río Anllóns, en Ponteceso. Deste colectivo e da
asociación de consumo consciente Millo Miúdo, tamén é
a actividade A Horta, de
achegamento a agricultura
ecolóxica. Máis información
nos telf. 649 759 734 (Da-

vid), ao 616 819 003 (Conchi), no local da asociación
da rúa Félix Acevedo 11 ou
en www.iespana.es/colectivocaminos.
■ CINEMA

CÁRCERE DE AMOR
O ciclo Relatos Culturales
sobre la violencia de género,
producido polo Departamento de Audiovisuais do Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, comeza o xoves 23
ás 20,30 h. no Salón de Actos
da Fundación Luís Seoane,
onde terán lugar un total de 8
sesións, até o 18 de marzo,
con interesantes proxeccións.
A esta iniciativa interdisciplinaria súmaselle Violencia sin
cuerpos, un proxecto web articulado como unha mostra
de net.art na que se consideran distintas lecturas en torno
á violencia de xénero na rede.
O programa completo pódese
consultar en www.carceldeamor.net/vsc ou en www.luisseoanefund.org.

CGAI
O ciclo adicado a Michael
Haneke continúa este xoves
16 ás 20,30 h. coa proxección de Funny Games
(1997), que poderemos ollar
de novo o sábado 18 ás 18 h;
o luns 20 e martes 21 ás
20,30 h. chega Código desconocido (2000); o mércores
22 O Castelo (1997); e o sábado 25 La Pianista (2001),
que repite o luns 27. De
John Huston podemos ollar
este venres 17 ás 18 h. e o sábado 18 ás 20,30 h. Los que
no perdonan (1960); o vindeiro xoves 23 ás 20,30 h. e
o venres 24 ás 18 h. chegaralle o turno a La burla del
diablo
(1953).
En
Mutaci(o)nes temos este
venres 17, ás 20,30 h. Life
Aquatic (2004), de Wes Anderson. O vindeiro venres
dentro de Fóra de Serie proxéctase Lomax. The Songhunter (2004), de Rogier
Kappers. O sábado 25, ás 18
h. presentarase o novo ciclo
Cartoon Manía, adicado á
animación, con Eses extraños
Disney, unha magnífica recopilación de interesantes traballos pouco coñecidos e descatalogados, moi difíciles de ver
hoxendía, realizados polos
Estudos Disney. Máis información en www.cgai.org.

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

PIXELS E CORAZÓNS
O Centro On Imaxinarte presenta até o 29 de marzo a
mostra Historias de amor en
animación 3D, unha escolma
de catro dos mellores traballos
internacionais de animación
de notábel carga emocional.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 05
As obras do prestixioso premio de fotografía de natureza, recoñecido como o máis
importante a nivel mundial,
organizado pola BBC Wildlife Magazine e o Museo de
Historia Natural de London,
nas que non só se valora a beleza formal, senón tamén a
crueldade e os problemas de

E

E S P E C T Á C U L O S

Festival Taíña 06
A asociación xuvenil Taíña de
GOIÁN (Tomiño) organiza a III
edición deste festival que xuntará,
o vindeiro sábado 25, no mesmo
escenario a La Tarrancha, banda
asturiana de reggae e ska; ao grupo

local Heissel, que presenta o seu
novo traballo El lugar més feliz; á
Banda de Poi coa estrea en directo de Mor; e aos estradenses A
Matraca Perversa. Máis información en www.festivaltaina.com.♦

Amancio Prada
O cantautor do Bierzo chega ao
C.C. Caixanova de VIGO o sábado 18 co seu último traballo
Hasta otro día, Chicho, recital

homenaxe a Chicho Sánchez
Ferlosio. O domingo 19 a actuación é no teatro Rosalía de Castro da CORUÑA.♦

Def con Dos
A veterana banda fará este xoves
16 na sala Nova Olimpia de VIGO
un percorrido pola súa ampla e re-

Paul Collins.

■ MÚSICA

PAUL COLLINS
O que está considerado como un dos referentes fundamentais do rock americano
presenta, este 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 grupo
The Beat. E o venres 24 o
concerto é do grupo Seine
para o que podes conseguir
o teu convite enviando un
correo a conciertos@playaclub.net, sen esquecer deixar o nome para poder
asignarllo.

coñecida discografía; o venres 17
gozaremos do seu potente directo
na sala Capitol de SANTIAGO.♦

Yellow Swans
O dúo californiano, ao que lle gusta
experimentar e improvisar con instrumentos eléctricos e electrónicos,
con sons hardcore, dub, death metal,
hip hop, ruído, jazz, ou folck estará,
xunto cos tamén norteamericanos

Za o vindeiro xoves 23 na sala O
meu mercedes de PORTO; o venres
24 escoitarémolos no ZDB de LISBOA; e o sábado 25 participarán no
Salón Sinsal Inverno que se celebra
ás 19,30 h. no MARCO de VIGO.♦

■ MÚSICA

■ MÚSICA

DELTONOS

LUAR NA LUBRE

Os cántabros seguen a presentar o novo disco GT no
que a liña contundente da
banda complementase cun
novo discurso interpretativo que pilla a esencia dos
grandes medios tempos de
son rock. Este venres 17 ás
22,30 no teatro Principal.

Presenta o seu novo traballo Saudade, este xoves 16
ás 20,30 h. no teatro Jofre.

TALESIEN
Concerto do grupo galego
Talesien, nova promesa do
metal estatal, que presenta
o seu novo álbum The blind
carpenter, este venres 17 ás
00 na sala Dzine.

A Estrada

Ferrol
Ferrol

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

Gondomar

FALEMOS DA RADIO

FONDOS DO ATENEO

■ ACTOS

A sala de Caixanova acolle
esta colección de Jaime
Lomba.

O Ateneo Ferrolán presenta
esta mostra colectiva até finais de marzo.

CHARLAS DO IEM
O C.C. de Chaín acolle

Carteleira
Carteleira

☞

ILUMINADOS POLO FOGO. Mentres
agoniza un compañeiro seu, un
ex soldado arxentino da guerra
das Malvinas rememora as súas
dramáticas vivencias no conflito. Denuncia do militarismo,
do belicismo e da incompetencia dos ditadores arxentinos.

☞

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

☞

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

do pasado colonial de Francia.

