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O ANUNCIO DO “ALTO AO FOGO PERMANENTE”
realizado pola ETA sitúanos perante unha oportunidade histórica para conseguir a paz, non só en Euskadi, senón tamén en todo o Estado español, porque todos, dun ou doutro xeito, nos vimos afectados e magoados por este proceso violento. É preciso
reclamar, xa que logo, de todos os axentes políticos e sociais que
antepoñan os intereses xerais por enriba de calquera comenencia particular. A responsabilidade é maior canto maior é a representatividade social. Sabemos que o proceso vai ser difícil e, tamén, que vai para longo. Tamén que vai ter reviravoltas e marchas atrás para atopar, entre todos, o mellor camiño, algunhas
veces o único, para chegar a arelada meta na que todos poidamos vivir en liberdade, sen presións nin imposicións. Para comezar, é preciso recoñecer que se trata dun proceso político no
que todas as posturas, rematada a violencia, son iguais de lexítimas. Pero, antes de nada é preciso analizar a decisión da ETA
axeitadamente. Trátase do final dun longo proceso no que teimaron en non deixar ninguén atrás. O fin dun proceso, no que
xa estivo presente a negociación política, que ten o seu reflexo
tanto na linguaxe empregada no comunicado como na ausencia
de referencias aos presos ou á territorialidade. Elementos ámbolos presentes en todas as súas comunicacións anteriores. As esixencias entran, integramente, dentro do campo democrático,
pois a única demanda é que “ao final do proceso os cidadáns
vascos deben de ter a palabra e a decisión sobre o seu futuro”.♦

ANO

DA

A ETA anuncia o ‘alto ao fogo permanente’
nun comunicado no que remeda o IRA

Oportunidade
histórica
para
a paz

MEMORIA

A batalla de Chavaga no 49
Francisco Martínez Quico:
‘Ao final da II Guerra Mundial a xente de dereitas
estaba asustada e algúns axudaron á Guerrilla’
(Páx. 8-9)

A FIN DA TERRA
María Rosa Lojo

Historias e personaxes de Arxentina,
de Irlanda e de Galicia conflúen nesta
novela, que é unha busca intensa e
fascinante do enigma das orixes.

Esperanza, cautela e
responsabilidade,
palabras máis usadas
Zapatero tenta por todos
os xeitos que o PP non quede
descolgado do proceso

Semellanzas entre a declaración
institucional de Ibarretxe e
o comunicado da ETA
A Mesa de Partidos,
con Batasuna presente, será o
seguinte paso no proceso
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Ibarretxe anuncia un ‘acordo integrador sometido a consulta popular’ nunha
declaración institucional con moitos puntos en común co comunicado da tregua

O principio do fin da ETA
AFONSO EIRÉ

A ETA anunciou un “alto ao fogo permanente” para o 24 de marzo do 2006. Estamos ante unha data histórica arelada por toda unha xeración de cidadáns do Estado español. Non é unha tregua como a do 1998. A súa mensaxe é nidia. Éntrase nunha nova etapa. Estamos noutra situación. Mudaron as condicións e mudou o clima político. Esperanza é a palabra máis empregada.
O anuncio realizado pola ETA o tentos de non deixar ninguén
22 de marzo de que, dous días des- atrás neste proceso, pero, sobre
pois, o 24 comezaría un “alto ao todo, de ollar a firmeza de José
fogo permanente”, quere dicir que Luis Rodríguez Zapatero para
a organización armada desaparece respectar a decisión do parlamendo primeiro plano e dálles paso to catalán, atrasaría o anuncio.
O presidente do goberno esaos partidos políticos na resolupañol, Zapatero, corroboraría
ción do conflito político vasco.
No seu comunicado, a ETA dalgún xeito estas afirmacións
cando na súa denon ameaza con
claración instituvolver, nin se
cional se referiu
asigna, coma ouETA,
ao “principio do
tras veces, o papel
fin da ETA” code garante do pro- por vez primeira,
mo a frase que xa
ceso. Tampouco
pronunciara, prefala de territoria- non fala
monitoriamente,
lidade e nin sehai unhas semaquera se mencio- de territorialidade
nas.
nan os presos,
nin
menciona
Certamente
elementos presenque nin á ETA
tes en anteriores os presos.
nin ao seu concomunicados.
torno lles gustou
Aínda que o
o resultado final
máis importante,
determinante, diriamos, é o pri- do Estatut catalán, aínda que
meiro paragrafo do comunicado: concluíron analizando que se po“Euskadi Ta Askatasuna decidiu de considerar que “comezou un
declarar un alto ao fogo perma- proceso novo no que se recoñece
nente a partir do 24 de marzo do a plurinacionalidade do Estado”.
Un proceso que tería que apro2006”. A súa redacción non ten
nada a ver cos realizados con an- veitar logo HB para conseguir que
terioridade, mesmo nas treguas. O os cidadáns vascos teñan finaladxectivo “permanente” nunca foi mente “a palabra e a decisión soutilizado até de agora e o de “alto bre o seu futuro”. Por que unha
ao fogo”, foi a expresión utilizada das apostas é que HB se poida inpolo IRA no seu comunicado co corporar canto antes á loita política institucional. Sobre todo, poder
que comezou o proceso de paz.
Todo semella indicar, así o concorrer á eleccións municipais.
corroboran diversas fontes de
Euskadi consultadas por A Nosa A declaración do lehendakari
Terra, que se trata dun comunicado pactado, que obedece ás múl- Se lemos con xeito o histórico
tiplas reunións que se viñeron ce- comunicado da ETA e o compalebrando nestes últimos meses ramos coa declaración institucional realizada polo lehendakari
tanto co PSOE coma co PNV.
A data escollida, un día des- Juan José Ibarretxe podemos
pois de aprobar na comisión do ollar que non difiren moito nos
congreso o Estatuto catalán, tam- aspectos substanciais das depouco semella unha casualidade, mandas reivindicativas.
A ETA afirma que o obxectisenón feita a mantenta. A ETA tiña decidido xa desde antes de vo da súa decisión “é impulsar
Nadal o abandono das armas. In- un proceso democrático en Eus-
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Vén da páxina anterior

dos. Por unha banda, que a ETA
anunciase o alto ao fogo, pola
outra, a aprobación por parte do
congreso do camiño polo que
debe discorrer este proceso de
paz.
A maioría dos partidos lembran, precisamente, que xa existe “unha folla de rota, un mandato do Congreso dos Deputados,
previsto para o momento no que
a ETA fixese pública a súa intención de pórlle fin á súa actividade terrorista”, segundo analiza o
BNG nun seu comunicado.
A este acordo do Congreso se
referencian e a el se chaman a case
totalidade dos partidos políticos.
“Temos dereito lexítimo á ilusión” afirmou o popular xornalista Iñaki Gabilondo, facéndose
voz, sen dúbida, de gran parte dos
cidadáns do Estado español.♦

A ETA non utilizara
até o de agora a
expresión ‘alto ao
fogo permanente’,
que fora o sistema
utilizado polo IRA
cando decidiu
abandonar as armas

Agora empeza o partido
MARTXELO OTAMENDI
Poucas treguas terán sido tan “televisadas”
como a que o 22 de marzo a ETA proclamou.
Todo o mundo a esperaba e a única dúbida
por despexar era o día no que coñeceriamos
a boa nova.
A tregua do 22 de marzo abre, aínda que soe
a tópico, un escenario moi interesante para todos aqueles que estean interesados na política
vasca, incluso para os cataláns e galegos. Porque imos poder comprobar a calidade da democracia española, aínda que contamos co antecedente. Temos o antecedente da negociación do
novo Estatut e a verdade é que a actitude do goberno español non foi a que se agarda dun goberno que está comprometido co respecto á
vontade maioritaria de, neste caso, un pobo.

Esta actitude motivou que máis dun soberanista vasco expresara o seu escepticismo
sobre a posibilidade de que o final do proceso que se inicia co comunicado da ETA os
vascos poidamos decidir libremente e sen inxerencias externas, nin internas, sobre o noso
futuro. “Pero non vistes por onde pasaron os
españois a vontade do 88 por cento do parlament?”, é a dúbida, máis ca razoábel, que escoitamos en Euskal Herria os últimos meses.
Porque diso se trata, de que ao final do
longo e difícil camiño que hoxe os vascos visualizamos máis claro, poidamos decidir o
que queremos ser, á marxe do que opinen que
os parlamentarios de Cuenca (España) e
Marsella (Francia).

Hoxe empeza a Champions que os vascos
soberanistas (desde sectores importantes do
PNV até a esquerda abertzale, xunto coa
maioría sindical e social de Euskal Herria)
terán que xogar os vindeiros anos. Serán
quen de gañala? Dependerá da capacidade
que teñan de traballar en conxunto aparcando temporalmente as disputas domésticas.
É certo, como nos dixeron durante
anos, que sen violencia se pode falar de todo? E decidir tamén? Xa os veremos, mais
dependerá fundamentalmente da determinación dos vascos de que sexa así. De ninguén máis.♦
MARTXELO OTAMENDI é director do xornal vasco Berria.

