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A política do PP presa na ‘mochila azul’
TEMOS OS DEBERES FEITOS. ESTA AFIRMACIÓN DOS DIRIXENTES
do PP galego sobre o novo Estatuto deberá ir acompañada de feitos concretos e inequívocos. Só así se poderán despexar os nubeiros de tronada que ameazan a política galega desde o horizonte popular empurrados polo vento quente da política mesetaria. Deberán concretar, canto antes, a súa proposta para que saiba a sociedade cal vai a súa liña no trámite de reforma estatutaria e tamén a súa autonomía de decisión. Porque no PP de Madrid seguen enredando na política galega, mesmo sen o coñecemento de boa parte da dirección autonómica. Aceptaría Alberto
Núñez Feixóo, por exemplo, unha presidencia da Xunta conseguida nunha moción de censura co apoio dalgún deputado socialista? Aproba os contactos de certos cargos do PP de Madrid con
empresarios que operan na Galiza para tratar de mudar a vontade dos galegos expresada nas urnas? Está de acordo coa proposta da FAES de suprimir da Constitución a posibilidade de que se
poidan producir máis transferencias ás autonomías? Na base política do PP galego non só existe desconcerto, senón tamén crecente malestar pola política que están a impulsar desde Madrid.
O discurso de Feixóo e Xosé Manuel Barreiro ten que ir máis alá
de criticar ao actual executivo por ser “dous gobernos”.♦

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.

PACO VILABARROS

CASAS BARATAS
Antón Riveiro Coello
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Éxitos e puntos negros do español no mundo

Poden 30 millóns
impoñerlles a fala a 300?
M.V.

Vive o español unha expansión internacional tan forte como afirman algúns? Acabará por
americanizarse o castelán de Valladolid? Canto ten de real e canto de mito a presenza do
español nos Estados Unidos? Na presente información analízanse estas e outras cuestións.
Poucas persoas poderían hoxe
dubidar da forza internacional
que está a adquirir o español e
que se traduce no interese polas
aulas que imparte o instituto
Cervantes en diferentes cidades
do mundo ou na súa entrada no
ensino, como segunda lingua estranxeira, en países nos que apenas tiña presenza caso de Brasil.
Este bo momento non oculta,
non obstante, a permanencia de
certos puntos negros: o español
segue sendo marxinal en Europa. A triada de linguas obrigadas
dentro da UE é, coma sempre, o
inglés, o alemán e o francés e,
pese aos esforzos de Madrid,
non hai visos de que as cousas
vaian mudar a curto prazo. A nivel práctico, percorrer as estradas do continente falando só español é un verdadeiro problema.
Coa excepción dos centros turísticos, guías, etc. non son moitos
os que o coñecen.
O problema que o español
ten en Europa deixa ver algo que
non sempre se acepta: a súa forza provén, non da península, senón do aumento do peso internacional de países como México,
Arxentina ou Venezuela. Ou talvez, máis que de aumento, habería que falar de crecemento das
expectativas. Moitos estudantes
interesados polo español pensan
no que pode ser o papel de Latinoamérica nos próximos anos,
máis que no que é actualmente.
Ora ben, se o potencial de sobrevivencia e mesmo de progreso do español se atopa en Latinoamérica, isto vai supoñer sen dúbida unha vantaxe e tamén un
problema para Madrid. Os grandes grupos culturais e mediáticos, con sede na capital española, fan xa previsións sobre ampliacións de mercado, pero non
poden esquecer que grandes ca-

Fronteira de Tijuana entre México e os Estados Unidos.

deas americanas, como a mexicana Televisa ou incluso a poderosa Rede Globo do Brasil, aspiran ao mesmo anaco de torta.
Un problema normativo á vista
O outro problema, e non trivial,
xorde de parte da norma lingüística. A Real Academia española,
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“aconsellada” é a que se usa en
clara: poden trinta millóns de Valladolid.
persoas impoñer o seu criterio
Que pasará se o español se
nun colectivo de 300 millóns? americaniza? Talvez cobraría
Hai que ter en conta que dentro trazos incomprensíbeis para os
do Estado español hai comuni- habitantes da vella Castela?
dades que practican tamén o se- Mais, isto é hoxe por hoxe unha
seo e que outras
simple hipótese.
non teñen o espaEn todo o cañol como primeiso hai datos que
público español xa mostran un
ra lingua, ao que
agora cómpre suproblema difícil
do
filme
mexicano de soslaiar. Os
mar o colectivo
inmigrante la- Amores perros
novos medios así
tinoamericano
o fan patente.
instalado,
por descubriu
Windows ofrece
exemplo, no conos seus correcque
se
perdía
razón de Madrid.
tores varios tipos
Académicos
de español: de
españois e lati- boa parte
México, de Venen o a m e r i c a n o s dos diálogos.
zuela, de Arxentiprogramaron ulna, de España,
timamente vaetc. Pero, sobre
rias reunións patodo, é o cinema
ra acadar acoro que deixa á visdos e unificar
ta as disparidades
criterios. Dicionarios como o existentes. O público que presenrecente “pan-hispánico de dú- ciou en España o filme mexicano
bidas” van por este camiño. Amores perros descubriu que se
Madrid sabe que xa non pode perdía grandes tramos dos diáloimpoñer as súas decisións en gos. Noutro filme do mesmo pasolitario, deixando os america- ís, Y tu mamá también, un actor
nismos para un anexo, como mexicano e unha actriz española
antigamente, nin tampouco ou- ironizan sobre a dificultade para
torgarlles un lugar secundario, entenderse entre si. Haberá que
facendo constar que a fórmula dobrar certas obras audiovisuais
Vén da páxina anterior

O

Os escritor colombiano Gabriel García Márquez, defensor da modernización ortográfica do español. Á dereita, portada do, de a pouco editado, Diccionario Panhispánico de Dudas, que pretende resolver os conflitos e variantes entres os diversos tipos de español.

producidas en América ao español de España?
Un esforzo para evitar a,
nunca citada polo seu nome, pero sempre temida, fragmentación
do idioma (como non lembrar o

latín?) atópase desde hai anos na
escritura, sometida a unha rixidez ortográfica agora en cuestión
como vimos de comentar. Pero
tamén no sector audiovisual se
tomaron medidas. Produtores de

telenovelas venezuelanas ou mexicanas dedicadas á exportación
tratan de rodar usando un castelán estándar, non demasiado inzado de americanismos ou “localismos” nacionais.♦

‘O español
xa se fala
até en Turquía’,
proclamaba
un periódico
en 1917

Juan José Gutiérrez, director dun dos principais centros hispanos de Los Ángeles, no que se imparten clases de inglés e se aconsella aprender este idioma a todos os inmigrantes para facilitar a súa entrada no mercado de traballo.
Arquivo ANT

Español nos EE UU, un mito?
Os focos mediáticos, sobre todo
os promovidos desde a industria cultural madrileña, levan
unha década falando do seguro
potencial do español nos Estados Unidos. Anúnciase, de aquí
a poucos anos, a existencia de
40 millóns de usuarios no país
máis rico do mundo. Usuarios
que, vénse dicir de forma implícita, serán mellores consumidores que os español falantes de
Sudamérica, que en boa medida
están sumidos aínda na pobreza. Mais que teñen de reais estas expectativas?
Cómpre lembrar que o primeiro que fai un hispano ao
chegar aos Estados Unidos é
matricularse nunhas clases de

inglés. As asociacións de hispa- gua dos seus pais. É o caso da
nos –como puido comprobar un actriz televisiva, filla de mexiredactor deste
canos, Eva Lonperiódico en Los
goria, ou da canAngeles– teñen
tante, de nai
segunda
como actividade
ecuatoriana, Chprincipal a proristina Aguilera,
xeración
moción destes
que non saben
cursos, conside- de inmigrantes
español.
rados, sen dúbiEntre os
da, imprescindí- nos EE UU
mexicanos que
beis para soanualmente enbrevivir na so- acostuma
tran nos Estados
ciedade norteaUnidos e que
descoñecer
a
lingua
mericana. A seatopan un posto
gunda xeración dos seus pais
de traballo no
de inmigrantes
país a diglosia é
acostuma desco- case por completo” a norma. Nos
ñecer, case por
restaurantes,
completo, a linonde traballan

‘A

preferentemente inmigrantes
do sur, o español fálase nas
cociñas, pero non de cara ao
público.
Outra pregunta cabe facer?
Por que os futuros inmigrantes
hispanos aos Estados Unidos
van manter a súa lingua se non
é iso o que fixeron ningunha
das anteriores xeracións que
traspasaron a fronteira? A experiencia di que o inglés imponse
sempre e abonda con remitirse
á proba de estados como California ou Texas fortemente poboados por hispanos desde hai
décadas. Tampouco o caso de
Puerto Rico, coa paulatina desaparición do español, ofrece
moitas esperanzas.♦

Todas as linguas de certa implantación aspiran a mostrarse
como linguas francas ou neutras,
é dicir, como linguas internacionais. Foi o caso do francés
durante moitos anos e hoxe ocorre co inglés. O español intentou
tamén desde antigo esta vía. Un
camiño que, non casualmente,
lle serve de poderosa propaganda fronte ás “minorías” internas.
Vexamos algúns textos que
dan proba de que o “universalismo” do español non é unha idea
nin moito menos recente. Á altura de 1917 o periódico Faro de
Vigo incluía no seu editorial as seguintes palabras referidas ao castelán: “En tal forma se estende
polo mundo e tal importancia vai
adquirindo o seu ensino, que xa
chegou a recoñecerse que para o
futuro, non haberá máis que dous
grandes idiomas falados: o inglés
por relacións comerciais e o español polo numeroso dos países nos
que é lingua oficial. En Inglaterra,
Estados Unidos, Francia, Xapón,
Alemaña e até na mesma Turquía,
atópase estabelecido o ensino do
noso idioma, con carácter oficial
e nalgúns países obrigatorio”.
Por veces os desexos superan
con moito a realidade, como se deixaba ver uns anos antes, en 1908,
nun artigo do mesmo xornal: “os
ianquis, recoñecendo a grandeza do
noso idioma, proclámano hoxe como o único digno de ser o vehículo
das relacións internacionais”.
Un século despois os ianquis
móstranse preocupados, pero non
polo español, senón polo chinés.♦
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Integrismo e fundamentalismo

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

PEDRO CASTELEIRO

O PP debe levar
recollidas xa uns 53
millóns de sinaturas
contra o Estatut de
Cataluña. O que non
é raro tendo en conta
que Raxoi saíu
asinando por
televisión en Madrid,
Alicante, Écija,
Bilbao, Plasencia e
Zarzalejos de
Villagodino.

Despediuse
Vázquez da Coruña
cantando La, la, la e
Suspiros de España.
Non lle gustou a case
ninguén. Pode que
moitos galegos non
falen galego; cousa
distinta é que
aplaudan as burlas.

O humorista
gráfico Siro matiza na
TVG o mito do Fraga
traballador. Siro di
que era un home
ocupado, que non é o
mesmo. Conta que o
chofer e axudantes
dábanlle voltas pola
circunvalación de
Santiago para pasar
as horas mortas entre
acto e acto e que
durmise algo.

Irene Lozano escribe
un libro no que
despotrica contra as
linguas diferentes do
castelán. En Faro
entrevistárona dúas
veces. No libro
afirma, entre outras
cousas, que a lei
establece o “deber”
de coñecer o galego
desde 1983, o cal é
redondamente falso.

O autor analiza a orixe do integrismo islamista e como foi utilizado polas potencias de
Europa Occidental para se enfrontar ao laicismo socializante de inspiración marxista.

U

m velho conto oriental, que poderia ser
de tantos lugares, di que há muito tempo viviam dous irmãos, cada um na sua
casa. Ambos trabalhavam no campo e, contam,
uma noite –quando os dous terminaram a sua
tarefa– um dos irmãos, já a descansar na cama,
pensou “coitado, meu irmão! trabalha no campo o dia todo, e –ainda por cima– ao final da
jornada encontra uma família que deve atender”. De modo que se ergueu e, sigiloso, entrou no celeiro comum, e arrastou um saco de
grão da parte dele para a do irmão. Depois voltou para a cama a descansar. Bom, aconteceu
que essa mesma noite, o outro irmão, a descansar na sua cama também, deu em pensar “o
coitado do meu irmão, trabalha como eu, todo
o dia no campo, e ao final do dia nem sequer
tem a consolação de uma mulher e uma família, como tenho eu”. Assim que se levantou da
cama e, em segredo, desceu ao celeiro e passou
um saco de grão da sua colheita para o lado do
irmão. À manhã seguinte, para surpresa de ambos, os dous tinham exactamente o mesmo número de sacos que a tarde anterior. E assim
aconteceu durante anos, sem que nengum dos
irmãos pudesse explicar por que é que conservavam ambos a mesma quantidade de grão.
Di-se que os seres humanos fazem exactamente o contrário que aqueles dous irmãos e o conto termina a dizer que por isso assim nos vai.
Há polo menos 30 anos que os termos integrismo e fundamentalismo, de origem tão
diversa, se têm convertido no pão nosso quotidiano dos noticiários e os manuais de política internacional. Mas, significam ou significarom o mesmo ao longo do relativamente
breve tempo em que se vêm empregando?
De início, ambos os termos surgem originariamente em ambientes cristãos e para designar fenómenos e tendências nascidos no
seio do cristianismo. No século XIX e, nomeadamente a partir dos princípios do XX,
nos meios brancos, anglo-saxões e protestantes dos EUA começam a empregar-se as expressões “fundamental” e “fundamentalist”
como autodesignação positiva de grupos que
advogam pola infalibilidade e superioridade
da sua interpretação literalista dos evangelhos e pola extensão de uma ética ultra-rigorista. A voz “integrismo” aparece em troca
em um contexto bem diferente: em 1963, sob
o título “integralismus”, o teólogo católico
Hans Urs Von Balthasar publica um artigo
com o que tenta assinalar as tendências que

dentro do catolicismo pretendem restaurar a tradição e dependência ideológica de Ocidente,
plenitude, a integridade(1), da religião –que que é patenteado no confronto entre modernismo e tradicionalismo islâmico, ainda hoje a reaquelas ubicam em certo tempo passado.
Mas, que é que acontece com o mundo islâ- solver. Quando desde o século XIX, as elites
mico? Nenguma dessas palavras têm equivalen- dos países mussulmanos se propõem a recupete exacto na língua árabe, e são de facto termos ração, a recarga ideológica em base a padrões
“próprios” deparam com o trágico
alheios à realidade do mundo musfacto de que as suas fontes normasulmano, qualquer que fosse a língua de uso. Os movimentos que
parecem tivas aparecem atrofiadas por uma
hoje identificamos com essas demultissecular falta de uso, suas cojá desde
dificações legais têm um atraso
nominações têm uma origem ditendo sido criadas, aliás,
versa, e ainda hoje em dia signifio século XIX notório,
para realidades já muito afastadas
cam cousas matizadamente difeda
situação
que enfrentam.
rentes do fundamentalismo do
movimentos
Nessa difícil peripécia de reborn-again(2) norte-americano, ou
religiosos e cuperação do seu tecido social,
do integrismo da Opus Dei. Um
aparecem já desde o século XIX
dos problemas axiais que o mundo
sociais que
mussulmano enfrenta a partir do
movimentos religiosos e sociais
século XIX, no caminho da emanque pretendem a restauração da
pretendem
velha lei, daquele velho Fiqh, encipação da dependência colonial, é
que os seus mecanismos geradores
a restauração frentados a uma visão ocidentalizante que também se desliza inede direito forom detidos há já muida velha lei, vitavelmente para o fracasso e o
tos séculos. Com efeito, a partir da
ocupação por parte das potências
Esta dicotomia vêdaquele velho totalitarismo.
se clara na recente história do
ocidentais dos territórios que desde
Egipto,
da
Algéria,
Síria, Iraque,
o Maghreb até a Índia conformaFiqh,
Líbia ou Irão. Na Pérsia as reforvam o Dar-el-Islam, lá polos sécuenfrentados mas ocidentalizantes do Xá Rezá
los XV-XVI em primeira fase, os
virom-se canalizadas por
mecanismos criadores de normas
a
uma visão Pahlevi
uma pragmática repressiva que,
próprias –ordenamentos que pouco tinham a invejar aos contem- ocidentalizante para além dos resultados de empobrecimento e desestruturação
porâneos da Europa barroca ou renascentista quanto a tolerância das
que também social, abriu as portas a que o justicialismo xiíta dos imames(3),
minorias, reconhecimento da capase desliza
cidade civil da mulher, do divórjunto com outros grupos logo elicio, protecção de viúvas e órfãos, inevitavelmente minados, tomasse o poder por
proibição da usura, repartição da
meios revolucionários, com a
presumível intenção de restaurar
riqueza, sistema impositivo, norpara
um equilíbrio social resgatado de
mas da eqüidade judicial e outros–
o fracasso e mundos passados. Líbia, onde em
aqueles mecanismos criadores de
1969 o rei Ídris é despejado polo
direito passam a ser notavelmente
interferidos (ou mesmo detidos) o totalitarismo” golpe militar do seu sobrinho
pola hegemonia normativa dos
Mu’ammar Al-Qadhafi, vive sob
os dous gumes de um regime peocupantes. Os sistemas de geração
culiarmente laico e autoritário.
de direito próprio, para além de
muitas formas tradicionais de tráfico jurídico, No Iraque, os EUA apoiam o ascenso à cúpula
entram em um colapso que, em alguns casos, do poder baazista de um Sadam Hussein, que
durará até cinco séculos, ao cabo dos quais o instaura um regime também laico e militarista,
mundo islâmico se encontra com o dilema de e que veu a tornar-se a melhor desculpa para a
eleger entre enfrentar a modernidade, desde a abolição da independência do país por parte de
independência, com instrumentos intelectuais uma aliança ocidental, nos princípios do sécualheios ou restaurar a própria identidade, o qual lo XXI. Síria, cuja secção do Baaz (Partido
muitas vezes conduz a uma pura restauração do Socialista do Renascimento Árabe), pan-árabe,
passado. Trata-se de um jogo dificílisimo entre
Continúa na páxina seguinte
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Cartas

Liña política do BNG
e acción de goberno
Por que se fala cada vez menos
de política (táctica e/ou estratéxica) no BNG? As asembleas locais ou comarcais son, en xeral,
alleas ao debate político. Os
Consellos Nacionais, en vez de
fixar e, no seu caso, corrixir a liña política do BNG, convértense
en permanentes debates sobre
accións puntuais da acción do
goberno. A executiva quedou
convertida nun órgano inoperativo politicamente, en parte debido á incomprensíbel decisión sobre nomeamentos de altos cargos
e que supuxo que a práctica totalidade dos seus membros teñan
cargos institucionais (Xunta, Deputación, etc), o que ademais de
dificultar a conformación da
vontade colexidada do órgano, e

mesmo a presenza e participación activa dos seus membros,
xera importantes disfuncións derivadas da sua propia composición persoal.
As consecuencias son evidentes: a cidadania galega considera e valora o BNG como un
socio de goberno (minoritario,
pero socio ao fin e ao cabo, eficaz, pero non esencialmente distinto do PSOE) pero descoñece
cal é o noso modelo de país, ou
sexa, loxicamente non percibe
aquilo que o propio BNG aínda
non ten definido.
Cal é a nosa proposta de artellamento territorial, ademais da
recente proposta de Estatuto de
nación? Se ben pode ser discutíbel a nosa táctica en relación co
debate estatutario, cómpre precisar os límites de tal reforma para
que sexa, despois, politicamente
aceptábel. Válelle ao BNG un

Estatuto como o catalán (proxecto consensuado PSOE-CIU) con
outro modelo de financiamento?
Que agora non sexa o momento
politicamente oportuno de contestar, é unha cousa. Que iso non
se debata ou analice internamente, outra ben distinta.
Que modelo de estruturación
territorial e urbanística defendemos? A do municipalismo encubridor dun baleirado de competencias da Xunta a respecto da

planificación territorial, tal como
se insinua no recente Pacto Xunta-FEGAMP?
Que política ecolóxica e ambiental defende o BNG? A motivada exclusivamente por intereses empresariais e amparada por
determinadas cúpulas corporativo-sindicais, defensoras do criterio de protocolo de Kioto, si, pero amodo?
O BNG, como organización
política, non pode quedar reduci-

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

permanece inflamadamente enfrentada à
secção iraquiana desde há décadas, oferece um
cenário semelhante à de outras tentativas modernistas dentro do mundo mussulmano. A dicotomia e o terror do regime algeriano e os
grupos islamistas são já paradigmáticos.
Mas é no Egipto, em que no 1928(4) é
fundada a Sociedade dos Irmãos Mussulmanos, onde é visível a pequena distância entre
a procura da restauração de uma harmonia
perdida, que pretensamente encontram na interpretação integrista, literalista, ultra-rigorista da Shari’a(5) –que nem é a lei islâmica nem
tem a ver necessariamente com modos passados– e a da lei tradicional. De facto é na própria vida do fundador dos Irmãos Mussulmanos, Hassan Al-Banna, apesar do complexo
da sua personalidade –pensador paradoxalmente modernista e mais organizador do que
ideólogo– que nos resulta possível detectar
uma intenção e umas maneiras diferentes às
do integrismo islamista de finais do XX.
Herdeiro do salafismo(6) do século XIX, AlBanna, cujo pai tinha responsabilidades religiosas na vila natal, titulou-se como professor pola faculdade de Dar al-‘Ulum em Cairo, formação que, para além da sua precoce vinculação com os Hasafis(7), perfai uma personalidade afastada das estridências e incoerências
dos pregadores de bairro tardio-salafistas e dos
encorajadores da guerra por poder, disfarçada
de jihad(8). Todavia, obsessionado por eliminar
a influência dos colonizadores em todos os âmbitos, não apenas no político, Al-Banna logo
denuncia que a atitude do clero de Al-Azhar(9)
não bastará para travar a perda dos valores tradicionais em favor de uma ocidentalização desestruturadora, e desenrola sua acção proselitista sobre a base de que é precisa a reforma moral dos indivíduos antes de proceder à toma do
poder político. Al-Banna tece assim uma extensa rede de negócios, centros assistenciais e escolares, paralela por vezes –ou substitutiva–
daquelas do Estado ou da religião oficial.
Antes do golpe de estado dos Oficiais Livres, em 1952, que posteriormente levou ao poder a Jamal ‘Abd An-Nasser, à frente do partido único governamental egípcio ou União Socialista Árabe, os Irmãos mantiveram de facto
freqüentes contactos com os Oficiais. Al-Banna e Nasser chegarom mesmo a encontrar-se e
combinar uma estratégia coordenada de oposição ao regime colonial britânico. Para além,
o próprio líder da Irmandade circunscreve
claramente o uso da violência aos cinco motivos expressos na jurisprudência tradicional
islâmica, que podem ser resumidos na autodefesa e na salvaguarda do oprimido. Mais
tarde, após o assassinato de Al-Banna, em
1949, a Irmandade sofre importantes conflitos
internos e alarga o seu confronto, por vezes
violento, com o governo ao tempo que, paradoxalmente, virá a entrar em contacto com as
potências ex-coloniais, interessadas também

em desestabilizar o regime socializante e anticolonialista de Nasser. Hoje em dia, a Irmandade continua a ser, todavia, um dos elementos mais moderados do panorama islamista.
Mas as ópticas islamistas não alcançam
uma operatividade tão importante no mundo
mussulmano até tempos recentes(10), coincidindo com a perda de confiança nas alternativas ideológicas apresentadas pola civilização
ocidental no seu conjunto, falência também
produzida no próprio Ocidente, e com o sucesso inicial da revolução iraniana, entre
1979-1981, que inaugura um ciclo cujo final
estamos a presenciar –a pesar do triúnfo de
Ahmadineyad. Mas essa é outra história, a
das possibilidades de estabilização de uma
área tão convulsa, tão profundamente desconhecida desde a atalaia ocidental, outra história que não poderá continuar a ser escrita
mais do que com sangue –em troca de com
tinta– se não conseguirmos aceder sem preconceitos ao sentido interno das suas manifestações sociais, religiosas e culturais. Exactamente o contrário do que a generalidade dos
mass-media ocidentais se esforçam a fazer a
diário, com maior ou menor consciência. E,
como dizia o conto, assim nos vai.♦
PEDRO CASTELEIRO é jurista e escritor.
(1) Integridade, em curiosa consonância com um
dos significados do termo Katholikos, completo –antes
que universal– como escreve o teólogo Raimon Panikkar
(El Cristo desconocido del Hinduismo, Ed. Grupo Libro,
Col. Paraísos perdidos. Madrid 1994).
(2) Born-again, renascido, o movimento dos
cristãos renascidos é originariamente uma das vertentes
do movimento fundamentalista protestante norte-americano, que de início apregoava o total abandono da actividade política. Hoje constitui um dos principais suportes
sociológicos da política das últimas administrações norte-americanas e nele confluem, na prática, fiéis de outras

confissões cristãs, inclusivamente grupos de católicos.
(3) A Shi’a, palavra que significa seita ou cisão, foi
efectivada inicialmente polos seguidores de ‘Ali (‘Ali Ibn
Abi Talib), primo e genro do profeta Maomé, e de confronto pessoal foi-se tornando em singularidade com a passagem do tempo. Sua teologia e práticas explicam-se mais
como um fenómeno ex-post do que como um fundamento
da cisão originária.
(4) Data da fundação, casualmente, da Opus Dei.
(5) Shari’a significa literalmente estilo, modo, caminho,
e vem a equivaler ao espírito de justiça que funda a norma
e ao espírito de eqüidade que exige a aplicação de uma lei
concreta. A Shari’a serve precisamente à atenuação do rigor da lei formal. Portanto a Shari’a não é exactamente a lei
islâmica, conceito para o qual existe o termo Fiqh (daí a voz
galego-portuguesa e castelhana alfaqui: leguleio, jurisconsulto). Para os místicos, todavia, a palavra Shari’a tem o
significado de religiosidade convencional.
(6) Salafismo, de Salaf, ancestros, movimento fundamentalista, identificado por vezes com o wahhabismo saudita, que coloca como modelo de credo e conduta àqueles
mussulmanos pertencentes às três primeiras gerações da
história do Islão. Condena uma série de variáveis introduzidas ao longo da história mussulmana sob as acusações de
politeísmo ou, então, de inovações. Especialmente, sobretudo na versão saudita, oposto às práticas do sufismo.
(7) Hasafiya é o nome de uma ordem religiosa sunnita
que, aparentemente, atrai Al-Banna pola estrita observância
dos rituais, credo e cerimónias islâmicas. Desconhece-se o
grau de vinculação real entre Al-Banna e aqueles, para além
de que, segundo é sabido, Hassan Al-Banna repetiu as litanias hasafis (chamadas dhikr) até à sua morte.
(8) Jihad, literalmente esforço, implica o combate que
todo fiel debe realizar, fundamentalmente, para a purificação pessoal. Existe também um jihad, considerado menor, que tem implicações sociais (defesa da própria pessoa,
dos próprios bens ou da família...) cuja aplicação está limitadíssima polos textos fundacionais do Islão e a jurisprudência tradicional. A tradução “guerra santa” –tão freqüente- é inexacta, para além de resultar da interpolação
nominal e conceptual de um outro termo teológico cristão,
o bellum iustum, também limitado à defesa da justiça.
(9) Prestigiosa universidade egípcia, no Cairo,
existente desde o século X. No mundo mussulmano é tradicionalmente considerada como uma instituição fundamental pola solidez e moderação da sua linha educativa.
(10) Algumas organizações têm sofrido processos de
islamistização progressiva durante os últimos decénios,
ao aperceberem-se os seus dirigentes das virtudes que
quanto à movimentação de massas possui a verborreia islamista. Uma delas é Hamas.

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

da a unha estrutura amorfa e carente de vida propia diferenciada
(necesaria e obxectivamente distinta da derivada da acción de
goberno), na que o conxunto da
militancia se vai paseniñamente
arredando do debate político interno e cunha dirección política,
xurdida dunha pretendida renovación, incapaz de corrixir tal
situación. Tal renovación supuxo
afastar, dun xeito impresentábel
e con efectos políticos desastrosos, precisamente ás persoas responsábeis de definir a liña político-ideolóxica do BNG nos derradeiros anos (e que permitiu
chegar onde chegamos), a cambio de desvalorizar a capacidade
política do grupo parlamentar e
da propia dirección. Unha dirección, xurdida dunha nominal renovación –máis visual que efectiva– que deixou inmunes (e
mesmo reforzados) os controis

operativos que domina un determinado grupo político. De xeito
que a cidadanía non visualiza tal
renovación cando, aínda mudando algunha cara (mesmo asociada a altos niveis de representación institucional) o grupo, omnipresente, permanece.
E digo domina, e non hexemoniza, porque o primeiro remite á realidade dun grupo burocrático-organizativo e o segundo refírese á capacidade política para
estabelecer unha determinada liña política que sexa asumida, libre, participativa e democraticamente polo conxunto da militancia. E tal hexemonía é contraditoria cun grupo que carece dela
desde hai tempo e que non ten
máis obxectivo que o táctico-inmediato do control dunha organización que lle asegura a pervivencia (e non só política senón
tamén outras pervivencias máis

prosaicas e evidentes). Máis tamén cómpre precisar que cando
falo de grupo non me refiro exclusivamente á UPG senón que
cualifico como tal ao sistema
condensado de partidos, grupos e
colectivos varios que participan,
promoven e se benefician de tal
dominación operativa. O problema non é a existencia no BNG de
partidos, grupos, colectivos ou
distintas plasmacións orgánicas
das distintas sensibilidades políticas da militancia e das relacións que poidan estabelecerse
entre eles. O grave é cando tal
relación, en vez de ser enriquecedora do debate político, non é
máis que un instrumento para
optar a parcelas de poder dentro
da organización. En tales circunstancias, e ausente o debate
político, quen controle o aparello
organizativo (local, comarcal,
nacional) ten tamén atribuída

“de facto” a competencia para,
entre outras cousas, controlar tamén o nivel da representación
institucional do BNG. Iso conduce tamén ao aparente absurdo de
que mesmo os independentesindependentes do BNG vexan a
necesidade de organizarse para
participar, eles tamén, no reparto
de cotas de poder.
Reforzar a participación política activa da militancia, modificar e redefinir a estrutura organizativa (cunha clara diferenciación BNG-Xunta e cunha
aposta clara por unha democratización efectiva nos distintos niveis que impida a burocratización) e definir o noso modelo político-social, son os tres eixos básicos sobre os que debemos apostar de cara ao futuro inmediato.♦
BENEDITO ÁLVAREZ GARCIA
(SADA)

O libro, por riba, foi
premio Espasa.

Un veciño da
Coruña fala do tan
cacarexado botellón
do outro día e afirma:
“Outros días hai
macrobotellóns moito
máis grandes”.

Lista actualizada de
países bos e maos.
Bos: 1º posto: EE UU,
2º Outra vez EE UU,
3º Reino Unido. Maos:
1º Irak, 2º Afganistán,
3º Irán, 4º Corea do
Norte, 5º Cuba, 6º
Siria, 7º Líbano, 8º
China, 9º Venezuela,
10º Rusia, 11º Bolivia,
12º Libia, 13º
Bielorrusia, 14º
Sudán, 15º Iemen, 16º
Vietnam, 17º España e
así até 140.

Os académicos da
galega e os membros
do Consello da
Cultura cóidanse de
facer soflamas, de
redactar panfletos ou
de envolverse na
bandeira. Todos se
remiten ao carácter
científico que os leva a
pertencer a ambas
institucións. Véxase o
contraste con Gregorio
Salvador ou Rodríguez
Adrados, académicos
da española e
auténticos hooligans
da España cañí.

Tamén se di ás veces
que culturas como a
galega non son
serias. Pois a
directora do Reina
Sofía recoñece que
perderon unha
escultura de Serra de
38 toneladas e non
pasa nada.♦
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Lugo
A un ano vista das eleccións municipais empeza en Lugo a haber
movementos interesantes para
colocar os candidatos, o que pode, por outra banda, ser todo un
exemplo das loitas internas que
se viven nalgúns partidos.
Un sector do PP lucense vén
reclamando, dende hai tempo,
que se recupere a Xoaquín García Díez como candidato á alcaldía, cargo que xa ocupou con anterioridade á chegada de Xosé
López Orozco en 1995 e que lles
deu, por vez primeira na capital,
a maioría absoluta aos populares.
Precisamente, un enfrontamento entre o por aquel entón presidente provincial, Francisco Cacharro e o daquelas alcalde, García Díez, provocou que o primeiro decidira non incluír o segundo encabezando a lista ás municipais, a pesar
do creto que entre os seus conveciños tiña. O resultado foi que o PP

Donald Rumsfeld.