☞

BROKEBACK MOUNTAIN. Amor furtivo entre
dous homes na América pobre
dos anos sesenta. As mulleres, os
fillos, a explotación laboral, a intolerancia e o recordo da montaña na que foron felices. Neste caso o Sempre nos quedará París
de Casablanca, transfórmase no
Sempre nos quedará Brokeback
Mountain. O ton tamén pode
lembrar As pontes de Madison.

☞

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

☞

CRASH. Trinta e seis
horas na vida de Los Angeles. Película coral que recrea
as dificultades de integración das
diferentes colonias de emigran-

tes en California. Dirixe o guionista de Million Dollar Baby.

de Alberto San Juan cantando: Fuí
paloma por querer ser gavilán.

☞

☞

☞

☞

THE JACKET. Un soldado da guerra de Iraq de
1991 salva a vida pero perde a memoria e remata nun manicomio.
Alí é sometido a unha terapia que
lle permite ver o futuro, pero descubre que vai morrer e tratará de
impedilo. Retorcida e tramposa.
A XOIA DA FAMILIA.
Unha executiva estirada
vai pasar o nadal á casa do seu
prometido. Alí atópase cunha familia progre, politicamente correcta. Guión previsíbel desde o
principio. O resultado queda bastante por baixo das espectativas.

☞

OS 2 LADOS DA CAMA. A segunda parte da
comedia española de máis éxito
do 2002 consegue non quedar por
baixo da anterior (para algúns
mesmo a mellora). Parellas e infedilidades nos arredores dos trinta,
con humor, música e un guión
máis traballado. Escena épica, a

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

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

☞

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

■ EXPOSICIÓNS

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

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

ONÍRIA

Ensaios de Hamlet.

consigue saír airoso. O vindeiro sábado 25 poderemos ollala no Fórum Metropolitano da CORUÑA.♦

Hamlet
Desde este xoves 16 ao sábado 18
preséntase no teatro Rosalía de Castro da CORUÑA o clásico universal
Hamlet de Shakespeare, nunha
adaptación realizada por Manuel
Rivas e Lino Braxe, na que participan entre outros recoñecidos actores
Luís Tosar, Manuel Manquiña,
Vítor Mosquera, ou José Luis López Saxa. Desde o vindeiro venres
24 ao domingo 26 poderemos ollala
no etatro Principal de SANTIAGO DE
COMPOSTELA.♦

Ay, Carmela
Verónica Forqué e Santiago Ramos protagonizan un dos grandes
éxitos do teatro español, esta historia dun grupo de cómicos que se
atopan entre os dous bandos, o republicano e o fascista, na guerra civil, que podemos ollar este xoves
16 en VILAGARCÍA; o venres 17 no
C.C. Caixanova de VIGO; o sábado
18 no C.S. Caixanova de OURENSE; e o domingo 19 no de LUGO.♦

A raíña da beleza
Yepeto
de Leenane

Representación do Teatro del Andamio no Auditorio Municipal de
CEDEIRA este sábado 18. O vindeiro domingo 26 actúa na Casa
da Cultura de BETANZOS.♦

Teatro do Atlántico actúa este
venres 17 e sábado 18 no Auditorio Municipal de NARÓN. O venres
24 estará no Jofre de FERROL.♦

O Faro
Faro

Cachuzo

Fulano, Mengano e Citano presentan, este sábado 18 no auditorio
municipal Gabriel García Márquez, de OLEIROS a historia de
Chicho de Chantada, que substitúe durante uns días ao seu amigo
o fareiro, oficio do que non ten nin
idea, e que lle levará a facer fronte
a unha serie de situacións das que

En FERROL,
Luar na
Lubre
presenta
o novo disco
este
xoves 16.

Esta compañía presenta, no Clavicémbalo de LUGO o venres 17,
Charlie´s Angel´s Sex, comedia
musical dirixida por Carlos Losada
e que protagonizan Eva Giontad,
Begoña Ferreira e Silvia Cerneira. O domingo 19 actúa na Casa da
Cultura Pintor Lloréns de SADA.♦

este venres 17 ás 20 h. a
presentación do libro Os
cotos de Chaín, polas súas autoras Margarita
Martínez e Purificación
González. O martes 21 ás
20,30 celébrase na libraría Libraida a tertulia
Queremos tanto os libros,
na que Camiño Noia presentará Herba moura e A

palabra das fillas de Eva,
os dous libros máis recentes de Teresa Moure. O
ciclo Coñecemos mellor a
terra terá como protagonista a Nacho Munilla,
director da Oficina de
Medio Ambiente da Universidade de Vigo, o venres 24 ás 20 h. no Centro
Cultural de Chaín.

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

res 24 na Casa da Cultura.

■ TEATRO

DESEÑADORES

Muros
Muros

DOMINGOS
NO PRINCIPAL

■ TEATRO

A exitosa programación para o público familiar, promovida polo Concello e Teatro Akatro, continúa este
domingo 19 ás 18,30 e 21 h.
no teatro Principal o espectáculo de humor Tricicle
20, da compañía catalana
Clownic, triloxía dos mellores momentos dos 5 espectáculos creados pola recoñecida compañía Tricicle.

PARA UN MITO

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

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

DE VIAXE
Fotografías de Serafín Trashorras que se exhiben na sala Novimex.

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

HÉCTOR LORENZO
Este xoves 16 chegan ao Clavicémbalo os sons do jazz e
música brasileira na voz deste guitarrista que estará
acompañado ao piano por
Pablo Seoane; o sábado 18
tocaralle o turno ao hip hop
de Dobleache, un dos Mc´s
máis veteranos do Estado.

Maceda
■ EXPOSICIÓNS

JUÁN CID
No Castelo podemos contemplar, 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 galego ao servizo da coroa portuguesa João da Nova.