Comunicado do alto ao fogo
Euskadi Ta Askatasuna decidiui declarar un
alto ao fogo permanente a partir do 24 de
marzo do 2006.
O obxectivo desta decisión é impulsar
un proceso democrático en Euskal Herria
para construír un novo marco no que se recoñezan os dereitos que como pobo nos corresponden e asegurando de cara ao futuro
a posibilidade do desenvolvemento de todas as opcións políticas.
Ao final dese proceso os cidadáns vascos deben ter a palabra e a decisión sobre o seu futuro.
Os Estados español e francés deben reco-

ñecer os resultados de dito proceso democrático sen ningún tipo de limitacións. A decisión que os cidadáns vascos adoptemos sobre
o noso futuro deberá ser respectada.
Facemos un chamamento a todos os
axentes para que actúen con responsabilidade e sexan consecuentes perante o paso
dado pola ETA.
A ETA fai un chamamento ás autoridades
de España e Francia para que respondan de
maneira positiva a esta nova situación, deixando a un lado a represión.
Finalmente, facemos un chamamento aos

cidadáns vascos para que se impliquen neste
proceso e loiten polos dereitos que como pobo nos corresponden.
A ETA mostra o seu desexo e vontade de
que o proceso aberto chegue até o final, e así
conseguir unha verdadeira situación democrática para Euskal Herria, superando o conflito de longos anos e construíndo unha paz
baseada na xustiza.
Reafirmámonos no compromiso de seguir
a dar pasos no futuro acordes a esa vontade.
A superación do conflito, aquí e agora, é
posíbel. Ese é o desexo e a vontade da ETA.♦

Zapatero tira do PP para que non quede á marxe

‘Agrupémonos todos’, mensaxe principal dos partidos
“É un momento para a esperanza da se referira a reconsiderar as pose para a unidade de todas as for- turas se existía unha tregua e onte
zas”. Estas palabras do voceiro afirmaba que non mudara nada.
Pero, se cadra, a máis expreparlamentario do PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba, poderían resu- siva de todos foi a voceira do PP
mir a mensaxe de case todas as en Euskadi, María San Gil ao
forzas políticas do Estado ante o afirmar: “A ETA faille concesións ao goberno para que Zapacomunicado da ETA.
“Todos os partidos debemos tero siga na Moncloa”. Perdeu
de pornos á disposición do gober- unha oportunidade histórica Raxoi na última
no central que é
convención de
quen xestiona o
proceso”, declaBNG afirma que adaptar o seu discurso aos tempos
rou o voceiro de
que van vir? AgoCiU, Josep Antoni ‘estamos ante
ra ten que facer
Durán i Lleida.
unha
oportunidade
xogos malabra“Estamos perante unha opor- histórica na que hai res.
Ao mediodía,
tunidade histórica
Mariano Raxoi
logo de moitas que pór encima
declaraba
que
décadas de sufri“non se trata dunmento e barbarie, os intereses xerais
ha renuncia ás arpolo que cómpre dos particulares’
mas, senón dunha
que todos os
pausa nas súas
axentes políticos
actividades crie sociais estean á
altura das circunstancias e sexan minais. Non se arrepinte de nasuficientemente responsábeis pa- da, non lles pide perdón ás vítira poren os intereses xerais por mas, insiste na autodeterminaenriba de calquera comenencia ción e impón condicións”.
Pola tarde, o presidente do PP
particular”, afirman desde o
era máis suave e dicía que a ETA
BNG.
O presidente da Xunta, Emi- no seu comunicado recordaba
lio Pérez Touriño, tamén se puxo “cales son os seus obxectivos”.
á disposición do goberno central. Reafirmaba que non se pode “neNesta dinámica, o único que gociar politicamente” e brindábadesentoou foi o PP, aínda que foi lle o apoio ao goberno central enmodulando a súa postura segundo marcado no pacto antiterrorista.
foi avanzando o día, sobre todo
Mariano Raxoi. Aínda así, deixa- Tentar que o PP rouse na súa
ron ollar as discrepancias internas postura
existentes en canto á liña do partido e mostraron a súa desconfianza Zapatero encamiñou boa parte
ante o anuncio da ETA. O ex presi- das súas xestión políticas do 22
dente José María Aznar e o mesmo de marzo a tentar pórlle fácil ao
Manuel Fraga que a semana pasa- PP para que Mariano Raxoi pui-

O

Nais de presos vascos nunha concentración.

dese xirar no seu discurso.
Ao pouco de ter noticia polos
servizos secretos do anuncio da
ETA chamou persoalmente a Raxoi para comunicarlle a nova. Na
primeira chamada, o presidente
do PP non se lle puxo ao teléfono
por que seica estaba nun acto. Así
que volveu repetir a chamada.
Pero o máis impactante de todo a respecto do PP, foi o discurso
do presidente do goberno español,
tanto na súa resposta a Gaspar Lla-

XAN CARBALLA

mazares, voceiro de IU, como na
súa declaración institucional.
Primeiramente, anunciou que
se reunirá a próxima semana co
presidente do PP e principal partido da oposición Mariano Raxoi
para tratar do “proceso de paz, longo e difícil” que se está a comezar.
Collen así máis valor as súas
palabras pronunciadas a pasada
semana cando, preguntado por
unha posíbel reunión co presidente do PP, afirmaba que “can-

do chegue o seu momento”.
Agora non só parece chegado
ese momento senón que Zapatero mostrou a “máxima confianza
en Raxoi e no PP coa certeza de
que estamos entre demócratas
para lograr a unidade para levar
un proceso que nos conduza ao
fin da violencia”.
Idea que repetiu até en tres
ocasións.
Zapatero fixo fincapé igualmente en que este proceso se debe
percorrer “con todas as forzas políticas xuntas”, facendo tamén especial referencia á súa “responsabilidade”. “Confianza plena” que
declarou ter na “sociedade vasca”.
Así mesmo, Zapatero fixo especial mención ás vítimas do terrorismo e as forzas e corpos de
seguridade do Estado.
O presidente español tamén
marcou, dalgún xeito, o camiño
que vai seguir neste proceso:
“tomarei o tempo necesario para
contrastar a resolución final co
Congreso dos Deputados. Durante este tempo concertarei con
todas as forzas políticas e, de
xeito especial, co PP. Logo de
reunirme con Raxoi fareino co
lehendakari e despois coas demais forzas políticas”.
Rematado este proceso, e
ollando que a ETA cumpre co seu
anuncio, Zapatero presentarase
ente o congreso para anunciar
que comeza o proceso de paz.
Segundo diversas fontes consultadas por A Nosa Terra, este
proceso podería comezar a finais
de ano. Para o seu remate ninguén e capaz de pór aínda datas.
Todos afirman que, por moi ben
que discorra, vai para anos.♦
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Reforma e desenvolvemento educativo

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Novo tempo, novas tarefas

Felipe González

Agora que Prensa
Ibérica mercou Regió
7, diario todo en
catalán, podía facer
que outro xornal do
grupo, Faro de Vigo,
metese algo máis de
galego nas súas
páxinas. Digamos que
do 1% actual pasase
ao 10%. Anímese
señor Moll, que a
lingua de Rosalía non
ten por que ser menos
que a de Espriu.

Con tanto cuestionar
a autoría dos
atentados do 11-M,
os do PP parecen os
avogados defensores
de Al Qaeda.

A protesta francesa
está a lograr moita
resonancia. Vese que
pinta bastante máis
un estudante da
Sorbona que ten en
dúbida a súa futura
pertenza á elite, que
o fillo dun inmigrante,
carne de canón.

ANTÓN COSTA

Mellorar a educación require un compromiso de todos os sectores implicados (docentes,
alumnos, pais, Administracións). Como medida interesante para vincular o ensino coa sociedade a Xunta debería apostar por mellor a cualificación e capacidades dos profesores.

E

n 1981 entraba en vigor o Estatuto de
Autonomía de Galicia e comezaban a
construírse os instrumentos políticoadministrativos da Consellaría de Educación
para operativizar a xestión das competencias
estatutarias e das transferencias educativas á
nosa Comunidade Autónoma. A estrutura administrativa central deseñada, precaria e sen
horizontes políticos, era pouco máis ca unha
coordinación e un control centralizado do labor que viñan desenvolvendo as delegacións
provinciais de Educación.
Foi preciso aquel inseguro goberno de
progreso de finais dos anos 80 (PSOE, CG,
PNG) para poder mudar algunhas prácticas e
endereitar algún rumbo. Realizouse, por iso,
un esforzo de tecnificación das funcións administrativas da Xunta, que incluíu, para o
que aquí nos interesa, a creación dunha Subdirección de Planificación Educativa e un
Gabinete da Reforma Educativa.
Máis, a fugacidade daquel tempo político e a maioría parlamentar alcanzada polo
PP con Manuel Fraga deixaron a batuta da
decisión política no campo educativo nas
mans dos conselleiros do PP. Xoán Piñeiro e
Celso Currás, quen levaron a cabo unha actuación marcada, sobre todo, polos principios da xestión administrativa burocrática e
da simplista racionalización técnica, non
sempre executada. Foi un tempo de regulamento máis que de acaído exercicio da política, norteado polo conservadorismo, aínda
que con algún distanciamento do neo-liberalismo. Un tempo de dependencia, pendente en exceso da acción lexislativa central, retraducida normativamente entre nós, con
desleixo das nosas capacidades e responsabilidades autonómicas, para asegurar o mellor servizo público á cidadanía.
Entre tanto, non é menos certo que se
foi construíndo un apreciábel conxunto de
instrumentos administrativos, que permitiron a xestión do sistema educativo en Galicia. Créaronse diversas instancias democráticas consultivas, como o Consello Univer-