Rumsfeld,
gripe aviar e
negocio
José Antonio Campoy editorializa, no último número de
DSalud Discovery, sobre o
virus da gripe aviar. “Abondou con que os Estados Unidos tocasen a campá de alarma para que o mundo tremese
de medo ante a perspectiva
dunha pandemia. Malia que
transcorreron nove anos desde que o famoso virus da gripe aviar fora detectado en
Vietnam e non chegan a cen
as vítimas mortais. Unha media pois de once pasamentos
ao ano... en todo o mundo!
Un detalle insignificante que
non lle impediu a George
Bush emprender a súa segunda “guerra preventiva” en
pouco tempo, desta volta para
loitar contra outra arma de
destrución masiva tan vaporosa como as “atopadas” no
Irak: o virus H5N1. A fin de
contas atopara tamén unha
poderosa “arma preventiva”,
un antiviral chamado Tamiflu
que comercializaba a empresa
suíza Roche e que en apenas
uns días se converteu na galiña dos ovos de ouro. De feito,
os ingresos da súa venda pasaron de 254 millóns no 2004
a máis de 1.000 millóns no
2005. E o seu teito é imprevi-

Candidatos
ANTÓN GRANDE

O PP ten en mente ofrecerlle ao ex alcalde da cidade, Xoaquín García Díez, a candidatura para competir con garantías por recuperar o Concello.
perdeu as eleccións ao non acadar
a maioría absoluta e isto, entre os
anticacharristas que comezaban xa
a ser un número importante, serviu
para cargar contra o presidente da
Deputación e o seu candidato derrotado, Ramón Arias.
A sorpresa veu agora cando
hai uns días, o presidente do PPdeG, Alberte Núñez Feixóo lle
pediu persoalmente a Díez que
sexa o próximo candidato do PP a
alcalde da cidade 12 anos despois
de telo sido por vez primeira.

síbel dada a grotesca reacción
dos gobernos occidentais con
peticións masivas do produto.
A realidade, non embargante,
é que a eficacia do Tamiflu é
cuestionada por gran parte da
comunidade científica. Moitos pregúntanse como se espera que poida servir ante un
virus mutante cando apenas
alivia algúns síntomas –e non
sempre– da gripe corrente.
Obviamente a resposta ao
protagonismo do Tamiflu nas
nosas vidas non é científica
senón puramente comercial.
O Tamiflu era, até 1996, propiedade de Gilead Sciences
Inc. empresa que ese ano vendeulle a patente aos laboratorios Roche. E sabe quen era
daquela o seu presidente?
Pois o actual Secretario de
Defensa dos Estados Unidos,
Donald Rumsfeld, que aínda
hoxe segue a ser un dos seus
principais accionistas. E lembran o que pasou o ano pasado? Pois que en canto empezou a falarse da gripe aviar
Gilead Sciencies Inc. quixo
recuperar o Tamiflu alegando
que Roche non fixera esforzos abondo para fabricalo e
comercializalo. E que tiña
“forza” para logralo demóstrao que ambas empresas puxéronse a “negociar” e acordaron nun tempo record constituír dous comités conxuntos, un que se encargase de
coordenar a fabricación mundial do fármaco e decidir sobre a autorización a terceiros
para fabricalo e outro para
coordenar a comercialización
das vendas estacionais nos
mercados máis importantes,
incluidos os Estados Unidos.
Ademais Roche pagou a Gilead Sciencies Inc. unhas regalías retroactivas por valor de
62, 5 millóns de dólares. E
por se fose pouco a empresa
norteamericana quedou con
outros 18,2 millóns de dólares extra por unhas vendas superiores ás contabilizadas entre 2001 e 2003. Ao que hai
que engadir un dato: Roche
quedouse co 90% da produ-

Os populares lucenses, ou un
sector importante, considera que
Díez pode ser a baza para quitarlle a alcaldía a Orozco, por ser
Díez unha persoa que, segundo os
seus seguidores, goza de bon cartel en Lugo aínda que realmente
onde o ten é no centro da cidade
que reformou en parte grazas a
uns cartos procedentes da Unión
Europea que soubo administrar
ben, aínda que o resto da cidade
fora tida menos en conta.
O PP lugués confía en Díez

para recupar a alcaldía, máxime
nuns intres nos que as enquisas
non lle dan a maioría absoluta a
Orozco, aínda que, de ser así,
volvería gobernar novamente en
colación co BNG, como xa fixo
no mandato anterior.
Pero o máis salientábel en todo este xogo de poñer e quitar
candidatos, o voceiro do PP no
concello cala de momento pero
non lle parece o máis apropiado
estarlle facendo o traballo a outro,
e que no caso de que Díez acepte

Fotograma d’A ponte sobre o río Kwai, de David Lean.

ción mundial de anís estrelado,
árbore que medra nomeadamente na China —aínda que
tamén se atopa en Laos e Malasia— e que é a base do Tamiflu. O escenario, que dúbida
cabe, estaba completo. Só había que empezar a atopar pouco a pouco aves contaxiadas co
virus en distintos países –unha
ave aquí, outra acolá– para crear alarma mundial coa axuda
de científicos e políticos pouco
escrupulosos ou de escasa capacidade intelectual e dos
grandes medios de comunica-

ción –que, como todo o mundo
sabe, non se caracterizan precisamente por investigar o que
publican ou emiten”.♦

A historia
da ponte sobre
o río Kwai
Rosa Montero conta en El
País semanal (12 de marzo) a
historia da ponte sobre o río

ir de candidato á alcaldía, podería
peligrar a candidatura de Francisco Cacharro á presidencia da Deputación Provincial, cargo no que
leva vinte anos e no que está sendo cuestionado cada vez máis por
sectores amplos do seu partido.
Para substituír a Cacharro,
tal como comentamos nesta sección hai un mes, fálase de que
podería ser o mesmo vicepresidente do PPdeG e presidente
provincial de Lugo, Xosé Manuel Barreiro, aínda que de momento todos neguen todo.
Queda un ano para as elección
pero o PP de Lugo quere dar a coñecer a súa lista ás municipais
despois da Semana Santa. Así que
o tempo urxe e as movidas de ficha son constantes. Haberá que
agardar, de todos os xeitos, á resposta de García Díez que, segundo parece, é a clave mesmo do futuro do PP lucense.♦

Kwai que serviu para rodar a
película de igual título. David
Lean, o director “negouse a
trucar a ponte e a súa voadura,
cousa que podía ter feito perfectamente coa tecnoloxía do
momento. No canto diso, Lean
trasladouse ás selvas de Sri
Lanka e mandoulle construír
unha ponte de verdade a unha
empresa de enxeñería danesa.
Talaron 1.500 árbores e 400
nativos traballaron durante oito meses. Ergueron unha ponte preciosa de 120 metros de
altura sobre a auga. Custou
250 mil dólares e era daquela
a maior estrutura de Sri Lanka. Ademais tendeu quilómetro e medio de vía férrea. Feito o cal, voou todo isto nun
minuto para rodar a escea culminante da explosión. A película deixame engaiolada, mais
todo isto resúltame inmoral:
esa fermosa ponte se cadra tería servido para o desenvolvemento do país. O libro non di
que sucedeu coas ruínas. Ben
seguro que o deixaron todo
alí, cegando o río e enluxando
a selva”. Rosa Montero tomou
estes datos do ensaio A obra
civil e o cine.♦
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Analfabetismo
arrogante
X.L. FRANCO GRANDE

N

os nosos días, como
en calquera tempo,
danse os analfabetos
arrogantes, analfabetos
secundarios, por máis que sexan letrados. É máis, penso
que no noso tempo aínda se
acentúan e subliñan as eivas
de sempre. É curioso: pode
que en ningún tempo antes
de agora dispuxésemos de
tantos medios para chegar á
cultura, pero, á par, nunca
como hoxe é a xeneralización
da incultura un dos feitos
máis arrepiantes.
Así se explica que, nunha
sociedade dominada polos
medios, e de maneira
especial, pola televisión, pola
imaxe, haxa non só grandes
masas analfabetas, senón
tamén, e non moi diferentes
delas, técnicos e xentes de carreiras universitarias que
entran dentro do concepto de
analfabeto secundario. O analfabeto secundario chega a todas as partes da nosa sociedade e, de moitas maneiras, a
todos nos afecta o seu analfabetismo. E, con el, case
sempre, a súa arrogancia.
Danse feitos moi
sorprendentes: ninguén que
saiba algo de filosofía, ou de
filosofía da historia, ou de historia do pensamento, pode
tomar en serio, por exemplo,
ao bo do Fukuyama. Pero estaredes cansos de dar con xentes,
analfabetos secundarios, que
vos falan do fin da historia, que
asimilaron, máis ou menos, catro vulgaridades, por non dicir
catro parvadas, dun traballiño
do devandito que deu a volta
ao mundo, ao noso mundo de
analfabetos secundarios, ao noso mundo no que unha imaxe
dispensa de pensar e do pensamento mesmo.
Vai esquecido Fukuyama
pero os analfabetos secundarios non poden vivir sen
mitos, canto máis ocos
mellor, e botan man do
primeiro que apareza, por
exemplo do señor
Huntington, o do choque de
civilizacións, un libro que é
fonte de ideas tanto para os
neocons como para os de FAES, como para certos esquerdistas de mala morte, que
tampouco, no tocante a bagaxe intelectual, se diferencian
moito dos uns ou dos outros.
E velaí un dos problemas
máis graves do noso tempo:
o ensino, aínda nas
humanidades, tendeu á tecnificación e produciu e segue
producindo técnicos, pero
non homes cultos. E aínda
peor: cando nos EE.UU. xa
se verificou o fracaso do culto á técnica e están de volta
de tanto ben, aquí aínda facemos por copiar o que xa eles
superaron. O que, á súa vez,
pode ser unha consecuencia
máis de tanto arrogante analfabeto secundario ao mando
dos nosos países.♦

Emilio Pérez Touriño reunido co Presidente arxentino Néstor Kirchner.

XOÁN CRESPO / AGN

Polémica porque ningún nacionalista acompañou o presidente

Touriño pecha sete convenios
durante a visita á Arxentina
B. LAXE
Emilio Pérez Touriño rematou satisfeito logo da súa primeira
viaxe á Arxentina. Asinou sete convenios; foi recibido polo presidente Néstor Kirchner e cinco ministros do seu gabinete e
constatou que a colectividade galega asimilou xa o cambio político do 19 de xuño. Mentres tanto, na Galiza polemizábase
por non incluír ningún conselleiro nacionalista na comitiva.
Os xornalistas arxentinos querían saber, sobre todo, a postura
de Emilio Pérez Touriño sobre a
papeleira que a empresa Ence
quere montar no Uruguay, co
apoio de todos os estamentos
deste país. Os arxentinos tamén
se opoñen unanimemente á
construción desta factoría que,
afirman, vai contaminar o estuario do Mar de Plata. O Premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel, é un dos que lidera o movemento social contestatario.
O presidente galego, que
apoiou a Ence, pero que non
quixo entrar directamente na
polémica, afirmou que o problema da papeleira na ría de
Pontevedra non é “a contaminación, senón que non deixa medrar a cidade”.
Esta polémica desluciu a
súa viaxe nos medios de comunicación do Mar de Plata. Mais
tanto Pérez Touriño como os
seus acompañantes afirman
mostrarse satisfeitos dos resultados da súa viaxe.
A entrevista co presidente
Néstor Kirchner, que durou media hora, e con cinco dos seus
ministros, sería o maior logro.
Touriño xa tiña así a foto que

procuraba en todas as portadas
dos medios galegos. Afirman
que este mesmo presidente se
negou a recibir a Manuel Fraga.
Pero esquecen que os seus antecesores si o recibiron e non por
iso mudou para o PSOE a cualificación da súa viaxe.
Porque a primeira viaxe de
Touriño alén mar, non se distinguiu moito das que realizaba
Fraga, por máis que o intentase.
Sete convenios asinados: integración de inmigrantes e emigrantes retornados; formación
de profesionais de protección civil e de programas de transferencia de coñecementos; medidas
activas de emprego para emigrantes galegos retornados; semana de cine galego no Mar de
Plata; participación do bicentenario da República Arxentina...
Volveuse falar dunha “embaixada” da Xunta en Buenos
Aires, cualificada a actual como
“chiringuito do PP”, onde unha
persoa mandaba uns recortes de
xornais polo que cobraba máis
de 1.800 euros. E, volta ao pasado, tamén dun lobby de empresarios galegos a escala mundial, afirmando Touriño que a
nosa economía vai medrar máis

que a do resto do Estado.
Pero, sobre todo, mudou o
menú da comida cos emigrantes. Xubilaron o polbo e os anacos de empanada que foron
substituídos por ensaladiña (rusa) e peituga de polo. Todo a 3
euros por persoa. Tarxetas que
se podían adquirir nas “distintas
institucións da colectividade
galega”, e, tamén “na sede da
Agrupación Pablo Iglesias (do
PSOE), da cidade de Buenos
Aires”.
Mantívose, igualmente, en
relación coas anteriores viaxes
de Fraga, o xeito de contar os
comensais. Fixaron con anterioridade a cifra de 7.000, e foi ese
número o que remitiron a Galiza a case totalidade dos medios
de comunicación. Na realidade,
os comensais foron, “unicamente” 4.000 (60 fileiras en 56
mesas, máis outras 500 persoas
nunha carpa). Non cabían máis.
A polémica ausencia
dos nacionalistas
Se a viaxe de Pérez Touriño non
se diferenciou moito das do anterior presidente é por que non
se pode diferenciar. A causa?
Que ámbolos conciben a política exterior de Galiza do mesmo
xeito, sen peso nin proxección
propia máis alá dos asuntos sociais e de lazos afectivos, cando
non tamén electorais.
Só así se pode entender que
Pérez Touriño preparase unha

viaxe na que non incluíu ningún
conselleiro nacionalista. A resposta do vicepresidente Anxo
Quintana, que se “está o presidente, está representado todo o
Goberno”, é tan certa coma unha boa maneira de saír do fregado ante as acusacións do PP.
O presidente Touriño e os
seus asesores deberían ser conscientes que ao non estar incluído na viaxe ningún conselleiro
nacionalista ía saltar a polémica. Aínda que só fose por prudencia política debería ter incluído algún membro do BNG.
A necesidade vólvese máis
evidente se temos en conta que
a maioría dos temas tratados e
dos convenios asinados son responsabilidade de conselleiros
nacionalistas, Cultura e Industria, nomeadamente.
Consellarías que non participaron, tampouco, na preparación da viaxe. Uns preparativos
que, como outras veces, deixan
moito que desexar porque a
Xunta non ten unha estrutura
acorde ás necesidades e desafios dunhas viaxes exteriores
que pretendan, de verdade, ser
efectivas. As razóns hai que
procuralas na concepción que
se ten do que debe ser a política
exterior de Galiza.
Non se entende así que nesta viaxe un dos temas estrelas
non fosen as relacións pesqueiras co país austral. É este un dos
temas que máis incidencia ten
na economía galega.♦

Nº 1.215 ● Do 16 ao 22 de marzo do 2006 ● Ano XXIX

Unha dereita
a monte
XOSÉ MANUEL SARILLE

A

convención do PP produciu optimismo nos
demócratas de toda a
vida. Por un momento creron
estes que o respecto e a democracia volvían á dereita
española, mais non foi así. En
poucos días Mariano Raxoi dixo máis barbaridades ca antes.
Segundo a teoría
optimista, o PP deixaría de
botar sal gordo na política e
comezaría a mirar polas
cousas que preocupan os cidadáns, que é saír adiante cada
día e procurar vivir mellor e
sen sobresaltos grandes.
Confundíronse os
esperanzados, non o PP. A
posición autoritaria, lindante
co extremo é a regra na
historia da dereita española,
non a excepción. E
confúndenos a lembranza da
UCD. Aquel partido si que
foi raro, talvez porque
despois da barbarie franquista sosegaron e traballaron
con boa vontade, o que
serviu para construír unha
democracia (débil, de baixa
calidade) que tamén é excepcional nestes dous séculos.
Non ía tan descamiñado
Manuel Fraga durante a transición con aquel partido de tirantes de pendón e gardacostas da
Triple A, ao contrario,
ensamblábase na tradición dereitista hispana, a monte,
soberbios e con dereitos adquiridos ao longo de séculos e séculos. A dereita de cortijo,
acostumada a abusar de todos.
A dereita castiza deste Estado
español, que nunca viviu unha
revolución e que nunca
renovou de verdade as clases
dominantes. A excepción é a
moderación da UCD, non o
extremismo destoutros.
Despois da experiencia centrista era difícil desfacerse dos refaixos que disimulaban as formas verdadeiras e situarse outra vez onde sempre, na beira
do extremo.
Eles cren que ese cambio foi
posíbel cando chegou o grande
escrutador de horizontes
políticos, cando José María Aznar comprendeu o Estado. Non
é verdade, a cousa é moito máis
simple. Trátase de que a virxe
se lles aparece aos parvos e aos
pastores. E a virxe neste caso
chamábase neoconservadorismo
norteamericano e ao copialo
serviulles para que non os
confundan co franquismo
primario. Amparándose nese escudo navegan máis ou menos
felices, co 48% da poboación
moi en contra, pero facendo a
política deles de toda a vida.
Erraron os que viron na
convención popular un cambio
de rumbo, era só un intento de
combinar as altas temperaturas
ideolóxicas coas cousas diarias
que lles preocupan ás persoas,
como fai calquera partido. Para
deixar a liña de dereita extrema
necesitarán unha gran derrota.♦

Gonzalo Puente Ojea
‘O nomeamento de Francisco Vázquez como
embaixador é unha humillación para os españois’
RUBÉN VALVERDE
Foi embaixador no Vaticano
entre 1985 e 1987. Teólogo e
filósofo, ocupou tamén a presidencia do Consello Superior
de Asuntos Exteriores (xefe
dos diplomáticos españois) e a
vicesecretaría xeral de Asuntos Exteriores. Publicou varios libros sobre a Igrexa católica. Gonzalo Puente Ojea
estivo recentemente en Galiza
convidado pola Asemblea Republicana de Vigo. Nesta entrevista analiza, entre outros
aspectos, o nomeamento de
Francisco Vázquez como novo embaixador na Santa Sé.
Amosouse varias veces favorábel a abolir o concordato coa
Santa Sé do ano 1979 e que serve como mecanismo de financiamento da Igrexa Católica.
En 1976 o Goberno Arias
acordou coa Santa Sé un tratado
de dous artigos. No primeiro dicía
que ambas as partes se comprometían a actualizar o concordato
de 1953. No segundo artigo o Estado español renunciaba ao dereito de patronato e tamén como o
Vaticano ía controlar o vicario
castrense. Na práctica o Goberno
renunciaba a dereitos históricos e
cedía ante a Santa Sé. Os acordos
de 1979 xa estaban negociados
con anterioridade. Foi unha revisión que consistiu en manter os
privilexios da Igrexa, aínda que
estaba previsto que en catro anos
a Igrexa puidese financiarse por si
mesma. Porén, foise prorrogando
sucesivamente sen que ninguén
diga nada. É un acordo inconstitucional, pois vai en contra do que
se di no artigo 14 e no 16.1, que
configuran un Estado Laico. O
que pasa é que a continuación dise no artigo 16.3 que se manterá
unha cooperación especial coa
Igrexa Católica por considerala a
da maioría dos españois. É un argumento peregrino porque non se
pode considerar unha situación
que evoluciona como motivación.
O artigo 16.3 é plenamente inconstitucional, como tamén o son
as atribucións que ten o Rei, que
son propias do Século XVIII, antes da Revolución Francesa.
Vostede é nomeado embaixador no Vaticano no ano
1985. Como son as súas relacións coa Santa Sé?
Malia o escándalo que montou a Conferencia Episcopal e
os medios afíns á dereita, incluíndo o Diario 16, o recibimento foi bo. Eu viña de ser
subsecretario de Asuntos Exteriores e fun ao Vaticano como
diplomático de carreira. En
principio fixen moitos bos amigos que aínda conservo, como o
actual arcebispo de Florenza. O
primeiro ano e medio estiven
moi a gusto, malia ter publicado
varios libros que foron moi polémicos no Vaticano, como Ide-

PACO VILABARROS

ologia e historia, no que explicaba como naceu o cristianismo
e como se desenvolveu a Igrexa
que temos actualmente que é
asoballadora, soberana e proselitista. Pasado un ano e medio
xurdiu a polémica sobre a beatificación de catro monxas de

Guadalajara, que foran asasinadas durante a Guerra española
de 1936. O Goberno español viña atrasando este tema pois pensaba que era homenaxear as vítimas dun lado e esquecerse das
do outro bando. Xa os propios
papas Xoán XIII e Paulo VI op-

taran por aparcar ese tema pois
consideraban que podía ferir a
sensibilidade dalgúns españois.
Non obstante, cando chegou
Xoán Paulo II, cos seus aires de
superioridade e aconsellado polo Opus Dei, decidiu impulsar as
beatificacións.
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Cales foron as súas diferenzas co Papa?
A Santa Sé quería que ao acto acudise o presidente do Goberno, ou no seu defecto algún
dos ministros importantes, como
o de Exteriores ou de Xustiza.
Eu aconsellei que fose un político de perfil máis baixo para non
comprometer tanto o Goberno e
enviaron o vicepresidente do
Congreso, Leopoldo Torres, que
ademais era deputado do PSOE
por Guadalajara. O Vaticano fíxome o boicot a varios actos que
preparei e o Papa polaco incluso
desprezou diplomaticamente o
xefe da delegación española. O
Goberno en lugar de protestar,
seguiu concedéndolle máis privilexios, algo indecoroso nun
Estado que se supón é dono da
súa soberanía.
Entón vostede dimite?
Non dimito, o que pasa é que
o Goberno empezou a verme como un elemento díscolo ante as
presións do Vaticano. O Goberno de Felipe González, sen ter
sentido de Estado, pediume que
dimitise. Eu dixen que non e entón decidiron destituírme coa escusa de darme outra embaixada.
Logo duns meses nomeáronme
presidente do Consello Superior
de Asuntos Exteriores.

‘As relacións
co Vaticano teñen
que ser cordiais e
amigábeis,
pero nunca
de subordinación,
que é o que representa
Francisco Vázquez”

Que opina do nomeamento
de Francisco Vázquez como
embaixador?
Eu analizo este nomeamento
dende dous puntos de vista. En
primeiro lugar, atendendo á persoa de Francisco Vázquez, considero que ten unha carreira política moi discutida, concertando acordos con todos aqueles
que poidan prexudicalo. Seguiu
sempre un criterio de conservación do posto e de vantaxismo
na alcaldía. Ademais, dende o
punto de vista relixioso profesa
un catolicismo exacerbado, intransixente e reaccionario, que
non se estila nin dentro da propia Igrexa. Que se destine este
home ao Vaticano penso que é
humillante para os españois.
Con Francisco Vázquez queda
claro que as relacións que vai
ter España co Vaticano son de
inferioridade. Neste momento
sería necesario que a persoa que
se envíe á Santa Sé fose alguén
que coñecese as relacións, que
teña sentido de Estado. En definitiva, que fose diplomático
profesional e non estivera tinguido de ningún tipo de ideoloxía. As relacións co Vaticano teñen que ser cordiais e amigábeis, pero nunca de subordinación, que é o que representa
Francisco Vázquez.♦

‘Xoán Paulo II foi un papa tremendamente intransixente’
Que lle parece o nomeamento
de Bieito XVI como sucesor
de Xoán Paulo II?
O cardeal Joseph Ratzinger
inicialmente figuraba na onda
dos revisionistas no Concilio Vaticano II. Co tempo foi cambiando as súas posturas até converterse nun reaccionario. Ten unha
formación moi clásica e representa a típica Igrexa alemá, moi
tradicional e que sempre foi moi
por detrás do protestantismo. Este home foi o asesor relixioso e
teolóxico de Xoán Paulo II. O anterior Papa era moito máis proselitista, máis de combate, un pastor á fin de contas tremendamente intransixente. Predicaba un
cristianismo de fronteira, de loita
contra o infiel, que estaba representado polo marxismo soviético. Ratzinger é un home de letras, ten un saber teolóxico que
non dominaba Xoán Paulo II, pero a liña é continuísta, malia ter
un temperamento distinto. Ratzinger é un home tranquilo, de libros, o outro era un home de acción, moito máis agresivo e temperamental. O que acontece é
que a Igrexa ten poucos camiños
para abrirse porque o dogma está
definido. Aínda que no pasado se
deron moitas voltas para reinterpretar a súa propia doutrina nun
sentido acomodaticio, hai certos

problemas como o da concepción nos. Hai todo un exército para capara o nacemento, da aplicación da lugar ou para cada tarefa, de
da ciencia na vida, do matrimo- xeito que a teoría da liberación
nio, etc. que son imposíbeis de non é máis que un fenómeno condarlle saída porque serían acabar xuntural. No corpo doutrinal da
coa propia esencia da Igrexia.
Igrexa recóllese por un lado que
Pero hai concepcións máis os cartos non son máis que unha
abertas dentro da Igrexa como delegación de Deus na terra e que
a dos teóricos da
este os pon ao
Liberación.
servizo dos proÉ unha teoría
pietarios para que
Opus
Dei
que afecta ao
o administren.
comportamento
Pero tamén se di
político e social e é unha organización que a Igrexa dennon a outras esfe- segrar constituída
de o principio foi
ras individuais do
a dos pobres. Ten
ser humano. No por homes
todas as mensaplano político e
xes porque é inde
negocios
social a Igrexa xa
terclasista dende
fixo todas as aos que lles
o punto de acción
adaptacións posípastoral e dende a
beis porque é un- importa pouco
formulación da
ha organización
teoría do poder e
interclasista na a teoloxía,
da organización
que están integrasocial. Polo tanto,
a
diferenza
dos todos os estrapara adaptarse a
tos sociais e xeo- dos xesuítas”
cada situación
gráficos. Cada espolítica non ten
trato ten o seu
máis que tirar do
propio corpo doucaixón e aplicar a
trinal e a súa orde relixiosa. Por receita.
exemplo, cando a Igrexa quere
Antes falaba de Francisco
captar os fillos das boas familias Vázquez. Semella que o Opus
crea a Compañía de Xesús. Can- Dei gañou moito poder dentro
do quere tratar cos campesiños de da xerarquía eclesiástica.
Latinoamérica manda aos redenA Igrexa sempre tivo un potoristas, dominicos ou francisca- der económico importante. En

‘O

menos dun par de séculos dende
a súa fundación, converteuse no
primeiro terratenente de Europa.
Polo tanto sempre foi capitalista.
A nivel comercial sempre procurou ter a capacidade de obter
créditos e bens propios en cartos.
No mundo moderno significou
que os últimos cinco papas tiveron secretarios de Asuntos Económicos que eran figuras das finanzas. A Igrexa ten unha capacidade económica enorme porque ten asesores que coñecen
ben os mercados do mundo, as
fontes de financiamento, etc. No
último século embarcouse en
grandes operacións bursátiles e
industriais engadindo esta nova
economía ao seu inmenso patrimonio inmóbel. Dende os anos
vinte, todos estes movementos
económicos estiveron dirixidos
polo Opus Dei, que herdan unha
enorme estrutura de poder da
Asociación Católica Nacional de
Propagandistas. O Opus Dei é
unha organización segrar constituída por homes de negocios aos
que lles importa pouco a teoloxía, a diferenza dos xesuítas.
Eles están interesados no dereito
canónico e na administración de
empresas e de finanzas e dominan por completo este aspecto
dentro do Vaticano, por iso teñen
tanto poder.♦

‘A Igrexa debería intervir no proceso de paz de Euskadi’
Un dos temas máis polémicos
desta lexislatura foi o intento
de reforma educativa, a LOE,
que acabou confrontando a
Igrexa co Goberno.
Malia o que poida parecer,
José Luís Rodríguez Zapatero
acabou cedendo en todo, menos
en que a nota de relixión compute. Os colexios privados, un 90%
relixiosos, seguen sendo grandes
privilexiados, o financiamento da
Igrexa lonxe de reducirse vaise
manter, a pesar de que os acordos
prevían que estivesen extinguidos, malia a prórroga de cinco
anos concedida polo PP. Por vía
doutros ministerios, como o de
Cultura ou Xustiza, a Igrexa tamén segue recibindo cartos. O
propio nomeamento de Francisco
Vázquez, que é un home de negocios moi discutido e que ademais é da extrema ortodoxia e intolerancia, apartándose dunha
cristiandade máis moderna, que
si existe. Son todas mostras de
que a Zapatero non lle molesta
aparecer publicamente como un
home que se une ao carro da Igrexa para que non o critiquen ou
para sacar máis votos.
Ten feito tamén declaracións contra a existencia dun
ensino privado concertado.
O ensino público ten que ser
universal. A esencia da democracia é que a liberdade de
conciencia ten que estar asegurada e esta só pode vir por unha
educación libre e gratuíta ofrecida polo Estado, que eduque en
valores humanos, científicos e
universais. Non se pode estudar
nin relixión nin antirrelixión.
Quen queira colexio privado que
o pague, pero cos cartos de to-

dos non temos por que pagar as eran as de José María Aznar e
crenzas dos pais. As cuestións que aínda son aplaudidas por
de fe teñen que quedar relegadas unha parte da sociedade.
Sorpréndelle o xiro da Caao ámbito privado.
Outro dos aspectos polé- dea Cope cara a posicións camicos foi a aprobación do ma- da vez máis radicais e claratrimonio entre homosexuais. mente contrarias aos naA antropoloxía cristiá que cionalismos periféricos?
Á Igrexa interésalle que exisestá herdada do antigo Testamento baséase no concepto de ta unha permanente tensión porpater familias e polo tanto do que pensan que se están perdenvarón con supremacía sobre a do unha serie de valores que eles
defenden. O tema
muller
nunha
da unidade de Esunión feita para
paña era unha
procrear. É un
uen queira
consigna xa moi
dos núcleos da
dogmática cató- colexio privado que típica do nalica que non se
o pague, pero cos cionalcatolicismo
franquista. A deipoden cambiar.
Pero non é esen- cartos de todos non xadez do PSOE
en cuestións ideocial neste país
lóxicas permitiu
que os homose- temos por que
que a dereita rexuais poidan capagar
as
crenzas
cuperase unhas
sar. Obviamente
posicións que tiña
está moi ben que dos pais”
perdidas. Houbo
esa lei se teña
un amago durante
aprobado porque
a Transición de
era algo necesario para estar cos tempos, pero que a Igrexa entendese que EspaZapatero sabía moi ben que nas ña ten unha estrutura plural. Pero
enquisas era algo maioritario. O agora, azuzada por un neoconserpresidente debería amosar cora- vadorismo a nivel internacional,
xe en moitos outros problemas que aquí está representado polo
base como é o de definir que falanxismo pro americano de Azmodelo educativo ten que apli- nar, algo contraditorio porque os
carse para que xurdan cidadáns falanxistas sempre odiaron os
comprometidos coa democra- americanos, a Igrexa veu un nocia. Todo isto que estamos ven- vo nicho de mercado coa unión
do co radicalismo do PP que o do destino cara a Deus e da unisitúa no franquismo é unha con- dade da patria.
No proceso de paz de Eussecuencia da falta de coraxe dos
socialistas para terlle parado os kadi non bota en falta o papel
pés cando puideron elaborando de mediador que podería ter
un modelo educativo que per- a Igrexa?
Obviamente, intervir en
mita que saian persoas ben instruídas e que rexeiten calquera procesos de paz sería algo que
mostra de autoritarismo, como debería facer a Igrexa. Os bis-

‘Q

pos vascos, que son moi bispos
e moi vascos, foron moi intelixentes intentando intervir no
proceso. Non obstante, cada
vez que o intentaron recibiron a
reprobación da Conferencia
Episcopal. O que está claro é
que sería unha ocasión inmellorábel para que a Igrexa católica
corroborase con feitos as súas
palabras de paz e solidariedade.
Que opina do papel que
xogan as relixións na chamada alianza de civilizacións?
Para min ese termo é unha
solemne parvada, porque na
práctica preténdese que sexa un
predominio de occidente sobre
os demais. O Islam e o catolicismo son dúas relixións moi
distintas. No Islam non existe
separación entre poder político
e relixioso, por desgraza. No
mundo occidental ese problema
xa o resolvemos hai anos, malia
o poder que segue conservando
a Igrexa. Porén, a relixión musulmá non está tan xerarquizada como a católica. Coido que o
gran reto do Islam debe ser a
compaxinación de democracia
e dereitos universais con relixión. Houbo varios intentos de
separación entre Igrexa e Estado. Os últimos os de Siria e o
Irak pero vemos que non se deixa dende fóra que frutifiquen.
Tampouco deron resultado os
intentos de occidentalización,
como ocorreu no Irán, que deu
lugar a unha sociedade realmente desigual na que unha elite privilexiada controlaba todo
mentres a sociedade pasaba miserias, ademais de caer verdadeiramente nunha gran decadencia moral.♦
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Bautista Álvarez recibiu de mans de Saleta Goi a cerámica de Pérez Porto que representa o premio Manuel María.

Reportaxe Gráfica: XAN CARBALLA

Proxectan un monumento ao poeta na Coruña e en Outeiro de Rei

Bautista Álvarez recibe
o Premio Manuel María á dignidade nacional
X.C.
Un emocionado Bautista Álvarez recibiu de mans de Saleta
Goi o primeiro Premio Manuel
María á dignidade nacional, un
galardón simbolizado nunha
peza de cerámica de Pérez Porto, que agradeceu nun discurso
que reivindicou tamén a unha
xeración que tivo que restaurar
a casa común do nacionalismo
desde os tempos da Ditadura.
Aínda que foi a profesora Laura
Tato quen deu lectura á acta do
xurado, e anunciou aos centos
de persoas que asistían o 11 de
marzo á entrega do premio no
Hotel Hesperia de Vigo o nome
de Bautista Álvarez, foi unha
emocionada Saleta Goy a que fixo a entrega, con voz entrecortada, “a quen ademais de merecelo pola súa traxectoria tamén pola amistade....”.

As ovacións sucederónse para dar paso a unha intervención
na que o presidente da Unión do
Pobo Galego fixo unha reivindicación do seu compromiso nacionalista, desde os tempos nos
que as dificultades represivas da
ditadura convertían a acción política e a resistencia nunha sorte
de heroismo, e citou o verso de
“Grândola”, o povo é quem máis
ordena para resumir unha traxectoria vivida en paralelo biográfico coa do poeta Manuel María.
Á cea asistiron varios centos
de persoas, e diferentes autoridades dos organismos que prestaron soporte á iniciativa. Por
parte do goberno galego estaba
o Conselleiro de Medio Rural,
Alfredo Suárez Canal, e Luís
Bará, director xeral de Promoción e Difusión Cultural; pola
Concellalía de Cultura de Santiago o seu titular Nestor Rego, e

pola Deputación da Coruña, o
vicepresidente da entidade, Xaime Bello. Polas diferentes mesas concelleiros e deputados do
BNG, o secretario xeral da CIG
e sobretodo moitos homes e mulleres que dun ou doutro xeito
compartiron co poeta tanto a
súa obra como moitos momentos de quen foi un dos escritores
con meirande contacto cos lectores, tanto pola súa obra literaria e xornalística, como pola
presenza constante en canta iniciativa cultural lle foi proposta.
A entrega do premio poñía o
ramo a unha primeira fase de actos e iniciativas que ocuparon
durante un anos ás entidades organizadores, a Asociación Socio-Pedagóxica Galega, a Asociación de Escritores en Lingua
Galega, a CIG-Ensino e A Mesa
pola Normalización Lingüística.
En nome de todas elas Xoán

Costa interviu na noite da entrega para renovar o compromiso
co que foi ideado todo o programa de actos “pretendimos dar a
coñecer e valorizar a figura e a
obra literaria de Manuel María,
non como un acto de homenaxe
persoal, senón, e sobre todo, como un medio para recuperar a
palabra viva de Manuel e declarar o noso compromiso como galegos e galegas con todos aqueles valores presentes na súa obra
que nos reivindican e nos identifican como pobo, ao tempo que
renovamos o noso compromiso
ao servizo da nación a que pertencemos. Foron varios meses
durante os que os espectáculos
musicais, teatrais, audiovisuais,
exposicións, homenaxes, etc.
percorreron o país, cun esforzo
organizativo compensado pola
grande acollida de público”.
Nesa mesma intervención o

Bautista Álvarez, flanqueado por Alfredo Suárez Canal e Carlos Callón, recibiu emocionado a noticia do premio. Á dereita, o cantautor Tino Vaz.

presidente da AS-PG anunciou
un novo proxecto na mesma liña,
que será o levantamento de senllos monumentos ao poeta, “sentímonos tamén satisfeitos de ter
contado cun apoio institucional
como antes non se tiña dado nunca, centrado especialmente na
Consellaría de Cultura, na Deputación da Coruña, na Concellaría
de Cultura do Concello de Santiago e no Concello de Pontevedra. Valoramos o compromiso
destas institucións co proxecto
que nós puxemos en marcha e reclamamos a súa colaboración para o seguir agrandando, ao tempo
que agardamos a colaboración de
outras entidades, e sobre todo, de
milleiros de persoas, para a posta
en marcha do monumento que,
con sede en Outeiro de Rei e na
Coruña, servirá para lembrarnos
quen somos e cara a onde debemos dirixirnos”.♦
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Bantustán
CARLOS AYMERICH
Na Surafrica do apartheid, os gobernantes racistas criaron
pequenos reinos indíxenas aos que denominaron bantustáns. Neles permitiron a recreación folclórica das tradicións tribais e o goberno de pequenos tiranos arrodeados
de Aréns, Mercedes e algúns cartos. Estes reinos de opereta contaban cun pequeno exército e cunha pequena corte ao servizo do reisiño, e sen constituír ameaza ningunha
para o poder branco. A idea non era nova: na India Británica o goberno colonial alimentara o poder dos Marahas,
como un xeito de impedir o xurdimento dunha consciencia nacional e manter dividido o país para así dominalo
mellor. Non sorprende logo que os movementos nacionalistas de Suráfrica e da India loitasen sempre contra estes
poderes cipaios e funcionais á dominación estranxeira.
Salvando as distancias xeográficas e temporais, na
Galiza actual temos tamén os nosos pequenos tiranos e os
nosos reinos de opereta. Tamén teñen un pequeno exército con traxes de época aos que lle pasar revista e unha
banda de música que interpreta o La, la, la. Sob a capa do
municipalismo conformanse así cidades estado hostís ao
país que as acolle e servidoras do poder colonial.
Veñen a conto as reflexións anteriores a respecto da
choqueira despedida do Sr. Francisco Vázquez como alcalde da Coruña. No seu discurso houbo moitas referencias ao bantustán coruñés, moitas ao poder colonial ao
que sempre foi leal, e ningunha a Galiza. Na súa despe-

O alcalde da Coruña, Xavier Losada, e Benigno Sánchez, director xeral da CRTVG.
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Losada quedaralle só un ano para demostrar se vai ser
para Francisco Vázquez o que Arias Navarro foi para Franco,
ou se, pola contra, está disposto a abrir unha nova etapa na Coruña”
dida a corte formada polos coruñeses de toda a vida, que
o acompañan en rituais e negocios, chorou e riu ás ordes
do tirano. No medio deles, emocionado, o Sr. Losada, o
sucesor abrumado pola responsabilidade que vai asumir,
prometía continuar co vazquismo. En canto o seu mentor
marche para Roma quedaralle só un ano, tempo escaso,
para demostrar se vai ser para Francisco Vázquez o que
Arias Navarro foi para Franco, ou se, pola contra, está

disposto a abrir unha nova etapa na Coruña. Del, como
alcalde de transición que é, depende: o continuar a farsa
do seu antecesor até se ver cuberto pola súa corrupción,
ou ter a coraxe de iniciar unha etapa política nova, abrindo a Coruña ao país que lle da sustento.
O nacionalismo galego, como antes fixeran Mandela
e Ghandi, non vai permitir que aparezan na Galiza novos
tiranos nin novos bantustáns.♦

Ourense
De novo hai que falar do afundimento de mancomunidades de
municipios en Ourense. Tras a decisión unánime dos concellos da
Limia de disolver o ente supramunicipal, a crise chega agora á do
Ribeiro, logo de que a corporación de Ribadavia decidise en sesión plenaria abandonalo o día 31
deste mes. A decisión foi tomada
polo grupo de goberno, integrado
por PSdeG e BNG, en base a criterios de “eficacia, eficiencia e
mellora dos servizos que se prestan a todos os veciños”.
O alcalde socialista, Marcos
Blanco, fixo mención á suposta
ilegalidade dos cobros, a discrepancias na xestión ou á gran diferenza entre o diñeiro que Ribadavia dá e os deficientes servizos
que recibe. De feito, o alcalde
anunciou xa a adxudicación a
unha empresa privada de recollida de lixo, a tramitación ante a
Xunta dos servizos sociais e un-

A Mancomunidade do Ribeiro
en crise
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Ribadavia abandona a Mancomunidade do Ribeiro. Esta
“baixa” coloca o ente supramunicipal a piques do colapso.
ha nova planificación cultural,
apartado no que Blanco dixo non
recibir nada da Mancomunidade.
Houbo mención ao Concello de
Carballeda de Avia, que xa abandonara o ente en 2003 por razóns
idénticas á decisión adoptada
agora pola capital do Ribeiro, e
que conta xa con servizos propios máis económicos.
As discrepancias na xestión

O reino
medieval
de Galicia
Anselmo López Carreira

Unha contribución á historia
política do Reino
de Galicia, amplamente documentada, e unha
crítica dos tópicos
da historiografía oficial.