Mugardos
■ EXPOSICIÓNS

JAZZ. DIÁLOGO
ENTRE CULTURAS

Podemos visitar esta mostra de fotografía até o ven-

Festival Cabaré 06
Estes encontros que se celebran,
entre o luns 20 e o sábado 25, en
OLEIROS combinan os espectáculos e as actividades formativas, tentando abordar o tema do
cabaré como xénero. Así, o martes 21 ás 20,30 h. na sala A Fábrica, a actriz Patricia de Lorenzo, do grupo Chévere, contaranos a historia do seu grupo,
pioneiro do cabaré na Galiza, ao
mesmo tempo que proxectará algúns pases desta compañía; o
mércores 22 á mesma hora e no
mesmo lugar o grupo Manicó-

micos falaranos da montaxe Feeling x Feeling; e o xoves 23
contaremos coa presenza de Pepa Yáñez e Davide Salvado,
que contarán a súa experiencia
co espectáculo Unha noite no
muíño, no que fusionan o mundo tradicional e o mundo do cabaré. O venres 24 ás 22 horas terá lugar na Fábrica unha festa temática en tres partes, que recreará unha viaxe imaxinaria pola
Galiza, concibida polos grupos
Maricómicos e Mariclown; e o
sábado 25 ás 22,30 no Auditorio

de Mera outra sobre as malas pécoras, pola que pasarán os artistas Pepa Yáñez e Davide Salvado, Enma Silva, Gabriela Sacaúntos, Juanillo Esteban, Yoni
Mediogramo, Marta Pazos e Lola Mento, ademais do grupo musical Detour, os transformistas
Ramón Hermida Pia de Tolomei, as corrosivas Super Preñadas, e os trapecistas Pachi Picallo e En desequilibrio. Ambas
contarán cunha presentadora por
día, decoración e ambientación
de sala con figurantes.♦
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lacionados coa solidariedade
e a cooperación cos países
máis pobres, analizando a
problemática do Ecuador,
Nicaragua, Perú, Marrocos,
Chiapas, Perú, Senegal ou
Mozambique; a integración
dos inmigrantes en Galiza; a
conservación do patrimonio
universal; o comercio xusto;
ou o papel das ongs. O interesante programa complétase co concerto do grupo de
percusión do Senegal Thiossane, a proxección das fitas
Los Sin Tierra (2004), de
Miguel Barros, e Diarios de
Motocicleta (2004), de Walter Salles, e unha tenda con
produtos de comercio xusto.

Guitiriz

TEATRO
TEATRO

Os sons
tradicionais
de Asturias
chegan a
RIBADEO
con Mariluz
Cristobal
Caunedu o
domingo 19.

■ EXPOSICIÓNS

SAN&SAN
Esta compañía chegará este
venres 17 ao Auditorio Municipal coa obra Muñekitous-A regional geographic report.

Narón
■ TEATRO

A RAÍÑA DA BELEZA
DE LEENANE
Esta peza é representada
polo Teatro do Atlántico
este venres 17 e sábado 18
no Auditorio Municipal.

Ourense
Ourense
■ CINEMA

EL CALENTITO
No C.S. Caixanova proxéctase o mércores 22 esta fita
dirixida por Chus Gutiérrez no 2005, sobre a movida madrileña e o golpe de
Estado do 23-F.
■ EXPOSICIÓNS

URZA
A súa obra escultórica e sobre papel podémola contemplar na galeria Visol até
o 25 de febreiro.

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

VIDA E MORTE NO
ANTIGO EXIPTO
O C.S. Caixanova acolle, até
este domingo 19 de febreiro,
a mostra Da arte faraónica
ao faro de Alexandría.

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

ESCULTURA
NA COLECCIÓN
CAIXA GALICIA
A sede desta fundación, o
Café Moderno, expón por
primeira vez a partir deste
xoves 16, e até o 4 de xuño,
unha mostra monográfica
sobre a escultura nos fondos
da Colección Caixa Galicia.

JOSÉ MARÍA SOLLA
As súas fotografías, xunto
coas de Eduardo Expósito, encóntranse na galería
Sargadelos até este domingo 19 de febreiro.
■ MÚSICA

A BANDA DE POI
Podemos escoitar en directo os temas do seu primeiro
traballo titulado Mor na sala Starlux este venres 17.

O Porriño
■ ACTOS

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

SEGUINDO O FÍO
Esta mostra poderá visitarse até xuño no Museo Etnolóxico.

Ribadeo
■ MÚSICA

MARILUZ CRISTÓBAL
CAUNEDU
Os sons tradicionais asturianos poderanse escoitar o domingo 19 ás 20,30 h. no Auditorio Municipal, dentro do
ciclo Músicas Posíbeis.

Sada
■ TEATRO

A GATA CON BOTAS
Este venres 17 a compañía
Sarabela actúa na Casa da
Cultura Pintor Lloréns.

San Sadurniño

■ CINEMA

■ EXPOSICIÓNS

NO PATIO TRASEIRO

XENTE DE AQUÍ
E DE ACOLÁ

O ciclo de cinema europeo
independente presenta este
xoves 16 ás 21 h. no auditorio do C.C. Municipal a fita
Marius e Jeannette, de Robert Guédiguian. O vindeiro xoves 23 proxéctase
Wilburg quérese suicidar,
de Lone Scherfig.
■ MÚSICA

CARLOS NÚÑEZ DEZA
Poderemos gozar do seu
musical barroco do século
XVIII este venres 17 ás
20,30 h. no C.C. Municipal.
O sábado 18 teremos ao dúo
de piano e soprano Mibela.
■ TEATRO

Até o 14 de marzo podemos
ollar no C.C. Municipal esta mostra fotográfica.
■ TEATRO

SARABELA
Este domingo 19 representa
o Romance de Micomicón
e Adelaha no Centro Sociocultural.

Santiago
■ ACTOS

HISTORIA
CONTEMPORÁNEA
DE GALIZA

■ TEATRO

O curso promovido pola ASPG, a CIG-Ensino e a Asociación Galega de Historiadores/as continúa este xoves
16 de 18 a 21 h. na galería
Sargadelos (Rúa Nova 16)
coa charla de Xoán Carmona Badía sobre A economía
na Galiza Contemporánea e
a proxección de Autoestradas, unha navallada na terra, de Llorenç Soler; o
venres 17 clausúrase o curso
coa intervención de Pilar
García Negro sobre O movemento cultural ao longo
da idade contemporánea.

O PAPA E A BRUXA

■ CINEMA

QUICO CADAVAL &
CARLOS BLANCO
Os dous magníficos humoristas actúan xuntos este
venres 17 ás 23 h. no Liceum, acompañados musicalmente polo trío de jazz,
swing e blues Cool Hamster. Entrada anticipada de
10 euros, 12 na billeteira e
6 para os socios.

Redondela
O Multiusos da Xunqueira
acolle o sábado 18 esta actuación da compañía Artmonium.