sitario de Galicia ou o Consello Escolar de anterior foise modificando para ben o noso
Galicia. Créaronse algúns instrumentos ex- panorama educativo. Pero debemos así
pertos e de xestión necesarios para a aten- mesmo recoñecer deficiencias que permación ao sistema universitario galego. A Cá- necen.
Arestora, creo que pode haber unha razomara Parlamentaria funciona, ou pode facelo, como o foro para o debate e a toma de ábel consciencia política sobre todo isto. Debemos seguir avanzando. E
acordos de máximo alcance poconstruíndo, ao respecto, algúns
lítico, aínda que coas limitacións derivadas do marco comrecisamos novos instrumentos de intervención político-administrativa nepetencial estatutario.
crear un
cesarios. Quero referirme, así, a
No plano social emprendéaqueles campos relacionados
ronse iniciativas favorábeis á
organismo
coa investigación e o desenvolrenovación educativa. Por parte
vemento curricular, coa investidos pais e nais de familia, que
técnico,
que
gación educativa, coa documencrearon un sistema asociativo
que permite a canalización e a
poderiamos tación, coa elaboración de orientacións e materiais didácticos,
consolidación de estados de
denominar
coa formación continuada do
opinión que deben ser tomados
en consideración nunha socie- Instituto Galego profesorado e coa avaliación
institucional da educación e da
dade democrática. No seo do
súa calidade.
profesorado advírtese a exisde
Nada do anterior está desatencia dun apreciábel capital
Desenvolvemen
tendido, pero todo o conxunto
experto conformado por un
está de modo manifesto moi deconsiderábel coñecemento profesional, ao que contribuíron to Curricular e ficientemente atendido, coa extantos factores de difusión e de Didáctico e de cepción da formación continuada do profesorado, en mellores
construción de tal coñecemento
circunstancias.
(a reflexión informada sobre a
Avaliación
O deseño das orientacións
propia experiencia docente, as
Educativa”
curriculares das diversas áreas
facultades e centros universitae disciplinas vénse realizando
rios, en particular os de Ciensobre a base de documentos
cias da Educación, os centros
elaborados en Madrid e Barcede formación, as asociacións ao
servizo da renovación pedagóxica, o mun- lona e maioritariamente traducidos ao galedo editorial,..). Hai que referirse ás capaci- go, aplicándolles reducidas variantes e esdades xeradas en canto á creación de libros pecificacións, sen que poida exercerse dee de recursos didácticos, tanto en rexistros bidamente a adecuada revisión científica e
escritos, como noutros de carácter audiovi- didáctica, algo que non é propio do funciosual e virtual. A isto contribuíron, extraor- namento ordinario da Administración, e
dinariamente nalgúns casos, varias editoras que tampouco se lle ten encomendado ás
galegas, que amosaron unha actuación e universidasdes, ao ICE da Universidade de
responsabilidade de superior valor que o Santiago ou aos centros de profesores, que
das actuacións desenvolvidas pola Conse- en ningún dos casos contan, por outra parllaría de Educación. E están, asemade, as te, coa adecuada estruturación para realizar
iniciativas emprendidas dende as estruturas tal cometido, por máis que parcialmente
da administración local. A través de todo o
Continúa na páxina seguinte

‘P

Cartas
Hai anos,
Almodóvar dicía que
o campo lle parecía
artificial, que o
natural para el era a
cidade. Foron os anos
da movida. Agora
cambiou a tendencia
e o director
manchego presenta
Volver, o retorno ás
orixes, presume de
pai tratante de gando
e de comer pisto e
garavanzos.

As democracias
ocidentais din

O IEO e
a investigación
A sección sindical da CIG do
Instituto Español de Oceanografía (IEO) de Vigo quere manifestar o seu apoio ao persoal afectado pola modificación do seu posto de traballo nese organismo público de investigación.
A CIG manifesta o seu apoio
aos traballadores do IEO afectados pola aplicación do “Acordo
distribución 0,3% masa salarial
do acordo administración-sindicatos sobre incremento retributivo dos empregados públicos para o ano 2005”, acordo económico ao que a CIG non foi invitada
ás negociacións.
O “Acordo” aplicouse mal a
todo o persoal que tiña niveis e
complementos específicos mínimos:
–Persoal que por promoción
interna ou con oposición pasou
desde Auxiliares a Axudantes de
Investigación, modificáronlle o

posto de traballo, volvendo outra
vez a ser Auxiliares.
–Traballadores que eran Técnicos Especialistas de Investigación do IEO co acordo foron reclasificados a Colaboradores.
–Investigadores e Técnicos
Superiores de Investigación que
lles trocaron os seus postos de
traballo a Técnicos I+D+i. Neste caso o acordo non debería
afectarlles pois só era para aplicarllo ao Persoal de Apoio á Investigación. No entanto, debido
a que o nivel máximo deste persoal de apoio é igual ao nivel
máis baixo da escala de investigadores dentro do IEO, á parte
dos seus investigadores aplicóuselles o acordo.
Agora, que tanto se está a falar da creación da Cidade do Mar
en Vigo, é cando a capacidade investigadora do IEO se ve notabelmente reducida. En concreto,
no Centro Investigador de Vigo
modificáronlle o posto de traballo a 18 investigadores (grupo A),
3 técnicos especialistas de inves-

tigación (grupo B) e 8 axudantes
de investigación (grupo C).
Por todo isto, a Sección Sindical da CIG reclama da Dirección do IEO, así como á Administración Pública e ao Ministerio de Educación e Ciencia, a resolución inmediata distes problemas, da forma máis satisfactoria
para os seus traballadores.♦
ISABEL RAMILO
RESPONSÁBEL DA SECCIÓN
SINDICAL DA CIG NO IEO DE VIGO

A domesticación
do Entroido
Lendo o grande etnógrafo Vicente
Risco decatámonos de como a globalización do mercado varreu con
todos os restos de solidariedade e
transgresión propios das culturas
agrarias. A institucionalización e
comercialización do Entroido fixo
destas festas pagás de orixes prehistóricas, un tempo de mercadoría, un
pack para imantar turistas.

O Entroido ou Introitu era a
entrada a un novo ciclo, a festa
que animaba a Natureza na súa rexeneración primaveral. Sol e Lúa,
Lume e Auga, Vida e Morte... o
gran rito da fertilidade! A preparación da comunidade para a morte
e o renacer dun novo ciclo vital. A
purificación dos espíritos.
Cando unha sociedade non é
quen de transgredir, de inverter
os valores do ano nun tempo cíclico convértese nunha sociedade clónica, disposta a remedar
modelos de importación baleiros, sen sentido ningún. Modelos
para a domesticación alienante.
“Os farandulleiros de Entrimo
–escribía Risco– levan cagantías
de ovella e tratan de emporcar as
máscaras ben vestidas; alí e noutros lados pretenden erguerlle a
saia ás mulleres, botan borralla,
auga e formigas, fréganlles a cara
ás mulleres, entran nas casas para
que lles dean noces e abelás e baten a xente con mallos de trapos ou
vexigas de marrán hinchadas... O
cigarrón non fala... é sagrado, nin-
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Vén da páxina anterior

puidesen contar con recursos técnicos para
o caso. Así, a necesaria revisión de contidos, de metodoloxías e de organización curricular non pode ser actualmente atendida
coa eficiencia necesaria. Algo que se debe
facer de xeito interrelacionado dende o coñecemento experto, dende principios e modelos pedagóxico-didácticos obxectivábeis
e dende a análise e o diálogo cos recursos
humanos implicados no desenvolvemento
curricular.
Non hai un programa galego da investigación educativa, que lles dea resposta tanto
ás necesidades de coñecemento que se lle
presentan a calquera Administración educativa para a toma de decisións, como ás demandas de información que a sociedade formula. A investigación educativa que entre nós se
realiza móvese pola propia iniciativa de grupos de investigación de dirección universitaria, á súa vez condicionados polas políticas
estatais de investigación e a súa valoración,
ou a través de puntuais convenios entre a
Consellaría de Educación e as universidades
galegas, ou con investigadores a título privado, co que non se garante nin a eficiencia no
gasto –non esquezamos o peso da variante
“política” no estabelecemento destes convenios–, nin se procede sobre a base dun plano
global de proposición.
A dimensión da documentación educativa está presente, sen esquecer a rede, en diversos puntos. Pero non está organizada coa
visión de conxunto para ser servida de modo
adecuado aos diversos demandantes, nun período de capilares procesos de cambio, que
deben ser acompañados de información e de
documentación tratada. Sen menoscabo do
anterior, é oportuno que pensemos igualmente no seguinte: desde os anos oitenta vén habendo unha crecente produción de libros, revistas, folletos, videos, cd-rom, e outra documentación educativa e didáctica emanada
dende as nosas editoras, pero tamén dende
moitas instancias, organismos, empresas,
que ninguén recolle e trata de modo sistemático; falamos dunha manifestación central do
que foi a educación en Galicia durante os últimos 25 anos.
A elaboración de orientacións e recursos
didácticos para a nosa educación é algo que
vén dependendo dos impulsos das empresas
editoras galegas e/ou de grupos e equipos de
profesores, que construíron todos os primeiros materiais ao servizo da galeguización e
da renovación educativa, sendo sempre precaria a actuación da Administración, máis
alá de certo apoio á edición. Pero isto por si
só non garante a racionalidade no proceder
nin o equilibrio na existencia de recursos,