HISTORIA DE GALICIA

A NOSA TERRA

veñen derivadas tamén do feito
de que o presidente da Mancomunidade é o alcalde de Arnoia. Roxelio Martínez, do PP, dirixe a
institución segundo criterios propios de quen leva toda a súa carreira política á beira de Baltar
Pumar, aínda que na crise provocada polo líder ourensán tras
ameazar coa escisión optara por
seguir a Fraga. (Así e todo, os es-

cándalos de nepotismo de Arnoia
son para nota. Na lista da rede caciquil publicada hai algúns anos
polo xornal dixital A Contrafío,
este municipio aparecía destacado con sobriños, curmáns e todo
tipo de familiares de concelleiros
que foron empregados na propia
Mancomunidade, Deputación ou
a Fundación San Rosendo).
O PP solicitaba un prazo

maior para abandonar a Mancomunidade do Ribeiro, polo menos
até fin de ano. O seu portavoz,
Celso Sotelo, insinuou que as présas podían deberse á tentación do
alcalde de adxudicar os servizos
“a dedo”. O voceiro do BNG, Xabier Carreira, mesmo deixou aberta a porta ao regreso se se crea unha comisión e se estudan todos os
servizos, as contas e o persoal que
traballa na institución.
Con respecto á outra mancomunidade que vive o proceso de
disolución, unha recente setenza
xudicial dá por bo o acordo asinado na Limia tras a longa folga
de recollida do lixo, e que recollía nun apartado o compromiso
dos concello que a integran de
non disolver a institución no prazo mínimo de 10 anos. O fallo
xudicial podería deixar en suspenso a polémica decisión dos
concellos, algo que desexa o comité de empresa.♦

Subliñado

Iso da xustiza
LOIS DIÉGUEZ
Engomado e relambido, con perfil ao Luís
XIV mesmo no bandullo, o sacro augusto despediuse, por fin, movendo sen graza as mans,
ao ritmo da manipulada creación da Massiel, e
suspirando até as bágoas pola súa España españolísima. Compuxo un bo retrato deses personaxes grotescos de Goya. Pero foise. Ao fin.
“Adeus, que te leve o demo”, di a canción (enviarémoslle a letra a Benedicto XVI). E mentres, na outra cara da Coruña, Mª do Pilar, Xosé Manuel e Francisco eran xulgados por defender as regras que parlamentos e executivos
aprobaron hai xa ben anos a respecto do noso
idioma nacional que, para atallar confusións
interesadas, é o galego. Grotesco tamén isto:
que a xustiza que permitiu a ese faraón empoleirado na súa cidade-estado da especulación,

rir ano tras ano da propia lei, non o xulgue a el,
senón aos nosos sempre admirados Mª do Pilar,
Xosé Manuel e Francisco, que se distinguiron
nas súas intensas biografías pola defensa da
cultura e do idioma da nación. Se é máis pecado guindarlle ao delincuente un nariz de pallaso ou berrarlle que prostitúe a aqueles que lle
dan o pan e o posto, nós botariámoslle un elefante, así de grande, pois é iso o que merecía,
fartos xa de comprobar que até os que xulgan
parecen vacinados contra o idioma popular que
nos deu nación e orgullo e que, por certo, non
utilizan nunca. Se alguén ten que render conta
agora de feitos pasados e presentes non son as
tres persoas perseguidas. Son os outros, insensíbeis ao acontecer dos pobos e das falas. Isto
tampouco non pode ficar silenciado.♦
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Despedida a Paco Vázquez

‘Farewell my major’
CARLOS MEIXIDE
Antes de entrar en materia, gustaríame
puntualizar unha cousa: A Coruña hai que
entendela. A Coruña é mais simple do que
parece, inda que ben pensado é máis complexa do que pode chegar a parecer. A Coruña é espectacular, A coruña ás veces é
deprimente. Ser da Coruña é unha sorte e,
ao mesmo tempo, un suplicio. Deixando
xa de lado está retórica pseudo-enxebre tipo Mariano Raxoi e expresándome coma
coruñés da Gaiteira que son, podería resumilo dicindo que A Coruña é únha movida, e ser da Coruña unha tremenda movida, e non digo movida no sentido vigués e
oitenteiro da palabra, que esa é outra movida, senón que a movida da Coruña e unha movida bastante diferente.
Por que? Porque na Coruña tivemos
nos últimos 23 anos un alcalde peculiar,
non mo negarán. Paco é, por suposto, unha das grandes figuras da política galega
nos últimos tempos. Un personaxe cuxa
aura medrou de tal xeito que acabou sendo escravo do seu propio personaxe até o
punto de alcanzar momentos de verdadeiro patetismo político e persoal. Con todo,
o que hoxe parece unha pobre caricatura
del mesmo que abandona o poder baixo a
sombra da sospeita, chegou a alcanzar unha popularidade arrepiante. Nos seus momentos de maior apoxeo, un tiña que escoitar expresións, mesmo entre persoas
cercanas e dificilmente entusiasmábeis,
do tipo: “Con Paco hasta la muerte”,
“nunca nadie tanto hizo por Coruña”,
“Que me muera si no votaré a Paco toda
mi vida”... Verdadeiramente, o personaxe
de Paco Vázquez chegou a xerar un magnetismo espectacular que se nos paramos
a analizalo ten todas as compoñentes dos
grandes reximes autoritarios do século pasado que afianzaban o seu poder en tres
piares fundamentais: O vitimismo e a creación dun inimigo común, a construción
de grandes obras e o control ou apoio acrítico dos medios de comunicación..
No primeiro destes tres puntos é no
que Paco Vázquez demostrou un enorme
olfacto político. Temos que procurar nas
manifestacións pola capitalidade da Galiza nas discusións do estatuto, o ascenso
imparábel do noso personaxe. Paco soubo
erixirse de súpeto, da man dos refugallos
franquistas que daquela constituían as forzas vivas da cidade, no líder daquela exaltación de coruñesismo que acabou en derrota e dexenerou en agravio histórico, a
semente perfecta para o cultivo dunha
ideoloxía que podemos denominar localsocialista, e que, unida ao fascinio producido pola figura de Vázquez e ao apoio
dun xornal que dende aquela experimenta

un crecemento paralelo ao seu ascenso, touse o suficiente como para que o localLa Voz de Galicia, acabará por perpetualo socialismo teña que repensarse. O agravio
no poder, ao mesmo tempo que constitui- da capitalidade xa aburre e aliméntase o
rá unha das maiores lacras sociais e polí- do topónimo. O LA convértese nunha nova batalla. Ao inimigo común, ao galego,
ticas da historia recente do país.
O localismo coruñés acaba enturban- xa non lle chega con roubarnos a capitalido a vida politica da Galiza. Paco utilízao dade senón que queren impoñernos como
decote até límites obscenos. Aproveita a nos chamamos. Decórase a entrada na Corivalidade futbolística para exacerbar o ruña cun xardinciño floral no que o L ten
enfrontamento con Vigo, a outra cidade unha importancia fundamental, e que dada
cada vez máis punteira no que atopa rivais a súa facilidade para ser retirado permite
do tipo Manoel Soto ou Leri, que botan levar a guerra do topónimo aos xornais cada dous días. Paralelamáis leña ao lume; exmente, e inda que isto
plota día si e día tapoida entrar aparentemén o agravio con
mente no terreo das
respecto a Compostela
casualidades, as autoe alcanza a súa culmiescolas coruñesas conación cando en plena
mezan a ofrecer os
crise pola marea negra
carnés de conducir a
do Mar Exeo é capaz
un terzo do prezo do
de comparecer ante os
resto do estado. Miles
xornalistas para dicir,
de persoas van sacar o
todo rufo, unha frase
carné á Coruña e unha
que entrará na Histovez que o conseguen
ria da infamia: “Corusaen da cidade cun L
ñeses, tranquilos, que
lucindo na parte de
va todo para Ferrol”.
atrás do seu coche.
Mentres, noutro
Casualidade? Claro
plano, Paco ten a habique si, pero que mito
lidade suficiente para
fundacional e fundaaproveitar a chegada
AGN
mentalista non se alidos fondos europeos e
menta tamén da caa existencia dun “goFeira taurina
sualidade? Ao mesmo
berno amigo” en Matempo, dada a necesidrid, para acometer
da
Coruña
dade de diferenciarse
grandes infraestruturas, sendo o Paseo é un desbaldimento anual do inimigo común,
cómpre reivindicar a
Marítimo a xoia da
de millóns para o goce españolidade da Cocoroa. A comezos dos
ruña, lucir peineta e
90, o paquismo parece
de 2.000 señoritos
mantilla
española
invencible.
mentres que alén da
Mais, nesa mesma
que
piden
orellas
como
Ponte Pasaxe se proépoca, emerxe na ciducen cada día celedade outra figura políque piden pincho
bracións orxiásticas
tica de moitos quilana barra do Bombilla” da gaita e da empanates. O seu vello comda. A Coruña dótase
pañeiro de pupitre nos
dunha praza de touros
Maristas, Augusto Céde 12.000 persoas de
sar Lendoiro, que consegue un verdadeiro milagre. Colle un aforo. A Feira da Coruña é un desbaldiDeportivo ruinoso e a punto de desapare- mento anual de millóns para o goce de
cer e acaba converténdoo no Superdépor. 2.000 señoritos que piden orellas como
Lendoiro, quen se presenta a alcalde polo que piden pincho na barra do Bombilla.
O paquismo xa alcanzou o seu punto
PP, non consegue afastar a Paco de María
Pita, pero si que o afasta dun dos instru- culminante e dende agora comeza a esmomentos preferidos polo alcalde para a súa recer inda que moi de vagar. Unha vez
utilización localista. O Dépor é a primeira concluído o paseo marítimo comézanse
gran derrota de Paco Vázquez, unha par- outro tipo de infraestruturas que xa non
cela de popularidade que se lle escapa das xeran un entusiasmo tan unánime no conmans e mesmo acaba sendo inimigo na xunto dos cidadáns: o tranvía, a Casa do
Home, o Obelisco Millenium (“obra sólo
propia casa.
Ao mesmo tempo, a autonomía asen- comparable a la columna de Trajano”),
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etc... Porén, o seu gran voceiro ideolóxico, La Voz de Galicia, inda non alcanzou
o seu e comeza unha nova estratexia, a de
converter o paquismo nunha ideoloxía
que deixe de ser exclusivamente de consumo interno e se faga dixeríbel polo resto do Estado. Nesas aínda están.
Mentres Paco segue acometendo
obras no centro como quen xoga ao Sim
City, os barrios degrádanse cada vez máis,
comezan a botarse en falta certas infraestruturas sociais, comeza a aburrir a pelexa
do topónimo e o vertedoiro de Bens vénse abaixo e mata unha persoa. É o comezo da caída. Unha caída na que a eclosión
do movemento social a raíz do naufraxio
do Prestige ten tamén que ver, inda que
non tanto como outras ‘movidas’ locais
que realmente xeran unha sombra de dúbida sobre o alcalde, por exemplo a farmacia de Adormideiras..
Xorde tamén un xornal de parentela
viguesa –La Opinión– que comeza a sacar
molestas sospeitas sobre os bens patrimoniais do alcalde e da súa familia. La Voz
defende o seu mentor ideolóxico pero a
sospeita instálase xa permanentemente
sobre a cabeza do alcalde como a aureola
dun santo. Inda por riba, “España se rompe” e na Moncloa gobernan os do seu
partido, que pactan cos independentistas,
casan os gais e por se fose pouco cuestionan a chegada de fondos para o porto exterior, a última grande obra prometida polo alcalde, a razón pola que manchou a
honra de Maria Pita ante o Goberno Aznar, a cortina de fume do seu último gran
pelotazo urbanístico. Así que A Coruña xa
non ten que erixirse en referente de españolidade senón de España en si mesma. A
bandeira de España ondea no Orzán grandiosa mentres ao pé do mastro unha parella da policía local vixía pola súa pureza
as 24 horas do día.
Mais Paco xa é caricatura, é un personaxe lamentable que ninguén quere ter
demasiado perto, así que Zapatero o manda para o Vaticano, onde estara sentado á
dereita do Santo Pai. E mentres os coruñeses que sufrimos o paquismo en silencio, os do NON, respiramos por unha vez.
Así que neste descansiño permítanme
enviar dúas mensaxes ao resto dos galegos. Primeira: os coruñeses podemos chegar a molar moito, somos máis simples do
que parecemos, somos máis complexos.
Segundo: Paco é unha figura que xa esmoreceu pero La Voz é o paquismo feito
xornal para consumo nacional. Eu de vós
desconfiaría.♦
CARLOS MEIXIDE é xornalista e escritor.

Discrepancias necesarias e rédito político
A. EIRÉ
Non só é lóxico senón tamén necesario, que as ópticas
socialistas e nacionalistas poidan ser visualizadas pola
cidadanía. Que ambas as formacións políticas compartan goberno non pode anular nin a súa propia idiosincrasia nin o seu programa político e programático. A excepción debería situarse naqueles puntos recollidos expresamente no acordo de goberno.
No pacto de goberno entre BNG e PSdeG-PSOE apóstase por trasladar a Ence da ría de Pontevedra. Non se recolle,
loxicamente, a onde nin como. Aspecto, polo tanto, no que
ambas as formacións políticas poden ter puntos non coincidentes e mesmo discreparen. Diferenzas que poden aparecer

publicamente para información e debate coa sociedade.
O que non é normal nin lóxico, aínda sendo un Goberno de coalición, é que se presente por parte de calquera consellaría (neste caso Industria e Vivenda) un exhaustivo informe para a súa discusión e estudo no Consello da Xunta e, antes de discutilo neste órgano colexiado, sexa descualificado non só por un membro do gabinete (Medio Ambiente) senón polo propio presidente.
Emilio Pérez Touriño xa nos ten afeitos a mimetizar
as súas declaracións públicas coas propostas dos seus
interlocutores, calquera que estes sexan. Sen dúbida pode ser un “exceso de talante”. Nesta ocasión, as decla-

racións descualificando o informe de dous dos seus
conselleiros, antes de ser discutido, prodúcense logo de
conversar cos alcaldes da Arousa.
Estas declaracións, por outra banda sen formular alternativa, do presidente Touriño e do conselleiro Manuel
Vázquez, danan moito máis a credibilidade e conexión
dun Executivo que todas aquelas discusión de posturas
políticas que son propias de cada organización. Atentan
contra o funcionamento dun órgano como o Consello,
cuxas deliberacións son secretas, e proxectan a idea non
só dun grave enfrontamento interno, senón de dous Gobernos atentos, sobre todo, a sacar rédito político.♦
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Catro sectores distintos enfróntanse no PSOE local

Unha bomba a un funcionario
destapa unha crise política en Culleredo
H. VIXANDE
O estoupido dun foguete de feira na casa dun funcionario
municipal de Culleredo causou
efectos con retardo. Se os primeiros danos tiveron lugar ás
catro e media da mañá do luns
ao martes de Entroido, o que
axitou a política local foi a denuncia do traballador, dez días despois, de que podería haber intencionalidade política.

Desaparecido
Edmundo Varela está desaparecido. Segundo o concello, colleu uns días; segundo a persoa
que fai o servizo doméstico na
súa casa na parroquia de Tarrío,
marchou fóra do concello durante máis dunha semana.
As acusacións de Edmundo

A bomba abriu un burato no peche da casa de Edmundo Varela, xefe de Medio Ambiente do concello e militante socialista.

Irregularidades
Aínda que ningunha proba indica
que haxa nada ilegal no concello

de Culleredo, sábese de irregularidades. O propio Consello de
Contas denunciou as contratacións irregulares de persoal municipal –curiosamente Edmundo
Varela forma parte do comité de
persoal do concello e nunca fixo
nada contra estes feitos. No plano
urbanístico, estando aprobado
inicialmente o Plan Xeral, hai
dous meses decidiuse comezar de
novo a súa redacción.
Se algo critica a oposición ao
goberno municipal de Culleredo
é a desidia na planificación urbanística, ademais dunha política
de persoal que cualifica de discutíbel. Ao Plan Xeral deixado de
lado súmase a decisión do Ministerio de Fomento de afectar a medio concello pola chamada Pegada Sonora derivada da construción do sistema de aterraxe do
aeroporto de Alvedro, situado nese concello. A Pegada Sonora
chega cando as expropiacións
pola última ampliación do aeroporto están sen resolver e implica

Edmundo Varela.

PACO VILABARROS

declarar medio termo municipal
terreo industrial no que non se
poden construír vivendas. Aínda
que a decisión de Fomento está
recorrida polo concello, un fallo
adverso deixaría ao alcalde sen
marxe de manobra, aínda que
moi ocupado en resolver crises
políticas internas.
Tormenta política socialista
Un dos factores que xoga neste
conflito ten carácter político e
está relacionado co suposto
abandono de Xulio Sacristán da
actividade pública nas próximas
eleccións e coas tentativas de
colocarse os militantes socialistas. Aquí dáse a circunstancia de
que Edmundo Varela é membro
da Executiva socialista local.
Non se sabe quen colocou o
artefacto explosivo na parede da
casa de Edmundo Varela. Tamén
puido ser alguén ignorante da
polémica interna dos socialistas,
xa que esa noite tamén estoupa-

Xulio Sacristán, alcalde de Culleredo (PSOE).
PACO VILABARROS

Varela en xeral non gustaron en
Culleredo nin aos contrincantes
políticos do alcalde. Purificación Illobre, avogada e secretaria xeral dun partido político local, dixo que “se Varela sabe de
algo irregular, debe denuncialo,
levalo ao fiscal, non debe calar”.
Pola súa banda, o BNG, a
través da súa portavoz Raquel
Jabares, indicou que “Varela
non pode facer ese tipo de insinuacións; se sabe algo, ten que
denuncialo e se non hai nada,
ten que calar”.
Desde logo, se Varela sabe
algo, leva demasiados anos calado. É funcionario municipal
desde hai máis de trinta anos e
pinta moito no concello. En realidade, foi man dereita do alcalde desde o posto de xefe de Servizo de Medio Ambiente.

EL ENTORNO METROPOLITANO

O estoupido dunha bomba de palenque de 200 gramos no peche da
casa de Edmundo Varela non resultou agradábel. Abriuse un pequeno burato na parede e varios
vidros quedaron esnaquizados,
aínda que os maiores danos foron
os padecidos pola familia de Varela, que levou un susto de morte.
Corrían as catro da mañá do
luns para o martes de Entroido,
pero Varela, xefe do Servizo de
Medio Ambiente do Concello,
agardou dez días para facer estoupar unha bomba que causou aínda
máis polémica: na acción contra a
súa casa podía haber intencionalidade política e sinalou a unhas
autoridades locais ás que até días
antes estivera moi vencellado.
O alcalde de Culleredo, Xulio
Sacristán (PSOE) compareceu
acompañado de todo o seu equipo de goberno, da secretaria política do PSOE local e do xefe da
Policía Municipal e reclamoulle
ao funcionario que rectificase as
súas graves insinuacións. Porén,
Sacristán non presentou ningún
tipo de demanda fronte a Edmundo Varela. De todos xeitos, o silencio de Sacristán non ten por
que indicar que teña algo que
ocultar e que prefira non entrar
en polémicas con Varela que ao
final puideran destaparse algún
tipo de irregularidades.
En todo caso, o xefe do Servizo de Medio Ambiente do
concello de Culleredo basicamente acusou de forma velada
ao equipo de goberno de irregularidades urbanísticas pero non
especificou cales. Iso si, ameazou con tirar da manta.
A manta, no concello de Culleredo, debe ser moi grande.
Todos se refiren a ela, uns para
dicir que non existe e Varela para insistir nas supostas irregularidades. En todo caso, en 1983,
cando Xulio Sacristán accedeu
ao poder, en Culleredo había
10.500 habitantes; hoxe son
27.000 os censados. O crecemento urbanístico foi parello.

ron outros foguetes, aínda que as
explosións foron de menor intensidade e a outras horas do día. O
que si fixo foi precipitar o enfrontamento de Varela cos seus
correlixionarios socialistas.
Edmundo Varela non é o único noivo que lle saíu á lista do
PSOE ás municipais. En teoría, o
primeiro posto debería ocupalo o
actual número dous, o concelleiro de Urbanismo, Ricardo Seoane, pero hai máis pretendentes.
Ricardo Seoane di que non sabe
quen será o candidato e que no
seu día tomará a decisión correspondente. O concelleiro socialista e responsábel de Cultura da
Deputación Celestino Poza, di
que non lle interesa o cargo, aínda que sempre mantivo pequenas
diferenzas con Sacristán e hai
quen o sinala como interesado na
alcaldía. El négao.
Ademais de Edmundo Varela, Ricardo Seoane e Celestino
Poza, entre os socialistas hai outra persoa que se postula como
candidato á alcaldía: trátase de
Xosé Ramón Rioboo, que hoxe
está á fronte da chamada Agrupación Progresista. Rioboo foi
concelleiro e marchou do PSOE
acompañado de Purificación
Illobre, que ocupou a concellaría de Facenda nun dos gobernos de Xulio Sacristán.
“Sobre a miña marcha ou continuidade, é o partido quen ten que
decidilo”, sinalou Xulio Sacristán.
O alcalde indicou que “o proceso
abrirase a principios de 2007 porque non podes estar todo o mandato determinando o candidato,
sobre todo cando tes o goberno
porque non funcionaría nada”.♦
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O Pepiño marcha da aldea
AFONSO EIRÉ
Manifesteime eu só. Sen pancartas. Sen
berros. Sen lema nin consignas. Deille
tres voltas a Lucenza ollando para as casas deshabitadas. Os veciños nin se uniron a min nin me apoiaron. Estaban nas
súas cociñas aterecidos polo frío e pola
nova que lles cortara a respiración á
mañanciña coma vento cairón: o Pepiño
vaise, deixa o lugar.
Leva anos liscándose a xente. Cando
saían cara á emigración deplorábanos, sobre todo, a súa familia. No lugar aínda
quedaban moitos. Os que marchan agora
fano para o camposanto. E doer doe, pero
é lei de vida.
Pero o abandono do Pepiño é peor ca
unha morte para os veciños que aínda
quedan na Lucenza. Foxe o futuro e o amparo para uns vellos que pasan a súa vellez o mellor que poden. Porque o Pepiño
é (era) o máis novo do lugar. O que tiña
coche por se a alguén lle viña un apuro ou
unha necesidade. Capaz de arranxar un billa de auga, sacar unha pingueira, atender
un animal, botar unha man en calquera
traballo pesado, sacar e meter as cubas
das adegas, matar os porcos, axudar a mudar un móbel, ter coidado da traída da auga e mesmo dar unha volta polo lugar se

aparece calquera forasteiro, pois, cando
O que non ten é terras de labranza
non hai poder, hai medo. Vaise acurrando pois, coma outros moitos emprendedores,
cos anos, silandeiro e atafegado.
foise adaptando ao que lle ían ditando as
Pero co Pepiño desaparece, sobre to- consignas gobernamentais, xa fose por
do, a ledicia. Quen se meterá agora co mor da Extensión Agraria ou por unha poManolo de Matías, ou co Modesto. Quen lítica de feitos consumados. Coma moitos
argallará andrómenas, petará nas portas, outros, mercou vacas de boa xenética portocará aos timbres,
que as que tiña seica
chamará para ir votar
daban leite con pouca
un vaso á adega e prograxa. Agora penalíon cada labrego
bar o viño... Quen
zano, precisamente,
cantará todo o día.
que o leite ten
que abandona a aldea, por
Non se marcha
moita. É só un exempor marcharse. Non
plo
dos
moitos que se
sofre o ecosistema
ten outro remedio.
poderían pór.
Até se podería dicir construído durante séculos
Aínda podía resisque o botan. Vinte vatir, pero este ano a fide
ti
a
ti
coa
natureza”
cas ben mantidas e tella, a Nena, así a corras para dobrar en
ñecen todos no lugar,
número non lle cheentrou na universidagan para vivir ao xeide, e a explotación
to. Leva anos botando
non dá para tanto. Así
contas. E ten corte moderna, silos, muxi- que o Pepiño decide marchar, traballar
dora, tangue de frío, tractor e demais ma- nunha fábrica e pular porque o futuro da
quinaria. O título de capataz agrícola e filla sexa mellor. Dura decisión!
prados en largantío en só catro eidos, que
Á miña manifestación tampouco viñepara iso se fixo hai poucos anos a concen- ron os ecoloxistas.
tración parcelaría. A vila de Chantada tan
Se cadra non saben que, coa marcha
só a catro quilómetros pola estrada.
do Pepiño, as troitas xa non subirán máis

‘C

polo regato de Riopedroso, nin polo de
Portemide, até o Faro, por que ninguén
vai limpar a presa do prado da Lavandeira que se irá atuando, pouco a pouco desaparecendo o curso nas xunqueiras dun
prado que se converterá nun lameiro enchoupado. A onde irán parar as dúas parellas de londras que aínda xogan nos seu
gabiotos?
E o prado das Batocas, agora saneado,
volverá ao seu ser: inzarán as feas e os
ameneiros co lidro barrento comendo na
herba. E a Regueira encherase de novo de
toxos e xestas. E caerán os valados en mil
portelos sen que haxa quen os levante. O
souto das Corticelas farase devesa de bichos. E as silvas, toxos e xestas faranse
coas novas pistas... Pois cando un agricultor abandona o campo sofre todo o ecosistema creado en séculos de traballo de ti a
ti coa natureza.
Alguén, nun despacho, dirá: “un menos”. O Pepiño pasa a engrosar a lista da
“modernidade”. A ser un número máis deses miles de labregos que se ven na obriga de abandonar cada ano o campo.
Eu manifestándome só, mesmo polos
que xa non lles queda alento para berrar: que
se nos acaba o mundo! O noso mundo!♦

Barcazas, pateiras e caiucos
MIGUEL BARROS
Hoxe é tan acuciante o problema da inmigración que resulta case imposíbel evitar que a reflexión nos arrastre
tras dos avatares, sufrimentos e angurias que padecen os
protagonistas dos movementos migratorios o longo da
Historia. Tal vez máis dramático neste intre porque o estamos a vivir en toda a súa intensidade.
En Galicia non podemos afectar serena ponderación
ante esta fenómeno. Non podemos actuar coa frialdade
dos estudiosos, porque a nosa emigración foi, coa irlandesa e a italiana, a máis intensa de Europa, o cal quer dicir que foi tamén a máis dramática. No primeiro tercio do
s. XX a taxa de emigración en Galicia ascendía ao vinte
por mil e Manuel Veiga infórmanos no seu libro “O pacto galego na construción de España” que a poboación galega pasou de representar no s. XVIII o quince por cen da
española, a ser tan só do oito por cen no s. XX, efecto debido á sangría migratoria. Compre ter presente que máis
de cincocentos mil mozos galegos tomaron os camiños do
mundo. A nosa emigración, según o autor citado, acadou
porcentaxes do corenta por cen e aínda do setenta por cen
do total de españois que embarcaban para América.
Daquela vinculábase miseria e superpoboación. Pretendíase explicar que insuficiencia dos recursos en Galicia debíase á fertilidade das mulleres galegas. A carestía
era unha consecuencia da presión demográfica. Emboscados nesta argumentación os poderes públicos consideraban a sangría migratoria como solución acaída para
equilibrar consumo e produción, e deste xeito adiaban as

reformas precisas para aliviar a miseria da poboación.
Nós estamos, pois, ben autorizados para reflexionar e
opinar sobre os problemas do extrañamento. Os arquivos
fotográficos, os caixóns dos chineros de milleiros de casas galegas, os nomes de moitos de nós, lembran rostros
e nomes doutros moitos que non volveron.
As condicións desas travesías foron dende o comezo
mesmo do proceso temíbeis e dolorosas: “Viñan ateigados
en buques de vela facendo por conseguinte unha viaxe
longa e penosa. Os primeiros casos de febre tifoidea que
empezaron a sentirse no país, de carácter alarmante, datan
da chegada desas barcazas ás nosas praias”. Así describía
a realidade un deputado no congreso arxentino cando se
debateu a lei de colonización e inmigración de outubro de
1876. A lembranza acude para acrecentar a sensibilidade
da opinión pública galega na comprensión para aqueles
que, fuxindo do drama da miseria, arriscan a súa vida na
percura da esperanza. Somos os galegos voces autorizadas no tema da emigración, porque as mafias tamén existían daquela. Entre 1850 e 1914, considerado o primeiro
período da emigración galega, dinos Ricardo Palmás:
“comezan a actuar os axentes de emigración oficiais e
particulares –ganchos-, que someten o futuro emigrante a
toda clase de enganos e abusos (citado por Veiga p.53).
A financiación das pasaxes a interés usurario aflorou
beneficios que deron lugar a un excedente financeiro que,
no ano 1921, levaba a algún publicista a propoñer a creación duna flota mercante galega, baseándose no feito de

que en Galicia saían por ano unha media de corenta mil
emigrantes e retornaban arredor dos doce mil, xa que logo, o negocio era de sesenta mil pasaxes anuais aproximadamente. Tendo en conta, según o articulista, que a
cantidade de diñero implicada nas transaccións non andaba por embaixo dos trinta millóns de pesetas da época,
armar unha flota parecía un bo negocio.
A emigración era riqueza para os países receptores
porque precisaban man de obra, en consecuencia estimulárona. Pero para Galicia aquelas remesas, que deberan
facilitar a capitalización do sector industrial así como a
modernización do sector primario, non acadaron esta finalidade tan doada. Pola contra, serviron para financiar,
a traveso dos circuitos bancarios, o desenvolvemento nos
espazos industriais máis fértiles en iniciativas e, sobor de
todo, mellor abeirados á purpura do poder.
Concordamos con Manuel Veiga en que o fracaso da
modernzación de Galicia é principal resultado da insuficiencia do peso político do noso país nos sucesivos gobernos do Estado. A pesares de que entre o 1875 e o 1923
en vinte ocasións o ministro de facenda foi galego, a pesares deso, dicimos, Galicia quedou á marxe do pacto triangular entre o sector cerealista castelán-andaluz, a siderurxia vasca e o textil catalán. O pacto que en grande medida
determinou a política española, perxudicou claramente os
intereses galegos. Esta lección do inmediato pasado quere
ser lembrada para tela ben en conta nas accións políticas
coas que estamos iniciando o próximo futuro.♦

Manuel Lugrís Freire
Colección Esencias

Retorna Lugrís en ano de Lugrís Freire.
E volta de man dunha intensa e axil biografía escrita de Henrique Rabuñal,
o compromiso literario e galeguista dun autor que mantivo
unha deliberada aposta por trascender coa súa poesía, teatro e prosa entre as
clases populares a fin de sentar bases normalizadoras para o idioma.

A NOSA TERRA
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Alberto Fernández Mezquita, segundo pola dereita; o seu amigo Simon Alberto Consalvi é o segundo pola esquerda, na embaixada venezuelana en Belgrado. Á dereita, residencia oficial de Gabriela Mistral en Lisboa en setembro de 2005; no mes de novembro colocouse unha placa.
Fotos de XURXO MARTÍNEZ CRESPO

O consulado da liberdade: Lisboa, 1936
XURXO MARTÍNEZ CRESPO
Contaba Silvio Santiago, na súa
autobiográfica O silencio redimido, que estivera moito tempo
agochado, xunto a ducias de galegos nas vilas portuguesas da raia.

O histórico dereito a refuxio
diplomático das legacións latinoamericanas deuse tanto no Madrid republicano, onde moitos seguidores da insurrección estiveran durante toda a guerra refuxia-

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

dos, coma no Portugal salazarista
durante e despois da guerra civil.
Esta é a pequena crónica dun
refuxiado galego, Alberto Fernández Martínez, “Mezquita”,
ademais da cónsul chilena en

Lisboa a premio Nobel de Literatura (1945) Gabriela Mistral.
En 1932 Gabriela Mistral é
nomeada cónsul de Chile en Nápoles, cidade na que non poderá
traballar debido ao arresto domiciliario ao que está suxeita en
Roma polo goberno de Benito
Mussolini. É nomeada cónsul en
Madrid en 1933. É precisamente
neste posto consular onde manterá unha agria polémica cos políticos españois republicanos a
través dunha carta particular na
que fala da opresión de Castela
ás outras nacións sen Estado que
formaban parte do Estado español republicano. É declarada
persona non grata e convidada a
abandonar a República española.
O seu posto será ocupado por
Pablo Neruda.
En 1935 toma posesión como
cónsul de Chile en Lisboa. O
golpe de Estado do 18 de xullo
de 1936 sorprende a Gabriela en
Lisboa, desde onde intenta axudar os seus amigos intelectuais e
políticos españois republicanos.
Precisamente, por solicitude de
varios intelectuais, entre eles Miguel de Unamuno e Ramiro de
Maeztu, o goberno chileno, o 4
de setembro de 1935, declara a
Mistral diplomática vitalicia.
Os seus dous anos en Madrid
fixeron que Gabriela Mistral
mantivera unha estreita relación
con políticos de esquerda e artistas, da man do xa daquela cónsul
en Barcelona e dende febreiro de
1935 en Madrid, Pablo Neruda.
Gabriela loitará dende todos
os seus postos diplomáticos para
defender a legalidade republicana. Os froitos da venda do seu
poemario editado por Sur en
Buenos Aires, Tala (1938), foron
destinados a institucións catalás
que albergaban nenos refuxiados
durante a guerra.
Neruda adoitaba manter faladoiros nos cafés La Granja del
Henar e no Café de las Flores co
cónsul de Uruguai en Madrid,
Eduardo Dieste, e con outros
moitos galegos entre eles o propio Alberto Fernández “Mezquita”, que era o mozo da pintora
viveirense Maruxa Mallo. Alí estaban os irmáns Granell, Mario e
Eugenio, Lorenzo Varela, Otero
Espasandín e moitos outros gale-

gos que participaban na revista
P.A.N. editada en Madrid.
O golpe de Estado do 18 de
xullo de 1936 sorprende a Mistral
como cónsul a Lisboa e a Maruxa
Mallo e a Mezquita nas Misións
Pedagóxicas en Ourense.
Maruxa e Mezquita logran
traspasar a raia portuguesa debido a que Maruxa é filla dun policía de fronteiras. A fuxida determina o remate da relación entre
os dous. Maruxa embarca cara a
Buenos Aires e Mezquita procurara acubillo na casa-consulado da súa amiga Gabriela Mistral, na rúa Ramalho Ortigão número 11. A poucos metros do
consulado chileno está o parque
Eduardo VII e o monumento ao
marqués de Pombal; Mezquita
agardará pola sorte dunha documentación e dun barco que lle
permita fuxir de Portugal.
Intenta, sen éxito, ir a Venezuela pola relación de amizade
dos tres veráns (1933-1935) que
pasara xunto ao futuro presidente e escritor venezuelano, Rómulo Gallegos Freire, en Beluso.
Pero naquel momento o presidente Eleazar López Contreras
declarara anticonstitucional calquera actividade política de esquerdas ou revolucionaria.
Mezquita, sindicalista ferroviario, membro do POUM e buscado polos fascistas, non era o
mellor candidato para recibir asilo en 1936 en Venezuela.
Poucas semanas despois, nun
dos seus paseos polo Parque
Eduardo VII, a temíbel policía
de Salazar, a PIDE, secuestra a
Mezquita que fora vixiado e controlado sen que el mesmo se decatase. Entregado ás autoridades
franquistas, a decisiva intervención da diplomacia uruguaia por
medio do embaixador Carlos
Gurméndez e a intervención do
seu curmán, o xornalista Augusto Assía, fixo que Mezquita salvase a vida.
Mezquita, Xosé Velo e tantos
outros galegos atoparán unha porta aberta ao exilio a partir da presidencia de Rómulo Gallegos en
Venezuela en 1948 a través do
consulado venezuelano en Lisboa. Mezquita chegará, mesmo, a
ser o seu secretario persoal, pero
iso é materia para outra historia.♦
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Reportaxe Gráfica: P. CONDE