Ribadavia
■ ACTOS

I XORNADAS SOLIDARIAS
A Casa do Concello e a Fundación Comarcal do Ribeiro
acollen desde este xoves 16
ao domingo 19 o encontro
Coñecendo a realidade dos
países do sur, no que diversos colectivos e especialistas
falarán en diversas charlas e
mesas redondas de temas re-

FALA E TERRA DESTA
MIÑA TERRA.
MANUEL MARÍA
Fita de Margarita Ledo
que será presentada por Miguel Anxo Fernán Vello
este xoves 16 ás 19,30 na
galería Sargadelos.

CINECLUBE
COMPOSTELA
O martes 21 ás 22,30 h.
proxéctase en versión orixinal e con entrada de balde
no centro social O Pichel
(Santa Clara 21, baixo) Terra Negra (2005), dirixida
por Ricardo Íscar.

Para a
inclusión
de información nestas
páxinas
do Lecer
pregámosvos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@anosaterra.com
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■ DANZA

FRENTE A FRENTE
O mércores 22 ás 21 h. teremos no teatro Principal
ao Ballet Flamenco de
Juan de Juan.
■ EXPOSICIÓNS

IGNACIO GOITIA
Mostra os seus debuxos baixo
o título Tema e variacións na
galería DF Arte Contemporánea a partir deste venres 17 ás
20 h. até o 1 de abril. Deseños
preparatorios da grande obra
pero que, ás veces, poden ser
epílogo e ponto de partida para outras obras.

ISABEL MUÑOZ
A fotógrafa amósanos, até o
16 de abril no Auditorio de
Galicia, máis de 70 impresionantes imaxes que recollen o
movemento, a plasticidade e
a textura do corpo humano.

MAIO DO 68
Trinta e seis cartaces orixinais, dos que encheron os
muros de París no maio do
68, na galería Sargadelos
ate 11 de marzo.

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

Convocatorias
FESTIVAL DE CURTAS DE CANS
A Asociación Cultural Arela informa
que, até o 28 de febreiro, recolle propostas de curtametraxes galegas recentes susceptíbeis de seren incluídas na
vindeira edición do Festival de Cans.
Para iso poden enviar copia da curtametraxe a: A.C. Arela. Apdo. 232, C.P.
36.400, O Porriño ou poñerse en contacto coa organización no correo electrónico festival06@festivaldecans.com.
As curtas deben ser galegas, producidas
entre o 2004 e 2006 e estar en formato
DVD. O festival conta cunha sección de
ficción e outra de animación, ademais
de proxectar curtas en seccións alternativas como o Jalpón Friki.

FEMINISMO E CREACIÓN
CONTEMPORÁNEA

A Fundación Luís Seoane da Coruña
acolle, do 8 ao 11 e do 17 ao 18 de marzo, as xornadas Subxectividades críticas, narrativas identitarias para aproximarse ás implicacións e achegas do feminismo á arte contemporánea, afondando nas prácticas discursivas contrahexemónicas que intentan traspasar o pensamento dominante sobre a identidade. As
xornadas de debate e conferencias inclúen o taller de crítica de arte Das arquitecturas do desexo ao xénero dos espazos, que vai desenvolver o profesor de
Teoría da Arte da Universitat Politècnica
de València José Miguel G. Cortés, o
venres 17 e o sábado 18, consistente nun
seminario que se ocupará da maneira de
aplicar o enfoque feminista ás produ-

cións culturais contemporáneas, tendo
en conta ás cuestións dos suxeitos nómades (entendidos como subxectividades
móbiles) e como se habitan os espazos
urbanos (relación entre a construción das
cidades e o modo de exercer o control
social a partires da arquitectura). As persoas interesadas en asistir ao taller deberán inscribirse previamente, aboar unha
taxa de 15 euros en efectivo nas datas da
actividade ou ingresalo na conta de Caixa Galicia 2091 0008 11 3040016673,
enviando á Fundación Luís Seoane (San
Francisco s/n, 15001, A Coruña) o resgardo xunto cos dados persoais, o currículo e un pequeno escrito explicando as
razóns polas que se quere asistir, para, no
caso de que fose necesario, proceder a
unha selección de 20 participantes como
máximo. As xornadas vincúlanse co ciclo de cinema e vídeo Cárcel de Amor.
Relatos Culturales sobre la violencia de
género, e a mostra de net.art Violencia
sin cuerpos. Toda a información en
www.luisseoanefund.org ou no teléfono
981 216 015.

VI CERTAME DE NARRACIÓN
TERRA DE MELIDE
Poden participar todos aqueles autores
que o desexen cunha única obra narrativa (novela ou relato) de temática libre, en galego (con liberdade normativa), e cunha extensión mínima de ao
arredor de sesenta páxinas. Os traballos
deberán ser orixinais e inéditos, non
premiados con anterioridade, e presentaranse por quintuplicado, en DIN A4,

mecanografados a duplo espazo por
unha soa cara. Enviaranse antes do 15
de marzo, debidamente encadernados
ou grampados, á Secretaría Xeral do
Concello de Melide, Praza do Convento 5, (A Coruña). O concello garante a
publicación da obra gañadora, por
Francka Editora, reservándose os dereitos da primeira edición. Máis información no 981 505 003.

I CERTAME DEREITOS CIVÍS
GALIZA

EN

O Movemento polos Dereitos Civís promove, en colaboración coa Dirección
Xeral de Xuventude, este concurso, dirixido a todo o estudantado universitario
galego, ao que poderán optar traballos
que traten sobre A situación dos Dereitos Civís en Galiza: 2005, analizando as
posíbeis vulneracións dos mesmos, facendo referencia a temas que afecten ao
dereito recollido no Título I da Constitución, na carta de dereitos fundamentais
da UE, a carta de dereitos do consello de
Europa ou calquera outro documento
aceptado como garantizador dos dereitos fundamentais. Os traballos deberán
ser orixinais e inéditos, realizados individualmente, redactados en galego, e
cunha extensión que non poderá exceder
de vinte folios, mecanografados a duplo
espazo e por unha soa cara. Os participantes presentarán seis copias, axuntando os seus dados persoais, que deberán
aparecer en cada un dos exemplares, no
Departamento de Dereito Administrativo da Profesora Alba Nogueira López,

na Facultade de Compostela; no de Dereito Penal do Profesor José Ángel
Brandariz García na Coruña; no de Dereito Penal da Profesora Inma Valeije
Álvarez na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo de Vigo; ou na Sede
Nacional do MPDC (rúa Miguel Ferro
Caaveiro 10, 2º - 15707, Santiago de
Compostela), antes das 14 h. do 28 de
febreiro. Establécese un único premio
consistente nunha viaxe a un país de Latinoamerica. Máis información en
www.movemento.org.