que nalgunha medida hai que encauzar e
axudar institucionalmente con programas de
prioridades.
Debe existir unha adecuada avaliación
institucional para a garantía do cumprimento
das finalidades do sistema educativo e a obxectivación dos indicios de calidade do servizo educativo. En efecto, existen algunhas
accións de avaliación institucional: os plans
de traballo dos servizos de inspección, os Informes do Consello Escolar de Galicia, diversos informes de diagnóstico,…, pero todo
se vén realizando con precariedade. Outras
Comunidades Autónomas xa crearon servizos especializados de avaliación educativa,
pero aínda nada axustado se fixo acó.
A propia formación permanente do profesorado debe estar en relación co desenvolvemento curricular, coa elaboración de orientacións e recursos didácticos, coa investigación e coa avaliación da calidade educativa.
Son todas estas as tarefas que se nos impoñen con algunha urxencia nestes momentos. Así o fixen constar nos traballos e debates que desenvolvimos para a elaboración
do documento ‘Estatuto de Nación’ formulado polo BNG, renovando esta formulación no seo do Consello Escolar de Galicia
recentemente.
Baixo a dependencia da Consellaría de
Educación, precisamos crear un organismo
técnico, que poderiamos denominar Instituto
Galego de Desenvolvemento Curricular e
Didáctico e de Avaliación Educativa. Un instituto técnico cunha dotación de recursos téc-

nicos humanos (de 30 a 40 persoas) cualificados, con capacidade para desenvolver un
organigrama no que deberían estar presentes
as dimensións que vimos sinalando.
Un espazo institucional e técnico, cunha
dirección especializada no campo das ciencias da educación, articulado arredor dun
plano estratéxico (dez anos?) aprobado por
un consello de goberno do instituto, no que
se encadren representantes exteriores ao instituto; un plano matizado, sen dúbida, pola
capacidade decisoria da Administración, de
acordo coas súas obxectivadas prioridades,
aberto a desenvolver as súas actividades mediante programas formulados nas catro dimensións aludidas. Sometido ao control parlamentario. Un centro dende onde desenvolver as actividades previstas, tanto a través de
programas propios, como mediante convenios estabelecidos coa rede universitaria de
Galicia, a modo de consorcio público.
Parece un importante reto e é suficientemente complexo. Por iso, a súa complexidade relativa e o que pode significar ben merecerían a súa discusión técnica e social en diversos foros, para que este proxecto, de algún alcance estratéxico, poida tomar o adecuado corpo, para mellor garantir un desenvolvemento educativo adecuado ás nosas necesidades colectivas, contribuíndo a facer da
dirección pública o instrumento fundamental
da nosa construción democrática. ♦
ANTÓN COSTA RICO forma parte
da Nova Escola Galega.

Fernando Savater
vén de presentarse e
gañar o premio de
xornalismo Julio
Camba, un par de
quilos. Que
necesidade terá este
home de ir por
provincias pasando a
gorra? Será que gasta
moito nos cabalos de
carreiras?

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

guén lle pode tocar... ninguén pode
pronunciar o seu nome; aquel en
quen bate non o pode tomar a
mal... en Ourense, unha comparsa
de demos... guindaba aos balcóns
presas de améndoas cunha forza
tan tremenda que facía fuxir a xente... As comparsas de cidade eran
cousa moderna... O Entroido é un
rito social... visten os burros do lugar como se fosen persoas e paséanos polos pobos veciños cunha
charanga improvisada... a mula
falsa ía levada por un maragato,
vestido á usanza destes e falando
castelán moi esaxerado...”.
Había a guerra dos sexos, os
desafíos, mandábanse cartas de
broma, agochábanse cousas, enfrontábanse vellos e mozos, as mozas solteiras botábanlle auga á xente dende os balcóns, os nenos agardaban agachados para botarlle auga
á xente á saída de misa, prohibíase
traballar o martes de entroido... E,
sobre todo, o Poder non interviña,
en xeral, nestes días de licenzas.
Como dicía unha vella: “Son cousas do Entroido e hainas que rir”.

Onde foi toda esta cultura?
¿Que foi desta participación social, esta tolerancia no cuestionamento das verdades estabelecidas, este espírito crítico coa
orde social? Vivimos tempos de
anorexia, da falta de desexo,
porque a sociedade globalizadora suprime o auténtico pracer
que é a arte da creación fronte ao
consumo.♦
IOLANDA TEIXEIRO
(FERROL)

Fico á espera
Axexando.
Esperanzada.
Prego que entre políticos e
xuíces saiban actuar de tal xeito
que a PAZ non encontre atrancos
no seu camiño, que poida camiñar sen mancarse cara a nós.O 22
de marzo foi un gran día.♦
EMMA ABELLA
(MALPICA)

Alto ao fogo

Tres anos
da Guerra do Irak

O 22 de marzo foi o día no que
se anunciou o alto ao fogo indefinido, que esperamos definitiva.
Cruzo os dedos e desexo que
as vítimas de todos os signos saiban ser xenerosas, como un día o
foi a esquerda de todas partes en
España, que perdoou corenta anos
de aldraxes, torturas e asasinatos
de Estado, terrorismo ao cabo, e
non lles pediu contas aos responsábeis, no inicio da ditadura.

Xa se cumpriron tres anos da
Guerra do Irak e aínda estou
agardando que o responsábel
máis próximo a nós dos que participaron directamente no deseño daquela invasión lle dea explicacións á cidadanía dos motivos, os resultados e as consecuencias do ataque. Nin José Mª
Aznar nin José Manuel Durão
Barroso dixeron nunca que se
arrepentían de levar un país ao

distinguirse das
repúblicas bananeiras
en que elas fan
cumprir a lei. Agora
os gobernos de
Bolivia e Venezuela
esíxenlles ás
multinacionais que
soliciten os permisos
estabelecidos e que
paguen os impostos
pertinentes. Pero
resulta que iso non
gusta nada. A
democracia e o
imperio da lei están
ben aquí, pero alá
parece que é máis
cómodo un cacicato
corrupto que se deixe
subornar.

bulleiro da desesperación. Valentes cristiáns!
Eu non vou defender a Sadam Husein porque non coñecía
a vida cotiá dos iraquís, non porque fose un ditador. As ditaduras
son boas ou malas segundo atendas as demandas das industrias
norteamericanas, así de triste e
claro. Pero o que teño claro é que
o novo goberno, o novo réxime
que naceu após a guerra nin uniu
máis o país nin garantiu que se
respecten os dereitos humanos
nin eliminou as desigualdades
sociais ou étnicas. Todo o contrario. O exército estadounidense
converteu o país nun deserto de
horror e miseria, de morte e medo, pintado con oasis de mercado
libre (McDonalds, Coca-Cola e
demais símbolos da felicidade)
en cada acampamento militar.
Nunca mellor dito é aquilo de
que “peor o remedio que a enfermidade”.♦
PEDRO ESTÉVEZ
(NIGRÁN)

A TVG fala da
“ponte desta fin de
semana”. Pero, hom,
se en Galiza non
houbo ponte
ningunha, que iso foi
en Madrid e por aí.
Seica, xa vai sendo
hora de tomar terra.

Noticia en boa parte
dos medios: “Os
serbios reciben con
indiferenza a morte de
Milosevic”. Ao día
seguinte informan de
que ao enterro asistiron
“entre 50 mil e 100 mil
persoas”. Que pasou?
Pois que tiñan tantas
ganas de cumprir a
consigna que se
precipitaron.♦
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O novo esquema retributivo é máis transparente e aseméllase ao do Congreso

O Parlamento sobe un 2% o salario dos deputados
H.V.
Un acordo da Mesa do Parlamento decidiu actualizar o salario dos deputados e adaptalo
ao criterio que usan outras cámaras lexislativas como o Congreso ou os parlamentos doutras Comunidade autónomas.
A suba foi do 2%, igual que o
índice de prezos ao consumo.
A proposta da Presidencia, a Mesa
do Parlamento, constituída polos
tres grupos, acordou por unanimidade o 15 de marzo fixar o salario
dos deputados en 2.075 euros de
asignación fixa para os deputados
con dedicación exclusiva máis unha indemnización para o aloxamento e manutención de 2.092 euros mensuais para todos os parlamentarios, que se sumará a un
complemento de 300 euros por
pertencer a unha Comisión –todos
os deputados pertencen a algunha
Comisión e só cobran esta cantidade independentemente do número
de Comisións nas que participen.
Existe outro capítulo que inclúe a locomoción e as indemnizacións por funcións en órganos
complementarios. Neste último caso, os deputados que desenvolvan
funcións como presidencia, vicepresidencia, secretaría, de portavoz, ou vice portavoz, tanto da Cá-

A proposta partiu da Presidencia do Parlamento. Na imaxe, Dolores Villarino.