En Esteiro (Muros) fan gardas de 24 horas a pé da factoría

Traballadores de Calvo impiden que a empresa
traslade a maquinaria a Marrocos e ao Salvador
PERFECTO CONDE
Levan un mes vixiando as portas da fábrica de conservas que
ten o grupo Calvo na localidade
coruñesa de Esteiro, preto de
Muros. Son, sobre todo, mulleres. E non están dispostas a que
saia unha soa peza antes de que
se garanta o seu futuro laboral.
Ás catro da tarde, o martes pasado, en Esteiro-Muros (A Coruña), picaba o sol como se fora lume. Un grupo de sete traballadoras da fábrica que ten neste lugar Conservas Calvo prolongaban a vixía permanente que gardan dende o 11 de febreiro para
que a empresa non remate de
desmantelar a maquinaria que
quere transportar a Marrocos e
ao Salvador coa finalidade de
aproveitar a man de obra máis
barata que hai nestes países.
Chega un enorme camión de
cinco eixos e Mena Santiago, unha das dúas delegadas que ten
Comisións Obreiras na fábrica,
acompañada por outra traballadora, diríxense ao camioneiro.”–Que leva na caixa?. –Estuches de cartón [embalaxe cos
que se enfundan as caixas metálicas das conservas]. –Non debe
ser certo porque as rodas dun
dos eixes van sen tocar no chan.
–E que só levo media carga. Se
queredes, abro as portas. –Pois
ábraas”. O camioneiro apéase e
abre a porta traseira. Efectivamente, son estuches a carga que
leva. Déixano entrar na fábrica
sen dificultade. E así, día e noite,
dende hai xa un mes.
Conservas Calvo explota esta
fábrica dende xullo de 1986. Chegou a empregar case 600 persoas
na elaboración de conservas de
atún, sardiña e mexillón principalmente, destinadas non só ao
consumo español senón tamén
europeo. A súa liña de envases de
vidro, por exemplo, extendeuse
no mercado italiano coas marcas
Nostromo, Ondina e Rizoli, con
productos elaborados en Esteiro.
Hai preto de dous anos, Calvo trasladou a Marrocos a ma-

quinaria de limpeza do atún que
tiña aquí, e o 15 de decembro de
2005 anuncioulles aos traballadores que ía retirar tamén a liña
de ensaladas (conservas de atún
con vexetais) e levalas a Carballo para dar ocupación aos traballadores fixos que ten alí a empresa. O único delegado que ten
a CIG na fábrica de Esteiro, Xosé Freire Olveira, puido comprobar quince días máis tarde que as
máquinas seguían no seu sitio,
pero o 9 de xaneiro xa non quedaba nada delas. Para que a preocupación fose a máis, abondou
que lles dixeran aos traballadores que a liña de vidro ían retirala na Semana Santa deste ano.
Por outra parte, dende mediados de xaneiro e durante todo o
mes de febreiro, a fábrica traballou a toda mecha en dous turnos
para aproveitar a campaña do
mexillón, pero nos primeiros días da segunda quincena de febreiro desmontou a liña de tubo
e mandou 60 traballadores eventuais para as súas casas e recolocou algúns durante unha fin de
semana. Á volta das Navidades
pasadas, a preocupación extendeuse entre o cadro de persoal.
Deslocación a Salvador e
Marrocos
Dende hai sete anos, a represen-

tación sindical maioritaria da fábrica está nas mans da Unión Xeral de Traballadores (UGT), que
ten 7 delegados no comité de empresa, dous Comisións Obreiras
(CC-OO) e un a Confederación
Intersindical Galega (CIG). Os
representantes do sindicato socialista negáronse a facer unha
asamblea na que se tratase a situación, e os de CC-OO e a CIG
reclamaron unha reunión do comité. Aínda así, a UXT tardou
tres semanas en consentir que se
celebrara esta xuntanza. Segundo
os seus representantes na fábrica,
o importante era falar coa empresa e non outra cousa. Cando por
fin se reuníu o comité, un dos
máis cualificados representantes
uxetistas, Diego Caamaño Alborés, nin sequera fixo acto de presenza e non ocultou a súa opinión
de que non había nada que falar.
Sobre o 10 de febreiro, na
fábrica de Calvo en Carballo
ocorreu tres cuartos do mesmo.
Desmontaron parte da maquinaria para trasladadala a Ecuador e só quedou o cadro de persoal fixo traballando. En Esteiro, finalmente, o 11 de febreiro,
tivo lugar unha asamblea á que
asitiron preto de 90 traballadoras e traballadores que acordaron evitar que a empresa desmantele a fábrica de Esteiro.
Dende entón, cada día e cada

noite, turnos de traballadores
vixían na porta da fábrica para
que non se retire a maquinaria
que Calvo quere levar a Ecuador e a Marrocos.
O 17 de febreiro, a alcadesa
de Muros, a socialista Caridade
Gómez, recibiu os que se opoñen
ao traslado da maquinaria e prometeulles axuda. De feito, mandolulles inmediatamente un contedor para que se refuxien e garden as cousas cando fan turnos
na porta da fábrica. Ese mesmo
día, un concelleiro nacionalista
de Muros e a deputada Ana Pontón tamén falaron con eles en Esteiro. Foi cando souberon que a
empresa tiña todo preparado para proceder novamente ao traslado de maquinaria. As posturas
remataron concretándose aínda
máis. “Non deixaremos de controlar a porta da fábrica até que
se nos garantan os postos de traballo”, determinaron.
A todo isto, os traballadores
saben ben que está a piques de
rematar a campaña do mexillón,
que pronto estará desovando, e
sospeitan que a situación pode
empeorar daquela. “Sen atún,
sen sardiña e sen mexillón poden quedar quince días de traballo coa xarda e co chipirón. E
despois?”, pregúntanse. A empresa di que, cos custos do petróleo, os aranceis e a man de

obra cara non lle é rentábel traer
atún para ser tratado en Esteiro e
prefire procesalo na fábrica que
abríu en Salvador. Por outra
banda, a principal ocupación estaba en limpar o peixe e iso xa
case nesta locvalidade do concello de Muros.
Na rodeada, case todos teñen
claro que a crise da fábrica de
Clavo en Esteiro só pode ocasionar danos. Dende Noia a Carnota, é a única industria que hai. O
motor económico deste lado da
ría. “Se isto pecha –dixéronnos
as traballadoras que gardan a
porta da fábrica–, o albanel non
vai ter ladrillos que colocar porque a xente non ha ter cartos para pagarlle a obra. E os concesionarios a quen lle van vender os
coches?”. Sabedores de todo isto,
a maior parte dos veciños xa fan
piña cos traballadores de Calvo.
O 2 de marzo, chegou un camión
sospeitoso e alguén fixo soar as
campás da igrexa parroquial. Inmediatamente, máis de 500 persoas reuníronse na porta da fábrica para controlar a situación. Unha representación do cadro de
persoal tamén foi recibida o martes polo conslleiro de Imnovación e Industria da Xunta, Fernando Blanco, que lles prometeu
falar coa empresa para que non
se leve a cabo o defintivo desmantelamento da fábrica.♦

A UGT na picota
Segundo nos informaron traballadoras e traballadores de Conservas Calvo en Esteiro, debidamente identificados por A Nosa
Terra, nos últimos sete anos a
política sindical que leovu a cabo
localmente a UGT, en connivencia coa dirección da planta conserveira, situouse lonxe da máis
elemental ortodoxia laboral. Varias ducias de traballadoras, de
paso que lles permitiron asinar

contratos laborais de diversa natureza –fixos, fixos discontinuos,
eventuais, etc.–, en dependencias
da propia empresa e case sempre
diante dalgún responsábel da fábrica, foron convidados a asinar
tamén a súa soilicitude de ingreso no citado sindicato de inspiración socialista.
Temos datos moi concretos
–nomes e circunstancias dos intervintes tanto por parte do sin-

dicato como da empresa– que
indican que varios dirixentes
locais da UGT induciron esta
forma de sindicación dicindo
que “se firmas o ingreso na
UGT, accedes a algún tipo de
contrato na conserveira”. Tanto
a representante de Comisións
Obreiras, María Filomena Santiago Domínguez, como o da
CIG, Xosé Freire Olveira, din
que coñecen moitos casos como

os que estamos a explicar e que,
algún deles, ocorreron mesmo
entre os seus familiares.
Diante da gravidade desta
denuncia, A Nosa Terra quixo
coñecer a opinión dos representantes locais da UGT e falou
con Diego Camaño Alborés,
que negou rotundamente estes
supostos feitos. “Como íamos
nós prometer e logo cumprir tal
cousa? Iso é falso”, dixo.♦

Cuevas e os
empresarios españois
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Celebración do 10 de marzo en Vigo.

Castillo / AGN

O 2005 foi un dos anos
con maior conflitividade dos últimos tempos

A precariedade, responsábel
da sinistralidade laboral,
tema central do 10 de marzo
RUBÉN VALVERDE
Co gallo do dez de marzo, día da Clase Obreira Galega, as centrais sindicais CIG, CUT e CC OO prepararon mobilizacións
centradas na sinistralidade laboral, aínda que tamén estivo presente a reivindicación de acabar coa precariedade, que é un dos
factores que provocan máis accidentes no traballo. A conflitividade laboral estivo presente tamén nas manifestacións, xa que foi
un dos anos con máis mobilizacións nos últimos tempos. A CIG
reclamou solventar a situación das ambulancias e advirte de que
pode haber mobilizacións en maio de non chegarse a un acordo
na negociación do convenio do metal da provincia de Pontevedra.
As concentracións máis salientábeis do dez de marzo protagonizounas a CIG, que se manifestou
nas sete cidades galegas baixo o
lema Sinistralidade laboral, responsabilidade laboral. Deste
xeito, a central nacionalista quixo lembrar que en Galicia rexístranse máis de 50.000 accidentes
ao ano, e triplicamos a media europea en mortes por accidente,
malia non ser unha das potencias
industrializadas do continente.
A precariedade laboral foi
outro dos temas máis utilizados
nas mobilizacións. Galicia posúe
unha taxa de precariedade laboral do 37,5% e só un de cada dez
novos contratos son indefinidos.
A CIG denunciou a actitude da
patronal que “lonxe de pular por
unha maior estabilidade laboral,
de xeito continuado, mesa de ne-

gociación tras mesa de negociación ten como pretensión única a flexibilización e precarización do mercado de traballo”,
explicou o secretario comarcal
de Compostela, Anxo Noceda.
Precisamente esa inestabilidade laboral e o inmobilismo dos
empresarios levou a que o 2005
fose un dos anos con maior conflitividade laboral nos últimos
tempos. “Hai un in crescendo de
mobilizacións polas dificultades
cada vez maiores que temos para
asinar convenios colectivos.
Queremos acabar coa precariedade e mellorar os salarios, pero os
empresarios non están polo labor.
De feito, foi tal a conflitividade
que mesmo afectou a convenios
estatais, algo que é excepcional”,
sinalou o secretario xeral de Negociación Colectiva.♦

Principais conflitos no 05
Convenio estatal de telemarketing. Seis días de folga. Asinou

finalmente o convenio CC OO e
UGT coa CIG en contra
Convenio estatal de Seguridade.

Non houbo folga pero houbo
concentración en Compostela
cos traballadores. Ao final houbo
acordo coa sinatura de CC OO e
UGT e a CIG en contra

portancia, pois afecta a 20.000
traballadores.
“Queremos acabar coa precariedade no sector. Hai persoas
que levan dez anos na mesma
empresa e seguen sendo eventuais. Tamén é fundamental que
non se rebaixen as nosas pretensións salariais e non estamos dispostos a transixir na flexibilida-

‘O entramado

Un
día de folga en todo o Estado.
Asinouse con UGT e CC OO a
favor e sen o acordo da CIG.
Convenio de Artes Gráficas.

72
días de folga na Mancomunidade
da Limia que rematou cun acordo final negociado pola CIG.
Convenio de Lixo da Limia.

Transportes Arriva. 26 días de fol-

ga. Foi unha folga contra o despedimento de tres traballadores que
finalmente foron readmitidos.
Convenio de Ambulancias. Levan 17 días en folga e seguen sen
acordo. Hai unha mediación esta
semana pero non hai perspectivas de acordo polo momento.♦

O Convenio do Metal en Pontevedra podería
conducir a mobilizacións en maio
A sinatura do convenio provincial do metal en Pontevedra pode ser motivo dun novo episodio de conflitividade laboral. A
CIG xa amosou a súa convicción de non rebaixar as súas
pretensións de mellora dos salarios, redución da temporalidade
e regulación das horas de traballo. O convenio é de vital im-

As declaracións de J.Mª Cuevas sobre certas organizacións
empresariais catalanas e vascas revela a gravedade do conflito territorial en España pois, até agora, os principais axentes
sociais (sindicatos de traballadores e patronal estatal) tiveran
coidado de non entrar nesa liorta dun xeito tan burdo e despectivo como o feito por Cuevas. Certamente, as organizacións sindicais (CC OO ou UXT) tamén teñen diverxencias
internas sobre a problemática autonómica pero, en xeral, tenden a adaptarse aos cambios institucionais mantendo opinións
diferentes pero con educación e mesura.
A CEOE é a organización que representa os empresarios españois dende a Asemblea Constituínte do 22 de setembro de
1977, resultando elexido presidente Carlos Ferrer Salat, pertencente a Fomento do Traballo Nacional, a máis antiga organización patronal española radicada en Catalunya. A morte de Ferrer
Salat en 1984 significou o ascenso de J.Mª Cuevas á presidencia da CEOE e aí segue 22 anos despois, reelexido co 91,9% dos
votos favorábeis, o 16 de febreiro de 2006. O intento de Joan
Rosell de disputarlle a presidencia estrelouse contra o sistema
de votación instaurado por un regulamento interno deseñado
para a perpetuación no poder dunha cúpula dirixente que responde máis ao comportamento dunha organización burocrática
convencional que a un ente empresarial dinámico orientado á
competencia nun contexto de economía globalizada. Os propios
datos da CEOE descríbena como un organismo que emprega a
máis de 12.000 persoas, cun orzamento de 1.000 millóns de euros e que representa a 2.700 organizacións de base e 208 organizacións territoriais e sectoriais en España. Non cabe dubidar
do grao de representatividade da CEOE entre os empresarios españois pois nela están incluídas as principais organizacións sectoriais (ASAJA) e da pequena e mediana empresa (CEPYME)
configurándose como organización case única do empresariado
español. Existen, en Catalunya e País Vasco organizacións territoriais moi importantes no empresariado local pero no conxunto do Estado non existe a riqueza e diversidade organizativa que
se produce á hora de representar os intereses dos traballadores.
As declaracións de Cuevas deben entenderse no contexto
dun enfrontamento territorial azuzado polo Partido Popular
que fai do antinacionalismo punto central do debate político
continuando con estratexias de oposición xa practicadas en
épocas anteriores á Guerra Civil pero que son novedosas no
recente período democrático. Até agora, era lóxico que a CEOE se pronunciara sobre medidas de política económica do
goberno de turno, evolución dos prezos, problemas da competencia, competitividade das empresas, reivindicacións salariais ou a actitude dos sindicatos nas mesas de negociación
colectiva pero esta diferenciación explícita entre empresarios
atendendo a súa orixe territorial semella unha extralimitación
das funcións de representación dos intereses das empresas.

de horaria. Os empresarios queren que os horarios dependan de
múltiplos factores e que haxa días que se traballan máis ca outros. Para nós os horarios deben
estar fixados e claramente definidos”, asegura Antolín Alcántara. De non chegarse a un acordo
podería desembocar en mobilizacións no mes de maio.♦

José Mª Cuevas.

políticoempresarial
madrileño empeza
a ver ameazado o
poder acumulado
en tempos de
Aznar e reacciona
con desacougo e
violencia verbal
contra os
competidores”

Unha explicación deste modo de proceder quizáis proveña
das características dun empresariado cada vez máis diverso e
cun nivel de integración diferente na economía globalizada. Tamén, a proximidade ao poder político da élite empresarial potenciada ao abeiro das políticas de privatización dos oito anos de
Goberno Aznar poida explicar a belixerancia contra o modelo
da España plural que, no referente á política empresarial, se
apoia naqueles grupos anteriormente excluídos. Dalgún xeito, o
entramado político- empresarial radicado en torno a Madrid empeza a ver ameazado o poder acumulado en tempos de Aznar e
reacciona con desacougo e violencia verbal contra os competidores. Tal vez, no medio prazo, os intereses das empresas españolas deban irse aproximando ao modelo dos traballadores incorporando a diferenciación ideolóxica e organizativa.♦

Romance do 11-M
A. EIRÉ
O PP está a atacar o Estado de
dereito como nunca o fixo ningunha forza antisistema.
Cuestiona a actuación do goberno estatal, do Parlamento,
da xustiza, dos servizos secretos, da Garda Civil e da policía. Tamén dalgúns medios de
comunicación. Todo o problema está na “mochila azul”, na
que cabe toda a súa política.
Se tivera espazo e tempo, escribiría unha novela sobre o 11-M
ou, mellor, sobre o 14-M.
Tería dúas tramas. Por unha
banda a que o PP denuncia como
a dos socialistas, policías e xornalistas de Prisa. Pola outra, a que
puxeron en marcha os populares
logo de perder as eleccións o 14M e que aínda continúa puxante.
Pero non hai tempo nin espazo.
Así que tratarei de resumirlles o argumento principal: “A ETA atopábase nun estado de debilidade inédita. Tiñámolos contra as cordas”.
Así que instruíu e pagou os radicais islamistas para que executasen
o 11-M. Son palabras de José María Aznar o 8 de marzo pasado.
O que anda procurando o PP
desde os atentados de Madrid é
unha copia ou un indicio concluínte, para esta súa tese. Por iso
afirmou Mariano Raxoi, tamén a
pasada semana, que no sumario
non se “atoparon respostas aos
grandes enigmas formulados”.
Certamente, nos dous centos
de tomos do sumario instruído
polo xuíz Juan del Olmo non
existe proba algunha de que a

ETA, segundo se emperrenchou
en afirmar o PP desde un primeiro momento para gañar de longo
as eleccións, fose a autora material do atentado. Agora andan á
procura da autoría intelectual.

exclamaron: acabamos de perder
as eleccións!
Por que o PP, contrariamente

ao que afirman, non gañarían as
eleccións antes do 11-M. Así o
afirman múltiplas enquisas.

GONZALO

A mochila azul
O fío condutor da novela sería unha “mochila azul”, que, finalmente,
se sabería que era unha simple bolsa, que nada ten que ver con aquela
canción de Pedrito Fernández.
Por que Aznar, o heroe do PP
na trama do romance, teima en
converter esta “mochila” no verdadeiro símbolo?
Sinxelo, querido lector. O
protagonista, Aznar, deixa moi
claro ao longo da trama, cun espazo temporal de dous anos, que
se esa bolsa non tivese aparecido
na escena antes do 14-M, o PP tiña gañadas as eleccións.
A bolsa é a clave verdadeira
da historia para o PP. Foi o elemento esencial para a investigación policial. Se os Tédax procedesen a súa explosión, como sucedeu con outras bolsas similares, non se podería chegar aos autores materiais do atentado. Foi a
bolsa a que levou ao locutorio de
rúa Tribulete, (nome sonoro de
historieta) e que permitiu as deferentes detencións posteriores.
Foi a bolsa, azul, en suma, a
que posibilitou, antes do 14-M,
desmontar a lideira do PP de que
o atentado fose obra da ETA.
Cando se soubo que non era así,
foron moitos os dirixentes do PP,
en plena manifestación, os que

Contrapoñéndose ao discurso de Aznar, un segundo personaxe, que podería ser Alfredo
Pérez Rubalcaba, realizaría un
discurso no que tentaría demostrar que, para derrotar o PP, o
PSOE non necesitaba do 11-M,
pois diversas enquisas dábanlles
un empate técnico. Que finalmente o que perdeu o PP non foi
o atentado en si, senón o xeito
de xestionalo, a mentira.
Tamén se podería preguntar
Rubalcaba na novela desde cando unha organización terrorista
paga e alenta uns atentados que
non se atreve a reivindicar. Unha
práctica contraria esta ás máis
elementais regras de calquera organización terrorista.
Pero Aznar e os personaxes
que se moven na súa órbita teñen
unha explicación: A ETA estaba
acurralada, por iso precisaba un
novo goberno para pactar. Os socialistas pactaron coa ETA os atentados para chegar ao goberno a
cambio dun acordo político. Valéronse dos servizos secretos e policiais que aínda manexaban de cando os GAL. Como a reforma dos
estatutos e os acordos de paz son
froito dese atentado e do seu pacto
anterior, o PP oponse frontalmente
a esa política do goberno.
Ao final da trama novelesca, o
gran problema para o protagonista
Aznar foi que apareceu a bolsa
azul. Por iso hai que inventar que
é unha proba falsa. Aznar sae da
escena e aparece Mariano Raxoi,
que segue metido na bolsa.
Toda a política do PP nestes
dous anos cabe nesta “mochila”.♦

Bilbao
Vai para ano e medio que Batasuna presentara no Velódromo
de Anoeta a súa proposta “Agora o pobo, agora a paz” na que
se comprometía a sacar o conflicto das rúas para levalo a unha mesa de negociación. Un
texto no que se propoñía como
método para superar a etapa de
violencia en Euskadi o de dúas
mesas de diálogo: unha entre o
Goberno español e máis ETA, e
a outra entre o conxunto dos
partidos políticos vascos. O
acordo que saíse de aí debería
ser ratificado polas dúas sensibilidades nacionais que conviven en Euskadi: nacionalistas
vascos e nacionalistas españois.
Esa proposta supuxo un punto
que inflexión que, vencellado
aos pasos que deu Zapatero
desde a Moncloa (concurrencia
de EHAK ás eleccións vascas,
resolución do Congreso dos
Deputados na que se autorizaba
ao goberno a abrir un diálogo
coa ETA se a organización deixaba as armas, cambio nas relacións co PNV e o goberno vasco), abría a posibilidade real a
un tempo de distensión que
abrise as portas da paz dunha
vez e para sempre.
Durante estes catorce meses
aconteceron moitas cousas: a
política de bloques rachou definitivamente en Euskadi, desapareceron as inercias de Lizarra

Por que se atrasa o ansiado
proceso?
DANI ÁLVAREZ

O cálculo a curto prazo das partes implicadas conleva que o agardado anuncio de ETA se estea retrasando.
e do Pacto antiterrorista e o PP
ficou só na contra a calquera
proceso de paz. As mostras de
agarimo entre os socialistas e a
esquerda abertzale multiplicáronse, e o Estatut de Catalunya
serviu para desviar a atención
temporalmente da sempre fervendo pota política vasca. Tal é
así que todo o país ten xa interiorizado que a esquerda abertzale adoptou a decisión firme
de abandonar a violencia para
facer política, e só falta que esa
decisión se materialice e se faga
pública. Precisamente iso fai
desta a mellor oportunidade da
historia para a paz e tamén fai
que a mirada miope a curto prazo poida desbaratala.
Todos saben que para Zapatero unha tregua da ETA significaría o asentamento no poder
para varios anos, e unha tran-

quilidade como a que ningún
presidente do goberno español
tivo até o de agora. Mais semella que ninguén repara en que
esa é tamén a carta coa que xoga a ETA: se á organización lle
queda unha bala na recámara
esa non é outra que o alto ao
fogo. Así que as partes gardan
as súas cartas (en singular neste caso): na Moncloa tentan tirar réditos desta oportunidade
para repuntar nos inquéritos, e
na clandestinidade agardan o
mellor momento para facer a
declaración, de tal maneira que
poidan chegar á negociación
con forza.
E mentres as partes contemporizan, seguen aparecendo
elementos que tratan de interromper o proceso, xogando
ben contra del, xogando ben de
xeito individual e alleos ás ex-

pectativas. É o caso do xuíz
Fernando Grande-Marlaska, de
quen temos que voltar a falar
debido á súa fixación con Arnaldo Otegi. Para a hora de escribir este artigo, aínda non se
sabe se o voceiro de Batasuna
irá ou non a prisión. Está citado
na Audiencia Nacional como
“indutor” dos actos violentos
acontecidos durante o día de
folga e mobilización que a esquerda abertzale convocara para denunciar a dispersión dos
presos e a morte de dous deles
hai dúas semanas (hai algúns
medios que cualificaron esa
folga de “ilegal” porque Otegi
chamou a secundala; para os
cans de palleiro mediáticos do
PP agora até as folgas son ilegais).
Otegi é o interlocutor principal da esquerda independen-

tista, e iso sábeno ben os socialistas que levan falando con el
desde hai máis de catro anos.
Por que entón a Fiscalía que
depende do goberno pedirá prisión para el? E por que aínda
por riba o PSOE se gaba de que
Otegi no cárcere non será impedimento para avanzar na
paz? E por que Otegi sabendo
que está en liberdade baixo
fianza convoca unha rolda de
prensa para chamar a secundar
unha folga e ese día apareceu a
ETA poñendo dúas bombas de
pequena potencia? Todo polos
intereses a curto prazo: uns
queren dar a impresión de forza
e amparo social e os outros aínda lle teñen medo ao PP dous
anos despois de gañar as eleccións. Se non fose por isto, a
tregua levaría rodando varias
semanas, a mesa de partidos
que tanto desexa Batasuna estaría composta e falando dun
novo marco para Euskadi, incluídos os socialistas nela, e o
PP seguiría falando de que se a
mochila de Vallecas en realidade lla comprou o Chino a Trashorras, porque unha vez en Asturias resulta que o Tunecino
chamara a Rubalcaba e este a
Josu Ternera e entón o xornal
El Mundo tivo acceso a un anaco de papel hixiénico de Zougam que demostra que os servizos secretos, etc, etc.♦
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Toda a política do PP cabe nunha ‘mochila azul’
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Versión
oficial
GUSTAVO LUCA

A

Milosevic diante do tribunal internacional que o xulgaba.

Milosevic: sete cuestións molestas
MICHEL COLLON
Analizando moitas declaracións publicadas
nos últimos anos, podemos decatarnos de
que a morte de Slobodan Milosevic non
ocultará cuestións molestas, sen resolver, difíciles de entender nun espazo político que se
di democrático, como é Europa.
Que morra!

“Sería ben mellor que Slobodan Milosevic
morrese na prisión porque se o proceso seguise o seu curso podería suceder que unicamente fose condenado por cargos menores”
James Gow, experto en crimes de guerra
e partidario do Tribunal de Den Haag, nunha
entrevista para Channel 4, 2004. (www.csotan.org/textes/texte.php?art_id=180&amp;ty
pe=TPI)
Vítima

“Son unha vítima da guerra da propaganda”,
canta Emir Kusturica, o célebre cineasta
nado en Saraievo, co seu grupo de rock. A
súa película A vida é un milagre ridiculiza os
medios de comunicación occidentais en Bosnia. Mais nas entrevistas deixou ver que lle
resultaba imposíbel dicir a verdade.
Ilexitimidade

“O Tribunal que xulga a Slobodan Milosevic
sempre foi ilexítimo. É imposíbel consideralo como un tribunal serio. A defensa de Milosevic é poderosa, convicente e irrefutábel”
Harold Pinter, Premio Nobel de Literatura, 2005
Crimes serbios

“Cando Milosevic foi informado sobre os
crimes cometidos polos reservistas da policía, asociados coa milicia de Slobodan
Medic Boca, púxose furioso. Preguntou
como era posíbel que a milicia dos Escorpións estivese activa no Kósovo e esixiu
que se perseguise os culpábeis e que non se
repetise”.
Xeneral Farkas, xefe de Seguridade do

exército iugoslavo no 1999. Testemuño en
Den Haag

Scharping, ministro de Defensa alemán
no 1999.

Provocación

Dous anos máis tarde, o 8 de febreiro do
2001, a cadea ARD difunde un documental
exclusivo: “Ao principio foi a mentira mediática”. Aquela tarde, un millón de telespectadores alemáns abraiados souberon do que
un pequeno número de persoas ben informadas xa sabían: xamais houbo un Plano Ferradura serbio e os masacres foran totalmente
inventados. Tamén puideron escoitar o antigo portavoz da OTAN durante a guerra, o
británico Jamie Shea, dirixir unha vibrante
(aínda que moi comprometedora) homenaxe
á eminente contribución dos dirixentes alemáns. “Non soamente o ministro Scharping,
senón tamén o chanceler Schröder e o ministro Fischer foron un grande exemplo de líderes políticos que non se adhiren á opinión pública senón que saben como moderala. A pesar dos nefastos danos colaterais e a duración
dos bombardeamentos, souberon manter o
rumo. Se tivésemos perdido o apoio da opinión pública alemá, tamén teriamos perdido
a dos países asociados”.
Estes son, entre outros moitos, algúns
exemplos de mentiras mediáticas. Certamente, os crimes desta guerra se cometeron
desde todas as partes. Hai reproches que lle
facer a Milosevic, mais aquí o importante
non é o que os medios de comunicación nos
contan senón precisamente o que non nos
contan.
Se coidan que os medios os induciron a
erro nas do Irak, de Israel, do Vietnam e algunhas outras, pero que o caso de Iugoslavia
foi unha excepción e que lles contaron todo
sen manipulación ningunha, non procuren
maiores explicacións e durman tranquilos!
Se, polo contrario, se decatan de que todas as guerras montadas polas grandes potencias sempre están acompañadas por unha propaganda de guerra e desinformación,
entón pregúntense que lles ocultaron. Tenten formar vostedes mesmos unha opinión
sen tabús.♦

“Boutros Ghali informoume hai uns días de
que o proxectil que alcanzou o mercado de
Markale en Saraievo era un acto de provocación dos musulmáns bosnios”
François Miterrand, presidente da República francesa (1981-1995) (www.fantompowa.net/Flame/bosnia_sarajevo.htm)
Ben Laden con Izetbegovic

“En novembro do 1994, atopábame cun
compañeiro do Spiegel, na antecámara do
despacho do presidente de Bosnia, Izetbegovic. Vimos entrar a Osama Ben Laden escoltado no despacho de Izetbegovic”.
Eve-Ann Prentice, xornalista do The
Guardian e do Times, especializada nos Balcáns. Testemuño en Den Haag. O xuíz Robinson impediu que continuase esta declaración declarándoo “irrelevante”. (www.slobodan-milosevic.org/)
Plano Ferradura

“(Temiamos) un debilitamento do apoio dos
medios de comunicación que anunciase un
xiro da opinión pública a prol dun alto na
campaña dos bombardeamentos da OTAN e
da volta ás negociacións. Unha catástrofe
que o meu colega Joschka Fischer quería evitar custase o que custase”.
“É o intre de anunciar algo sensacional:
desde había algúns días, dispuña da proba escrita de que Milosevic programara un gran crime contra a humanidade no Kósovo, que xustificaba, a posteriori, o compromiso preventivo
da Bundeswehr. «Por fin tiñamos a proba de
que, desde decembro do 1998 se planificara
unha limpeza sistemática e a expulsión dos albano-kosovares, unha proba detallada que nomeaba todas as unidades iugoslavas que nela
participaban. A análise fixo xurdir unha imaxe
terrorificamente clara. Decidín que o Plano Ferradura se faga público mañá»”.

MICHEL COLLON é xornalista e escritor belga.

versión oficial sobre a
Guerra de Iugoslavia
só se pode manter
mediante un reparto de
responsabilidades que
castigue o derradeiro
goberno federal e premie a
Alemaña e aos Estados Unidos. Unha asignación de papeis que quedaba en evidencia no Tribunal Internacional
onde case cinco anos de relatorio de cargos se volveron
contra a fiscalía.
A desaparición de Slobodan Milosevic era o recurso
final para librar ao tribunal
dun fracaso seguro e manter
a culpabilidade atribuída ao
goberno socialista de Belgrado. Como non recordar que
testemuñas clave para a
defensa de Milosevic coma
as de Slavko Dokmanovic,
Dusko Bukcevic ou Milan
Babic non deron chegado ao
tribunal por ataques ao corazón ou suicidios de véspera.
E ainda sen estas voces,
capitais para a defensa, a
condena de Milosevic revelábase imposíbel.
A versión oficial sobre a
guerra dos Balcáns consiste
nunha nómina precisa da
pólvora gastada pero non
conta por que se disparaba
nin a quen beneficiaban os
disparos. É o relato de Solana e Kohl e fáltalle a parte
principal: a Alemaña
estorboulle sempre a existencia do Estado Federal e
socialista en territorios que
foran seus coma Eslovenia e
Croacia, dende os que Hitler
quixo recuperar os Balcáns
perdidos en 1918.
A escisión de Croacia e
Eslovenia e a súa
reintegración á familia
xermánica, foi cacarexada
polo partido democristiano
alemán coma un éxito de
Kohl maior ca unificación e
que todos os esforzos de Hitler por recompoñer o mapa
de Francisco Xosé. Estados
Unidos non podía ver a UE
medrar deica a extrema turca
e bombardeou Belgrado. Para salvar Croacia e
Eslovenia, Alemaña
rabeando cedeu o resto á
intervención norteamericana
coa fundada esperanza de
que a OTAN fracasase non
sen antes liquidar o socialismo e a estrutura federal. Un
exército de auto-titulados expertos no Leste, caídos coma
a gripe aviar sobre os
galiñeiros mediáticos, decretaron que toda a violencia e
o mal que se apoderaba dos
Balcáns tiña a súa orixe na
Liga dos Comunistas de
Iugoslavia e no seu líder Slobodan Milosevic. Así que
cando chega o parto dos
montes do Tribunal por consunción de cinco anos nos
que a fiscalía non dá probado
nada, a versión oficial vese
entre o ridículo e un ataque
ao corazón.♦
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Policías disfrazados
de gamberros desacreditan
as protestas en Francia
A.N.T.
“O ministro de Educación, Gilles
de Robien, chámanos esquerdistas
violentos e anarquistas perigosos,
e asegura que queimamos libros e
queremos o caos. Eu estaba na
Sorbona na noite do venres, e a
verdade é que estabamos tan tranquilos cando, de súpeto, sen que
soubésemos como, apareceron
uns guichos que non coñeciamos
de nada. Deberon entrar por algunha das fiestras do tellado e puxéronse a guindar cadeiras e romper cousas. Entón vimos, pola
fiestra, que entraba a policía e saímos de contado para que non nos
confundisen con aquela xente”.
Son estas as declaracións —difundidas pola prensa— de Christian,
un estudande de París, participante nas mobilizacións destes días

Gilles de Robien.

contra o goberno. Os estudantes,
xunto cos sindicatos, protestan
contra os contratos lixo e a redución de dereitos laborais. Moitos
opinan que, a este paso, moi probabelmente a súa vida será peor
que a dos seus pais.
Pero o problema fundamental
que abre a declaración citada arri-

ba é o da manipulación da policía
e do Estado contra os grupos que
protestan. A técnica non é nova,
pero está en auxe. Sucedera hai
uns anos en Xenova, nunha protesta anti-globalización e, máis tarde, en Barcelona. Un grupo de
persoas con aspecto de manifestantes dedicouse a romper cristaleiras de establecementos, roubar e
queimar o que atopaban ao seu paso. Os manifestantes de verdade
descubriron que aqueles aparentes
gamberros subían despois aos furgóns policiais. O goberno tivo que
recoñecer que se trataba de policías actuando de provocadores.
A técnica é moi eficaz: un
cristal roto, unha agresión salvaxe, imaxes televisivas ben puntuais e a protesta queda invalidada a ollos da opinión pública.♦

Aquí fóra

Reequilibrio federal
LAUDELINO PELLITERO

A nosa historia
de raíz
Historia de Cangas
1900-1936
Iago Santos Castroviejo
Antonio Nores Soliño

O Barco e a Terra
de Valdeorras
durante
a II República e
o franquismo
1931-1977
Félix García Yáñez

Augurar se a partir de 2007, cando entre en vigor do deficit público. Nos tres últimos anos en Alea reforma constitucional, Alemaña será máis cen- maña foi do 4%, 3,9% e 3,3% respectivamente. O
tralista, ou se os Länders aumentarán o seu auto- ano pasado acabou cun desaxuste nas contas públicas de máis de 74.500 millóns de euros.
goberno... é prematuro.
Diante dun mundo tan cambiante como o acRearticular un sistema territorial que foi modelo descentralizador, non vai ser doado. Entre tual, en permanentre crise, Alemaña ten un siste1983 e 2003, trece comisións se fixaron como ta- ma de cotrapesos territorial que, co paso dos
anos, foi dificultando prorefa primordial estudar a
gresivamente a rápida toreforma constitucional,
novo reequilibro federal ma das decisións. En deficorrixindo os erros arrasnitiva, o goberno Merkel,
trados dende o seu naceasentaríase
trata de minguar os riscos
mento en 1949. Todos os
da paralización do poder
intentos fracasaron.
nun
principio
básico:
executivo a traves do
Tras da Segunda Guerra Mundial, os aliados toamplíanse as competencias Bundesrat.
Se cando naceu a Repúmaron todas as medidas
posíbeis que encorsetasen dos Länder a cambio de perder blica Federal Alemá, calcula que un 10% das leis prepor décadas un posíbel reun terzo do dereito a veto
cisaba da aprobación por
xurdir da potencia xermana. Os 149 artigos da Carta do que dispuñan no Bundesrat” ambas cámaras, na actualidade, cómpre o voto afirMagna, están impregnados
mativo de ambas as cámadun forte federalismo, foras no 60% das leis.
mentador da división do
No obxectivo de repoder que, para sorpresa de
proxenitores constitucionais, resultou eficiente, baixar até o 35% esta cota de poder nos Länder
sendo modelo de referencia no deseño de políticas no Bundesrat, vai ter que pagarse un prezo en cesión de competencias por parte do goberno cende benestar social.
¿Por que agora pode ser diferente a sorte da re- tral: educación, ambiente, réxime penal, vivenda,
forma se atinxiría entre 20 e 40 artigos da consti- promoción social e actividades comerciais.
O novo reequilibro federal asentaríase nun
tución? A explicación podería estar na situación
excepcional que vive Alemaña en diversas frontes. principio básico: amplíanse as competencias dos
Dende novembro existe un executivo presidi- Länder a cambio de perder un terzo do dereito a
do pola chanceler Angela Merkel, que baixo a veto do que dispuñan no Bundesrat.
Resulta difícil prognosticar se a “reforma fededenonimación de Gran Coalición no Bundestag
aglutina unha ampla base parlamentaria superior ral” defendida por Merkel chegará a porto, se se
ao 70%. Calquera modificación da carta magna instalarán no alcumado “Federalismo Competitidebe concluír coa aprobación de polo menos os vo” en 2007, coincidindo co momento no que Alemaña pasará a dirixir a presidencia rotativa da UE.
dous terzos de cada cámara.
Na medida en que comecen os debates, os soEsta situación é insólita. Representa unha
oportunidade histórica. Acotío Bundestag e Bun- cios socialdemócratas non van facer un grande
desrat ostentaban maiorías de cor política dife- esforzo por consolidar a Merkel. Os verdes derente que utilizaban o dereito de veto parlamen- fenderán o seu centralismo ambiental. Os Länder
procurarán un novo sistema financeiro que pertario, como arma de bloqueo do executivo.
Dende a reunificación, a locomotora de Euro- mita facerse cargo das novas competecias e os
pa precisa de axustes urxentes. Máis de cinco mi- partidarios dun estado forte anunciarán o apocallóns de alemáns non teñen emprego. Os sucesivos lipse que chega. Coincidirán co Mein Kampf, de
recortes sociais no Estado do Benestar crebaron a Adolf Hitler en que “O efecto maléfico dos estaconfianza colectiva no país. O referente económi- dos federados debe remitir”.♦
co de Europa que deu soporte a estabilidade ao euro non é quen de cumprir co pacto de estabilidade
LAUDELINO PELLITERO é vicedirector do Igadi.
da Unión Europea que marca o 3% como o límite
www.igadi.org