V CERTAME ANTÓN
AVILÉS DE TARAMANCOS
O Concello de Noia, a revista Casa da
Gramática e o IES Virxe do Mar convocan este premio literario de relatos
de aventuras, dotado con 3.000 euros,
ao que poderán concorrer todas as persoas que o desexen, de calquera nacionalidade, cun único traballo en galego e de temática libre que sexa inédito, encadrado no relato de aventuras. A
obra, cunha extensión entre 70.000 e
100.000 caracteres, presentarase por
cuadriplicado en exemplares separados, mecanografados por unha única
cara, debidamente grampados, cosidos
ou encadernados, sen sinatura e cun lema, baixo o sistema de plica. Enviarase antes do 3 de marzo ao Concello de
Noia (Rosalía de Castro 2, 15200,
Noia - A Coruña). O xurado emitirá o
seu fallo o 6 de abril de 2005, coincidindo coa data de nacemento de Antón
Avilés de Taramancos.♦

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

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

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

OLLADA INGLESA,
CORAZÓN GALEGO

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

LAMATUMBÁ
O grupo ourensán fai unha
reedición do seu último disco, Lume, para que saia o

■ CINEMA

sol e van estar na tenda de
discos Gong (Praza de Galicia) na tarde deste xoves
16 para asinar exemplares e
facer algún que outro regalo e, xa pola noite, irse para
o Avante (Cantón de San
Bieito) e agasallarnos coa
súa mestura de reggae,
samba, rumba e rock.

de 17 a 20 h. por 12 euros, 6
para estudantes e xubilados;
encargalas nos teléfonos 981
571 026 e 981 573 979; ou o
mesmo día, até a hora de comezo do espectáculo, de haber prazas dispoñíbeis. Máis
información
en
http://sons.santiagodecompostela.org.

SONS DA DIVERSIDADE

■ TEATRO

e sinalando co dedo cando é
preciso, sempre cun necesario
e gratificante sorriso na face.
Desde o xoves 16 ao domingo 19 na sala Yago. No mesmo lugar estará desde o vindeiro xoves 23 ao domingo
26 a compañía Sala Cero con
Elena y el fenómeno bórbely,
de Javier Berger. Consulta
de horarios e máis información en www.salayago.com.

BORGES + GOYA

ZONA NEUTRAL

Nova edición deste ciclo do
Concello no Auditorio de Galicia, coa idea de amosar diferentes tendencias da creación
musical no mundo. Inaugúrao
o serbio Goran Bregovic, o
domingo 19 ás 21 h, coa Opera Karmen cun final feliz, espectáculo de charanga cigana
con polifonías búlgaras, guitarras e percusión tradicional
cun curioso acento rockeiro,
que, excepto nalgunhas reminiscencias, non ten nada a ver
coa Carmen de Bizet. As entradas pódense recoller antes
da celebración do concerto no
propio Auditorio de 12 a 14 e

Na sala Nasa este xoves 16
e venres 17, La carnicería
teatro representa esta obra;
repiten o sábado 18 con Accidens (Matar para comer).

BICOS CON LINGUA
Con esta peza escrita por Suso de Toro, Cándido Pazó,
Avelino González e Xabier
Lama entre outros, Talía Teatro presenta esta proposta
sincera e chea de intención,
facendo fincapé na situación
sociolingüística pola que atravesa o galego, elevando a voz

D.O.G.
CONSELLARÍA DO MEDIO RURAL
Regúlase a concesión de axudas destinadas ao desenvolvemento do Programa de selección xenética
para a resistencia ás encefalopatías esponxiformes
transmisíbeis en ovino na Galiza. Estabelécense as
seguintes liñas de subvención para o desenvolvemento do Programa nacional de xenotipado ovino,
en réxime de concorrencia competitiva: a) Aplicación dos programas de selección xenética, especificados no capítulo II do Real decreto 1312/2005.
b) Emprego de centros de inseminación artificial,

creación de bancos de ADN, creación de bancos
de material xenético con destino á reprodución e
desenvolvemento de programas de inseminación
artificial. c) Eliminación da reprodución, por sacrificio ou castración, de animais ovinos, machos,
maiores de seis meses de idade, inscritos nun libro
xenealóxico, con algún alelo VRQ no seu xenotipo. Poderán ser beneficiarios das subvencións organizacións de criadores así como os gandeiros titulares de explotación que cumpran os requisitos
estabelecidos na orde. O prazo de presentación de
solicitudes finalizará o 27 de febreiro de 2006.♦

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

CON LAS ALAS
CORTADAS

Podemos ollar esta versión
da obra de John Godber,
dirixida por Ana Diosdado
e protagonizada por Blanca
Marsillach e Juan Gea,
este venres 17 e sábado 18
ás 21 h. no Principal.

TREK EL BUFÓN
O domingo 19 ás 12,30 h.

NAZISMO

A compañía Bucanero &
Eme2 Producións estará
con esta obra no Pazo Emilia
Pardo Bazán este sábado 18.

O ciclo organizado pola
Fundación Caixa Galicia
presenta na súa sede este
xoves 16 ás 20 h. e con entrada libre até completar
aforo a fita O estraño; O
vindeiro xoves 23 poderemos ollar Europa.

Tui

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

IMPRESIONISMO

DE DÓLARES

ROMÁN SIGNER

MENCHU LAMAS

Sanxenxo
POR UN MILLÓN

A galería Auriol Arte organiza até finais abril esta
mostra de homenaxe ao
gran músico.
O CGAC acolle as súas esculturas e instalacións até o
2 de abril. Este suízo defínese como un homo faber, un
escultor que opera coas tres
dimesnións e o tempo dando
orixe a fenómenos efémeros
rexistrados en formato Super
8 e, posteriormente, en vídeo
e en fotografía, no que a auga, o ar e o lume xogan un
papel fundamental.

solos e Atado y bien atado,
gravados entre 1979 e 1981,
desde o comezo da democracia até o golpe do 23F.