mara como das Comisións, teñen
unhas indemnizacións complementarias que son incompatíbeis
entre si no caso de ocupar máis dun
destes postos. Estas indemnizacións son complementarias no caso dos membros da Mesa, obedecen a gastos de libre disposición
para os membros da Mesa e os portavoces dos Grupos, e inclúen unha indemnización por gastos de re-

AGN

presentación no caso dos membros
da Mesa e dos portavoces e viceportavoces dos Grupos e das Comisións. A suma das indemnizacións totais dos deputados que
exercen funcións nos órganos parlamentarios oscilan entre os 4.825
euros para a presidencia da Cámara e os 300 euros para os membros
das Comisións. Os deputados sen
dedicación exclusiva só terán de-

reito ás indemnización, pero non á
asignación mensual fixa.
En total, anualmente un deputado con dedicación exclusiva,
que representan o 80% da Cámara, cobrará 53.640 euros, o que
haberá que sumar as indemnizacións por desprazamentos. Un
deputados sen dedicación exclusiva gañará 28.740 euros máis as
indemnizacións por transporte.
Con este modelo, suprímese
o sistema anterior de indemnizar
aos deputados por asistencia a
pleno e a comisión, o que, segundo algúns grupos políticos,
inducía a picarescas dalgúns deputados para redondear o salario.
O anterior sistema retributivo
estaba baseado en asignación fixas e indemnización por mantemento moi baixas, mentres que
as comisións por asistencias eran
moi elevadas. Así, a asignación
fixa para cada deputado con dedicación exclusiva era de 1.250
euros e que a indemnización por
aloxamento de todos os parlamentarios era de 1.200 euros. O
resto do salario estaba constituído polas indemnizacións por
asistencia a pleno de 150 euros
por cada vez e asistencia a comisión de 99 euros cada vez que se
acudía. Con ese sistema non había forma de saber canto gañaba

cada deputado e se un parlamentario quería redondear o seu salario, non tiña máis que presentar
proposicións en cada unha das
once Comisións do Parlamento e,
desta forma, asistir a 22 reunións,
o que implicaba un ingreso de 99
euros por 22 asistencias, é dicir,
un sobre soldo de 2.178 euros.
O novo esquema retributivo é
máis transparente e permite coñecer con exactitude o que cobran os deputados, sen que poda
haber picarescas.
Comparativamente, o salario
dos deputados e deputadas de
Galiza non é moi distinto doutras
comunidades autónomas como
Catalunya e as Illes Balears, con
salarios de 53.000 euros e
52.455 euros respectivamente,
pero está moi por debaixo do que
cobran no País Vasco e Navarra,
onde os soldos dos seus representantes son de 66.500 euros e
65.000 euros respectivamente.
Con respecto ao ano pasado,
os salarios dos deputados galegos
variaba entre os 45.000 e os
57.000 euros, de modo que a cifra
media acordada agora de 53.000
euros representa un incremento
aproximado do 2%, é dicir, a previsión de índice de prezos ao consumo establecida polo Goberno
central para o ano 2006.♦

xe en día xa non hai dúbida
de que algunhas das matanzas
que se lle atribuiron durante
aquela guerra foron meras
montaxes propagandísticas,
fabricadas para inclinar a
opinión pública occidental do
lado da intervención, e que
houbo feitos de guerra moi
luctuosos que lle foron atribuidos e que, en realidade,
foran actos de provocación da
parte
oposta.
Gerhard
Schröder e Joschka Fischer
terían moitas explicacións
que dar ao respecto”.♦

A morte
de Milosevic
veulles de
perlas a algúns
Javier Ortiz analiza en El
Mundo (16 de marzo) a morte
de Milosevic. “Case todos os
comentarios publicados tras a
desaparición do mundo dos
vivos do que fora presidente
de Iugoslavia deron por probada a totalidade dos delitos
dos que estaba acusado, e
mesmo máis que nin sequera
chegaron a imputárselle pola
vía legal. Nesas condicións,
non cabe dúbida de que o moi
estraño pasamento de Milosevic veulle de perlas ao Tribunal da Haya, que obtivo unha

condena de facto sen ter que
probar nin argumentar nada.
Paga a pena preguntarse polas
razóns da evolución que seguiu o xuizo contra Milosevic, que empezou hai catro
anos e medio como un gran
espectáculo, rodeado de cámaras e micrófonos, e que en
cousa de poucas semanas foi
desaparecendo dos noticieiros, até perderse no esquecemento. O interese por aquel
circo apagouse a toda velocidade en canto se viu que o ex
presidente iugoslavo era quen
de responder ás acusacións do
Tribunal contribuindo con datos que viñan probar que os
seus inimigos, incluidos os da
OTAN, non tiveran un comportamento moito máis presentábel que o que se lle reprochaba a el. Lémbrese –ou
saibao quen o ignora– que ho-

Diálogo
Raxoi-Losantos
sobre
‘Ciutadans
de Catalunya’
En www.arcadi.espasa.com
(blog de Arcadi Espada, 9
de marzo) podemos ler a reprodución do diálogo sostido
entre o xornalista Jiménez
Losantos e Mariano Raxoi
sobre o novo grupo político
catalán Ciutadans de Catalunya do que forma parte, entre outros, Arcadi Espada.
“Entrevistado por Losantos o
señor Mariano Raxoi laiouse
a outra mañá da promoción
de determinados medios a
Ciutadans de Catalunya. Este é o diálogo: Mariano Ra-

Enclave nº 14, inverno do 2006

xoi: Este señores defínense
de esquerdas e partidarios da
laicidade e son do partido socialista. Polo tanto ese é o tema. Ben, a partir de aí, ¿que é
o que pode ocorrer con este
grupo? Como este grupo non
vai saír en ningún medio de
comunicación de Cataluña,
porque non vai saír, pois vai
saír nos pouquiños medios de
comunicación onde o PP pode saír e entón ao final pois
van desputarlle o voto ao PP.
Iso é unha cousa dunha enorme gravidade, ¿ou que pensan que a estes señores vanos

promocionar TV3 ou Catalunya Radio? Evidentemente
nin os van sacar nin os van
promocionar. O único que
van facer é darlles o mesmo
trato que nos dan a nós. Federico J. Losantos: ¿Pensa
vostede que os medios deberiamos non sacalos para non
perxudicar o PP?. Mariano
Raxoi: Son o suficientemente
liberal e o suficientemente
intelixente para non facer ese
tipo de suxerencias. Federico
J. Losantos: Pero enténdese.
Mariano Raxoi: Eu non entendín nada”.♦

Latexos
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De ningunha
maneira,
Mr. Rumsfeld
X.L. FRANCO GRANDE

B

ush, Cheney e Rumsfeld,
ao se cumpriren os tres
anos da invasión de Iraq,
víronse obrigados a montar un
número para que a xente pense que nese país as cousas non
van tal mal como din os
xornais. E o último deles manifestou que saír agora do Iraq
sería como deixar no seu día a
Alemaña nas mans dos nazis.
Así de sinxelo.
O mesmo Zbigniew Brzezinski, o autor de O gran
taboleiro mundial, defensor
dunhas teses que ben poden
xustificar o imperialismo americano, dixo que Rumsfeld
non tiña nin idea de historia,
pois o caso alemán en nada se
asemella ao suposto do Iraq. A
súa invasión vendéusenos como unha operación de cirurxía
para neutralizar as supostas armas de destrución masiva de
Sadam e, cando máis adiante
se viu que tal cousa non era
certa, como loita contra o
terrorismo de Bin Laden.
Calquera semellanza entre
os dous supostos ou é fantasía
ou é un disparate. Os aliados,
entre outras razóns,
declaráronlle a guerra a
Alemaña porque esta tiña o
decidido propósito de someter
ao mundo, o máis próximo e
o máis remoto. E non só iso:
iniciou a guerra para tratar de
conseguilo. Só a intervención
das forzas aliadas puido impedilo, como sabe calquera. E
como, sen dúbida, non pode
descoñecer o xefe do
Pentágono. O que ocorre é
que el prefire a propaganda á
historia e á verdade.
Si que se asemellan ao nazismo hitleriano os comportamentos de Bush, Cheney e
Rumsfeld: invasores de países
soberanos, inspiradores e executores de guerras inxustas e
ilegais, organizadores de represións contrarias aos dereitos
humanos que, cun cinismo aldraxante, din defender, inspiradores de torturas peores cas
dos nazis... e aínda tamén
transgresores das leis do seu
propio país cando as garantías
que elas conteñen non lles cadran para os seus fins.
De maneira que os catro
cargos de que tiveron que
responder os criminais nazis
en Nürenberg poderían
apoñérselles sen moito esforzo a Bush, Cheney e
Rumsfeld, e a outros máis.
Por iso non queren nin oír falar do Tribunal Penal Internacional. Prefiren acusar ao insignificantes, en comparanza,
Milosevic, Karadic ou
Mladic, ou sexa, tecer unha
parodia máis para distraer á
xente e para ocultar a
verdade. ¿Para cando o impeachment deste nefasto Bush?
Por moito menos foi destituído Nixon. Teñamos fe e
esperanza.♦