‘O

Betanzos na historia
Xesús Torres Regueiro

Memoria
do Sar,
Crónica
gráfica
das Terras
de Padrón
José L. Cabo Villaverde
Miguel Cabo Villaverde
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EXERCICIO E SAÚDE

XURXO G. LEDO

Exercicio físico e calidade de vida
pasará por un periodo depresivo
ao longo da súa vida. Deste periodo, aproximadamente o 80%
recupéranse aos dous ou tres
meses de tratamento. Para evitar
caer na depresión, os psiquiatras
recomendan, como medidas preventivas xerais, manter un ritmo
de vida regular, sobre todo á hora de durmir, facer exercicio, fomentar a compañía e a comunicación, e evitar o estrés.
Nun estudio realizado na Facultade de Educación da Universidade Konya Selçuk con 311 estudiantes que nunca estiveran involucrados nun programa de
exercicios físicos ou en calquera
forma de exercicio, obtivéronse
os seguintes resultados:

No transcurso dos últimos 30
anos a esperanza de vida incrementouse, tanto nos homes como nas mulleres, pero isto non
implica que se viva mellor. Habería que ver con que época nos
comparamos para poder saber se
agora a calidade de vida aumentou e se o benestar é significativamente maior. A simple vista
pode parecer que avanzamos,
que progresamos en todos os
sentidos porque morre a xente
máis vella e porque hai menos
enfermidades letais. Pero se facemos unha análise máis detallada atopamos os seguintes datos:
■ A cifra de enfermos con
depresión no ano 1999 situábase entre o 5 e o 8% da poboación española pero tendo en
conta que son moitos os casos
sen diagnosticar, e segundo as
principais sociedades científicas
involucradas no seu estudo, xa
hoxe “é unha enfermidade que
pode chegar a afectar ata o 10
por cento da poboación”.
■ Segundo a OMS no ano
2020, a depresión será a primeira causa de baixa laboral nos
países desenrolados e a segunda
enfermidade e causa de discapacidade en todo o mundo só superada polas enfermidades cardiovasculares. A depresión é un
trastorno que afecta de un 10 a
un 20 % da poboación mundial.
■ Estímase que entre un
15% e un 24% dos nenos e adolescentes españois padece al-

novidade

gunha vez na súa vida unha patoloxía neuropsiquiátrica.
■ De entre todas as patoloxías psíquicas, as máis comúns no
Estado español son os trastornos
de conduta e os de ansiedade, a
depresión, o trastorno obsesivo
compulsivo e a anorexia.
■ O doutor Sabanés, psiquiatra do Instituto Europeo de
Neurociencias (IDN), prevé que
no ano 2010 será la primeira
causa de baixa e incapacidade
no mundo occidental, por diante da depresión.
■ A Fundación Española de
Psiquiatría e Saúde Mental

novidade

novidade

(FEPSM) considera que entre
un 25 e un 40 por cento dos pacientes atendidos nas consultas
de Atención Primaria sufre un
trastorno psiquiátrico.
■ Segundo datos da Dirección Xeral de Farmacia, no ano
2001 consumíronse en España
case 35 millóns de fármacos de
tipo ansiolítico ou tranquilizante.
O consumo aumentou un 259,4%
no periodo 1997-2001. O gasto
do ano 2001 en antidepresivos
non tricíclicos alcanzou a cifra de
75 mil millóns de pesetas.
■ A depresión nos bebés e nenos preescolares: entre un 4 e un

novidade

novidade

5 por cento dos nenos destas idades pode presentar depresión, segundo o doutor Francisco Palacio
Espasa, Catedrático de Psiquiatría do neno e do adolescente da
Universidade de Xinebra (Suíza).
■ Os estudios epidemiolóxicos amosan que na idade preescolar a incidencia é de entre un 4
e un 5%, en canto a idade escolar hai estudios, como o da doutora Edelmira Doménech, que
sinalan entre un 7 en un 9 por
cento dos nenos en idade escolar
Calcúlase que das persoas
que nacen, unha de cada catro

novidade

GALIZA
POBOACIÓN E INDUSTRIA
de Adela Leiro, Mon Daporta Padín e Duarte Correa Piñeiro
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■ A actividade física tivo un
efecto positivo no grupo experimental. Como resultado das actividades físicas, perante o período que foi dende a primeira á derradeira medición, houbo unha
redución de 13.3 puntos no grupo experimental o que resultou
nunha redución de 17.87 puntos
no nivel de ansiedade. Estes resultados respaldan a hipótese de
que a continua reducción da ansiedade foi o resultado da realización dun programa planificado
de actividades físicas.
Estudos previos mostraron
que a ansiedade diaria pode ser
reducida por medio da realización de exercicios físicos (Ragling ve Morgan, 1987). Quince
minutos de carreira tres veces
por semana, ximnasia, voleibol
ou deportes similares, poden reducir a ansiedade e o estrés en
humanos (Link 1993). A ansiedade tamén pode reducirse realizando exercicios de baixa intensidade (60% da frecuencia
cardíaca máxima) perante 20
minutos (Sime 1984), 20 minutos de exercicios de tipo aeróbico reducen a ansiedade eficientemente (Weiss 1993).
Os resultados poden resumirse da seguinte maneira:
● O exercicio físico que elimina a ansiedade observada en
mozos universitarios reduzo
continuamente a ansiedade de
forma moi eficiente.
● Existe unha relación inversa entre un determinado tipo
de exercicio físico e a ansiedade.
Como vemos a calidade non
ten unha relación directa coa
cantidade, vivimos máis anos
pero estes conlevan outra problemática que debe ser observada e
tratada; de non ser así, a vida non
estará en sintonía co benestar e
podemos padecer enfermidades
que cada vez serán máis comúns
e de difícil tratamento. O exercicio físico pode axudar pero
evidentemente non é a solución,
requírese acometer outras medidas e facer un esforzo por tomar
conciencia e abordar o problema
antes de que sexa demasiado tarde. Un bo comezo é practicar unha actividade físico-deportiva.
Proba, non perdes nada.♦

coquegl@terra.es

A poesía
galega
de
ANTÓN
TOVAR

Roberto Cordovani.

Inaugúrase en Vigo
o Teatro Arte Livre
O 16 de marzo inaugúrase o Teatro Arte
Livre ás 22 horas na rúa Vázquez Varela,
19, de Vigo. Ideado e dirixido polos actores Roberto Cordovani e Eisenhower Moreno, o novo teatro abre coa intención de
ofrecer unha programación diferenciada
para a cidade, que atende a formación, a
música e as representacións teatrais. Os
xoves estarán dedicados á música e a danza e os venres, sábados e domingos terán
lugar as representacións. Ademais, a programación inclúe musicais para nenos,
contacontos e un café literario ao mes.♦

Paso de Cebra.
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Gustavo Pernas,
premio Max
Gustavo Pernas foi galardoado co premio
Max das Artes Escénicas na categoría de
mellor autor teatral en galego pola obra
Paso de cebra, da que tamén é autor. Nesta representación, a compañía Ancora Producción, que el mesmo dirixe dende o ano
1989, pon en escena unha comedia urbana
onde cruzar un paso de peóns convértese
nunha aventura. O premio entregouse a
noite do luns 13 de marzo no transcurso
da gala da IX edición dos premios concedidos pola Sociedade Xeral de Autores e
Editores que se desenvolveu en Barcelona.♦

Eliane Elias.

XI Ciclo de jazz
da Fundación Barrié
En abril celebrarase o XI ciclo de Jazz da
Fundación Pedro Barrié, que terá como escenarios A Coruña e Vigo. O ciclo iníciase
na Coruña o 2 de abril co festival gipsy
jazz manouche, no que actuarán o Tchavolo Schmitt Quartet e músicos descendentes
da música de Reinhardt. Nesta mesma cidade pasaran Gary Burton e Makoto Ozone, Eliane Elias Quartet e Jim Hall Quartet, mentres que en Vigo actuarán O Francesco Cafiso Quartet, Bob Mover e Benny
Green Trío e Ronnie Mathews Trio. O programa inclúe ademais un ciclo de cine.♦

poeta Martín Veiga gañou o
premio ‘Fiz Vergara Vilariño’
de poesía. Veiga gañara xa o
‘Esquío’. Seguindo cos premios, Xosé Manuel Beiras foi
distinguido co título de Galego Egrexio,
que recollerá xunto cos demais galardoados
pola Fundación dos Premios da Crítica de
Galiza. E para festexar estes premios,
ruada! Entre o 17 de marzo e o 6 de abril
Pontevedra acolle o ciclo Trad de música
folk que organiza o Conservatorio de

O

Música Tradicional e Folk de Lalín. O grande homenaxeado vai ser o acordeón. Cinco
formacións, Marful, Ruso Negro, Tangata,
Fernández & Quintá e Danças Ocultas, tentarán tirar ouro deste instrumento. Do 22 ao
26 de marzo, é Tui quen se viste de longo
para acoller o Festival Internacional de
Documentais Play-Doc. Amais da mostra de
cinema, a Sala Metropol acolle dous concertos (os días 24 e 25) con actuacións de
Juaninacka, Dj Blackbounce, All the pretty
horses, Dj Nigga, Dj Lattex e Error VD.♦
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Capote, Houellebecq e Handke en galego
As editoriais apostan polas novidades internacionais para saír da crise

A editorial Rinoceronte é un
selo especializado en traducións. Naceu, con modestia,
para “permitir que os lectores
na nosa lingua poidan acceder
aos libros máis recentes feitos
no mundo sen se moveren de
idioma”, comenta o seu director, Moisés Rodríguez Barcia.
“Como lector, sempre considerei un atraso que non puidésemos ser autosuficientes á hora
de coñecer o máis destacado
da literatura universal contemporánea traducido ao galego”,
explica. “Esperamos que con
Rinoceronte os interesados no
que se está a facer fóra o teñan
máis fácil”.
A editorial comezou a súa
andaina con dous libros de diferente enfoque que, segundo
Barcia, exemplifican moi ben
as liñas que vai seguir Rinoceronte. “O bosque dos raposos aforcados, de Arto Paasilinna, é unha novela “exótica”
porque é a primeira tradución
ao galego directamente do finés”, comenta. “O seu autor é
coñecidísimo en Finlandia e
coido interesante para nós
achegarnos a un país tan descoñecido pero tan familiar
–pertence tamén á UE– como
Finlandia”. Barcia considera
que Rinoceronte non só naceu
para “descubrir novas literaturas” e por iso tamén apostou
por publicar un “clásico contemporáneo”, Seda, do italiano Alessandro Baricco. “Esta
novela é moi coñecida polo
público e foi un best-seller en
español ou portugués. O noso
desexo é presentarlla ao lector
galego como un galano, unha
oportunidade de tela nunha
moi coidada tradución á nosa
lingua”.
Barcia acha moi necesario
inmiscirse plenamente na poxa polos novos talentos literarios que xorden en todo o
mundo. “O galego non estará
normalizado até que poidamos ler o “exitazo” francés ou
ruso directamente na nosa lingua”.
Para o tradutor e cofundador da Biblioteca Virtual Galega (www.bivir.com), Xulián
Maure, colocar nos andeis galegos literatura universal contemporánea traducida ao galego é unha cuestión crucial para
o desenvolvemento e supervivencia da nosa cultura. “É un
proxecto fundamental no que

JACK MITCHEL

CÉSAR LORENZO GIL
Nos últimos meses, varias editoriais apostaron firmemente
por publicar os últimos libros
da máis destacada literatura
universal na nosa lingua. Facerlle fronte á crise de lectores
e normalizar o galego son as
razóns desta tendencia. Conseguir os dereitos de autor e
mobilizar os compradores, os
desafíos máis importantes para que o intento teña éxito.

Galaxia publicará unha novela inédita de Truman Capote, á esquerda, e Rinoceronte traducirá a última novela de Michel Houellebecq.

todos nos temos que involucrar
para que teña éxito”, subliña.
“As editoriais arriscan moito e
cómpre que lectores, medios
de comunicación, tradutores,
xestores políticos e escritores
amparen e protexan este loábel
labor”.
No prelo
Nos próximos meses, en galego aparecerán moitas novidades chegadas de fóra. Xerais
xa ten nas librarías O emperador púrpura, de Herbie Brennan, segunda parte d’O portal
dos elfos.
Rinoceronte ampliará a súa
colección de literatura contemporánea con Arthur e George,
do inglés Julian Barnes e A posibilidade dunha illa, de Michel Houellebecq. Na serie de
clásicos do século XX, aparecerán nos vindeiros meses Os
malversadores, de Valentien
Katáiev; Herbario, de Sándor
Márai e A ponte sobre o Drina,
de Ivo Andric.
As novidades de Galaxia
neste aspecto tamén son gorentosas. Ademais dun libro
de memorias do debuxante

Moitos cartos
Hugo Pratt (creador do mítico
Corto Maltés) e unha novela
Á parte da propia vontade das
da galega brasileira Nélida Pieditoriais para achegar ao galego
ñon, a editora viguesa publia literatura novísicará en abril
ma de todo o
Cruceiro de vemundo, a tradurán, de Truman
alamandra,
ción ten grandes
Capote. Esta nodificultades, espevela inédita apa- que ten os
cialmente as ecoreceu hai pouco
nómicas. Se na linunha poxa de dereitos sobre
teratura clásica o
Sotheby’s das
cousas que o es- os libros de Harry problema principal é sufragar as
critor deixara
traducións,
na
nunha das súas Potter, impide
contemporánea
primeiras casas que editemos
hai que asumir,
en Nova York.
En xuño, apare- ao mesmo tempo ademais, o gasto
que supoñen os
cerá Vredaman,
dereitos de autor.
do vasco Unai a versión galega
O director da
Elorriaga e xa que a castelá”
Editorial Galaxia,
no outono a priVítor Fernández
meira tradución VÍTOR F. FREIXANES
Freixanes, lembra
ao galego de W.
que non sempre
G. Sebald, o lise poden obter
bro misceláneo
eses
dereitos.
Camposanto,
“Hai unha forte
metade relatos
competencia entre as editoriais e
ambientados en Córsega, menon sempre se conseguen os detade ensaios sobre literatura e
reitos de autor para o galego porescritores.
que os grandes grupos prefiren
Sotelo Blanco tamén estrea
pagar antes que publicar”. Neste
traducido: Don Xoán, do aussentido, moitas novidades non se
tríaco Peter Handke.

‘S

poden publicar traducidas antes
de períodos que oscilan entre os
dous e os seis anos, tempo suficiente para que unha obra deixe
de ser atraente nas librarías.
Noutros casos, as editoriais
de fóra condicionan a publicación en galego. “Salamandra,
que ten os dereitos sobre os libros de Harry Potter, impide
que editemos ao mesmo tempo
a versión galega que a castelá.
Iso impediu que o éxito mundial da serie se trasladase a Galiza no noso idioma propio”,
láiase Freixanes.
Moisés Barcia recorda como algunhas editoriais até se
aproveitan das axudas públicas
para beneficiar as versións castelás. “O selo editor d’O Código da Vinci, de Dan Brown, en
español, fixo unha tradución
beneficiándose dunha subvención da Xunta e despois acabouno vendendo máis caro que
o libro en castelán”.
Xulián Maure recorda que
en moitos casos os dereitos de
autor se conseguen grazas a
contactos persoais. “Nas feiras
literarias non é estraño ver os
editores movendo os seus contactos para que os autores dean
o visto e prace para facer edicións galegas”.
Barcia conta como é necesaria moita man esquerda para lograr a sinatura. “Nunca falamos
cos autores senón con axencias
que xestionan os dereitos. Hai
que “chorar” moito, convencelos de que o galego é unha lingua pequena, da importancia de
ter unha tradución de calidade.
Iso si, hai que adiantar os cartos
por unha edición de 2.000
exemplares, un investimento
ben arriscado en Galiza”.
O director de Edicións Xerais, Manuel Bragado, explica
a dificultade para as editoriais
galegas de asumir este gasto.
“Pagas 10.000 dólares que non
sabes se vas poder recuperar
porque vender no noso país
esa cantidade de libros é moi
complicado. A pesar de facer o
esforzo de adiantarse á tradución castelá, os lectores non
reaccionan sempre como nos
gustaría”.♦

Libros baratos e ben traducidos
Os editores consideran que só
un papel activo dos lectores
na demanda de libros en galego pode lograr o éxito da iniciativa da tradución de contemporáneos. “Primeiro, o
amante dos libros ten que saber que existen esas traducións”, explica Xulián Maure.
“Os medios de comunicación
teñen que facer publicidade
destas novidades, recomendarlle ao lector que se interese
polas boas obras que aparecen

nas librarías. Despois, as editoriais teñen que ofrecer un
produto competitivo. E por último, o lector ten que ser responsábel e apoiar este esforzo. Traducir un libro é moi
complexo. Hai tradutores que
pasan moito tempo aquelando
un texto pensado para outra
lingua que ha ser lido con pracer polos lectores galegos.
Esa dedicación case nunca se
valora suficientemente”.
Para Moisés Barcia, dous

son os factores decisivos para
conseguir que o comprador
prefira a versión en galego
cando ten varias opcións na libraría. “Por unha banda, hai
que ofrecer traducións de calidade. Sendo autocríticos, en
Galiza fixéronse traducións
descoidadas moitas veces, por
causa do círculo vicioso da
precariedade do tradutor-présas por acabar; agora debemos ser esixentes co idioma,
do estilo e coa narración para

que ler resulte cómodo. O outro punto forte debe ser o prezo. A xente é moi pragmática.
A igual produto, sempre vai
quedar co que custe menos”.
Vítor Freixanes coida que
nesta “batalla do mercado”
ten moita importancia o libreiro. “En Galiza debemos
agarimar o libreiro de referencia, aquel profesional que sabe de libros, que pode recomendar, que non só está para
vender sen máis.”♦
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Revistas
RAMIRO FONTE

N

on é unha cuestión
paradoxal. A historia da
literatura ficou escrita,
en significativos momentos, en
revistas minoritarias, ventureiras ou ocasionais, non nas publicacións de grandes tiraxes
nin nos suplementos dos todopoderosos xornais onde os
escritores de hoxe soben os
chanzos do cadafalso da gloria.
Unha vez máis, teño a oportunidade de comprobalo, mentres
paso cos dedos, envolto pola
luz vespertina que se filtra no
espazo cumprido dunha
librería da secular rúa do Século, as follas duns números soltos da Revista Contemporánea.
Remexo, xustamente, no
número 1. Así depenicase a
flor idealmente colocada nun
vaso, que Almada Negreiros
deseñou para a capa. Hoxe caeu nas miñas mans Contemporánea. Así che é. Nesta revista,
entre creativa e noticiosa, un
escritor municipal
enmascarado escribiu a historia
literaria da miña vila a
comezos do XX. O particular e
o universal, non me farto de
confesarllo ás miñas soidades
especulativas, conforman as
dúas caras dunha mesma moeda. Por certo, non creo que
ningunha académica hemeroteca preserve ningún número da
revista eumesa. Tampouco non
preservará os nosos libros.
¡Que lle imos facer!
Pero volvamos a Contemporánea. A colección
completa componse de 13 números. Hainos que resucitan
con facilidade no sepulcro do
esquecemento, o 1 por exemplo, e hainos que raramente
aparecen, así sucede cos dous
últimos. Nas súas páxinas viron a luz O banqueiro
anarquista e os poemas de
“Mar Portugués” de Pessoa, a
“Carta” que Álvaro de
Campos asina en Newcastle,
as rimas estilo ruleta rusa, escritas en París por Sá-Carneiro… Esta publicación forma,
conxuntamente con Orpheu e
Athena, a triloxía-mestra do
modernismo portugués.
Trátase dunha sorte de
escenario de Shakespeare por
onde transitan as vidas imaxinarias e as obras reais dos caracteres de Pessoa. Pero ten
moito máis: escrita en varios
idiomas, entre eles o castelán,
acepta a influencia de De la
Serna, e acolle poemas, un
deles datado en Vigo, de Rey
Soto, aquela perfecta e acaso
perigosa síntese entre crego
de pazo, nefelibata cosmopolita e bibliófago de follas e
manuscritos. Tanto como descubrir sinaturas
sorprendentes, agrádame xulgar os anuncios publicitarios.
A vangarda lisboeta tiña un
aire de costumismo
provinciano que me
conmove. Tamén nos felices
vinte. Levo a revista. Agardo
que non se desfolle a
hiperbólica rosa. E que non
murche, inmortal rosa de Paracelso, a poética flor.♦

A noite grande do audiovisual galego
O soño dunha noite de San Xoán e León e Olvido
entre as máis nominadas dos Mestre Mateo 06
A.N.T.
As longametraxes O soño
dunha noite de San Xoán e León e Olvido, e as series de televisión Libro de familia e As
leis de Celavella son algunhas
das producións máis nominadas para os premios ‘Mestre
Mateo 2006’. O vindeiro 19 de
marzo, entregaranse as estatuíñas nunha gala na Coruña.
O audiovisual galego segue a
medrar e a amadurar. Para comprobar o estado actual do sector
e festexar as novas producións,
a Academia Galega do Audiovisual celebra a gala anual dos
premios ‘Mestre Mateo’ na Coruña o vindeiro 19 de marzo.
Nesta edición, aos galardóns
presentáronse 93 producións,
95 profesionais e 37 produtoras.
De todo ese manacial de talento, os membros da academia escolleron catro finalistas por cada unha das 25 categorías.
No apartado de mellor longametraxe as fitas finalistas son O
soño dunha noite de San Xoán,
dirixida por Anxo de la Cruz e
Manolo Gómez; Heroína, de Gerardo Herrero; León e Olvido, de
Xavier Bermúdez e Para que
non me esquezas, de Patricia Ferreira. Na categoría de mellor serie, as nominadas son “Cuarto
sen ascensor”, de Filmanova e La
Región; “As Leis de Celavella” e
“Terra de Miranda”, ámbalas de
Voz Audiovisual, e “Libro de familia”, de Editorial Compostela.
En canto aos premios á interpretación, o capítulo de “Pratos
combinados” ‘Asasinato na al-

dea’ é o máis valorado. Ernesto
Chao e Antonio Durán Morris
compiten polo premio ao mellor
intérprete
masculino
protagonista –onde
compiten

Perecho,
un dos
protagonistas
de O soño
dunha noite
de San Xoán.

con Xosé Barato, de “Cuarto sen
ascensor”, Fernando Fernán Gómez, por Para que non me esquezas e Xosé Luís Bernal Farruco, por “Terra de Miranda”. Manuel Millán opta ao
premio ao actor secundario,
amais de Avelino González (“As Leis de Celavella”), Carlos Blanco
(Heroína), Gonzalo
Uriarte e Monti
Castiñeiras (“Libro de familia”)
e Vítor Mosqueira
(Para
que non me esquezas).
As intérpretes femininas
protagonistas finalistas
son
Adriana Ozores
(Heroína), Cristina Castaño
(“Cuarto sen
ascensor”), Iolanda Muíños
(“Libro de familia”) e Marta
Larralde (León e
Olvido). Na categoría feminina secundaria, foron
nominadas Camila Bossa (“As
Leis de Celavella”), Mabel Rivera
(Máis ca irmáns),
María Bouzas (Heroína), Marta Etura
(Para que non me
esquezas) e Rosa
Álvarez (“Libro
de familia”).♦

Mellor longametraxede ficción
–O soño dunha noite de San Xoán.
–Heroína.
–León e Olvido.
–Para que non me esquezas.
Mellor longametraxe documental
–O País de Nonmelembro.
–Exilios, Lorenzo Varela.
–Viceversa, non me chames estranxeiro.
Mellor película de TV
–Máis ca irmáns.
–Mentíndolle á vida.
Mellor serie de TV
–Cuarto sen ascensor.
–As Leis de Celavella.
–Libro de familia.
–Terra de Miranda.
Mellor dirección
–Xurxo Coira e Carlos Sedes, por “As
Leis de Celavella”
–Manolo Gómez e Anxo de la Cruz,
por O soño dunha noite de San Xoán.
–Patricia Ferreira, por Para que non
me esquezas.
–Xavier Bermúdez, por León e Olvido.
Mellor intérprete masculino
protagonista
–Ernesto Chao, por “Pratos combinados”.
–Fernando Fernán Gómez, por Para
que non me esquezas.
–Antonio Durán Morris, por “Pratos
combinados”.
–Xosé Barato, por “Cuarto sen ascensor”.
–X.L. Bernal Farruco, por “Terra de
Miranda”.
Mellor intérprete feminino
protagonista
–Adriana Ozores, por Heroína.
–Cristina Castaño, por “Cuarto sen ascensor”.
–Iolanda Muíños, por “Libro de familia”.
–Marta Larralde, por León e Olvido.
Mellor comunicador
–Begoña Fontenla.
–Manuel Pampín.
–Maite Cabezas.
–Yolanda Castaño.
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Un persoeiro
de Maceda

Historia dun plaxio
Xurxo Sierra Veloso presenta a obra finalista do Lueiro Rey
Título: Licor de abelá con xeo.
Autor: Xurxo Sierra Veloso.
Edita: Sotelo Blanco.

Desde fóra pode semellar inclusive romántico. A literatura
sempre se relaciona con certo
ar de misterio e de maxia; que
provén
da
aventura da
Todo
creación. Mais
que ninguén se se move
chame a enga- arredor
no, o mundo dun premio
da literatura é literario,
un mundo hu- que
mano. Hai en- concede
vexas, cambaun concello
delas, círculos
de poder, mais rural e
tamén nobre- conta con
za, xenerosi- prestixio
dade, utopía. académico
Precisamente
o título de que
nos ocupamos hoxe, Licor de
abelá con xeo, de Xurxo Sierra
Veloso, ten como un dos seus
obxectivos a desmitificación
do mundo literario. Ou, o que é
o mesmo, o seu retorno ao marco da cartografía carnal e animada na que nace, na que se
desenvolve e multiplica ou se
difumina e desaparece.
Esta novela foi finalista do
Premio Lueiro Rey de Novela
Curta 2005, un premio que se
move nas marxes menos concretas que se poden agardar
nun xénero literario, fronteirizo entre o conto ou relato longo e a novela, e que ten acollido, como finalista ou outorgándolles o galardón máximo,
títulos que dificilmente se encadran nas marxes. Difícil de
entender desde calquera dos
criterios, illadamente ou por
xunto, que a cotío se empregan. Desde o criterio da composición interna debe presentar máis complexidade que o
conto e non tanta como a novela. Mais esta complexidade,
á fin e ao cabo, está en función
do número de personaxes presentes. O que nos leva ao outro
criteiro, a extensión, na que as
100 páxinas (30.000 palabras)
veñen marcando o mínimo novelesco. Esta novela conta con
158 páxinas e o número de
personaxes non é cativo. A
transgresión de fronteiras é algo típico da literatura desde os
seus inicios, as compartimentacións explícanse como a necesidade de facer máis asíbel
un obxecto de estudo cada día
máis complexo, mais tamén
inciden no horizonte de expectativas, no que o lector espera
ou non atopar cando decide
executar un dos actos máis
trascendentes do mundo literario: mercar o libro, aceptar o
convite que o emisor propón, e
aceptalo desde a mínima información de que dispón. Vémonos na obriga de sinalar isto

Xurxo Sierra Veloso.

porque Licor de abelá con xeo
responde máis á fórmula novelesca que a da novela breve,
tanto pola complexidade como
pola extensión. Benvida sexa
esa transgresión, frecuente
neste certame, se contribúe a
ensanchar as lindes da novela
curta e por engadidura as do
mínimo novelesco, a afacernos
a extensións meirandes. O ac-

tual panorama literario parece
decantarse polos extremos: extensión longa (300 páxinas ou
máis, na novela) ou hiperbrevidade (extraxenérica, menos
de 600 palabras, con frecuencia arredor das 300).
A trama que se desenvolve
na novela está a medio camiño
entre o realismo e a parodia.
Ten unha decidida vontade de

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. BROOKLYN FOLLIES.
Paul Auster.
Galaxia.

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

2. O CIDADÁN DO MES.
Diego Ameixeiras.
Xerais.
3. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.
4. LUKUMÍ.
Alfredo Conde.
Galaxia.
5. CASAS BARATAS.
Antón Riveiro Coello.
Galaxia.

2. O REINO MEDIEVAL
DE GALICIA.
Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.
3. A COCIÑA DO ENTROIDO E
DE SAN XOÁN.
Miguel Vila.
Xerais.
4. MANUEL LUGRÍS FREIRE.
Henrique Rabuñal.
A Nosa Terra.
5. CARRILANOS.
Rafael Cid.
Xerais.

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

actuar sobre o mundo do real,
de propoñer unha reflexión sobre el; sen acritude, co espírito
lúdico que presta a parodia (e a
miga de morbo temática, como
se verá). Procúrase e conséguese un discurso amábel, mais tamén crítico, que se le con agrado, que provoca algún sorriso e
non perde amenidade.
Todo se move arredor dun
premio literario, que concede
un concello rural e conta con
prestixio académico. Isto permite introducir unha serie de
personaxes pintorescas, tales
como os membros do xurado,
o alcalde e o concelleiro de
cultura ou os candidatos a escritor, ou escritores frustrados,
Fito e Francisco Reboreda.
Mais isto non é senón o envoltorio que agacha unha bonita
historia de amor que ten como
protagonista central a viuva do
escritor que lle dá nome ao
premio; unha historia dese
amor imposíbel e limpo da
mocidade, que as circunstancias da vida condenan ao afastamento definitivo xusto cando comeza a insinuarse. Nesta
historia de amor áchase a verdadeira solución do conflito
desencadeado na deliberación
do xurado, o que permite un
final que sorprende, case de
conto. Aínda que o feito de optar por unha distancia longa
fai que poida semellar traído
por algún Deus ex machina
oportuno.
É este un tipo de literatura
que ten un obxectivo desacralizador, no que a distorsión caricaturesca da realidade constitúe a estratexia basilar. Mais
a distorsión ha de ser de tal
maneira que mida moi ben o
seu equilibrio, xa que á vez
que deforma, que caricaturiza,
ha de permitir ter sempre presente o termo real, como unha
metáfora en dobre sentido, na
que os dous termos son obvios
e están continuamente presentes. A riqueza da estratexia narrativa resulta evidente, e operativa se, como aquí, se sabe
manter a tensión, unha tensión
que, debido ao seu carácter,
non resulta aconsellábel prolongar excesivamente. Pois
existe o perigo de que non se
albisque no narrador outro
afán que non sexa a graza
oportuna, mentres para outra
cousa semella non achar solucións. Para evitar isto, Xurxo
Sierra Veloso, válese primeiramente da extensión media
escollida e, en segundo lugar,
de que, realmente, no discurso
de Licor de abelás con xeo debaixo da capa da parodia, debaixo da capa de historia de
amor e da proposta reflexión
metaliteraria, radica un relato
de misterio.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Xosé Lois Parente, poeta e galeguista na II República, de
Santiago Prol, é unha biografía
deste poeta e avogado de
Maceda, que
desenvolveu
parte da súa
actividade política na
facción conservadora do Partido Galeguista.
A súa poesía,
de carácter vangardista, foi bilingüe. Na obra publícanse os
seus poemas, tanto en galego
como en castelán. Edita o Grupo Academia Postal.♦

Trifolium
A Editorial Trifolium publica
dous novos títulos. A fábrica
de Perillo 19052005, de Sabela Figueira, é a
sétima entrega
dos Cadernos
de Estudos
Oleirenses.
Tamén se publica a obra do historiador Emilio
González López,
falecido hai quince anos, El paso
por Galicia de dos futuros presidentes de
Estados Unidos: John Adams
y su hijo John Quincy
Adams.♦

Camiño de ferro
O 5 de outubro do 1875
chegou a Lugo o primeiro tren
da Coruña. A cidade recibiu o
medio de transporte con música e foguetes. Nese intre se sitúa A chegada
a Lugo do primeiro tren.
San Froilán,
1875, de Darío
Xohán Cabana.
Nas súas
páxinas, o
escritor lucense
percorre as dificultades e arelas
desta
construción, que tivo padexadas de entusiasmo mais tamén
moita fraude e corrupción.
Edita o Concello de Lugo.♦

Un xornalista
pontevedrés
Raimundo
García, Borobó, achégase a
unha figura
senlleira da
cultura e o xornalismo pontevedreses. Vida
breve de Andrés
Muruais, que
agora edita Litoral das Rías é a
última achega ao ‘Corpus Boroborum’ póstumo. Muruais
fundou xornais e participou na
creación do Urco, figura
crucial do entroido do Lérez.♦
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Crónica

Co coitelo entre os dentes
Alberto Fortes repasa a historia da pirataría galega en O corsario
Título: O corsario.
Autor: Alberto Fortes.
Edita: Xerais.

Alberto Fortes ofrécenos neste
seu novo libro unha visita ao
fascinante mundo do corso. O
título levanos á lembranza, pola coincidencia, ao famoso poema de Lord Byron, titulado
precisamente, O corsario. O
cinema e a literatura crearon no
imaxinario popular a perdurabilidade de Francis Drake, Dugay-Trouin ou Robert Surcouf
como corsarios intrépidos e valorosos limitando deste xeito a
falsa crenza de que a actividade corsaria foi exercida principalmente por Inglaterra e Francia. O libro de Fortes é unha lumieira que lle permite ao lector
descubrir a historia descoñecida do corso na Galiza, nomeadamente nas Rías Baixas, no
cerne da familia Gago de Mendoza, representada polo seu
membro máis destacado nesta

actividade, Juan, biografado no
devandito libro.
A actividade do corso
arrinca
ben
atrás na histo- Unha
ria. 1243 é a crónica que
data
dunha
das primeiras contén
patentes
de historia e
corso que se literatura
conservan, a ao mesmo
outorgada por tempo,
Henrique III unha
de Inglaterra, obra de
mostrando o
regulamenta- investigación
do que estaba seria e
o oficio dende minuciosa
os seus ini- que a
cios. Fortes habelencia
insiste no con- narrativa
trol que se converte
exercía sobre
o corsario e as en aventura
súas presas; na figura do
na
patente biografado.
mesmo aparecen as descricións non só dos

Alberto Fortes.

barcos, reparto do botín,… tamén das armas.
O corsario, vida e tempos
de Juan Gago de Mendoza é
unha crónica que contén historia e literatura ao mesmo tempo, é unha obra de investigación seria e minuciosa que a

habelencia narrativa do autor
converte en aventura na figura
do biografado con episodios
como a defensa de Portonovo,
unha batalla senlleira, onde
Gago demostra a súa ousadía.
Mais tamén hai espazo para
outros actos atrevidos, como o

protagonizado por José Bernardo, irmán de Juan, co canón enriba dos ombreiros e disparando; ou mesmo abordaxes con
coitelos entre os dentes na mellor das tradicións do cine e a
literatura, pero sabendo que
neste caso o narrado é certo.
Este novo libro afonda máis
polo miudo no mundo esbozado
no estudo histórico, Navegantes, corsarios y piratas: Rías
Baixas 1780-1850, na biografía
dun dos capitáns corsarios e armadores máis activos que tivo
Galiza durante a guerra contra
os ingleses no mar e contra os
franceses en terra como comandante das alarmas do Morrazo,
o señor de Chirleu, Juan Gago
de Mendoza, a súa vida é o cerne do libro de Alberto Fortes no
que segue a demostrar o autor
de O violín de Sarasate a súa
paixón polo mar presente na
meirande parte da súa obra.♦
XOSÉ FREIRE

Mudar de sexo, mudar de vida
Transamérica, unha road movie con transexual
Título: Transamérica.
Dirección e Guión: Duncan Tucker.
Fotografía: Stephen Kazmierski.
Música: David Mansfield.
Reparto: Felicity Huffman, Devin Zegers,

Fionnula Flanaga, Grahan Greene.