■ TEATRO

MOZART
O grupo
ourensán
Lamatumbá
toca no pub
Avante de
SANTIAGO
este
xoves 16.

os máis cativos gozarán na
sala Yago do espectáculo de
luvas da compañía chilena
Teatro de-dos.

X.M. TOMÉ
A quen lle fan unha homenaxe, na galeria Trisquel e
Medulio, Alexandro, X.L.
de Dios, Vidal Souto, Paz
Antón, Xulio G. Rivas,
J.C. Guerra e Xurxo Martiño. Até o 11 de marzo

Vigo
■ ACTOS

ANTE UNHA NOVA
REFORMA LABORAL
A Cova dos Ratos (Romil 3)
acolle esta mesa redonda
con representantes da CUT,
CGT e CIG este xoves 16 ás
20 h. Neste local, pero os domingos 19 e 26 ás 20 h. poderemos ver as proxeccións
documentais sobre a “transición” No se os puede dejar

A sede da Fundación Barrié acolle, desde este xoves 16 a mostra Obras mestras do museo Wallraf-Richartz-Fundación
Corboud, formada por unha
coidada escolma de 41 paisaxes realizadas por artistas
da talla de Courbet, Pissarro, Daubgny, Sisley, Monet, Renoir, Cézanne,
Gauguin, Toulouse-Lautrec ou Matisse.

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

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

X.M. Tomé,
do que
ollamos
unha
pintura, é
homenaxeado por
un grupo de
artistas
na galería
Trisquel e
Medulio
de TUI.

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

con entrada gratuíta con Kimuru (o lucense sorprende
cun disco de pop electrónico
que vai dar que falar este
ano) e Doctor Harapos.

RACK ETERNO

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

O reputado e carismático MC
do Porriño estará acompañado polo DJ Limbo A.K.A.
Jowstick aos pratos o vindeiro xoves 23 ás 22,30 h.
na Fábrica de Chocolate.
Entrada única de 3 euros

O MOMENTO

■ TEATRO

Anuncios de balde
■ A Gentalha do Pichel informa que está disponível um dos escritórios de
que dispom no Centro Social O Pichel,
na rua Santa Clara 21, em Compostela.
O preço do aluguer é de 150 euros por
mês. Contacto: xentalha@agal-gz.org

■ Ofrécese Licenciado en Filoloxía
Galega (Apto no C.A.P) para traballar
en traducións, editoriais, docencia
non pública, revistas, corrector ortográfico, etc... Contactar no 619 991
876 (polas tardes).
■ Busco profesor de electricidade
e electrónica na Coruña ou Santiago. Razón no teléfono 656 180 390
ou ben pferreirop@yahoo.es

■ Véndese carriño para xemelgos Jané Sukpertwin, con cambotas para a
chuvia, por 150 euros. Telf. 986 470 203.

Até o 7 de maio, a sala do
1º andar do MARCO presenta esta mostra pertencentes á prestixiosa Colección H&F. Uha escolma de
pinturas, fotografías, vídeos, instalacións e esculturas
de 20 artistas internacionais

SALA YAGO

■ Alúgase apartamento en Lira
(Carnota) a 50 m. da praia. Terraza
con vistas a Fisterra. Completamente equipado para 4 persoas. Semana
Santa 330 euros; 1ª quincena xullo
460; 2ª quincena xullo 560; 1ª ou 2ª
quincena agosto 570; e 1ª quincena
setembro 460. Telf. 981 761 144,
666 843 997.

Esta compañía estará o sábado 18 no Auditorio Municipal coa peza dirixida ao
público infantil Cucho, coco e o Dilema do 6.

■ Ofrécese home de 57 anos para
coidar casas ou fincas na zona de
Vigo ou arredores, todo o ano e tamén por temporada. Preguntar por
Miguel no teléfono 629 905 525.

ALEJANDRO
CURUJEIRA

■ TEATRO

Este fillo de emigrantes galegos, considerado como un
dos grandes valores da arte
actual arxentina, expón na
sala I so C.S. Caixanova até
o 26 de febreiro.

O HEROE

ASIA

Por to

SIMÓN PACHECO

SUSPENDIDO

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

A Rede

OLLADAS PARA O MILENIO
www.dimensiona.com/ciclocine/index.htm
Páxina electrónica para a difusión do ciclo de cinema solidario “8 olladas para o
milenio”, que se celebrou do oito ao doce
de febreiro en Compostela. A páxina inclúe información de cada película programada, útil para quen non puido asistir.♦

BLOOD SAFARI +
MONKEY ISLAND
Estas dúas bandas británicas
de garaxe-rock estarán na
Iguana Club este venres 17; o
sábado 18 o concerto corre a
cargo do grupo galego Talesien, nova promesa do metal
estatal, que presenta o seu novo álbum The blind carpenter. O vindeiro xoves 23 ás 22
h. toca na mesma sala Supagroup, banda hard rock de
New Orleans que chega para
descargar toda a potencia dos
seis irresistíbeis riffs e o descaro das súas letras, nun concerto no que estarán acompañados pola grupo local The
Fishfuckers. O venres 24 poderemos escoitar o rock psychobilly de Los Santos; e o
sábado 25 teremos aos ingleses pioneiros do folck metal
Skyclad, que tocarán xunto
cos vigueses Paranoid.

PEPE VAAMONDE
GRUPO
O grupo folc presenta o seu
novo traballo Onde nace o
vento este xoves 16 ás 22 h.
na Fábrica de Chocolate. Por
unha entrada única de 5 euros
poderemos disfrutar dos sons
máis tradicionais galegos como das correntes máis vangardistas do folc europeu.

FESTA DEMOSCÓPICA
MONDOSONORO
Este venres 17 na Fábrica
de Chocolate ás 22,30 h.

Vilagarcía
ilagarcía
Sarabela representa a peza
de Manuel Rivas, baixo a
dirección de Ánxeles Cuña
Bóveda, o venres 24 no Auditorio Municipal.