PP e PSdeG non presentaron aínda as súas propostas

Atrancos para comezar
o traballo do novo Estatuto
AFONSO EIRÉ
Nun clima “francamente bo”,
segundo a cualificaron varios
dos seus integrantes, o 16 de
marzo quedou constituída a
Comisión que vai traballar na
posta en marcha dun novo Estatuto. O luns día 20 reuniuse
por vez primeira a Mesa. Pero
será o xoves 23 cando comecen verdadeiramente a andar
co acordo sobre as comparecencias e o plan de traballo.
É posíbel que Galiza teña máis
competencias reais e maior financiamento co novo Estatuto
se perde a súa posición cualitativa no Estado?
Semella que este vai ser o nó
gordiano que se vai debater nos
próximos meses no parlamento.
O PP afirma apostar por máis
competencias e maior financiamento sen importarlle a cuestión identitaria e demais aspectos das novas relacións GalizaEstado. Así o afirma o seu presidente Alberto Núñez Feixóo.
Para os nacionalistas do BNG,
pola súa banda, ambas as cuestións van intimamente unidas.
Anxo Quintana, voceiro nacional do BNG, considera que
“restarlle importancia ao tema
identitario e tirar pedras contra
o noso tellado, porque se temos
o estatus que temos no Estado é
grazas á nosa identidade diferenciada e non ao poder económico ou electoral”.
O senador nacionalista e coordinador da Executiva, Francisco Jorquera explícao doutro
xeito. “Non é unha cuestión
simbólica nin sentimental, senón necesaria para que a comunidade galega asuma os retos da
súa propia economía”.
E o PSdeG-PSOE? Os socialistas pretenden xogar un papel
de equidistancia entre “os dous
polos políticos, os nacionalistas e
os populares”. Así o explica
Francisco Cerviño, presidente da
Comisión. Pero tamén afirman
que van defender a fórmula do
Estatut catalán para definir a Galiza, segundo declaracións entre
outros, do secretario de organización, Xosé Blanco.
Unha parte do PSOE agarda
que a comodidade que lles brinda a oposición do PP a calquera
alteración substancial do Estatuto lles permita rebaixar a apetencias nacionalistas que, mesmo, tiveron que asinar no Pacto
de Goberno.
A oposición frontal do PP foi
a gran baza dos socialistas no Estatut catalán para coutar o salto
cualitativo que aprobara o parlament o 90% dos votos nas relacións de Catalunya co Estado.
Así que a dinámica socialista vai
estar moi influída pola postura
que vaia adoptando o PP.
Aínda así, dentro do PSdeGPSOE existe unha importante

Ismael Rego (PSdeG-PSOE), Xosé Manuel Barreiro (PP) e Carlos Aymerich (BNG).

Seguramente, o PP demancorrente que afirma que non se
pode desbotar a oportunidade de dará que o texto volva á comiconseguir un novo estatuto axei- sión para o seu referendo fortado á realidade actual. Algúns mal antes de que se disolva a cicomo Miguel Barros, Ceferino tada Comisión, dándolle máis
Díaz ou Rodríguez Pardo falan protagonismo que para iso deabertamente da necesidade dun fendeu a súa constitución.
O 23 o pri“Estatuto
Nameiro que terá
cional para Galique definir a coza”. As tensión
s comparecencias misión é como
poden aflorar ense fornecerá detre os socialistas
ses elementos
como hai 25 anos. e a base
para redactar o
Poida que algúns para a discusión
novo Estatuto.
dos desaloxados
Semella exisda dirección da- problemas iniciais.
tir xa acordo para
quelas se vexan
que participen no
obrigados agora a
proceso as distindeixar o partido.
O defenestramento de Fran- tas institucións que teñen un peso
cisco Vázquez pode axudar a un real na Galiza: sindicatos, empreentendemento entre nacionalistas sarios, asociacións, universidae socialistas. Dentro de ambos os des... O BNG xa presentou unha
partidos existe un verdadeiro in- lista de 80 organizacións que
terese en que esta tramitación queren que compareza. Socialisnon poña perigo o goberno bipar- tas e populares aínda non fixeron
tito. Mesmo falan de consensuar públicas as súas propostas.
Segundo distintas declaraos grandes temas partidariamente
antes de ser discutidos na comi- cións, poida que coincidan co
sión, o que permitiría visualizar a BNG en medio cento delas.
Aínda así, dentro do PP hai
soidade do PP.
quen se inclina porque non sexan só as institucións as que esAs alternativas
tean presentes, senón tamén
Cal será a base da discusión pa- persoeiros a título particular.
ra que a Comisión comece os Fórmula que non lles gusta
traballos? Aínda está por defi- moito aos nacionalistas, que
nir. A comisión creada, a instan- avoga por que as comparecencias do PP, ten un carácter espe- cias teñan detrás unha represencial, de estudo, pero non lexis- tación social.
Outro apartado da discusión
lativa. Así que deberá recadar
información e documentación. vai ser se deciden que compareDebería darlle paso logo ao re- zan as forzas extraparlamentalatorio paritario constituída ne- rias, tal como pediu EU e o PG.
sa comisión, para que remate xa A súa inclusión aínda non está
o texto articulado e llo remita á decidida e semella que existen
Mesa do parlamento para a súa dúbidas en todos os partidos. Unha fórmula podería ser que achetoma en consideración.

A

AGN

gasen as súas propostas pero que
non comparecesen. Existiría unha dificultade á hora de determinar que partidos poderían tomar
parte na comisión e cales non.
No PP tamén pensan que se
hai atrancos se podería acudir a
algún experto que dirimise as
diferenzas. Na práctica sería como pasar xa o filtro da constitucionalidade esquecendo que son
os parlamentarios os que teñen
o mandato popular para lexislar.
Pero aínda queda a principal
discusión por resolver: cal será
a base sobre a que comecen os
traballos? O BNG xa presentou
hai meses a súa proposta de texto articulado. Pero será difícil
que os demais partidos acepten
traballar sobre o “Estatuto nacionalista”.
O PSdeG-PSOE afirma que
a súa proposta é a presentada
por Iniciativas XXI. Pérez Touriño fíxoa súa. Pero ao longo
deste tempo os socialistas tiveron concordancias e discordancias públicas sobre este proxecto que non contenta a todos na
dirección. Pero para saír do paso pódelles servir.
No PP afirman que xa marcaron as liñas que seguir no seu
último congreso. Unhas liñas de
“reforma”, pois os populares
queren partir do actual Estatuto
para mudar algúns aspectos, os
que se refiren a financiamento e
competencias. Como acomodarán esta súa postura co anuncio
realizado por varios dos seus dirixentes de que non ían permitir
un Estatuto con menos competencias que o catalán? Ou, mellor, como concordarán os intereses galegos coa doutrina emanada desde Madrid.♦
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Leo Bassi e
Mahomet
XOSÉ MANUEL SARILLE

A

ndan alterados algúns
apoloxistas da razón
porque non dan cadrado as críticas ao catolicismo
de Leo Bassi, cómico (e por
tanto transgresor), coas
famosas caricaturas que
representan a Mahomet
como terrorista. Din que é de
paifocos prohibir as caricaturas e no entanto tolerar as
críticas á relixión cristiá. Aí
lle doe! dicía Rosa Montero
convencida de que as dúas
cousas son o mesmo. Mais as
aparencias enganan. Os que
vivimos o derrubamento de
grandes arquitecturas ideolóxicas baseadas na razón, como o socialismo, deberiamos
andar con coidado á hora de
dar opinións tan drásticas.
Primeiro porque a Ilustración foi unha reacción aos
problemas da civilización
cristiá e non das demais e segundo porque os principios da
razón e as convencións
sociais que delas se derivan
foron levadas á periferia do
noso mundo, ou sexa ao territorio do Islam, acompañadas
de morte, destrución e latrocinio. Por iso non se pode agardar que os musulmáns teñan
demasiada confianza neses
principios éticos tan ben
formulados. Han pensar que
están ben para consumo
doméstico europeo pero que
no deserto non pasan de ser
piadosos adornos das bombas
de fósforo e dos mercenarios
que tan mal aprenderon na escola a traca esa de dereitos
humanos e todo o que se proclama de portas para adento
no primeiro mundo.
Ademais os musulmáns
xa probaron nos anos sesenta
as doutrinas liberadoras que
lles servían os ideólogos marxistas e socialistas, fillos
como é evidente da
Ilustración, e non lles funcionou. Entón non é estraño que
miren para eles mesmos e decidan buscar camiños propios
que esquecen as virtudes da
razón, tan universalista ela.
E seguramente non se
lembren só do terror, son agudos, non hai que desprezalos
tanto. Ao peor intúen que o
soño da razón produce monstros e que eses monstros
poden acabar coa propia civilización occidental e co mundo enteiro se insiste na expansión económica permanente e
no delirio do progreso.
Que Leo Bassi considerase
os negros como uns animais,
por exemplo, non sería equivalente a que critique á relixión
católica, escurantista durante
séculos. Claro que é diferente.
Talvez os mahometanos non
vexan como opresor o seu profeta e pensen que é parte da súa
dignidade aldraxada. Talvez só
sexa cousa de sentido común e
de que os soberbios monoteístas da razón deixen de vender
tantos dogmas.♦