Transamérica é a típica película indie que, feita por un director novel con catro pesos pero
moitas ganas,
boas interpre- Unha
tacións e un
viaxe na
argumento
“con funda- procura da
mento”, triun- verdadeira
fa sen case identidade,
querelo.
A unha
historia dun comedia
transexual a agridoce
punto de opeque aborda
rarse
para
cambiar de a temática
sexo, ao que o transexual
seu pasado de xeito
masculino vi- natural,
sita en forma sen sátiras
de fillo des- nin tópicos.
coñecido (exchapeiro e aspirante a estrela de cine porno
para máis detalles) co cal emprende unha viaxe no que cruzan en coche o continente americano, pode parecer rocambolesca nun principio, pero nesa
fuxida dos convencionalismos
engancha totalmente ao espectador máis reticente.
A principal baza coa que
xoga é sen dúbida a interpre-

Felicity Huffman nun fotograma da película.

tación da actriz protagonista.
Felicity Huffman, coñecida
nestes lares polo seu papel na
premiada serie coral Mulleres
desesperadas, dá aos seus 43
anos un xiro total á súa carreira. Casada con outro “secundario de luxo” do cine estadounidense, William H.
Macy, e cun pasado máis centrado no teatro até o seu encontro coa televisión, esta actriz afronta o seu até agora
maior reto interpretativo con-

seguindo unhas cotas superiores a toda a súa carreira anterior. Compón un complexísimo personaxe cheo de matices, onde traballa dende o ton
de voz até o modo de andar,
os xestos das mans, o maquillaxe... Nun verdadeiro exercicio de acrobacia interpretativa, métese na pel dun home
que desexa ser muller, é dicir,
nada menos que unha muller
que interpreta un home que se
somete a unha operación para

ser muller. E a pesar dese modo de rizar o rizo, Bree (nome
da protagonista) é un dos personaxes máis críbeis que a
que subscribe viu en moito
tempo nunha pantalla de cine.
Porque Felicity convírtese en
“Ela”, así con maiúsculas, unha muller máis feminina que
moitas mulleres, atrapada no
corpo dun home que ten como
máxima prioridade adaptar dito corpo ao que realmente é.
A sorpresa vén cando a vi-

da, sempre presta a dar inesperadas sorpresas, fai que polo
seu enfrontamento co pasado
creza verdadeiramente como
persoa ao descubrir que as veces o acadar o largamente ansiado non basta para ser feliz, e
que a transformación física vai
parella a unha transformación
emocional. Cando o filme pasa
a transformarse nunha road
movie onde, como toda película dese xénero, os dous viaxantes fan un progresivo descubrimento mutuo así como de autodescubrimento interior de cada
cal, dáse o primeiro paso para a
aceptación final do rol paterno/materno-filial.
Transamérica é unha viaxe
na procura da verdadeira identidade, que non so sexual, a
pesar do papel preponderante
deste aspecto. É unha comedia
agridoce que aborda a temática
transexual de xeito natural, sen
sátiras nin tópicos (é todo un
logro, con respecto dos prexuízos da sociedade, o retrato
do desquiciado universo familiar), un moi bo filme que, aínda que aborde temas tan complexos como a prostitución ou
o incesto, non cae en vitimismos nin truculencias, e ao rematar, o único que desexas
mentres pasan os títulos de
crédito é que Bree acade por
fin unha merecida felicidade.♦
SABELA PILLADO
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Hika
Nº 174. Febreiro 06. Prezo 5,50 euros.
Edita: Hirugaren Prentsa.

Neste número entrevístase a
Maixabel Lasa, responsábel da
Dirección de Atención ás Vítimas do goberno vasco e viúva
de Juan Mari Jáuregui,
membro do PSE. Andoni
Txasco recorda o 30º

Memorias

Os Borges en familia
Título: Nosotros los Borges. Apuntes de familia.
Autor: Miguel de Torre Borges.
Edita: Diputación de Huelva.

En selecta, coidada e fermosa
edición da Deputación de
Huelva vén de aparecer hai
uns meses Nosotros, los Borges. Apuntes de familia, crónica familiar de Miguel de Torre Borges, dentro da non moi
acaída colección de poesía
“Juan Ramón Jiménez”, xa
que certamente non se trata
dun texto poético. Mágoa as
erratas que afean o texto; unha omnipresente: habla por
había, que mesmo chega a
molestar.
Os Apuntes de Miguel de
Torre Borges van precedidos
dunha introdución a cargo de
Juan Drago, e un prólogo de
Joaquim Montezuma de Carvalho, o amigo portugués que
tivo boa relación con membros
desta familia (Norah, súa curmá Esther e o marido desta Enrique Amorim, escritor uruguaio).
Os Apuntes de familia deste Borges comezan, loxicamente, con Jorge Luis Borges
(1899-1986): “Arranco con mi
tío”. Seguen co seu pai Guillermo de Torre (1900-1971), o
crítico español estudoso das
vangardas literarias; continúan
coa avoa Leonor Acevedo de
Borges (1876-1975) e rematan
coa nai Norah Borges de Torre
(1901-1998). Inclúese ademais
unha árbore xenealóxica e un
álbume de familia con fotos e
algunhas obras de Norah.
Miguel pasou na infancia e
xuventude moito tempo con
Tío Georgie, tío único para os
seus sobriños, solteirón durante moito tempo, que vivía
coa nai, muller de moita enerxía e carácter que morreu case
centenaria, logo de impulsar
durante anos a carreira literaria do fillo e gobernar a súa
vida. A avoa Memé, que dicia
ter enterrado medio Buenos
Aires (pola cantidade de enterros aos que asistía), era unha
apaixoada da política. Rosas,
Perón e Evita, Stalin, Hitler e
Mussolini eran as súas bestas
negras. E o seu remedio para
os políticos corruptos: un pelotón de fusilamento na Praza
de Maio. Así de drástica a señora.
Contador de contos, improvisador, repentista, asociador
de conceptos inasociables, Georgie Borges sentíase cómodo
na grosería ao igual que o seu
amigo Adolfito Bioy. Era dono
dunha lendaria memoria para
lembrar versos que aplicaba no
cotián de forma divertida:
“Coa boca pechada non chamaba a atención”, di o sobriño.
Só o lembra lendo (antes
de ficar cego) a Enciclopedia
Británica, indo de artigo a artigo velozmente, e como excepción un libro: As crónicas

marcianas, de Ray Bradbury,
un inglés. Como é sabido,
Borges aprendera a ler e escribir en inglés, antes que en castelán, coa súa avoa materna de
orixe inglesa. Andarín, “camiñar foi a súa única actividade
física”, amosaba desdén O sobriño
polos deportes Miguel
todos (“o tenis, que estu- entréganos
pidez!”), pa- nestes
seaba co so- apuntabriño toman- mentos a
do numerosos memoria
cafés ao paso dun Borges
pola rúa Flori- humano,
da. Ensinoulle
a xogar ao tru- demasiado
co. Gostaba humano,
das coplas con ben lonxe
duplo senso e do
de
contido intelectual
erótico, dos frío e
tangos iniciais escritor
aínda que prefería a milon- consagrado
ga, e do cine, e venerado.
que frecuentaban xuntos.
Non gostaba, porén, o dos espectáculos circenses ou de títeres.
O sobriño Miguel entréganos nestes apuntamentos a memoria dun Borges humano, demasiado humano, ben lonxe do
intelectual frío e escritor consagrado e venerado, perseguido
polos medios e con barreira de

secretarias por medio. Sobre as
mulleres: tense falado da misoxinia do escritor, aínda que
“unas cuantas medraron a su
sombra”; algunhas mediocres,
considera o sobriño. Miguel revela que tío Georgie non consideraba a literatura escrita por
mulleres; na súa biblioteca non
había libros de escritoras. Silvina Ocampo, de quen falaba
ben e mesmo recitaba versos,
era a excepción. De Estela
Canto, a compañeira un tempo
do noso Lorenzo Varela, dixo
que era a muller máis intelixente que coñecera, “pero ni
una palabra sobre sus novelas”.
Mentres todos os seus parentes, os mortos e os vivos,
figuraban en enciclopedias ou
lles daban nome a rúas ou estacións de tren, Miguel di que
vivían todos moi modestamente, pese ao aristocraticismo herdado da avoa e dos antepasados ilustres. De feito,
Borges antes de converterse
en escritor famoso, vivía do
magro salario de bibliotecario
municipal. Logo de ser destituído polo peronismo, dando
conferencias polo país. Despois xa viñeron o recoñecemento, as vendas de libros, a
Sociedade de Escritores, a
Academia, a dirección da Biblioteca Nacional (con nova
destitución), as conferencias
ben pagadas, as traducións, as

viaxes polo mundo, a polémica político-literaria (que non
se aborda aquí) suscitada polo
seu apoio á xunta militar arxentina… E o distanciamento,
os seus casamentos tardíos, a
marcha a Xenebra, onde finaría dunha doenza que os familiares e amigos descoñecían e
sería enterrado, cousa que a
irmá e o sobriño nunca entenderon.
As riquezas da casa non
eran monetarias: cadros de autores logo célebres e venerados, e coleccións de revistas e
montes de libros, moitos dedicados ao seu pai, por todos os
recunchos, até debaixo das camas. Familia libresca esta, na
que era habitual erguerse da
mesa nunha comida para comprobar unha cita ou consultar
un dato.
Opostos nalgunhas cousas
eran os cuñados Borges e de
Torre. Este, metódico e disciplinado, consideraba o arxentino un personaxe extravagante e as súas opinións carecían
de valor para el. E tamén algunha afinidade: case todo o
cotián lles era alleo. Guillermo de Torre sempre se atopou
fóra do seu “meridiano madrileño” no exilio arxentino. Só
volveu a España nunha ocasión logo de 1936.
Norah (de verdadeiro nome Leonor Fanny), colaborara na xuventude cos seus gravados en Alfar, que se editaba
na Coruña, a revista na que
tamén Borges publicara un
texto (“Examen de metáforas”) que logo non quixo recoller nas obras completas.
Tamén noutras revistas da
época das vangardas durante
os anos que viviu en España.
Pintou e debuxou ate máis aló
dos noventa anos. O fillo defínea como ocorrente e divertida, bondadosa, tímida, relixiosa, patriota arxentina, antiperonista, antifascista e anticomunista. Xa de maior, ao
falecer o marido, fixo un espurgo “de comunistas y pornógrafos” (de peronistas non
había, ao parecer) na inmensa
biblioteca da casa, cansa da
saturación libresca que sufrira toda a vida. Para ela non
había máis de cincuenta libros merecentes de seren relidos. E a súa obra preferida: os
vinte e tantos tomos da Summa Artis de Pijoan.
Non é habitual, e non debe
ser tarefa doada para quen o
fai, intentar retratar dende dentro a vida cotiá e familiar do escritor venerado ou artista famoso. O lector sente como se
entrara no salón da súa casa e o
sorprendera en bata e pantuflas. Cómpre agradecer a Miguel de Torre Borges ese esforzo de aproximarnos a súa xa
case mítica familia.♦
XESÚS TORRES REGUEIRO

aniversario
do asasinato de cinco
traballadores en Vitoria. Carlos
Martín
explica os
desafíos de
Euskadi. Agustín Unzurrunzaga reflexiona sobre a inmigración e a precariedade laboral.
Piero Bernocchi e Josu
Egireun fan a crónica do Foro
Social de Caracas.♦

Debat nacionalista
Nº 39. Outono 05. Prezo 5 euros.
Dirixe: Miquel Sellarès.
Edita: Tribuna Catalana.

Gemma Aguilera entrevista a
Arnau Queralt, Martí Boada e
Ivan Capdevila, ambientalistas
que reflexionan sobre a necesidade de xunguir territorio e
sustentabilidade no futuro
Estatut. Sobre este mesmo
asunto inclúense tribunas de
Maria Purificació Canals, Sergi
Cantó, Albert Cortina, Xavier
Duran,
Xavier
Mayor,
Ivan
Murray, Joan Nogué,
Sergi Rovira e Toni
Sala. A
defensa da
paisaxe, a
conservación
dos espazos
naturais e o desenvolvemento
das infraestruturas centra todos
os textos.♦

Foto
Nº 277-78. Prezo 5 euros.
Dirixe: Manuel López.
Edita: Monte Alto.

Este número extra da revista de
fotografía inclúe un suplemento especial para suscritores: o
texto “El misterio del
revelado”, do fotógrafo Xosé
Gago. No
número
ordinario,
dáse conta
do visto no
concurso
anual ‘Trierenberg Super Circuit’,
con
traballos de
Guy Gilson,
Xiao Jian
Rong e Igor
Amelkovich, entre outros. Publícanse os Premios Épica
2005, dedicados a fotografías
publicitarias. Aparecen as fotos
de Armando Herrera a estrelas
do cinema.♦
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Pese ao risco que poida correr,
atrevereime a dicir que compartides a etiqueta de cantantes
comprometidos. Védelo así?
Manu Chao: O meu compromiso non responde ao feito de
que sexa cantante. O meu compromiso é como cidadán, como o
que é taxista ou panadeiro. Estamos falando do mundo que imos
deixar en herdanza aos fillos e fillas de todas as persoas. Por desgraza, ningunha canción por si
soa pode cambiar o mundo. Pensar no contrario é unha parvada.
Non admito a responsabilidade
que pesa sobre nós de que a música pode cambiar a orde das
cousas. Cantando, como máximo, podemos arroupar os corazóns dos que queren cantar connosco mentres intentamos ir noutra dirección. O noso único privilexio radica en que podemos ter
un micrófono co cal multiplicar a
nosa voz. Nada máis.
Lluis Llach: Non admito a
división entre cantantes comprometidos e os que non o están. É unha estupidez inventada
pola necesidade dos medios de
comunicación para colgar clichés. Sucede, sen máis, que uns
están comprometidos co sistema e que outros non o estamos.
Con todo, moitas veces presentóusevos como iconas musicais da loita contra o franquismo, nun caso, e dos movementos antiglobalización, noutro.
¿Que é o que máis vos pesa de
toda esta historia?
L.L.: A miña historia particular como referente da canción en contra da ditadura foi
moi rara. Apenas tiña vinte
anos cando me converteron no
símbolo de resistencia da ditadura e o meu mérito reducíase a
unha canción que se pegaba á
orella máis facilmente que outras. Intentei asumir este rol, do
modo que mellor puiden. Proviña dunha familia burguesarural, de dereitas, e apenas tiven tempo de pensar sobre todo
o que estaba acontecendo ao
meu redor. Direi máis. Alégrome moito de que as forzas antifranquistas e nacionalistas catalás me manipulasen naquel momento para defender a súa identidade. Non renuncio para nada.
M.C.: Non acepto a responsabilidade de ser icona de nada.
Aos de en fronte sempre lles interesa ter un líder para corrompelo. Corromper unha masa de
xente sempre é máis difícil. Son
só un máis de todo este movemento en loita. De feito, esta nova forma de protesta seguirá sendo interesante a condición de
que siga sendo horizontal. Todas
as revolucións remataron en cachizas por culpa dos líderes que
nun momento dado podreceron.
Supoño que a revolución rusa
nos seus comezos era algo marabilloso ata que a cagaron os Stalin e compañía. Así mesmo, nunca lin a Biblia pero, segundo me
contan, está chea de cousas bonitas onde defenden que todo o
mundo hase de amar e axudar.
Pero logo miras cara o Vaticano
e só che queda botar as mans á
cabeza. ¿Que fan para repartir o
pan, os peixes e o viño?
L.L.: Todo ese movemento
que loita por outro mundo máis

Manu Chao e Lluis Llach
‘Na música perseguir a coherencia
depara soidade’
DANIEL MARTIRENA

Lluis Llach (Vergés, Girona, 1947), que en Maio actuará en Galiza e Manu Chao (París, 1961)
que vén de dar uns recitais multitudinarios na Habana, conversan cun xornalista da revista
Elkarri sobre algunhas das respostas que lle dan ao seu compromiso cidadán e artístico.

JOSU SANTESTEBAN / Elkarri

xusto está sufrindo un acoso mediático sen precedentes que só
persegue silencialo. Unha cousa
é que sexa bo que careza de cabezas que o dirixan porque sen
elas non se pode decapitalas e
outra cousa é o ocultamento que
se fai da súa filosofía e reivindicacións. Véndese toda esta loita
como a historia de catro mozos e
outras tantas mozas que para divertirse van a Porto Alegre –nome moi apropiado, claro que si–
para montarse a súa festa particular. A cuestión non é así. Isto vai
moi en serio e está moi organizado en torno a redes moi amplas.
Sexa como for, non puidestes evitar as calumnias.
¿Cal vos fixo máis dano?
L.L.: En contra da nosa vontade, estamos condenados a unha especie de soidade. No mundo da música, do negocio que esconde e entraña, onde se mesturan a cultura e o diñeiro, perseguir a coerencia depáranos a soidade. Por iso, desde esta soidade,
nunca fixen caso a todas as calumnias que se puideron verter
en contra miña. E foron moitas.
M.C.: Un chega a curarse de
espanto, Nos meus comezos de

Man Negra lía nos periódicos
declaracións que supostamente
eran miñas pero que nunca as fixen. Non durmía en catro días.
Máis tarde, logo da miña xira
con Fermín Muguruza, directamente pasei a ser militante de
ETA. A mesma xente do barrio
dicíamo, que querían andarse
con coidado, que o leron na
prensa. Intentamos responder a
todo este tipo de calumnias, pero os nosos comunicados apenas
atopaban un oco ante os grandes
titulares que mentían sobre nós.
A xente que quería decatábase
do que diciamos, de que rexeitabamos o uso da violencia.
Nunha entrevista, Lluis,
denunciabas a falta de compromiso dos intelectuais cando a Manu Chao e Fermín
Muguruza lles prohibiron un
par de concertos en Málaga e
Murcia baixo a acusación de
que Muguruza era membro
de ETA polo feito de que nalgunha ocasión formou parte
das listas de Herrí Batasuna.
L.L.: No mundo cultural do
Estado español domina unha actitude de total corrección que me
indigna. Aznar impuxo un peque-

no golpe de Estado democrático.
Cos votos da xente que o apoiaba,
retrocedeunos a un período político de inicio de transición ante o
cal a clase política non terminou
de reaccionar. O que fixeron con
Muguruza e Chao foi un típico
atentado á liberdade de expresión
no marco dun goberno parafascista co apoio dunha maioría parlamentaria. Os partidos de esquerda, que para min son aqueles
que defenden as liberdades e os
Dereitos Humanos, non dixeron
nada. Nin tan sequera dixeron nada os cantantes que pola nosa
profesión utilizamos a liberdade
de expresión como instrumento
de traballo. No entanto, ante unha
situación así, nunca debimos ser
correctos.
Ultimamente, uns e outros
insisten en que hai moitas posibilidades para poñer en marcha un proceso de paz. Logo de
Aznar, chegou Zapatero.
L.L.: Zapatero é o único que
se cre que a solución virá desde
o diálogo. Zapatero está moi só
dentro do partido. Se non fose
polo enganche electoral que ten,
hai moito que o terían arrinconado. Dubido que o aparello do

PSOE queira xogar as cartas do
diálogo. Son moi pesimista. O
Estado español ignora a súa propia esencia e mentres non terminemos con ela vai ser moi difícil
buscar ningunha solución.
¿A que te refires?
L.L.: Entre outras cousas, e a
modo de exemplo, no Estado español non hai nin un só escolar
que coñeza a realidade latifundista de Andalucía, e que a vén
afogando moi aos poucos. Non
saben que esta estrutura é consecuencia da conquista castellana.
Pero é máis. Ningún neno madrileño sabe que o Parlament catalán foi substituído por un capitán
xeral e que nos prohibiron falar
na nosa lingua. En definitiva, España é unha sarta de ignorancias.
A ignorancia é supina cando algúns políticos din que Carod
obriga á Caixa a comprar Endesa. Cando o reto consiste en
arranxar problemas tan complicados como o vasco ou o catalán
esta ignorancia é moi perigosa.
De feito, o problema de fondo é
saber cal é o proxecto de futuro
do Estado español.
¿Como vedes o nacionalismo? É, sen dúbida, unha pregunta complexa, máis se temos en conta o sentimento
catalanista declarado de Lluis
e as dificultades para botar raíces de Manu. ¿É unha enfermidade que se cura viaxando?
L.L.: Volvémonos a atopar
ante o problema da linguaxe.
Defínome como persoa nacionalista para que nos poidamos entender. Só quero ser cidadán con
raíces para poder ofrecer algo ao
mundo. A nación, o meu país ou
colectividad é o primeiro paso
para iso. Se pertenzo a unha comunidade oprimida non podo
ofrecer nada. Non hai seres humanos libres en pobos que son
escravos. O que a min me namora é o ser humano. A realización de Catalunya impórtame un
pepino se isto non implica que
os cataláns sexamos máis libres.
Agora que falamos tanto da biodiversidade da natureza, sinto
que o meu pobo é como unha árbore que, por moi pequena que
sexa, é parte desa riqueza de especies que convive nun bosque
moito máis grande.
M.C.: Síntome moi nacionalista cultural. Reivindico
a existencia de todas as culturas e en cada cultura síntome
de moitos países. Non creo nos
nacionalismos das bandeiras.
Non entendo as fronteiras. Se
cadra, é algo positivo que me
levo logo de ter medrado en
Francia. Outra cousa é o que
podes percibir en Latinoamérica onde todos son ultranacionalistas. Até na última chela
de México rematan a noite de
esmorga cantando o himno nacional. Non entenden que eu
non lles poida cantar o himno
nacional francés. Míranche coma se foses un marciano. Á
marxe das nacións, creo sobre
todo na cultura que non entende de fronteiras. En Galiza e
alén do Miño, xa en Portugal,
comparten a mesma cultura.
Non falemos de África onde as
fronteiras son absolutamente
económicas. ¡As bandeiras teñen que ver tanto co diñeiro!♦
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Rebeldía, relixión e erotismo en Antón Tovar
O Pen Clube edita a súa poesía completa
Título: Poesía en galego I (1962-1975) / Po-

esía en galego II 1980-2001).
Autor: Antón Tovar.
Edita: Pen Clube. Colección Arte de Trobar.
Estudo introdutorio: Marcos Valcárcel.
Portada: Xaime Quessada.
Prezo: 18 euros os dous volumes (314 / 315 páx.).

Xa hai anos que un leu e releeu
a obra poética de Antón Tovar.
Comecei, naturalmente, polos
seus primeiros libros en galego, agrupados nun só volume
da editorial AKAL Poesía Galega Completa (1974), onde está o fermoso e famoso poema
que acadou o premio Guimarães do ano
1972: “Deume a risa”. E Aí está
tamén “Non”, Tovar,
entre outros. que xa é
D e s p o i s , un clásico,
seguín a sua como
traxectoria li- o son
bro a libro, Rosalía ou
pasiño a pasiño, con “Cala- Celso Emilio
dos Esconxu- Ferreiro.
ros”, primeiro, e “Berros
en Voz Baixa”
máis tarde. Tíduos ben suxerentes os dous, sobor de todo o
primeiro que é unha gran obra
(Premio da Crítica Española,
1980). “Berros en Voz Baixa” é
máis pragmático e divulgativo.
O que non lle quita nengún mérito. Todo o contrario. Os poemas ao Nadal, son filosofía,
coñecemento e experiencia en
estado puro. Por non dicir, radicalidade. Tivo as súas críticas. Sen querer entrar en controversias, semella que algúns
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O neno e a besta I (1960-70), ilustración de Xaime Quessada para o volume I de Poesía en galego de Antón Tovar.

poetas só escriben para que os
entendan os seus colegas. Que
rimbombante! Que fondura!
Pero aí está Tovar, que xa é un
clásico. Como o son Rosalía ou
Celso Emilio Ferreiro. E clási-

novidade
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cos por aclamación popular,
non por bendición apostólica.
Non me atrevo a dicir que este
vaia ser o caso de Tovar. O
tempo o dirá. Mais, seica, era
moi admirado “caladamente” -

novidade

novidade

por se acaso- en Ourense. Non
vaia cundir o exemplo!
E, finalmente, a sua derradeira etapa de “A Nada Destemida”. Libro de sonetos, nihilista, provocador e arrebatado, que
tanto impresionou o inesquecíbel Manuel María (“é un libro
tremendo, abraiante” -Sic-). E
“Cadaver Adiado” que só nomealo estremece. Refírome ao título, tomado de Fernando Pessoa.
Antón Tovar non foi a primeira descoberta que fixen na
literatura galega. Pero sí unha
das que máis me cautivou e golpeou xunto á proposta de Fiz
Vergara Vilariño. Por desgraza,
eu que viñen da emigración,
non tiven a sorte de coñecer a
nengún dos dous. E, agora, como sabedes, xa é imposíbel.
De Antón Tovar prendoume
tanto a sua estética, que cheguei a ler, incluso, o único libro
que atopei en castelán -dos cinco que ten- “El Tren y las cosas”. Editado en Bilbao. Cousa
ben suxerente para min. Todo
isto vén a conto de que o PEN
Clube de Galicia e Caixanova
acaban de editar en dous fermosos e coidados tomos a “Poesía en galego” (I e II) de Antón Tovar na sua colección Arte de Trobar. Desta vez, supostamente, sí que é a obra completa. Absolutamente recomendabel. E aí quería chegar. Recomendar esta obra a calquera,
sobre todo aos máis novos, que
quizais, non tiveron a oportunidade, nin a sorte, de coñecela
debidamente. Agora, grazas a
esta edición, sí. E, ademáis, a
un prezo moi asequíbel.

novidade

Remito tamén ao posíbel
lector ao Pórtico (en Seis Notas) do profesor Marcos Valcárcel, especialista na sua obra.
Sequera unha atención merecen
as ilustracións da portada de cada un dos dous libros. Son obra
do pintor Xaime Quessada e levan o tíduo “O neno e a besta I
e II”. Todo un paradigma que
axudará a entender mellor o
contido global dos poemas.
E pouco máis, simplemente
que, a un servidor chamoulle
poderosamente a atención, aparte da poesía, a prosa de Tovar de
“Diario íntimo dun vello revoltado” e, en menor medida “A
grande ilusión e outros contos”.
Da personalidade deste creador,
sobrancea o amor-afición pola
filosofía, o desacougo relixioso,
o erotismo, a crítica aceda e
mordaz. A ironía. A rabia. A rebeldía contra case todo: deus,
certos políticos, a hipocresía... A
tenrura, tamén, cómo non. A voz
da natureza. Un sentido do humor agudo e finísimo e a aceptación da propia debilidade -cousa
ben humana, por certo- onde residía a sua gran fortaleza.
Poderiase falar moito máis,
despois de ler a sua poesía
atentamente. Por exemplo, da
súa relación coas mulleres, comezando pola nai e seguindo
por Susa (“a nosa Susiña”) e
Tucha Miraio, todo un exemplo. Pero ese é outro cantar. Para máis información, consultar
Antonio Tovar. Conversas cun
vello revoltado (X.M. Del Caño) Ed. Galaxia, 2005.♦
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ANTONIO VÁZQUEZ TIERRA
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Cogumelos de Galiza
con textos de Marisa Castro e Víctor López Román e ilustracións de Carlos Silvar
144 páxinas a toda cor e tapa dura en tea

A NOSA TERRA

XOSÉ PAZ

o compoñedor de paisaxes
M. BARROS

Escultor de fragas e fotógrafo da terra, Xosé Paz presenta en Ourense a exposición
Ao día seguinte. Di que “a paisaxe como tal non existe”. Con esta serie invéntaa.
A sala Alterarte do Campus de Ourense acolle até o 31 de marzo a
exposición do fotógrafo Xosé Paz
titulada Ao día seguinte, na que se
recollen un total de catorce fotos
que xiran ao redor do gusto do autor polos espazos naturais e as paisaxes domesticadas polo home.
Xornalista, fotógrafo, crítico,
Xosé Paz di que “a paisaxe como
tal non existe”, por iso a reinventa en cada unha das fotografías
da mostra que quere ser un achegamento á natureza e a memoria
telúrica do pobo.
Eugenio d’Ors deixou dito
que o que non é autobiografía é
plaxio. Paz fixo desta afirmación
unha máxima. Moi ligado á terra
e a paisaxe, para o fotógrafo a
natureza é a escusa para contar
unha historia persoal. “O que
pretendo é que o meu traballo sexa diferenciado”, algo difícil nun
momento no que “a arte está moi
vinculada as modas”.
En Ao día seguinte, o fotografo tira de diferentes fíos que parten do entorno, para falar da perda, dos sentimentos e da melancolía. A través de fentos, pólas e
mesmo de cinzas artella paisaxes
imaxinarios. Como el mesmo di
“atrapar a paisaxe nesa especie
de pel ferida, sen nostalxia nin ornamentación, é unha aventura,
un exercicio entre as constantes
do tempo, memoria e acción. Un-

ha forma de ordenar o pensamento e, por suposto, outra maneira de ver o mundo”.
Algunhas das imaxes fanse
eco da problemática que rodea
os incendios forestais. Despois
dos incendios que queimaron boa
parte do monte galego este verán
pasado, Paz trasladou o problema ao seu terreo, pero fuxindo de

formulacións panfletarias.
Paz é fillo da emigración. Naceu no País Vasco pero sempre se
sentiu moi atraído polo rural, en
especial polo seu lugar, Casaldoira en Allariz, lugar no que tirou algunhas das imaxes que se
presentan na sala Alterarte.
A súa obra xoga coa percepción creando espazos evocadores
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cargados de lirismo. Como el mesmo dá en dicir “a fotografía no meu
traballo é o resultado, pero nela
converxen a literatura, a escultura e
sobre todo, o noso entorno”.
A exposición enmárcase dentro dun proxecto iniciado a finais
do ano 2003, coas imaxes nas
que o artista xoga coas luces da
noite. A estas primeiras seguiríanlle toda unha serie de fotografías
nas que Xosé Paz intervén na natureza nunha sorte de composición escultórica. A mostra que
agora se pode visitar en Ourense
é unha pequena escolma dunha
colección que se editará proximamente como libro de autor e
que recollerá ao redor de cento
cincuenta fotografías.
Comisariada por Xosé Manuel Buxán, a exposición está a

ser ben acollida polo público. De
corte case etnográfico e con referencias a terra e ao natural, a
mostra, en palabras do autor,
“vai moito con nós”, “noutro tipo
de culturas non se entendería”.
Con experiencia no plano fotoxornalístico, Xosé Paz atopou na
fotografía non só un xeito de expresión, senón tamén un medio de
investigación e de creación dentro
da arte contemporánea. “Interésanme menos os enunciados fotoxornalísticos e documentais porque repiten os mesmos esquemas.
Nos últimos cincuenta anos houbo
pouca reflexión e seguimos as
mesmas iconas. Vese o sufrimento
como obxecto de consumo”. Ao
seu ver, o que precisa o fotoxornalismo e a fotografía documental
é “unha gran revisión”.♦

PACO VILABARROS
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Tesouros de África
M. BARROS

unha familia 2005

As cabazas que serven para
recoller leite e xogos de té, indícanlle ao visitante a hospitalidade dos pobos africanos. “Non tiñan teléfonos”, explica Ibrahima, “pero o po que se levantaba
no camiño xunto cos tambores
eran os mellores medios de comunicación”. Como sinala o presidente de AIDA, “o saúdo é moi
importante en África”.
A mostra contén ademais unha boa selección de máscaras en
madeira que representan deuses
e o espírito dos antepasados. Unhas delas son as Dogón, con trazos aterradores. Segundo a tradición, “cando un bailarín as usa
pode transformarse na súa esencia e adquirir poderes sobrenaturais”. Tamén se poden ver estatuas, que representan os personaxes máis importantes na sociedade africana, e cunchas empregadas como moedas que agora se
utilizan en rituais adiviñatorios.
A vida cotiá e os oficios artesáns ocupan un lugar destacado
na Casa das Palabras. Teas de algodón, coiros, cabazas decoradas, xogos como o das sementes,
cornos, morteiros, abanos, teares,
redes, colares e xoias que falan
da condición social das mulleres
que as portan, instrumentos musicais como o balogón, e tecidos
dan conta dun xeito de vida que
pouco ten que ver co occidental.
A mostra complétase cun apartado de documentación, composto
por publicación, xornais e material
bibliográfico de carácter histórico
e literario, e cunha sección fotográfica na que se retrata o cárcere
da Illa de Goree (Senegal), dende
onde partían as embarcacións ateigadas de escravos ao resto do
mundo, o que se coñeceu co nome
de Porta sen retorno.♦

ant_art

Tan só trece quilómetros separan
África de Europa, mais para o vello
continente a cultura, a relixiosidade
ou a tradición dos seus veciños do
sur seguen a ser grandes descoñecidos. Con este pano de fondo preséntase no Museo das Palabras de
Vigo a exposición A outra cara de
África, organizada pola asociación
AIDA (Asociación e Integración de
Axuda ao Desenrolo Africano). Os
fondos do Museo Etnográfico desta organización radicada en Vigo,
que ten como unha das súas principais actividades resolver os problemas de integración dos inmigrantes, artellan esta mostra que se pode
visitar até o 31 de agosto.
A través de obxectos rituais,
de útiles do fogar, de elementos
musicais e relixiosos, de xogos,
roupas e elementos da vida cotiá,
a exposición pretende amosar os
aspectos máis destacados da vida
e da cultura africanas. Segundo
explica Ibrahima Niang, presidente de AIDA, o obxectivo desta iniciativa é compartir “a riqueza cultural dun pobo, a súa permanente ambigüidade que é a
imaxe da súa verdadeira vida”,
mais advirte de que “a arte africana non se pode ver desde a
concepción occidental”.
Ibrahima Niang, vestido ao
xeito tradicional, é o encargado de
guiar as visitas pola mostra que
recala primeiramente no aspecto
máis relixioso. Fiel á convivencia
de credos nun continente profundamente relixioso, a mostra recolle esa diversidade a través de táboas escritas cos versos do Corán
e representacións de diferentes
doutrinas dentro do Islam, figuras
de culto propias das relixións animistas que aínda perduran en diferentes lugares de África e referencias ao cristianismo.

diego del pozo barriuso (valladolid 1974)

Chea de contrastes, África segue a ser para o vello continente unha das grandes descoñecidas. Artesá, desértica, ritual, relixiosa, musical... A exposición A outra cara de África que acolle o Museo das Palabras achega a
Vigo unha ollada poliédrica de África a través dunha escolma dos seus tesouros históricos, culturais e humanos.
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Ourense
caricaturízase
M.B.

Unha decena de exposicións dos orixinais de autores que están a
despuntar no panorama
internacional, unha festa da
caricatura, debuxos en directo
e a presentación de libros son algunhas das actividades
sinaladas no programa da
VII Bienal da Caricatura
de Ourense, unha cita
que este ano ten como
artista convidado ao
portugués André
Carrilho.