■ CINEMA

FANTASPORTO
O Grande Auditorio do Rivoli acolle, desde o luns 20 ao
xoves 23 en sesións de 15, 17,
21:15 e 23:15, unha retrospectiva de cinema húngaro
como prato forte do Pré-Fantas. Neste mesmo local e durante as mesmas datas, pero
no Pequeno Auditorio, temos
tres retrospectivas: a dos irmáns chineses Shaw (das artes marciais á ópera Huangmei, pasando pola comedia);
a das fitas de animación de
Bill Plympton (oportunidade
para ollar as longasmetraxes
máis importantes como I married a strange person); e a
do cinema expresionista alemán (clásicos como Nosferatu, Metropolis ou Fausto). O
mércores 22 en sesións de 15
e 19 h. o auditorio da Biblioteca Almeida Garrett acolle
unha retrospectiva sobre
Bollywood: o cinema indiano
ven conquistando un lugar
nas varias mostras e festivais
de cinema europeus. A sesión
oficial de abertura realizarase
o venres 24 no Rivoli Teatro
ás 21:15 coa anteestrea mndial dunha das fitas de produción portuguesa Coisa Ruim,
de Tiago Guedes
■ TEATRO

■ Alúgase casa de 180 m2 máis garaxe en Dorneda (Oleiros) por 650
euros. Máis información no teléfono
981 614 348.
■ Asociación de percusionistas e tamborileir@s (APERTA) convídate a que
participes na súa comparsa de Entroido de Vigo. Aulas gratuítas dos ritmos 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, tamén, fago limpeza de casas. Telf.
666 627 459.

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

■ Mozo de 35 anos oferécese para
conserxaría, vixiancia ou peón da
construción en Vigo ou arredores.
Alberto, telf. 616 870 908.
■ Precisamos persoas responsábeis e activas para traballar 3 horas
diarias na zona da Barbanza e nos
arredores de Santiago. Telf. 981 822
786, 675 521 700.
■ Pensos e cereais de produción
ecolóxica, certificados polo Consello
Regulador da Agricultura Ecolóxica de
Galiza (CRAEGA), libres de transxénicos, correctores, antibióticos e insecticidas, e producidos na Galiza. Apoia o
desenvolvemento sostíbel no rural ao
tempo que produces alimentos sans.
Telf. 676 863 910 / 637 913 642.
■ A Liga Nacional de Billarda (LNB)
ten en marcha a Superliga, polo Varal (www.ovaral.blogspot.com) podes
seguir toda a actualidade dista competición e se queres que un torneo
LNB se dispute na túa vila, parroquia
ou cidade, escribe a ovaral@hotmail.com. Outro deporte é posíbel.
■ 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 experiencia para A Coruña. Posto de traballo estábel. Soldo fixo máis comisións. Telf. 638 717 084.
■ Urxe vender, por problemas, precioso e orixinal apartamento en Mondariz Balneario, amoblado, 60 m2, 2
dormitorios, baño, salón-cociña, calefacción, chans e teitos forrados de madeira, abufardado, duplas e grandes
xanelas, vistas ao ceo desde toda a
casa e desde as camas, decorado estilo montaña, rústico e a estrear, con
garaxe e trasteiro. Merece ser visto.
Prezo 20.000.000 de pta. Información
nos telf. 679 697 055 / 986 226 826.
■ Búscase vivenda en aluguer
en Santiago, con calefacción e
cociña amoblada con electrodomésticos, preferibelmente na zona
de San Caetano. Interesados,
chamar ao 921 472 041.
■ Merco apartamento dunha habitación en Vigo, prezo máximo 100.000
euros. Chamar polas tardes ao telf. 886
111 201 ou en berta@mundo-r.com.
■ Impártense aulas de inglés e fanse
traducións (en Vigo). Telf. 686 811 460.
■ Psicólogo, con ampla experiencia
na Arxentina, oferta primeira entrevista de balde (citando a A Nosa Terra). Consultas especializadas en familia, emigración e violencia. Citas
na Coruña 981 134 144. Organización de grupos de axuda e obradoiros en calquera localidade da Galiza.
■ Oferécense mozas para limpeza
de casas, apartamentos, garaxes e pisos en Vigo. Telf. 686 811 460.♦

xeométricas realizadas con
caneta a tinta china en chapa de offset. De mércores a
domingo das 10 ás 18 h.

Milán
■ MÚSICA

BALDO MARTÍNEZ
GRUPO
A formación galega de jazz,
está a presentar o seu traballo
Tusitala: estará o xoves 23 en
La Sumeria de la Música, onde Baldo tocará a dúo con
Carlis Actis Dato. O venres
24 estará en GENOA; o sábado 25 en PISTOIA; o martes
28 repetirá actuación con
Carlis Actis Dato na Casa del
Jazz de ROMA.♦

Non vos riades que o conto é triste

SUCATA SISTERS
Inspirada nos melodramas do
s. XIX, nas películas mudas e
nas baladas country, é de un
humor terribelmente negro. O
confronto do urbano e o rural,
do feminino e do masculino,
do civilizado e do primitivo,
deixa un expectáculo que
asusta e entretén. O venres 17
e sábado 18 no teatro Helena
Sá e Costa ás 21,30 producida
polo Teatro Regional da Serra
de Montemuro, dirixida por
Graeme Pulleyn e interpretada por Susana Branco, Paulo
Duarte, Miguel Sopas e Tanya Ruivo.

Lisboa
■ EXPOSICIÓNS

CAMJAP
O visitante do Centro de Arte Moderna José de Azeredo
Perdigão vai poder contemplar, até o 30 de xuño, a
mostra de gravuras de Hein
Semke (1899-1995), o artista alemán residente en
Portugal desde 1932, co gallo do décimo cabodano da
súa morte; e os deseños de
Fernando Lemos: formas
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URBANITAS

Cal os valenciáns non temos que presentar sesudos informes na Unión Europea para denunciar a destrucción que sofre a súa costa. Pola contra, no noso país somos transparentes
de máis. A desfeita paisaxística e urbanística das nosas rías mesmo a convertemos en láminas coleccionábeis dos xornais diarios. Unha desfeita pois, tan contrastábel como impune.♦

De New
Orleans
chega
Supagroup,
que vai
tocar o
xoves 23 na
Iguana Club
de VIGO.