P. CONDE

Francisco Cerviño
‘É máis importante redactar
un bo Estatuto que facelo rapidamente’
PERFECTO CONDE
Médico de profesión, foi xerente de hospitais tan importantes
como o Gregorio Marañón de
Madrid ou o Juan Canalejo da
Coruña. Descende dunha familia ben enraizada no galeguismo e no pensamento de esquerdas. A Francisco Cerviño,
deputado e actual voceiro socialista de Cultura no Parlamento, tócalle presidir a Comisión de Reforma do Estatuto.
Presidente da comisión de reforma do Estatuto. Pode ser un
cargo histórico. Como se sente?
Ben. A verdade é que estou
moi satisfeito no terreo persoal.
Estes días algún xornalista falaba
de que estou pasando por unha
satisfacción de profundo significado familiar. Creo que expresou
mellor ca min o que me pasa. E
logo, no terreo do racional, síntome honrado e agradecido polo
apoio dos meus compañeiros socialistas e aos deputados do BNG
que tamén me votaron.
E disposto a traballar.
A facer unha tarefa que eu
coido que é importante e que
non só recae sobre min senón tamén sobre os portavoces e sobre
os relatores. A miña función é a
de engraxar, conxugar, coordinar e tratar de que este proceso,
que non é doado pero que é factíbel, chegue a bo porto.
Esa satisfacción no terreo
persoal coido que virá dada

porque na súa árbore xenealóxica hai moitos xenes galeguistas. Equivócome?
Precisamente, cando eu fun
elixido vicesecretario xeral do PSdeG-PSOE, en 1998, Borobó publicou n’A Nosa Terra un artigo
que se chamaba ‘O sangue galeguista de Daría’. Meu pai era galeguista, pero fundamentalmente
era un home de esquerda. A súa
ideoloxía era sobre todo a socialista. Era un galeguista máis cultural e un home máis de esquerdas,
máis xacobino, pero na familia de
miña nai foron sempre galeguistas. Meu tío Sebastián foi un destacado dirixente do Partido Galeguista. E miña nai foi mesmo militante da UPG. Realmente o Partido Galeguista e as Mocidades
Galeguistas sempre tiveron moita
influencia na miña casa.
De feito, o escritor Xosé
Luís Méndez Ferrín ten salientado estas orixes súas.
O seu libro Retorno a Tagen
Ata está adicado ao meu pai. Lembro a adicatoria: “Na memoria de
Francisco Cerviño e na daquelas
horas en Pontevedra, tamén mortas, en que todo empezou e nacía
Tagen Ata”. Xosé Luís Méndez
Ferrín fixo varias veces alusións a
meu pai dicindo que foi quen o introduciu no radicalismo político e
lle pasou, sendo estudante de bacharelato, o Sempre en Galiza.
Seu pai exerceu a avogacía
en Pontevedra.
Sobre todo, foi profesor de

Historia. Tamén era avogado,
pero o de avogado para el era
case un hobby. Practicamente
defendía só xente de oficio, e os
de Cotobade porque el era de alí.
Destes dous sangues seus
que lle quedou máis? O xacobino, o galeguista…?
A miña traxectoria está moi ligada ao nacionalismo da miña xuventude, pero como dixo un día
Javier Solana nunha entrevista, eu
estou no Partido Socialista, entre
outras cousas, porque están os
meus amigos. Cando lin esa declaración, hai moitos anos, eu era
militante do Partido Obreiro Galego ou de Esquerda Galega, non
me lembro, e pensei que iso se me
podía aplicar a min mesmo. Eu
sempre fun militante heterodoxo
en Esquerda Galega e, por certo,
un militante heterodoxo no Partido Socialista. Digo isto porque
sempre tiven unhas pingas de sangue xacobino nas miñas veas. Como Antonio Machado. Cando estaba en Esquerda Galega, tamén.
Cousa que non é tan mala,
aínda que non estea de moda.
Non sei se está de moda ou
non, pero eu reclámome desa tradición da revolución francesa e da
Ilustración. Tamén teño moi claro,
non só no terreo do sentimento senón tamén no da racionalidade, a
miña pertenza a un pobo tan diferenciado como é o galego. Eu coido que Galiza precisa un atogoberno importante para solucionar
os seus problemas. E tamén debo

dicir que esa sensación xacobina
non é exclusivamente unha cuestión racional. Creo que España é
un espazo de solidariedade e sempre me sentín español, xa cando
militaba en Esquerda Galega. Por
certo, como lle pasaba a moita
xente daquel partido.
Vostede é médico e tócalle
agora este papel na reforma
estatutaria. Castelao tamén
era médico…
Non me abrume, por favor.
Castelao era médico e dixo aquela frase de que estudara Medicina
por amor ao seu pai e non a exerceu por amor á humanidade. Castelao só exerceu de médico cando
ocorreu a pandemia de gripe de
1917 e 1918. Eu exercín de médico moitos anos e gústame moito a Medicina. Pero isto non é
máis ca casualidade. Castelao é a
conciencia de Galiza. Foi o que
máis fixo porque nós nos sintamos membros dun pobo. Eu só
son unha persoa que fai política
dende que tiña 18 anos e que arrima a brasa para que a xente viva
o mellor posíbel.
Parece que non foi doado
chegar a este posto. Ou si?
A que se refire?
Días antes de producirse a
súa designación, o vicepresidente da Xunta falaba doutras
alternativas? Concretamente,
dicía que podía presidir a comisión alguén do PP.
Eu creo que a Anxo Quintana
colléronlle o ravo polas follas. En
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todo caso, iso forma parte da esgrima política. Non parece concibíbel darlle a presidencia desta
comisión ao PP porque, aínda
que eu percibo que está interesado en sacar adiante un Estatuto
de Autonomía que afonde no autogoberno, esa é unha cuestión e
outra é que o PP forma parte
dunha organización política que,
neste momento, está dirixida en
Madrid por sectores do ultranacionalismo español e da dereita
extrema. Sería darlle a capacidade de vetar e de entorpecer a reforma. Estou seguro de que a
perspicacia política do vicepresidente Quintana en ningún momento pensou iso en serio.
E dentro do PSOE houbo
unanimidade ou non?
Até onde eu sei, si a houbo.
A súa biografía profesional daba para ser un bo conselleiro de Sanidade, pero tomoulle a dianteira unha muller. Por que?
Sen dúbida ningunha, a miña
biografía daba para iso. Ás veces
digo que eu levaba trinta anos
preparándome para ser conselleiro de Sanidade, pero a verdade é
que non estou nada doído nin
instasfeito por non selo. En primeiro lugar, porque creo que
María Xosé Rubio é unha excelente conselleira de Sanidade. Xa
sei que isto é o que hai que dicir
nestes casos, pero ademais é verdade. Absolutamente verdade.
Ela estáo demostrando. En segundo lugar, eu estaba un pouco
canso da sanidade. A sanidade é
unha tarefa moi difícil, moi complexa, e eu levo trinta anos nestas
cuestións. Sigo sendo o responsábel do partido, pero xa non son
o portavoz no parlamento por petición propio que lle fixen a Ismael Rego. Prefería irme a outra
área sobre a que tamén teño unha
gran vocación como é a cultura,
a política cultural, da que son
agora portavoz aínda que siga
sendo na executiva do PSdeGPSOE responsábel de Sanidade.
Non estou nada frustrado por
non ser conselleiro de Sanidade.
Quere dicir que, de entrar
no Goberno, preferiría ser
conselleiro de Cultura?
Pois claro que si, pero en calquera caso a Consellaría de Cultura está tamén moi ben dirixida
por Ánxela Bugallo, persoa coa
que teño unha excelente relación.
No desempeño da presidencia da comisión de reforma
estatutaria vai mandar moito?
Non se trata de mandar. Trátase de coordinar, impulsar e de
engraxar. Ese é o traballo que eu
teño que facer. Un presidente de
comisión, nun parlamento, debe
ser unha persoa neutral na dirección desa comisión. Obviamente, non se quere dicir politicamente neutral. Neste sentido, teño unha concepción bastante
británica do parlamentarismo. O
exemplo máximo do parlamento
británico é o speaker, que non
vota. Non pretendo chegar a
tanto e fastiaríame non votar,
pero aproxímome a esa concepción dun presidente neutral.
Cando presentará o PSdeG-PSOE o seu proxecto de
Estatuto?
Nós xa temos as bases feitas
pola Fundación Iniciativas 21.
Foron elaboradas por encargo