Licenciado en
Belas Artes pola
Universidade de
Salamanca, entre
as súas
exposicións
colectivas figuran:
Radicais Libres,
Santiago de
Compostela ou El
fin del paisaje,
Zamora, ambas
en 2005. Tamén
foi seleccionado
en Generación
2004 e 2005 de
Caja Madrid ou
en Circuitos
2003, Centro de
Arte Joven da
Comunidade
madrileña e no
Certame de Artes
Plásticas Xunta de
Castela e León de
2001 e 2003,
Salamanca.
Cuatro amantes,
cuatro inversiones
foi o título das
súas dúas
individuais, no
Centro de Arte
Joven da
Comunidade de
Madrid e na
Galería Evelio
Gayubo de
Valladolid, en
2003 e 2002.
En abril de 2006
exporá de xeito
individual no
Domus Artium
2002 de
Salamanca.♦

Até o 2 de abril Ourense volve
poñer a súa cara máis irónica coa
celebración dunha nova edición
da Bienal da Caricatura de Ourense. A Casa da Xuventude, o
Centro Cultural Deputación de
Ourense e a Concellería de Cultura organizan esta sétima edición que conta cun programa
amplo con case unha decena de
exposicións de autores galegos e
creadores internacionais e toda
unha serie de actividades paralelas que teñen como denominador
común o humor e o trazo.
Como vén sendo habitual, un
dos eixes sobre o que xira a bienal
é a produción feita no país. Para
amosar o traballo de autores galegos publicado nos medios impresos, inaugurouse a mostra Caricaturistas galegos no Museo Municipal. Nela recóllese unha selección
da obra feita entre o 2004 e o 2006
por Pepe Carreiro, Abraldes, Miguelanxo Prado, Kiko da Silva,
Calros Silvar, Xosé Lois, Omar ou
Xaquín Marín. Tamén leva sinatura
galega a exposición Caricaturistas
noveis, na Casa da Xuventude, artellada coas obras premiadas e seleccionadas no VII Concurso Galego de Caricaturistas Noveis, no que
resultaron gañadores Daniel Montero Coira, pola súa colección de
actores, Miguel Casado Freire, por
unha caricatura de Vidal, Roi Paz
Collazo, por unha de Eva Hache e
Xoán Luís Pérez Rodríguez, por
unha de Gaioso e os Tonechos.
Este ano a bienal ten como
autor convidado ao portugués
André Carrilho. Na Casa da Xuventude pode contemplarse unha
escolma da obra deste debuxante, un dos máis destacados dentro da prensa portuguesa, que explora nos límites que separan a
realidade da ficción, e do que
moitos destacan a súa ousadía
estética e a súa irreverencia.
Tamén destaca o descubrimento da obra do autor santiagués Lino González Rubido, que desapareceu prematuramente a finais dos
corenta e que é descoñecido para
boa parte do público. Lino Gonzá-

lez Rubido realizou caricaturas,
humor gráfico, ilustracións e banda deseñada. A organización preparou no Museo Municipal unha
exposición con máis de cincuenta
debuxos para que o público se poida achegar a obra deste creador.
Retranca, humor negro e
reivindicación
Xaquín Marín é outro dos autores
destacados. A antolóxica realizada polo concello de Ferrol Xaquín Marín. 50 anos en liña que
repasa a traxectoria do director
do Museo de Fene poderá visitarse até o mes de abril no Centro
Cultural Deputación de Ourense.
A reivindicación tamén terá o
seu oco en Ourense. Baixo o título Luta dos trabalhadores pelo
humor, os profesionais do humor
de medio mundo dan a súa visión sobre as condicións laborais
e a dignidade no traballo. Adan
(Cuba), Morro (Colombia), Andrea Bersana (Italia), Xia Dachuan (China), Porumbita
Mihaita (Romanía)Haddad (Líbano), Moaid Naamatl (Iraq) e
Zé Oliveria (Portugal) son algúns dos autores representados.
Na mostra que a bienal dedica a recordar un personaxe histórico o protagonismo recae este
ano en Vicente Risco. A través
da ollada de Castelao, Acisclo,
conde Corbal, Cándido Fernández Mazas, Huici, Laxeiro, Prego Siro e Virxilio entre outros a
mostra achégase á figura do escritor ourensá.
Actividades paralelas
O programa complétase coa Festa da Caricatura que se desenvolverá no Centro Cultural o 25 e 26
de marzo da man de autores portugueses e galegos, coa presentación na Livraría Torga do libro
R.I.P. de Xavier Maciá e Ermengol, prologado por El Roto, e coa
celebración do II Certame de
Monólogos Humorísticos na Casa da Xuventude o 17.♦
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A Carón do Lar. Contos de Lugris Freire en A Nosa Terra

O primeiro é a mantenza
Que me non leve o diaño se non
estamos agora nuns tempos nos
que mesmo parece que chegou a
fin do mundo, ou, polo menos, á
fin do sentido común.
Denantes, cando os homes
pola forza do estómago, que para algúns é unha forza asoballante, servían baixo doutras bndeiras ou ás ordes de amos odiados,
agachaban por propia dignidade
o segredo das suas opinións.
Mais agora xa hai escritores varudos, revolucionarios, feros,
que despois de quentaren o forno
pra meter nel a mesa allea, saen,
cando un menos se decata, dicindo: “Todo o que vos falei, todo o
que dixen de política, de amizade, de arte, de cuestións sociais...
todo foi falar por falar... Eu son
un pallaso, un babeco, que escribo porque me pagan”. Quen así
publicamente fala, perdeu o creto do seu mesmo creto; é digno
de lástima, pois nin siquera se dá
conta do vergoñosos que son certos estados do espírito.

Pero haivos outros que son
máis cuquiños, máis avispados.
Coñecen mellor a agulla de marear, e finxen unha calor, un entusiasmo, unha algueireira fogaxe na defensa dos ideais servidos ás derradeiras!! Dígovos
que esta casta de homiños son
capaces de iren ao ceo e de pasaren por diante do mesmo San
Pedro como se fosen santiños
feitos e dereitos.
Abonda xa de parola, e comezarei o conto, que así eu medre, como ten máis de verdadeiro que de fábula.
Pois señor: había nunha vila,
chamada non sei como, un sancristán que era moi listo, e até
aseguraban que sabía facer versos e mais escritos para os boletíns. Este sancristán tiña mais cariño polos santos da igrexa parroquial que pola súa mesma familia, e malpocado do veciño
que se metese coas cousas da súa
freguesía!
Un día botouse a cavilar...

Pareceulle que o que lle daba o
crego, e as propinas dalgunhas
devotiñas, non abondaba para a
mantenza da súa casa, e acabou
por trocar de rumbo. De sancristán pasou a porteiro dunha sociedade revolucionaria, inimiga de
reis e de cregos, e alí logrou un
xornal que endexamais soñara
nel. Se medrou ou non medrou o
home do noso conto, abonda con
dicirvos que, despois dalgún
tempo, pasou a ser un dos patróns da Sociedade.
Outro día foi en compaña
dalgúns amigos á casa dun médico que recibira un aparato para
facer fotografías polo endiañado
sistema dos raios X. Ben sabido
é que con estes aparatos vense, a
través do coiro, todos os ósos e
retrátanse ademais as cousas duras ou de metal que un poida levar enriba de si.
Todos os amigos fóronse
poñendo, un a un, diante do
aparato. Os seus corpos víanse
claros como se fosen feitos de

E nxeños e criaturas

xelatina, ou como estadeas medoñentas. Cando lle chegou á
vez ao sancristán... que se queres! Non había xeito de se deixar enfocar. Tanto lle dixeron,
tanto mallaron nel, que por fin
se plantou medosamente... tremendo diante do obxectivo, e...
virxe do Carme! O sancristán
tiña no peito unha cruz de metal
de media cuarta de longo, e no
peto esquerdo da chaqueta unha
navalla toureira desas que os
chulos da Moura chaman lengua de vaca.
A risa entre dos que alí estaban foi escacharrante, desas que
fan doer as illargas.
—Meu amiguiño –díxolle un
dos presentes tocándolle no lombo–, vexo que segues sendo sancristán por dentro.
—E ti que queres... –respondeulle– por moitas voltas que lle
deas neste mundo o primeiro é a
mantenza.
—Tes razón, meu mantidiño,
tes razón.♦

Xosé Miranda

Relatos
como estrelas
Xosé Manuel Eyré iníciase como escritor
édito cun estraño Constelación de Ío, libro
do que se poden afirmar algunhas cousas e
que suscita unha enormidade de dúbidas. Pódese afirmar en primeiro lugar que o libro
demostra o amor dun pai por un fillo e, se algo nos fai bos, se algo nos fai humanos, é
precisamente esa devoción. É o libro dun pai
atento ao seu fillo, que lle concede o estatuto
de persoa e que atende ás súas razóns e ás súas emocións. Libro, ademais, cheo de bos
sentimentos cara á humanidade, sen por iso
caer na moralina (xa se sabe que de boas intencións está empedrado o camiño do inferno). En segundo lugar, pódese afirmar que é
o libro dun oínte, de alguén que sabe escoitar, arte difícil que na España de hogano se
practica ben pouco. Por iso, a maioría das pezas están intimamente próximas á oralidade
máis pura (e esa é unha das características
que os teóricos da literatura sinalan no que
deron en chamar “microrrelato”). As ocorrencias do Darío, pasadas pola peneira do
adulto, convértense en microrrelatos ou minicontos. En terceiro lugar, do mesmo xeito
que as aproximadamente 80 microficcións
que compoñen este tapiz son minúsculas, son
mínimas, delicadas, cotiás, as cousas ás que
se lles dá importancia. Este é o libro do pequeno, do diario (no senso da palabra “diario” en Chantada), do común, do inmediato,
do que os outros cren que non ten importancia, pero que á fin é o único que a ten. Un libro que fala dun neno e das cousas dun neno,
atendendo, se cadra por primeira vez na historia da literatura galega, ao que os nenos de
verdade din e fan (non os nenos imaxinarios
como Balbino, non os nenos da lembranza do
adulto: os nenos verdadeiros de carne e óso),
pero que, mesmamente por iso, de ningún
xeito é un libro para nenos. En cuarto lugar,
non é o libro dun crítico, senón o dun escritor: os microrrelatos forman unha unidade

Xosé Manuel Eyré.

maior, (do mesmo xeito que os relatos e microrrelatos forman unha unidade maior no
Merlín ou no Campo de Marte de Xullo Valcárcel), unha constelación de estrelas, de retais, de microtextos, de retazos que moldean
unha personalidade, neste caso a dun neno.
Podemos sinalar como características do
estilo de Eyré, ademais das do propio microrrelato en si (extrema brevidade, proximidade á fábula, ao refrán, ao aforismo, á estampa, á greguería, ao proverbio ou ao apólogo,
raíces fondas na literatura oral, presentación
como anécdota, humor manifesto e unha certa propensión á poesía en prosa), a capacidade de suxestión, as moitas elipsis, a esixencia
perentoria da complicidade do lector, a ironía, a crítica social, o afán lúdico, o escepticismo amable, o relativismo, a fragmentación e o efecto sorpresa que predomina en
moitas das pezas.
Estabelecido pois, que estamos diante
dun libro de minificción, sexa isto o que sexa (e ás veces pode asemellarse á definición
de dicionario, ao anuncio ou á noticia), queda por sinalar que conviven o microrrelato e
o pequeno relato, as mostras de mentalidade
infantil e a súa fonda relación co mundo mítico e cos contos de tradición oral, o poema

PACO VILABARROS

en prosa, o aforismo puro, a reflexión filosófica e sobre a realidade do infante, a frase
que abruptamente pon as cousas no seu sitio,
a lóxica incontrovertible do rapaz (todo o
mundo enteiro: Chantada, Lugo e os Estados
Unidos; a lúa está baleira aínda), o humor
absurdo de groso calibre que lle gustaría a
Groucho (—vaia pedazo de carne máis grande, avó —É grande, a que si? —siiií, xa,
...porque tes tan pouca independencia.) ou
mesmo a Harpo (—mira, papá, aí está a
avoa Luisa, vámoslle dar un susto para que
non estea soa), e a iluminación tipo Rimbaud, só que en inxenuo ou en retranqueiro
(—papá, quen arroupa o mar para que estea
quentiño cando eu veño a praia?).
Fóra de toda dúbida, estamos ante un primeiro libro insólito, porque require un autor
con fonda formación teórica no que é a microficción e unhas cantidades de paciencia e
de atención aos pícaros inusuais, ademais do
bo facer dun artesán que vai engastando alfaias. Non sei moi ben que é este libro inclasificable, á parte dunha colectánea de microrrelatos, pero sei que o pasei moi ben léndoo,
que é literatura, que é orixinal e que merece
a pena. E xa non é pouco. Máis ben creo que
é de abondo.♦

Maribel
Longueira
‘Cuestiono
as prostitucións
que a sociedade
non critica’
M.B.
Vénse de presentar na Coruña o libro Papagaio que
elaborou conxuntamente
con Luísa Villalta, no que a
escritora puña letra as súas imaxes. Por que un libro
sobre ruínas?
Sempre tiven interese en
facer un traballo sobre o Papagaio da Coruña antes que
desaparecera, mantendo así a
memoria do que quedaba.
Entre o que restaba antes do
derrube topeime con cousas
sorprendentes. E non sei por
que pensei que o Papagaio
era como as casas de Pompeia, que igual que estas foran arrasadas polo Vesubio o
Papagaio foi derrubado por
máquinas con dentes. Interpretei os restos como unhas
ruínas arqueolóxicas dunha
cidade que estivo dedicada
ao comercio carnal das mulleres. Durante un mes seguido entraba a fotografar e
cando comezaron a tiralo tamén estaba alí, recollendo
imaxes da caída.
Cal era o obxectivo?
A idea do libro xurdiu
despois. Tomei primeiro a arquitectura como alma vivida
da xente, o resto da pel das paredes, os silencios, os saloucos. Todo é como se estivera
escrito aí. Con todo o material
recollido elaborei unha serie e
formulei a idea de poñerme en
contacto con escritoras para
que elaborasen un texto a partir de cada unha das imaxes.
Contactei con Eva Veiga e
con Luísa Villalta. Luísa entusiasmouse co traballo e escribiu un poemario enteiro. Foi
un torrente marabilloso, estaba en pleno apoxeo.
Como foi a súa contribución?
Estaba moi interesada no
tema da prostitución e mesmo fixo unha pescuda ao
respecto. Ten unha sensibilidade moi especial. Non hai
que terlle medo as palabras.
É cuestionar non só a prostitución das mulleres senón
tamén as outras prostitucións que a sociedade non
critica. Ela dende esa perspectiva tan humana foi capaz de estabelecer a relación
entre a prostitución e a comercialización do chan da
cidade. Isto ocorre todos os
días e ninguén se bota as
mans a cabeza.♦

Dos
avogados
FRANCISCO CARBALLO
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Ao envexoso nin auga

X

uíces e avogados obteñen baixa cualificación
en inquéritos, pero
resisten ben nos mass media.
Alberto Pascual di “que naceu
en Maceda sen darse conta”,
agasalla a cantos o lean con
Dos avogados e da xustiza, no
sentir popular. Un libro de
274 páxinas e infinidade de
ilustracións. Un libro dos que
comezas a ler e non tes posibilidade nin de deterte, nin de
durmir. Vexamos.
Les o texto e ollas de
esguello as ilustracións: 17
debuxantes; Bertho con 16,
Siro con tres, os restantes con
un promedio de seis. Non
avanzas; ris, érgueste a
compatir co primeiro que encontras. Aí vai o tempo.
Son oito tratados: o primeiro, do veleno da vida, o último,
das fontes do dereito, o do medio, dos letrados: o letrado
almendruco, a consulta, faldras
e mangas. Podes, lector, colixir
xa que todo vai de refráns. E
iso “porque o refraneiro nace,
como expresión breve e concisa, do que o pobo considera de
interese. Reflecten os textos situacións básicas da vida; do
tempo e da terra, das augas e
fríos, dos calores e seituras, dos
traballos e dos días, dos amores
e das xenreiras, das dúbidas e
augurios, da ánima e do corpo,
do comer e do beber, de Deus e
do diaño, de bestas e de xente”
(p. 16) E onde mete os
avogados, letrados e xuíces?
Ten lugar propio.
“Refire Luis Vives, no seu
Septem libri de corruptis
artibus, que o señor don Matías,
rei de Hungría, mandara con
pregón público que todos os letrados lle saísen do reino; e seica, logo, quedou con gran sosego. Na chistoloxía actual a figura do avogado se compara agresivamente cunha certa ralea de
roedores, aves rapaces e vampiros”(p. 108). O autor divírtenos
con debuxos e texto, e sabe mellorar os nosos coñecementos.
Dinos como o letrado
almendruco , segundo o libro
das Partidas do rei sabio Afonso
X, podía ser un mozo de 17
anos e representar un litigante
ante os tribunais e a curia rexia,
sempre que “fuere Sabidor de
derecho, o del fuero, o de la
costumbre de la tierra, porque
lo aya usado de grand tiempo”
(p.111). Creo que xa co Rei Sabio estaba en vigor: médicos
vellos e avogados novos.
Resisto a tentación de
copiar refráns da colleita de A.
Pascual. Para iso está o seu
libro, mais asegúrolle a quen
me crea, que é un libro
merecente de ocupar a mesiña
de noite para descanso de guerreiros e vixilia de letrados. En
serio, unha “xoia” dun escritor
xornalista, xerente que foi de
hospitais e agora dirixe “Artes
e Oficios”. Un avogado poeta,
debuxante e “humorista”; algo
que Manuel Vidal dicía de don
Parrazo de Maceda. Os avogados non destacan polo uso normalizado do galego, mais don
Alberto coñece o idioma e
usao normativizado.

MARIANO RODRÍGUEZ
Áchanlle os científicos o seu lugar a todo. Hai uns séculos esgotabamos os miolos tratando de
conciliar a bondade divina cos
cen mil mortos do sismo de Lisboa. Hoxe en vez de Deus Pai temos sobre todo a Nai Natureza,
todo queda en familia (sagrada).
E a Nai Natureza si que todo o
acolle no seu seo, definitivamente: se algo está aí é que serve para algo, polo que sen dúbida “é
bo”, é “como debe ser”. Aínda
que non o saibamos ver a simple
vista, os científicos encargados
de interpretar os seus designios
si que o saben, e ao facérennolo
comprender estarían cumprindo
o seu elevadísimo deber de reconciliarnos co que se chama realidade, ou sexa, o deber de
“educarnos”.
Por exemplo a envexa, ese
indigno malestar ante o ben
alleo, loxicamente vinculado á
Schadenfreude, que din os alemáns, á ledicia de facer dano,
cando prexudicamos o próximo
non porque de iso se deriven
vantaxes para nós, senón só por
velo sufrir, simple e lisamente. A
pura maldade, por así dicir. Para
que serve a maldade é cousa que
se están hoxe a preguntar os
científicos sociais, unha vez que
teñen constatado experimentalmente, ou sexa, sen lugar a
dúbidas (pensan moitos), que nin
sequera en nosos primos irmáns

os chimpancés se pode detectar
rastro ningún de crueldade. E o
que a súa fe de científico dille de
antemán ao científico social é
que a envexa ten que servir para
algo porque se non todos seriamos tan inocentes coma chimpancés.
O economista Ernst Fehr, da
Universidade de Zurich, tense
adicado ultimamente a explorar
até que extremos de irracionalidade, no sentido clásico da teoría da decisión, pode levarnos á
envexa. No chamado Xogo do
Ultimato, o investigador dáballe por exemplo 100 euros ao
suxeito experimental, coa condición de que dese unha parte
ao seu compañeiro de xogo, debendo decidir el mesmo a cantidade exacta. De maneira que facía unha oferta concreta: se o
seu compañeiro a aceptaba, repartíanse entre os dous o diñeiro acordado; pero se non a
aceptaba, e isto sabíano ámbolos antes de empezar o xogo,
perdíase o diñeiro e ninguén recibía ren. Pois ben, a maioría
dos suxeitos que tomaron parte
no xogo dicía non, incluso á unha oferta de 25 euros. E iso, tiraban como conscuencia os investigadores, por maldade pura,
co único fin de castigar o outro
polo que coidaban xogo sucio.
“Se a min non me dás o xusto,
xa verás o que che ocorre pola

túa avaricia”. Algo así como o
que pasa co que acaba de mercar un bo coche e está ledo e satisfeito até que no garaxe comproba que o seu veciño mercou
un mellor ca o seu. Entón, ademais de odiar o seu veciño, pasa a odiar o seu coche e só pensa en librarse del.
Sabemos case todos que a envexa, como eximia representante
da maldade en estado puro, ten
marcado profundamente a condición humana, e até sospeitamos
que se verdadeiramente “o inferno sonche os outros”, como dicía
Sartre, é porque os outros, tanto
como ás veces nós mesmos, arden no lume da envexa. Con toda razón aconsellábannos os
máis sabios aludir á “dor de moas que me está a facer a vida imposíbel” cando alguén che felicitase por algún éxito do que tiñas
que darche présa a facerte perdoar. Indubidabelmente, moito
máis dorosa e perigosa ca a saña
da inocente dor de moas é a rabia
do que leva un tempo verde de
envexa.
Pois o caso é que, para a nosa perplexidade, os científicos
desculpan arestora a envexa, e
mesmo a ennobrecen coma se a
rebautizasen como “espírito de
xustiza”. Niso teriamos o seu
porqué, a súa función no infindo
mecanismo da Natureza, do que
non sería senón continuación o

da Sociedade. Polo visto, foron
parar á curiosa filosofía de que,
nunha especie coma a humana,
cuxa supervivencia dependeu e
depende da capacidade de cooperación entre os seus membros, a fina sensibilidade ante o
desequilibrio, a inmediata irritación de todos os tecidos do corpo social ante a falla de equidade, serían absolutamente fundamentais. Co que chegamos a
que o malvado é no fondo un
benfeitor que vela por que a distribución dos bens e as cargas
sexa a máis xusta posíbel entre
os individuos humanos. Por iso,
se un deles, coa fina sensibilidade ante a inxustiza que os caracteriza, chega a pensar que ti non
tes o que debería corresponderche no reparto de desgrazas, el
mesmo encárgase de darche o
teu merecido. É como no conto
ese do rei corcovado en presenza do cal todos tiñan que poñer
unha chepa paradoxalmente ortopédica, porque desde logo no
seu reino “ninguén é máis que
ninguén”.
De maneira que a próxima
vez que o envexoso de rolda, coas suas artes sutís e velenosas,
acade facernos dubidar de nós
mesmos e do noso dereito a tentar ser felices, non atoparemos
palabras abondas nin o bastante
fermosas para honrar a sabedoría
da Nai Natureza. ♦

O encaixe galego
Mario Gallego Rei
COLECCIÓN ESENCIAS
Un achegamento ao mundo do encaixe galego desde a orixe até a actualidade por man dun dos seus maiores coñececedores.
Mario Gallego escribe sobre a súa historia, descifra os seus segredos e afonda en estilos, procedimentos e escolas.

A NOSA TERRA
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O Trinque
Polizóns
Xa está en cartel en Galiza o último filme producido por Vaca
Films, Cargo. Esta produción é
a máis internacional das participadas por capital galego, con dirección de Clive Gordon, premiado como documentalista e

guión de Paul Laverty, auténtico
valedor desta historia de polizóns e intriga a bordo dun barco. Entre os intérpretes, Luís
Tosar. Serxio Moure creou a
banda sonora, coa axuda de
Stephen Warbeck.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid
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Vantroi
antroi

VIII Bienal da Caricatura
Organizada pola Casa da Xuventude, Centro Cultural da Deputación,
Concellaría de Cultura e Festas e o
Festival de Cine de OURENSE, foi
inagurada este mércores 15 e chega
até o 2 de abril. No Museo Municicipal (pecha os luns e domingos
abre só de mañá) podemos contemplar as mostras Caricaturistas galegos, escolma da obra feita entre o
2004 e o 2006 por un bon mangado
de autores que publican na prensa
do país; Lino González Rubido
(exposición histórica), escolma de
medio cento de obras, maiormente
caricaturas deste autor picholeiro
desaparecido prematuramente nos
anos coarenta; Caricatura Internacional: Luta dos trabalhadores pelo humor, trinta e seis autores dos
máis diversos países en loita pola
dignidade no traballo e mellores

condicións laborais. Na Casa da
Xuventude (pecha os domingos)
está Caricaturistas Noveis, os premios o obras escolmadas desta
VIII edición: coarenta e nove caricaturas de Sandra Álvarez, Miguel Casado, Alba Cid, Julio C.
García, Francisco L. Riopedre, F.
Miguéns Ferro, Daniel Montero,
Roi Paz Collazo, J.L. Pérez, Diego
Puentes, Roi Cagiao, Antonio Seijas, Luís Sendón e Diego Sendón;
Autor convidado: André Carrilho, un dos máis notábeis debuxantes de prensa da nova xeración
portuguesa, ousado, irreverente e
con orixinalidade estética. No
Centro Cultural da Deputación
(sábado e domingos só pola tarde)
podemos contemplar Autor galego: Xaquín Marín, 50 anos en liña, antolóxica do coñecido debu-

acolle unha mostra na que
máis de trinta artistas galegos
recrean a obra do escritor.

O deputado
nacionalista
no
Parlamento
Español,
Francisco
Rodríguez,
dá unha
conferencia
este xoves
16 na
CORUÑA.

A Coruña
■ ACTOS

REPENSAR GALIZA

Baiona
■ EXPOSICIÓNS

IVÁN MORILLAS
Nova galería de arte que se
inaugura este venres 17 ás
21 h. na Avda. de Julián
Valverde 64 de Sabarís.

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 leva a oito
locais hostaleiros outras
tantas actuacións de humoristas galegos, con entrada de
balde. O vindeiro venres 24
ás 21 horas teremos no Picho
Carolo a Carlos Pache.

AA.C. O Facho organiza este ciclo de conferencias nos
locais da Fundación Paideia, na Praza de María Pita,
no que intervén este xoves
16 o mestre e Deputado polo
BNG no Parlamento de Madrid Francisco Rodríguez.

ROTEIROS A PÉ
A asociación cultural Colectivo Camiños continúa cos roteiros abertos á participación
de calquera persoa interesada,
por distintos lugares de Galiza, achegándonos á historia,
etnografía, e patrimonio arquitectónico. Saída desde a
Estación de Autobuses, sobre
as 11 da mañá dos domingos
para voltar á tardiña, cun prezo de 2 euros. Este domingo
19 visitan a Serra do Queixeiro. Máis información nos telf.
649 759 734 (David); 616 819
003 (Conchi), ou en www.iespana.es/colectivocaminos.
■ CINEMA

CGAI

■ EXPOSICIÓNS

O Centro Galego de Artes da
Imaxe presenta este xoves 16
ás 19 h., dentro do ciclo Cinema Austriaco, a fita Elsewhere (2001), dirixida por Nikolaus Geyrhalter; o venres 17
ás 20:30 h. ollaremos O froito do útero (1996), de Bárbara Albert, e Lovely Rita
(2001), de Jessica Hausner;
o luns 20 ás 20:30 h. tocaralle
o turno a In the mirror of maya deren (2000), de Martina
Kudlacek; o martes 21 a Canícula (2001), dirixida por
Ulrich Seidi; o mércores 22
aos traballos Viaxe de montaña (1999), de Siegfried A.
Fruhauf, Vida Campestre
(1995), de Christian Berger,
e Písao (2002), de Sabine
Derflinger. No ciclo adicado
a John Huston temos, este
venres 17 e sábado 18 ás 18 h,
o clásico A raiña de África
(1951); Do polifacético Chris
Maker preséntase o sábado
18 ás 20:30 h. Ciné-Tracts
(1968) e Memoires pour Simone (1986). Máis información en www.cgai.org.

HOMENAXE A FERRÍN

CÁRCERE DE AMOR

A Casa de Curros Enríquez

O ciclo de cinema e vídeo Re-

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

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

O Carballiño
■ TEATRO

O FARO
Fulano, Mengano e Citano
presentan o vindeiro venres
24 no Auditorio Municipal 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 levaráo a facer fronte a
unha serie de situacións das
que consigue saír airoso.

Celanova

A banda de punk-rock mexicana toca este venres 17 ás 21 h. no Rock Club de
OURENSE; o sábado 18 o concerto será
na Fábrica de Chocolate de VIGO.♦

xante galego. No Liceo encóntrase
Exposición de personaxe: Vicente Risco, caricaturas do escritor galego realizadas polos máis importantes debuxantes. No Campus
Universitario das Lagoas está
Nova caricatura: Matias, afincado en Catalunya cun interesante
currículo con referencias internacionais. Acompañando a VIII edición da Bienal da Caricatura hai
outras actividades como, o venres
17 ás 20 h. na Casa da Xuventude, Monólogos Humorísticos
concurso ao que poden concorrer
todos os actores e actrices amadores ou profisionais que o desexen
en dúas modalidades: MONÓLOGOS (tema libre e textos inéditos)
e ARREMEDOS (mínimo catro personaxes da vida pública), con premios por valor de 1.300 euros.♦

latos Culturales sobre la violencia de género, producido
polo Departamento de Audiovisuais do Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía,
continúa este venres 17 ás
20:30 h. con A room of her
own (2004-2005), de Teresa
Serrano; Survivors (1997),
de Sheila M. Sofian; Nice coloured girls (1987), de Tracey Moffat; e Sans titre
(2002), de Sabine Massenet.
O sábado 18 ás 19:30 h. The
eye of the needle (2004), de
Terry Berkowitz e Blerti
Murataj; Syntagma (1984),
de Valie Export; Ama l/uomo tuo (1975), de Cara DeVito; e Le mariage d´Alex
(2002), de Jean Marie Teno.
A esta iniciativa súmaselle
Violencia sin cuerpos, 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.
■ EXPOSICIÓNS

VIDA E MORTE
NO ANTIGO EXIPTO
O Museo de Belas Artes
acolle, até o 28 maio, a

Sidonie
O grupo pop de Barcelona presenta o novo disco Fascinado este xoves 16 ás
21:30 h. na sala Capitol de SANTIAGO; o
venres 17 faráo no Playa Club da CORUÑA a partir das 00 h; e o sábado 18 estará
á mesma hora na sala Spectra de VIGO.
Entrada anticipada nos sitios de costume
por 13 euros, ou por 16 na billeteira.♦
Cárcere de amor é un
ciclo cinematográfico
sobre a violencia
doméstica que se está
a levar na Fundación
Luís Seoane da
CORUÑA.

mostra Da arte faraónica
ao faro de Alexandría, unha
viaxe a través de numerosas
pezas delicadas e espectaculares: a arte, os costumes
funerarios, a historia e a relixión entre outros aspectos

GALIZA INDUSTRIAL
A Fundación Barrié presenta esta impresionante
mostra de produción propia
que cobre máis de dous séculos de desenvolvemento
industrial no noso país, desde os precursores do s.
XVIII até as novas industrias do s. XXI.

CARTEIS DA GUERRA
1936-1939
Podemos ollar esta mostra
na sala do Quiosque Afonso
até o domingo 26.

CINE PINTADO
O museo de arte contemporánea Unión Fenosa presenta mostra Luís Buñuel e a
súa primeira mirada en Italia, até mediados de abril.

FRIDA KHALO...
a gran ocultadora, titúlase
esta mostra composta por
52 retratos fotográficos, dos
máis de cen que compoñen
a colección de Spencer Th-

rockmorton sobre Frida
Khalo, que podemos contemplar na Fundación Luís
Seoane até o 31 de marzo.

NAS PROFUNDIDADES...
os tentáculos dos anxos é un
proxecto concibido por Xurxo Gómez-Chao, con coreografía e música orixinais producidas para a Fundación
Luís Seoane por Bárbara
Monteagudo e Óscar Górriz, respectivamente; ademais dunha exposición na de
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 (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
As obras do prestixioso premio de fotografía de natureza, recoñecido como o máis

Alber tucho
O xove cantante presenta os seus versos,
pertencentes ao seu primeiro traballo Que
se callen los profetas, este xoves 16 ás 23
h. no Clavicémbalo de LUGO; o venres
17 ás 22:30 h. poderemos escoitar a súa
doce e desgarrada voz na sala Mardi
Gras da CORUÑA; e o sábado 18 vai estar
na Iguana Club de VIGO ás 00:30 h.♦

Pereza
Pereza
A que está recoñecida como unha das revelacións musicais do Estado neste ano
presenta en directo o seu aclamado traballo Animales o vindeiro xoves 23 ás 21:30
h. na sala Nova Olimpia de VIGO; as súas
contaxiosas melodías chegan o venres 24
ás 22 h. á sala Capitol de SANTIAGO. Venda anticipada de entradas por 15 euros en
www.ticktackticket.com e no teléfono
902 150 025, ou por 18 na billeteira.♦

importante a nivel mundial,
organizado pola BBC Wildlife Magazine e o Museo de
Historia Natural de London,
nas que non só se valora a beleza formal, senón tamén a
crueldade e os problemas de
conservación da natureza,
pódense ollar no Aquarium
Finisterrae, até o 25 de xuño.
■ MÚSICA

MARKY RAMONE
O único membro vivo dos
míticos Ramones ofrécenos
o vindeiro mércores 22 ás
23 h. na discoteca Playa
Club a oportunidade de escoitar en directo temas do

Carteleira
Carteleira

☞

MRS. HENDERSON
PRESENTA. Tras enviuvar, a señora Henderson
compra un teatro e monta un
espectáculo de variedades algo
atrevido, pero as relacións co
director non son moi boas e
por riba comeza a Segunda
Guerra Mundial. Comedia dramática moi visíbel.

☞

A PANTEIRA ROSA.
O cómico norteamericano, Steve Martin, interpreta o
inspector Clouseau, nesta nova
versión do clásico de Blake Edwards. En París rouban o diamante chamado a Panteira Rosa e matan o seu posuidor, cun
veleno chino. O asasino é ruso.
Os franceses fan o ridículo. Todo parecido coas prioridades de
Bush é pura coincidencia.

☞

O NOVO MUNDO. Nova versión da historia de
Pocahontas, a princesa india que
se namora dun colonizador de
Virxinia e morre en Londres metida nun corsé. Interesante polo

encontro cultural que representa,
sen agachar as flaquezas dos conquistadores. O romanticismo da
segunda parte alonga un pouco
de máis a metraxe. (Ver o interesante comentario de Xosé Miranda no número 1.213).

☞

☞

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.

CAPOTE. Película
máis ou menos biográfica sobre o xornalista e escritor
norteamericano Truman Capote, famoso pola súa novela A
sangue frío, editada a primeiros dos sesenta e que trata sobre o asasinato de catro membros da mesma familia nunha
pequena vila de Kansas. O filme céntrase sobre todo na pluma que tiña o escritor.

☞

BOA NOITE E BOA
SORTE. A finais dos
anos 50, o xefe de informativos dunha cadea de televisión
enfróntase ao senador McCarthy pola persecución que
somete aos sospeitosos de comunistas. Sobria e contida,
moi boa película.

DICK E JANE, LADRÓNS DE RISA. O
histriónico Jim Carrey ofrece
aquí unha parodia do calote da
empresa Enron. Crítica contundente e humor nun aceptábel filme de temporada.

☞

☞

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 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 víde-

os 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.♦
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Ferrol
Ferrol

TEATRO
TEATRO

■ EXPOSICIÓNS

Talía

MIGUEL NAVARRO

O venres 17 e sábado 18 esta compañía representa no Auditorio Municipal de NARÓN a peza Esperando a Godot; o vindeiro sábado 25 estará no
auditorio municipal Lois Tobío de GONDOMAR.♦

A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle esta mostra
do escultor valenciano até o
21 de maio.

Lagar ta Lagar ta

JORGE CABEZAS

Esta compañía representa a obra Carambola (Cóncavo convexo), de José Luís Prieto, baixo a dirección de Lino Braxe, este xoves 16 e venres
17 no teatro Principal de SANTIAGO; o sábado 18 ollarémola no Multiúsos da Xunqueira en REDONDELA; o domingo 19 chegará ao no Auditorio Municipal de RIBADEO.♦

FONDOS DO ATENEO

Santar t

O Ateneo Ferrolán presenta
esta colectiva até finais de
marzo.
■ TEATRO

O Novo Salón Teatro de LALÍN acolle este venres 17 a representación da peza
As que matan o sono, realizada a partir do Macbeth de Shakespeare; o vindeiro sábado 25 chegará ao Multiúsos da Xunqueira de REDONDELA; e o domingo 26 poderemos ollala na Casa da Cultura de VILANOVA DE AROUSA.♦

Hamlet
RTA representa este clásico de Shakespeare, nunha adaptación realizada por Manuel Rivas e Lino Braxe, coa participación de, entre outros recoñecidos actores, Luís Tosar, Manuel Manquiña, Víctor Mosqueira e
José Luís López Saxa, este venres 17 e sábado 18 no C.C.Caixanova de
VIGO. O vindeiro xoves 23 estará no Edificio Multiúsos de MONFORTE.♦

grupo, como celebración do
30 aniversario da edición
do primeiro disco da banda.
Entradas á venda (14 euros)
en Nonis e Portobello da
Coruña e A Tenda Reixa de
Santiago, ou por 16 na billeteira. Pódese reservar en
conciertos@playaclub.net.

este venres 17 ás 22:30 h.
no teatro Principal.

A NOSA MEMORIA
(1936-1978)

LURA

Na Casa da Cultura teñen
lugar, todos os martes e
xoves ás 19:30 h. até o 20
de abril, as xornadas Non
des ao esquecemento, coas que se pretende reconstruír as catro décadas de
ditadura franquista, analizándoas nas diferentes
etapas e aspectos. Este xoves 16 proxéctase o documental Os nenos perdidos
do franquismo (2004), de
Montse Armengou e Ricard Belis, que narra a
tráxica historia dos fillos
de republicanos secuestrados ao remate da guerra
civil e entregados ao Auxilio Social de Falange
Española e a colexios relixiosos para ser aleccionados en contra da ideoloxía
dos seus pais. o martes 21
Antón Costa Ríco falaranos do Ensino franquista;
e o vindeiro xoves 23 poderemos ollar a película
Canciones para después
de una guerra (1971), de
Martín Palatino, na que
se fai memoria da posguerra e do Franquismo seguindo a música popular
da época, os seus intérpretes e a sociedade daquel
tempo.

O novo descubrimento da
música caboverdiana presenta o seu último traballo,
Di corpo ku alma, o vindeiro xoves 23 ás 21 h. no teatro Rosalía de Castro.
■ TEATRO

AMAR DESPUÉS
DE LA MUERTE

A Compañía Nacional de
Teatro Clásico presenta, do
venres 17 ao domingo 19 ás
20:30 h. no Rosalía de Castro, esta adaptación da obra
de Calderón de la Barca realizada por Yolanda Payín.

Culleredo
Culleredo
■ TEATRO

TEATRO DO ATLÁNTICO
Esta compañía estrea a obra
A raíña da beleza de Leenane este venres 17 no Edificio de Servizos Múltiples.

A Estrada
■ MÚSICA

LOS DELTONOS
O rock dos cántabros soará

Fene
■ ACTOS

Peixeiras
chinesas que
forman parte
da mostra Asia,
actualmente no
C.S. Caixanova de OURENSE.

Podemos visitar a mostra Caras, casas e cousas até o venres 31 na galería Sargadelos.

O HEROE
Sarabela representa esta
peza de Manuel Rivas,
baixo a dirección de Ánxeles Cuña Bóveda, este venres 17 no teatro Jofre.