F

alar de Madrid ten sentido, non só porque é a
capital, senón porque
supera os cinco millóns de
habitantes e reúne a maior
tallada do poder económico,
político e mediático. Pois

ben, Madrid está histérico.
Había décadas que alí non
se falaba tanto de política. A
xente dá as opinións a viva
voz, sen que lle pregunten.
Hai dous temores: a que Cataluña se marche e a que a

inmigración árabe os invada. A preocupación pola pureza de sangue exténdese
desde as cátedras aos taxistas. Non é broma, téñeno a
flor de pel. De aí as burradas que se escoitan.♦
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Franz Steinbrügger
‘Fixen a Segunda Guerra Mundial con botellas de cervexa’
H. VIXANDE
De apelido flamenco, Franz é un
alemán que chegou á Galiza hai
máis de setenta anos para reparar cabos de telecomunicacións.
Non é este o seu único mérito, entre outros está o de ser o nadador
en activo máis antigo do Estado

X.E.A.

Cando regresei no 45 prepareime cinco anos e no 50 montei esta
tenda. Arranxaba aparellos de radio e esas cousas de telecomunicacións e tamén fun representante en
España dunha empresa alemá de
control de calidade na industria
pesada até que me xubilei. Aínda
hoxe reparo algún equipo se vén
un amigo cunha avaría. O de reparar aparellos é algo vello, Fenosa
viña onda min cando xa non tiña a
quen acudir a arranxar uns equipos
de telecomunicacións que usaba.
As telecomunicacións agora están de moda, pero daquela serían precarias.
E os ordenadores tamén. No 58
trouxen dos Estados Unidos un kit

de ordenador en linguaxe máquina,
tiña dúas teclas porque funcionaba
con ceros e uns. Así fixen as miñas
primeiras prácticas, daquela non se
coñecía nada igual aquí.
E segue usando os ordenadores?
Si, e a internet. Pero teño outras afeccións, como a fotografía. Antes que en Galiza, meu pai
estivera destinado no norte de
Alemana, en Catalunya, e en
Suíza. Nós estivemos con el e en
Catalunya aprendín español e en
Suíza debuxo, que me serviu logo para a fotografía.
Polifacético.
Sigo coa fotografía, pero agora
con cámaras dixitais, son máis

completas e non precisan do revelado, procésanse co ordenador, como calquera outra imaxe. Pero non
é a única afección que teño. En
Suíza aprendín carpintería, o que
me serviu para construír nos anos
trinta un catamarán. Mesmo cosín
eu a vela, aprendeume a miña nai.
Así que tamén deportista.
Sobre todo nadador, aínda en
activo. Hai dous anos acudín ao
Campionato Mundial Master de
Natación en Riccione, Italia.
Trouxen a única medalla a Galiza.
En que especialidade?
Natación de costas, na miña
categoría, de noventa e noventa
e catro, porque agora teño noventa e un.♦

O reino medieval de Galicia
Anselmo López Carreira
Unha contribución á historia política do Reino de Galicia,
amplamente documentada, e unha crítica dos tópicos
da historiografía oficial.
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Dinlle Paco o alemán. Se se chama Paco non pode ser alemán.
Chámome Franz, pero o nome e sobre todo o apelido son difíciles, de aí Paco o Alemán.
Desde cando vive aquí?
Desde o ano 1930.
Como veu parar a Galiza?
Vin cos meus pais. Meu pai xa
traballara en Vigo antes da Primeira Guerra Mundial, pero regresara
a Alemaña porque tivo que incorporarse á fronte. Eu estiven aquí
até a finais do corenta, cando tiven
que ir á Segunda Guerra Mundial.
Mala sorte.
Tocoume na Mariña de Guerra, na artillería de costa, en intendencia. Estiven ao cargo dunha cantina todo o conflito. Pódese dicir que fixen a guerra con
botellas de cervexa.
Logo regresou.
Si, no corenta e cinco, pero
non coa mesma actividade no
Cabo Alemán.
Antes non sería espía?
Non, por que? Con dezaseis
anos, imposíbel. Eu traballara no
Cabo Alemán, en telecomunicacións, que foi como chegou o
meu pai á Galiza a primeira vez
xa antes do catorce. O Cabo Alemán e o Inglés encargábanse das
telecomunicacións entre o Norte
de Europa, África e Asia, pero
todo rematou no corenta.
Logo por que?
Os alemáns cortaron o cabo inglés e os ingleses o cabo alemán.
Lóxico.

Premios
literarios
nha fórmula bastante habitual en Europa para fomentar a
creación literaria consiste
na financiación de centros
de acollida para escritores/as (noveis ou con obra
coñecida) aos que, durante
un tempo establecido, se
lles proporciona aloxamento e manutención a fin
de que nese período se
comprometan a levar a cabo obras literarias concretas. Tanto a UNESCO como a UE tenden hoxe a fomentar ese tipo de políticas. Esa fórmula chegou
recentemente a Galicia
grazas ao o orixinal e ben
fundamentado premio para
autores noveis que creou o
club de lectores Biblos.
Con todo, en Galicia
faise cada vez máis patente unha “política única”
consistente na proliferación de premios literarios
apoiados por moi diferentes entidades. Moitos deles
son premios de escasa dotación económica; pola
contra, outros de carácter
escolar conlevan dotacións
económicas desmedidas
para as idades ás que están
destinados; moitos reservan os dereitos de edición
nas súas convocatorias,
edítanse mal e sen distribución. E, por desgraza, a
maioría destes premios carecen de prestixio, case
nunca son socialmente recoñecidos, non se dan consolidado e rabuñan apenas
unha raquítica repercusión
pública. Aínda por riba, o
seu posible rendemento
cultural é moi pequeno.
As razóns de semellante inflacción son maiormente políticas (en sentido
amplo). A carencia dunha
auténtica política cultural
de base (eis un dos grandes
retos do novo goberno) fai
que a posta en marcha dun
premio literario sexa o recurso máis doado e visible
para calquera organismo
(concello, institución, asociación, fundación, centro
educativo...) que pretenda
cumprir cuns obxectivos
mínimos en materia de activismo cultural, que busque
revitalizar a súa imaxe ou
que desexe poñer en marcha unha acción cultural rápida e sen complicacións.
Evidentemente, e á
marxe das indubidables
boas intencións de moitos dos organismos convocantes, o máis grave de
todo é que esta “política
cultural única” denota un
preocupante déficit de
imaxinación, unha gran
falta de recursos e unha
significativa incapacidade para planificar, innovar e reinventar políticas
e incentivos culturais
máis vitais e efectivos.♦