Foz
■ TEATRO

BURATINI
Os máis cativos poden gozar
este sábado 18 na Casa da
Cultura da peza Tic Tac.
Sons dunha nave. O vindeiro sábado 25 teremos no
mesmo lugar a adaptación do
conto clásico A gata con botas, da compañía Sarabela.

educación dos fillos, por tomar a familia como primeiro
contexto de socialización. Este xoves 16 o profesor de Socioloxía da Educación e Socioloxía dos roles de Xénero
Jorge García Marín impartirá a charla Coeducación,
materia pendente. Estas aulas de formación desenvólvense ás 20 h. no Centro Sociocultural Uxío Novoneyra.
■ EXPOSICIÓNS

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

25 a representación do espectáculo Engado, ilusionistas de a pé.
■ EXPOSICIÓNS

LUGRÍS VADILLO
O pintor amosa o seu traballo na galería Visol até o 15
de abril, de luns a sábado
en horario de 18 a 21 h.

ASIA
Podemos visitar esta retrospectiva de pezas pertencentes ás coleccións do Museo Nacional de Artes Decorativas no C.S. Caixanova.

JANITE´S

DE VIAXE

O café cultural Auriense
presenta, até este sábado 18
de marzo, a mostra fotográfica Rock Picture Show.

Gondomar

Fotografías de Serafín
Trashorras que se exhiben
na sala Novimex.

Pontevedra

■ CINEMA

■ MÚSICA

■ ACTOS

D´CALLAOS

CATALOGACIÓN

HISTORIA E CINE
O cine-club Latino e a concellaría de Cultura organizan un
ciclo de proxeccións cinematográficas baixo esta denominación que versarán sobre
distintos momentos históricos do século XX. Os pases
realizaranse no Auditorio
Lois Tobio os terceiros venres
de cada mes ás 22:30, facendo un alto no verán, coa entrada a 2 euros e unha pequena presentación a cargo dun
especialista. Este venres 17 a
película a ver é Sendeiros de
gloria, de Stanley Kubrik.

Lugo
■ ACTOS

ELENA TALLO
Este venres 17 réndeselle
homenaxe con música, poesía e teatro no Clavicémbalo. Entrada libre.

APRENDER
PARA EDUCAR
A AS-PG promove, xunto co
Concello, a III edición deste
programa de formación dirixido ás persoas interesadas na

O seu flamenco fusión chega desde Catalunya este sábado 12 ao Clavicémbalo.
No mesmo lugar, o vindeiro
xoves 23, a portuguesa Mariana Abrunheiro presenta
o espectáculo Todas a mulheres sâo Maria; o venres
24 vai dar un concerto o saxofonista norteamericano
John O´Gallagher; e o sábado 25 teremos o flamenco do Nono García Trío.

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. Paga a pena,
porque tamen podemos coñecer o castelo, hai pouco restaurado e convertido en hotel.

xunto co SPJ-Group dentro do ciclo Jazz no Principal, este sábado 18 ás
21:30 h. O vindeiro sábado
25 teremos ao saxo tenor
Ramón Cardo.

DE PLANTAS DO

GAFOS

Oitava saída botánica, organizada por Vaipolorío,
para a catalogación de hervas, arbustos e árbores do
río dos Gafos, dirixida polo
botánico Xavier Silva Pando, o sábado 18 ás 11 desde
diante da Estación de Autobuses para quen o desexe
de forma aberta e gratuíta.
■ EXPOSICIÓNS

ESCULTURA
EN CAIXA GALICIA
A sede desta fundación, o
Café Moderno, expón por
primeira vez e até o 4 de
xuño, unha mostra monográfica sobre a escultura
nos fondos da Colección
Caixa Galicia.
■ MÚSICA

JOHN O´GALLAGHER
O saxofonista norteamericano vai dar un concerto,

■ TEATRO

DOMINGOS
NO PRINCIPAL
A exitosa programación
para o público familiar
promovida polo Concello
e Teatro Akatro continúa
na súa sétima edición, e
presenta o domingo 19 ás
18:30 no teatro Principal
o divertido espectáculo
Olimplaff, da compañía
Yllana.

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 Centro Cultural Municipal.
■ CINEMA

NO PATIO TRASEIRO
O ciclo de cinema europeo
independente presenta este
xoves 16 ás 21 h. no auditorio do Centro Cultural Municipal O regreso, de Andrey Zvyagintsev. O vindeiro xoves 23 proxéctase
Berlín está na Alemaña, de
Hannes Stöhr.
■ MÚSICA

OS CARUNCHOS
Un dos grupos tradicionais
máis festeiros abre esta nova xeira no Liceum este
venres 17 ás 23 h. e aproveitarano para presentar o
seu terceiro álbum que leva
por título Montealegre.

Or tigueira
■ TEATRO

Teatro
eatro Alternativo 06
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

O Concello de VIGO e Noescafé Teatro organizan este festival alternativo de teatro e danza, no que poderemos ollar este xoves 16,
no Auditorio Municipal, á
compañía bilbaína Fábrica

de Teatro Imaginario que
presenta Aurevoir triunfadores; o venres 17 tocaralle
o turno aos lisboetas Compañía do Chapito con Talvez Camões; o sábado 18
ás 19 h. na Casa das Artes,

O CASO
DA RÚA LOURCINE

poderemos ollar a performance, Caminhando pelo
tempo do Centro em Movimento de Lisboa e, ás 21
h. no Auditorio Municipal,
aos cataláns Amaranto con
Indignos.♦

Poderemos ollar a peza representada por Teatro do
Morcego este sábado 18 no
teatro da Beneficencia.

Ourense
Ourense
■ DANZA

XII Festival I. de Teatro
eatro Universitario
O teatro Principal de SANTIAGO acolle unha nova
edición deste festival, que
comeza o luns 20 ás 20 h.
coa peza de creación colectiva En transporte a
cargo do Departamento
de Artes Cênicas da Universidade de San Paulo; o
martes 21 a compañía Ben
Kadiso de Costa de Marfil estrea Marie la Passante, a partir de textos de
Pierre-Marie Beaude, Jac-

queline Kélen e Marguerite Yourcenar; o mércores
22 tócalle o turno á Aula
de Teatro da Universidade de Santiago, co Velorio
de Pat O´Connor. Pequeno Divertimento. O vindeiro xoves 23 poderemos
ollar á Real Escuela Superior de Arte Dramatico de Madrid, con Arlequino, pulido por el amor
de Marivaux; o venres 24
ao Departamento de Ar-

tes Cênicas da Universidade de San Paulo con
Quase de verdade, de Caetano Gotardo; o sábado
25 ao Taller de Arte Dramática do Campus de Lugo - Aula de Teatro da
Universidade de Santiago
con Km 526, de Claudio
Rodríguez Fer; e o domingo 26 o grupo da alemá
Universidade Técnica de
Konstanz representa Os
bandidos, de F. Schiller.♦

NOVA GALEGA
O Padroado do Teatro
Principal acolle o sábado

Soberanas, é cousa de mulleres
mulleres
Espectáculo en formato de cabaret que quere amosar o bon estado da comedia feita por mulleres no noso país. Organizado e producido pola asociació Lilith e o colectivo Pistacatro, co
patrocinio da Consellaría de Cultura, o espectáculo comezou o seu percorrido, a canda o Autobús Violeta da Secretaría Xeral da Igualdade, e estará este venres 17 no auditorio Gustavo
Freire de LUGO, para rematar o sábado 25 no teatro Principal da CORUÑA. O publico poderá
ver o bon facer de artistas coma Pilar Pereira, Pajarito, Clara Mariclown, Clara Gayo, Isabel Risco, Gena Baamonde, Pepa Yáñez, Anabel Gago, Emma Silva e Marta Pazos, adobadas coa música de La Tirana ou Dètour, onde as voces solistas corresponden a Patricia
de Lorenzo e Iria Piñeiro, respectivamente. Máis información no telf. 657 626 061.♦

Os Carunchos
presentan
novo disco
no PORRIÑO.
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Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ ORTIZ ECHAGÜE
Podemos ollar as súas fotografías, até o domingo 26, no
Museo Etnolóxico. Até xuño
pode visitarse no mesmo lugar a mostra Seguindo o fío.

Santiago
■ ACTOS

POETAS
EN COMPOSTELA
O Casino acolle, este xoves
16 ás 19:30, a presentación
do libro Aquí (intemperies)
de Olalla Cociña Lozano.

FEST@CTIVA
A xente nova conta este xoves 16 ás 22 h. no IES As
Fontiñas con Obradoiros
de Malabares, Clown e
Equilibrio. O venres 17 actúa no mesmo lugar ás 22 h.
o grupo de teatro Revira7
coa peza Así fan todas, e ás
24 h. celébrase a Noite Pallasa coas compañías Pajarito e Peter Punk.

OS ENCONTROS
DO CLUB

Laurent
Millet
expón na
Igrexa da
Universidade
en SANTIAGO.

Dentro deste ciclo organizado polo Club Internacional
de Prensa vaise celebrar, o
vindeiro mércores 22 ás 20
h. na Aula Social de Caixa
Galicia, a mesa de debate A
xuventude: Futuro perfecto; o xoves 23 ás 20:30 h.
participa no mesmo foro
Xosé Blanco, Secretario de
Organización do PSOE.

Convocatorias
ARTIGOS XORNALÍSTICOS
NORMALIZADORES
O Concello de Carballo convoca a II edición deste premio que pretende promover
a reflexión sobre a situación da lingua galega e o seu uso na prensa escrita. Nel poden participar todas aquelas persoas que o
desexen, sen límite de idade, nacionalidade ou profesión, que presenten un único
artigo, de carácter inédito e escrito en galego seguindo a normativa oficial, cunha
extensión de entre 3.500 e 4.500 caracteres
con espazos incluídos, no que se tratará
calquera tema relacionado coa defensa e
promoción da nosa lingua, co seu estatus,
coa normalización lingüística en xeral ou
nalgún sector ou ámbito determinado, coa
lexislación e os dereitos lingüísticos, etc...
Os artigos presentaranse nun sobre grande
pechado baixo lema e plica e por cuadriplicado, no Rexistro de Cultura, Ensino e
Normalización Lingüística do concello,
ou remitiranse por correo certificado facendo referencia ao premio no exterior do
sobre, ao Pazo da Cultura, sito na Rúa do
Pan s/n, 1º andar, 15100 de CARBALLO,
antes do 21 de abril. O 1º premio está dotado con 900 euros e a publicación do artigo en A Nosa Terra, La Voz de Galicia,
no Diario de Bergantiños, en La Opinión,
A Peneira, Tempos Novos, Vieiros e en
Galicia Hoxe; e o segundo está dotado con
300 euros e a publicación nos mesmos
medios. Máis información no telf. 981 704
304, ou en www.carballo.org.

VI PREMIO
DE CULTURA CLÁSICA
Co fin de estimular entre o alumnado de Ensino Secundario da Comunidade galega o
interese polo mundo grego latino e a súa
pervivencia na cultura e sociedade actuais,

así como incentivar a realización de traballos de investigación ou recreación literaria e
artística dese mundo en lingua galega, a
Asociación de Profesores de Grego de Galiza convoca este certame no que poderán
participar os alumnos da ESO e Bacharelato de todo o país, tanto de centros públicos
como privados, individualmente ou en grupo, permitíndose a dirección dun mestre,
con traballos de investigación orixinal sobre
algún campo das linguas clásicas (morfosintaxe, semántica, etimoloxías...), a literatura
(autores antigos, influenza na literatura posterior), mitoloxía, historia, arte, historia da
ciencia (ou demais disciplinas científicas relativas ao mundo antigo), ou con traballos
de creación, incluíndose aquí a recreación literaria de temas clásicos, a ilustración artística deses temas en forma de murais, exposicións ou banda deseñada, elaboración de
vídeos, guións radiofónicos ou diaporamas,
etc. Os traballos, que non terán límite de extensión, presentaranse por duplicado, agás
aqueles que, polo seu formato, non se poidan duplicar, acompañados dun sobre no
que constará unicamente no exterior o lema
ou título e o curso, e no interior incluiranse
os dados persoais do autor, o enderezo e teléfono do Centro de Ensino, e o nome do
profesor que dirixe o traballo, de darse o caso, e enviaranse, antes do venres 21 de abril
de 2006, ao enderezo da asociación sita no
IES A Guía (Avda. Dª Fermina 1, 36207) de
VIGO, ou entregaranse no IES Eduardo
Pondal de SANTIAGO, IES Monelos da CORUÑA, IES Nª Señora dos Ollos Grandes de
LUGO, ou no IES Prieto Nespereira de OURENSE, dirixidos ao Departamento de Grego. Tamén poderán ser enviados por correo
electrónico ao enderezo epos@eposgalicia.org. A organización establece 4 premios
de 130 euros cada un.

■ CINEMA

CINECLUBE
COMPOSTELA
O martes 21 e mércores 22
ás 22:30 h. proxéctase no
centro social O Pichel (Santa Clara 21) a película francesa dividida en dúas partes
O fondo do aire é vermello
(1977), de Chris Marker.

A Igrexa da Universidade e
o lugar escollido para acoller a mostra Pequenas máquinas soñando imaxes.

DIÁLOGO
DENDE O INVISÍBEL

Até o 14 de xuño podemos
ollar no Parlamento de Galiza esta colectiva dos artistas Fran Rodríguez, María
Viñas, Federico Fernández, Natalia Díaz-Mella,
Marisa Torres, Jorge Rivera, Sabela Dopazo, Pancho Lapeña e Nano 4814.

PLANETA FUTBOL
Colección fotográfica de coñecidos profisionais da axencia Magnun propiedade do
Institulo Goethe alemán a
xeito de contribución cultural ao Mundial de Fútbol 06
e que no noso país poderemos contemplar nas Escolas
de Idiomas, no caso de Santiago, do 20 ao 24 de marzo.
Mais neste lugar antes, e até
este venres 17, podemos
contemplar unha exposición

Axudas que a Fundación Barrié pon a
disposición de entidades galegas sen ánimo de lucro, que desenvolvan programas
ou servizos especializados de atención
ou rehabilitación de persoas maiores con
dependencia ou afectadas por doenzas
neurodexenerativas en calquera idade. O
prazo de solicitude remata o 31 de marzo e as bases poden consultarse en
www.fbarrie.org. Ademais a Fundación
Barrié realiza, durante todo o ano en colaboración coa Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galiza,
un Programa de apoio social para familias con persoas maiores dependentes ao
seu cargo, co obxecto de facilitar un
apoio complementario a súa familia e
descanso para o coidador habitual. Máis
información no teléfono 900 333 666.

V CERTAME
CONDE DE GONDOMAR
Este premio literario está dirixido á mocidade de entre 10 e 20 anos (3º ciclo de
educación primaria, ESO e Bacharelato)
do Val Miñor, nos xéneros de poesía e relato curto, de temática libre, podendo
presentar unha obra por cada unha das
categorías, escrita en galego. Cada traballo irá a duplo espazo, tipoloxía courier
ou semellante e tamaño a corpo 12. As
poesías terán un máximo de 14 versos e
os relatos un máximo de 15 folios, debéndose presentar en formato papel ou
informático en sobre fechado co título da
obra e pseudónimo. Dentro do sobre incluirase outro con estes mesmos datos e
en cuxo interior figuren os datos persoais
do autor indicando tamén a idade e centro de estudos. Establécense diversas categorías: nivel 1 (3º ciclo de primaria),

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.

asistir á conferencia Sexualidade e modernidade: medo, temor e desexo, a cargo
de Jerónimo Bellido Pérez,
este xoves 16 ás 20:30 h.

■ MÚSICA

PLANTEMOS CARA

MUTENHROI

Intermón Oxfam promove
esta mostra itinerante dentro
da campaña mundial Armas
Baixo Control, que desenvolve xunto con Amnistía
Internacional e a Rede Internacional de Acción contra as Armas Lixeiras, e que
se pode ollar no VerbumCasa das Palabras até o
martes 21. Dentro do amplo
programa de actos que
acompaña á mostra, o venres 17 ás 19:30 h. haberá un
vídeo-foro coa proxección
da película As tartarugas
tamén voan, de Bahman
Ghobadi; o sábado 18 á
mesma hora poderemos
ollar Cidade de Deus, de
Fernando Meirelles; e o
martes 21 ás 19 h. celebrarase o acto de clausura coa
presenza de escritores galegos, un enterro simbólico de
armas, a lectura dun manifesto, e a presentación das
obras de xoves deseñadores
contra o tráfico de armas.

A banda folk de Ourense
toca este venres 17 ás 22 h.
na sala Nasa.

CASA DAS CRECHAS

■ EXPOSICIÓNS

LAURENT MILLET

AXUDAS SOCIOASISTENCIAIS

internacional de Arte Postal:
alfabetos do mundo.

DO GRECO A GOYA
A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle, até o 14 de
maio, a mostra O retrato español no Museo do Prado.

RUMBO AO GRAN
BANCO DE TERRANOVA
Podemos contemplar esta
mostra no Museo do Pobo
Galego.

RAFA SENDÍN
O pintor presenta Viva la Imperfección até este sábado
18 de marzo na galería C5.

PETER SCHNEIDER
O Museo do Pobo Galego
presenta o traballo deste fotógrafo.

IGNACIO GOITIA
Mostra os seus debuxos baixo o título Tema e variacións na galería DF Arte
Contemporánea, até o 1 de
abril. Deseños preparatorios
da grande obra pero que, ás

veces, poden ser epílogo pero tamén 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.

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

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

ROMAN SIGNER
O CGAC acolle as súas esculturas e instalacións até o
2 de abril. Este suízo defínese como un homo faber, un
escultor que opera coas tres
dimesnións e o tempo dando
orixe a fenómenos efémeros

Este coñecido local celebra
a IXX Festa de Aniversario
este xoves 16. O venres 17
sobre as 22:30 h. tocan
Chick McAuley & Paddy
Duncan.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Este venres 17 ás 21 h. vai
dar un concerto baixo a dirección de Antoni Ros
Marbà no Auditorio de Galicia, xunto co Orfeó Catalá, no que van interpretar
pezas de Mozart e Haydn.

NACH
A figura do hip hop en español presenta a un tempo
os seus dous novos discos
Ars Magna e Miradas, despois do éxito do anterior
traballo Poesía Difusa, o
vindeiro sábado 25 na sala
Capitol, ás 21:30 h.
■ TEATRO

TEATRO DO ANDAMIO
O domingo 19 ás 12:30 h. os
máis cativos gozarán na sala
Yago do espectáculo Edelmiro II e o dragón Gutiérrez.

FACTORÍA

D.O.G.
CONSELLARÍA DE MEDIO AMBIENTE E
DESENVOLVEMENTO SOSTÍBEL
Convócanse axudas a empresas que realicen investimentos encamiñados á prevención e redución da
contaminación a través de melloras tecnolóxicas
aplicadas a procesos, cambios nas materias primas
e produtos e reutilización ou valoración non enerxética. Poderán ser beneficiarias as empresas que
cumpran os seguintes requisitos: que empregue
menos de 250 traballadores; que teña un volume de

negocio inferior a 50 millóns de euros ou un balance xeral inferior a 43 millóns de euros; que non
estea participada nun 25% ou máis do seu capital
por unha empresa que non cumpra os requisitos
anteriores; ter domicilio social en Galiza; estar ao
día nas obrigas tributarias, non ter contraída débeda coa Xunta de Galicia e posuír capacidade xurídica propia, suficiente capacidade para obrar e non
estar inhabilitada para a obtención de subvencións
públicas. Toda a información referida a esta orde
está recollida no D.O.G de 2 de marzo de 2006.♦

Esta compañía presenta Os
homes só contan até tres na
sala Nasa desde vindeiro xoves 23 ao sábado 25 ás 22 h.

Vigo
■ ACTOS

SEXUALIDADE E
MODERNIDADE

O foro Utopía organiza unhas xornadas, que desenvolven no café Uf (Pracer 19),
dentro das que podemos

ÁS ARMAS

nivel 2 (1º, 2º e 3º da ESO) e nivel 3 (4º
ESO e Bacharelato) e os premios constan de trofeos, libros e un ano gratuíto
nas escolas deportivas, unha estancia
nun campamento e un ordenador respectivamente. Ademais, os 3 primeiros premios de cada modalidade van ser publicados polo Concello. Os orixinais deberán remitirse á Concellaría de Educación, r/ Manuel Alonso s/n, 36380 de
GONDOMAR antes do 27 de marzo.

CARTAZ PARA
O FESTIVAL ORTIGUEIRA 06
O Festival Internacional do Mundo Celta promove un concurso creativo para
seleccionar o cartaz oficial que servirá
de imaxe da edición deste ano da cita
folk, que se desenvolverá os días 6, 7, 8
e 9 de xullo. A obra escollida utilizarase
nas campañas de publicidade exterior
do certame e adaptarase tamén para os
diversos elementos de merchandising.
Con esta proposta, aberta a empresas de
imaxe e a calquera persoa que teña unha idea con gancho publicitario, pretende escoller o deseño que mellor represente o espírito do festival e os seus valores, sendo a temática e as técnicas libres. Os participantes poderán presentar
un máximo de dous deseños, identificados cun lema cada un, de carácter inédito, e se enviarán por correo ordinario ou
entregarán en persoa, montados a sangue en cartón pluma ou en soporte ríxido de 50 x 70 cm. en formato vertical,
do 21 ao 31 de marzo no Concello de
ORTIGUEIRA (Praza de Isabel II s/n,
15.330). O gañador recibirá un premio
de 10.000 euros. Máis información en
www.festivaldeortigueira.com ou en
www.concellodeortigueira.com.♦

rencia organizada pola Asociación Astronómica Rías
Baixas do profesor da Universidade de Vigo e físico
Manuel Martínez sobre
Teoría Cuántica ou como
funciona o mundo subatómico; o luns 20 preséntase
o O libro das Fontes, de
Xosé Lois Ripald; o martes
21 teremos ao escritor Iago
Méndez coa súa obra El sol
y el asfalto; o mércores 22
o libro que se vai dar a coñecer é La aldea, de Roberto Carlos Cardeñoso; e o
xoves 23 vai intervir o escritor Álvaro Otero dentro
do ciclo sobre literatura e
viaxes O gran libro do mundo, coa conferencia Gabón:
viaje al corazón de las tinieblas. Todos os actos darán comezo ás 20 h.

REPÚBLICA GALEGA,
REPÚBLICA ESPAÑOLA
Dentro das I Xornadas Republicanas, esta conferencia de Xosé Manuel Beiras
celebrarase no Paranifnfo
do Rectorado (Areal 46) o
martes 21 ás 20 h, organizada pola Asemblea Republicana de Vigo.
■ CINEMA

CASA DO LIBRO

ADOLFO ARISTARÁIN

Dentro da programación de
actividades desta libraría temos, este xoves 16, a confe-

O ciclo organizado pola
Fundación Caixa Galicia
presenta na súa sede, este

No Verbum
de VIGO
encóntrase
a mostra
Plantemos
cara
ás armas,
que está
acompañada
de foros e
proxeccións
de cine.

■ Traspásase, por enfermidade local comercial a pleno rendimento.
Bazar, venda de caramelos e bombóns e libraría no centro de Pontevedra. Telf. 886 208 703.
■ Búscase titulada Perito Agrícola,
con interese en produción ecolóxica,
para traballo de oficina e campo. As
persoas interesadas deben mandar,
urxentemente, o currículo a CEI, Local
7. Avda da coruña 490, 27003, Lugo.
■ Verduras ecolóxicas, da horta á túa
casa. Servizo semanal a domicilio na
Coruña e arredores. Telf. 981 195 306.
Vantroi toca
o venres 17
en OURENSE
e o sábado
18 en VIGO.

xoves 16 ás 20 h. e con entrada libre até completar
aforo, a fita Martín (Hache) coa que comeza o ciclo adicado ao director
Adolfo Aristaráin. O vindeiro xoves 23 poderemos
ollar Lugares comúns.

A Rede

anos polo fotógrafo Manuel Valcárcel, sobre a
forma de vida e costumes
dos pobos nómades dos 5
continentes.

FERNANDO CASÁS
A serie Grandes Artistas
Galegos, promovida por
Caixanova, presenta no seu
Centro Cultural a obra deste
artista vigués, cunha impresionante carreira fraguada
no Brasil. Até o 26 de marzo

RU
Este grupo, vinculado á Facultade de Belas Artes de
Pontevedra, expón O primeiro baño do ano na Casa
da Xuventude.

ASSOCIAÇÃO JOSÉ AFONSO

IMPRESIONISMO

■ Arréndase piso en Ribadeo nos
meses de xullo e agosto. Telf. 982 120
839 / 676 727 518.
■ Particular vende Peugeot 205
PO-AF con ITV por 250 euros; e WGolf PO-W con ITV por 600 euros. As
persoas interesadas poden chamar
ao telf. 679 421 169.
■ Véndese moto Yamaha Virago
535 cc. en Vigo. Telf. 647 838 080.
■ Alúgase casa de campo completa en Meira (Lugo), á beira do nacemento do río Miño, con 3 cuartos duplos con baño incorporado, cociña,
calefacción e 10.000 m2 de finca, para
semana santa ou temporadas. Chamar ao 686 753 105.
■ 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

senta esta mostra pertencentes á prestixiosa Colección H&F. Uha escolma
de pinturas, fotografías,
vídeos, instalacións e esculturas de 20 artistas internacionais

■ EXPOSICIÓNS

A sede da Fundación Barrié acolle a mostra Obras
mestras do museo WallrafRichartz-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.

ÁLVARO DE LA VEGA

URBANITAS

Na sala 1 do C.S. Caixanova
podemos ollar até o 16 de
abril esta interesante mostra
que repasa o traballo recente
do escultor lucense, con numerosas obras inéditas.

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.

DELUXE

www.aja.pt
Páxina electrónica que ten como obxectivo dar a coñecer as múltiples facetas deste cantautor portugués tan vinculado á Galiza. Inclúe biografía, discografía, bibliografía, exposicións, as Cantigas de Maio,
arquivo, material pedagóxico e tenda.♦

A OUTRA CARA
DE ÁFRICA
O Verbum-Casa das Palabras acolle esta mostra até
o 31 de agosto.

NÓMADES
A sede da Fundación Caixa Galicia reúne, até o 16
de abril, o traballo realizado durante os dous últimos

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

O MOMENTO
SUSPENDIDO

■ MÚSICA

A Fábrica de Chocolate
acolle este xoves 16 o seu
directo; o venres 17 repite
xunto co DJ de Tenerife
Víctor Carballeira. O sábado 18 teremos aos mexicanos Vantroi acompañados polos Dakidarría. O
vindeiro xoves 23 celébrase
a 1 Festa Sinnamon Records con agasallos e sor-

■ Alúgase apartamento en Lira (Carnota) a 50 m. da praia. Terraza con vistas a Fisterra. Completamente equipado para 4 persoas. Semana Santa 300
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.
■ 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.
■ Traspásase local en Pontevedra
a pleno rendememto (é un bazar de
regalos, caramelos, floristaría...). 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.
■ 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
■ Búscanse persoas para traballar 4
horas diarias, na zona da Barbanza,
Santiago e arredores. Chamar para
entrevista ao 981 822 786.
■ Véndese carriño para xemelgos Jané Sukpertwin, con cambotas para a
chuvia, por 150 euros. Telf. 986 470 203.

presas e os DJs residentes
Kike, Kari e Lagartija.

Vilalba

TRAVELERS

■ TEATRO

O grupo vigués de folk metal plresenta os seus novos
temas este venres 17 na
Iguana Club. O sábado 18,
como xa informamos en recadro, canta Albertucho.
■ TEATRO

84 CHARING CROSS
ROAD
Carmen Elías e Josep Minguell compoñen o reparto
desta peza de Helen Hanff,
dirixida e adaptada por Isabel Coixet, que poderemos
ollar o mércores 22 no C.C.
Caixanova.

■ Mozo de 35 anos oferécese para
conserxaría, vixiancia ou peón da
construción en Vigo ou arredores.
Alberto, telf. 616 870 908.
■ 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, terapeuta de Aura-Soma®. Rúa Ribeiriño
13, 6º D - Ourense. Telf. 639 816 727.
■ Véndese Lancia Delta do 1994 en
Santiago, con poucos quilómetros,
deportivo e de cor vermella. Chamar
ao 628 695 839.
■ 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.♦

BAR
A compañía San & San actúa o sábado 25 no auditorio C. Estévez Eguiagaray.

Barcelona
Barcelona
■ ACTOS

CENTRO GALEGO
Este xoves 16 ás 17 h. Xosé
L. Méndez Romeu falará
sobre O Estatuto Galego e
as Autonomías; o venres 17
ás 20,30 teremos As máis
grandes trolas dos Troleiros
da Provenza; o sábado 25 ás

19,30 Ceferino Díaz vai falar sobre Os novos estatutos
de Galiza e Catalunya..

Porto
Porto
■ MÚSICA

SOFIA RIBEIRO &
MARC DEMUTH DUO
Á volta da xira por varios
países presentan o seu 1º
disco, Dança da solidão:
viaxe intimista polos universos de compositores como Milton Nascimento,
Cole Porter, Janita Salomé
ou Carl Perkins. A voz de
Sofia e o contrabaixo de
Marc estarán no teatro Helena Sá e Costa este xoves
16 ás 21:45.♦

Non vos riades que o conto é triste

Até o 7 de maio, a sala do
1º andar do MARCO pre-

Xoel
(Deluxe)
estará este
xoves 16 e
venres17 en
VIGO.

Pois “El Puerto” está no porto da Coruña. Naceu en terreos privilexiados como “Centro de
Ocio”. Con el aterraron franquicias e marcas multinacionais pensando en particpar no
pastel que lle preparou o alcalde Vázquez. Hoxe alí hai outro ocio. O dos brazos cruzados agardando pola clientela.♦
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Anuncios de balde
■ Inglés impartido por nativa bilingüe
diplomada pola Escola Oficial de Idiomas. Todos os niveis, conversa, apoio,
recuperacións, tradución, fonética, cursos para pequenas empresas/institucións. Se queres aprender inglés de verdade, chama ao 625 692 813.

T

omás Vives, catedrático
de dereito penal, comenta a sentenza que
alongou dez anos as penas a
varios presos: “Ignoro se o
terrorismo da ETA saíu perdendo ou gañando. En cal-

quera caso, a tan celebrada
interpretación novidosa non
parece unha vitoria do Estado de dereito, senón máis
ben unha grave claudicación
deste: unha renuncia singular
á prohibición de retroactivi-

dade das leis penais desfavorábeis e, tamén, unha renuncia singular da submisión
dos xuíces á lei”. Tres dos
quince maxistrados votaron
contra o que Vives cualifica
de “discutíbel sentenza”.♦
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Henrique Guerra
‘A Raxoi gústalle moito o tute cabrón’
H. VIXANDE
Recíbenos na Libraría Brañas
de Carballo para falarmos do
tute, xogo do que escribiu o libro “O tute, diversión arredor
dun tapete”, publicado na editorial Toxosoutos. Chámase
Henrique Guerra Filgueira e
tamén é experto no xadrez, nas
damas e noutros xogos de mesa.

PACO VILABARROS

Eu prefiro o tute cabrón,
gústame polo nome.
A min, o de parellas. Na Arxentina hai un xogo parecido ao
cabrón que se chama “tute cabrero”. A Raxoi tamén lle gusta o
tute cabrón.
Vale, non lle cante as corenta ao pobre Raxoi.

Eu de política non falo.
Que é unha celada?
Unha xogada para enganar os
contrarios que se descobre varias
bazas despois. Hai que facer crer
que levas un xogo que non tes.
E un golpe?
Unha manobra enxeñosa que
permite gañar unha partida can-

O siñor Afranio.
Ou como me rispei
das gadoupas da morte.

Memorias dun fuxido
ANTÓN ALONSO RÍOS
Un dos libros centrais da cultura galega
de todos os tempos.
Escrito para narrar a historia de Afranio; un esmolante que na Galiza
do 36 agachaba a personalidade de Antón Alonso Ríos.
Un deputado galeguista que, de aldea a aldea, fuxe durante tres anos
dunha morte segura a mans dos franquistas.

A NOSA TERRA

O tute dá para un libro de case
200 páxinas?
Se fose só un manual de instrucións, non valía a pena porque todo o mundo sabe as normas. Logo hai libros moi técnicos. Ao principio, pensaba que
non había material para un libro, pero recompilando anécdotas e problemas do tute, colgueinas na rede e gustaron, por iso
escribín o libro.
Problemas no tute?
Gústanme os problemas que
xorden no tute, ver cantos puntos
máximos se poden facer cunhas
cartas determinadas.
Demasiado complicado.
É un libro para afeccionados.
Cando naceu ese xogo?
Veu de Italia pero non está
moi documentado. Vén da palabra tuti, porque había que xuntar os cabalos ou os reis. No Dicionario de Autoridades figuran
as normas doutros xogos pero
non as do tute, iso implica que
non chegou até mediados do
XVIII. O Dicionario da Academia Española fala del por primeira vez en 1850 e en 1781 unha pragmática de Carlos III
prohibía varios xogos pero non
mencionaba o tute. Por iso penso que o trouxo xente do contorno de Carlos III que chegou con
el de Italia.
O libro seu en concreto fala
do tute de parellas.
Só aborda este tipo de xogo.

do se perdería xogando da forma
normal.
E apertar?
Xogar as cartas de forma
que os contrarios teñan que soltar naipes que lles permitirían
facer bazas a eles. Execútase ao
final do xogo. No tute, os bos
xogadores, cando faltan tres bazas, saben que cartas levan os
contrarios.
Xoga todos os días?
Non, máis ben miro. Antes
xogaba, pero desde que comecei
co libro, prefiro mirar para poder
anotar os problemas e curiosidades que se dan nas partidas.
E cando xogaba, que era,
polos cafés?
Sempre nos xogabamos os
cafés. Os cafés e a honra.
En Galiza o tute xógase
moito, pero tamén o mus.
Non. O mus xógase moito
no resto de España, onde está á
par que o tute. Na Galiza, aínda
que o mus está ascendendo, predomina o tute. De todos xeitos,
hai un galego que escribiu un libro sobre o mus na nosa lingua.
Fanse moitas trampas?
Convén sabelas para que non
chas fagan.
O importante é poder amolar ao contrario.
Por que, ten medo perder?
Non.
O bo do tute é que todos poden gañar, aínda que os bos xogadores gañan máis veces porque aproveitan as oportunidades. Sei dun caso dun de Noia
que tiña nove trunfos e perdeu.
Alí é posíbel porque pódese
cantar ao mesmo tempo que o
compañeiro. Se ensaia a partida,
verá que hai casos nos que o que
só leva un trunfo pero que canta
sesenta co compañeiro, pode levar 116 puntos fronte aos 114
dos contrarios.♦

Memoria
FRAN ALONSO

O

tempo é voraz, esváese coma a auga
polo vertedoiro.
Se cadra por iso ten tal poder rexenerador, tal capacidade para reinventar a
vida e recrear as cousas. E,
con todo, o paso do tempo
deixa o pasado máis perto
do que a simple vista semella. De feito, somos pasado, estamos recheos de
pasado. Sen pasado as persoas non existimos máis
que como materia.
O ano 2006 é o Ano da
Memoria. Pasaron 70
anos desde o cruento golpe militar de 1936, 70
anos desde que a represión
e o terror segaron un futuro esperanzador. 70 anos,
que son tantos e, ao tempo, apenas son nada. Mentres, 70 anos despois, o 36
continúa a provocar receos nalgunhas das persoas
que o viviron, hoxe está a
desaparecer definitivamente a trasmisión xeracional das vivencias da
guerra. En 1936 miña nai
e meu pai estaban a nacer.
Eu teño que remontarme
aos meus avós, mortos hai
xa bastantes anos, para
evocar a lembranza dos
seus relatos testemuñais.
As novas xeracións teñen unha visión bastante
fugaz, liviá e atenuada daquelas datas. Débese, en
boa medida, a que o fraguismo gobernante en Galicia até onte (procedente
das estruturas da ditadura)
deitou un longo manto de
silencio sobre a nosa historia, converténdoa en ignorada, en historia oculta.
Agora, no Ano da Memoria, o que se reivindica é o
dereito a coñecer a a composición do noso propio
plasma, do noso pasado
colectivo, porque é o pasado o que nos construíu e
deu forma, o que nos creou e determinou.
A través da rede circula
unha reprodución facsímil
dun panfleto de 1932 (impreso en Ramiro Gómez,
Talavera), onde baixo o encabezamento de “¡Español! ¡Guerra al Estatuto catalán!” se pide o boicot aos
produtos de Cataluña nuns
termos case idénticos ao
recente boicot ao cava dese
país. E é que o pasado é
unha lección imperecedeira, porque nel están moitas das claves do presente.
Algúns intelectuais superviventes do nazismo, como Imre Kertész, insisten
en que o peor que se pode
dicir sobre o sucedido na
Europa de Hitler é que foi
unha anécdota da historia,
de calquera xeito irrepetible. Por desgraza, a historia da humanidade está
demasiado ateigada de
atrocidades, tan semellantes unhas a outras, que o
peor que nos pode pasar é
perder a memoria.♦