explícito do Partido Socialista e,
a posteriori, asumidas como un
documento de achega á formulación dun novo Estatuto. Eu creo
que non necesariamente imos facer un Estatuto articulado, aínda
que estamos traballando niso
porque xa hai meses que a executiva do Partido Socialista constituíu unha comisión que coordina o conselleiro da Presidencia,
Xosé Luís Méndez Romeu, e estamos traballando neste eido.
Do que aínda non se sabe
nada concreto é da posíbel
proposta do PP. Non comeza a
haber xa algún atraso?
Eu coido que non. Temos un
traballo importante feito. O PP
cónstame que ten documentos,
pero dende logo eu non coñezo
unha proposta súa articulada.
Sei que teñen documentos que
aprobaron no seu último congreso pero, efectivamente, unha
proposta do PP non a hai.
Canto vai durar o proceso
de reforma?
É máis importante refacer un
bo estatuto que facelo rapidamente. De todos os xeitos, eu
creo que é factíbel que a fin de
ano estea rematado o traballo e
poidamos presentar nas Cortes o
proxecto de Lei antes de que finalice o ano 2006. Eu, dende logo, vou poñer todo o meu esforzo para acelerar o proceso, pero
tendo en conta que o máis importante é facer un bo Estatuto.
Que vai facer para que os
demais fagan os deberes?
En xeral, os deputados fan os
deberes. Traballan en tempo e
forma. Cando iso non sexa así, eu
creo que hai que botar man dos
mecanismos informais. Colles o
teléfono e fas que a xente traballe. Normalmente, isto non é un
problema neste parlamento. Todo
o contrario. Eu creo que neste
parlamento se traballa moito.
Tanto como para que se
dea por boa a suba salarial
que acaba de aprobarse?
Ese é un tema que se presta
moito á demagoxia. A verdade é
que os salarios son maiores ou
menores dependendo co que se
compare. Eu non quero cualificar
isto. O que si digo é que, evidentemente, se comparamos os
salarios dos deputados co que gaña un peón ou un auxiliar de enfermaría, é un salario elevado. Se
o comparamos co que gaña un
médico especialista ou un catedrático de Universidade ou un
xuíz, non é tan elevado. Quizais,
nalgún caso, un pouco máis elevado e noutros máis baixo. E, se
o comparamos cos seus pares
doutros parlamentos, e xa non digamos cos parlamentos europeos,
é un salario máis baixo. Polo tanto, depende co que se compare.
A marcha de Francisco
Vázquez a Roma acaso vai facer máis doado o nacemento
dun novo Estatuto?
Non o creo. Que Vázquez
marchase ao Vaticano non creo
que inflúa para nada na reforma
do Estatuto. Evidentemente, el
ten as súas opinións sobre esta
cuestión. É un militante relevante
do PSOE e as súas opinións son
importantes, pero nas persoas que
estamos encargadas desta tarefa
neste momento, aínda que el permanecese aquí, non creo que tivese nada que ver con isto.♦

Anxo Quintana.

PACO VILABARROS

Os nacionalistas están a realizar
unha campaña tan intensa coma unha electoral

Que di o BNG do novo Estatuto?
A. EIRÉ
O BNG e a realizar unha intensa campaña política para darlle a
coñecer á cidadanía a necesidade de reformar o actual Estatuto.
Os principais dirixentes están a explicar non só a necesidade dun
novo marco estatutario, senón as súas consecuencias. Aquí recollemos as ideas forza expostas por Carlos Aymerich, voceiro nacionalista no parlamento, e o vicepresidente Anxo Quintana en Vigo.
Tanto Carlos Aymerich coma Anxo Quintana parten dunha idea:
que se vaia discutir un novo Estatuto xa é unha vitoria do BNG:
“hai dous anos estabamos sós.
Hoxe constituíuse a comisión”
(Aymerich). “Pensaron algúns
que este momento non ía chegar.
Había poucos partidos dispostos
a acompañarnos” (Quintana).
“Ninguén dubida de que necesitamos un novo Estatuto. Pedímoslles aos outros partidos
que poñan as gafas de país e
deixen as partidarias. Nós temos
fame de país e xa nos é tarde para entrar nos debates de contidos” (Aymerich).
“Pídolles a todos os partidos
que falen claro. Todo o mundo
sabe de onde partimos nós. Que
os demais formulen as súas propostas para saber o esforzo que
temos que facer”. (Quintana).
As razóns para avanzar
Carlos Aymerich explicou as razóns para avanzar neste proceso:
–“Non discutimos que Galiza
sexa unha nación, senón as competencias que deberemos asumir”.
–“A liberdade non hai que
xustificala. Debemos dar un paso
máis na procura desa liberdade”.
–“Somos pragmáticos. Queremos coller, como galegos, o volante do país e non agardar a que
nos veñan resolver os nosos problemas. Xestionar os nosos recursos no noso beneficio. Non temos
medo a dirixir a nosa política”.

–“Pretendemos que as contas
do Estado para con Galiza estean
claras. Queremos recadar os nosos impostos e logo contribuír á
marcha do Estado. Non podemos
seguir agardando que os cartos
vaian para Madrid e logo volvan.
Polo camiño quedan todos os
anos case dous mil millóns”.
–“Non podemos perder o estatus de nacionalidade histórica que
gañamos nos anos trinta. Hai 25
anos serviu para igualarnos a Catalunya e Euskadi. Quen está disposto agora a dar un paso atrás?”.
Recoñecemento Nacional
de Galiza
Anxo Quintana realiza catro propostas para un debate “desapaixonado e pragmático”.
A primeira é o “recoñecemento nacional de Galiza”, coas
seguintes ideas forza:
–“Identidade e solidariedade
non son conceptos contrapostos.
Se fomos recoñecidos como nacionalidade histórica foi pola nosa identidade.”
–“Se renunciamos á nosa
identidade, deixaremos de estar
ao nivel de Euskadi e Catalunya,
pero tampouco lideraremos o vagón de segunda, porque hai outras autonomías que teñen máis
peso. Por iso é vital que se nos
recoñeza o carácter nacional”.
–“As competencias van xunguidas a este carácter nacional.
Estamos a ser ambiciosos. Estamos a falar das cousas de comer”.

–“É fácil pórse de acordo entre todos. Todos os votantes, do
partido que sexan, chegaron xa
ao convencemento de que maior
autogoberno e igual a maior benestar para os cidadáns”.
–“Non existe autonomía política sen autonomía financeira. Se
temos competencias transferidas
ten que haber autonomía financeira para poder xestionalas”.
–“Propoñemos un modelo de
financiamento que permita xestionar os impostos dos galegos e
os gastos que estes xeran”.
–“Non somos un país pobre,
dependente do Estado. Tivemos 6
mil millóns de gastos e entregámoslle ao Estado 7.500 millóns”.
Propostas e
método de financiamento
–“Antes de nada debemos de cuantificar o que custan os servizos. Hai
que ter en conta a dispersión da poboación, o envellecemento e tamén
se debe de contar os emigrantes.
Non somos Castilla”.
–“Demandamos autonomía financeira: recadar os nosos impostos e xestionar os nosos gastos”.
–“O método que propoñemos
é o de negociar bilateralmente o
modelo co Estado. É a nosa
grande oportunidade”.
–“Defendemos que o resultado final sexa o mesmo para todas
as autonomías. Pero para logralo, o modelo ten que ser distinto.
Ese resultado final é o que debemos negociar entre todos, pero
cada un debe ter un instrumento
diferente”.
–“Temos que blindar o investimento do Estado na Galiza para os próximos anos”.
–“Temos a débeda histórica
cuantificada: 21 mil millóns. E o
xeito de pagala: en oito anos”.♦
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Mario Téllez xunto ao guerrilleiro Mario de Langullo. Nas fotos pequenas, arriba, Fermín Gutiérrez Segura e, abaixo, Julián Acebo O Guardiña. Na foto de grupo, de pé, Mario Morán, entre o seu irmán Guillermo e O Roces.
Abaixo, á dereita, aparece Abelardo Macías O Liebre xunto a Arcadio Ríos.

O 25 en Monforte lémbrase a batalla do 49

As mortes de Chavaga
A.N.T.
O sábado 25 ás 17 horas, no cemiterio de Monforte, descubrirase
unha placa en homenaxe aos mortos nunha acción contra a guerrilla antifranquista que se produciu o 20 de abril de 1949 na parroquia de Chavaga, co resultado de cinco mortos. A xornada completarase na Casa de Cultura cunha charla-coloquio sobre o movemento guerrilleiro dada por un dos seus protagonistas, Francisco
Martínez Quico. Organizan os actos o Concello de Monforte, a Coordenadora Galega de Roteiros e o Archivo Guerra Civil e Exilio.
Antonio Téllez recolleu no libro A
guerrilla antifranquista de Mario
de Langullo O Pinche (Edicións A
Nosa Terra) a narración que lle fixo o mítico guerrilleiro do sucedido en Chavaga. O texto de Téllez
abríase coa noticia que daba o xornal ourensán La Región (29 de
Abril de 1949), días despois do suceso, no que impropiamene situaba Chavaga nun dos concellos limítrofe con Monforte, “na Pobra
de Brollón (Lugo) e por forzas da
Garda Civil daquela Comandancia, en unión doutras do sector de
Ponferrada (León), foron atacados
e cercados os compoñentes dunha
partida de bandoleiros, que se viron obrigados a refuxiarse en dúas
casas. (...) Como consecuencia da
dura acción sostida, resultou totalmente aniquilada a partida, á que
se lle fixeron seis mortos e un ferido, que foi capturado, recolléndose abundantes armas e municións.
Entre os mortos figuran, como
máis significativos, Evaristo González Pérez (o) Roces, xefe da partida e Guillermo Morán García,
bandoleiros ávidos de negra historia polos crimes e saqueos cometidos na comarca. As forzas da Garda Civil tiveron que lamentar un
ferido grave e outro leve”.
Mario de Langullo explicaba
aquela xornada mortal coas seguintes palabras: “A partida de
Evaristo González Pérez O Roces
paraba en dúas casas situadas a
uns cincocentos metros de Chavaga, duns cento cuarenta habitantes, pertencente ao concello lugués de Monforte de Lemos. Entre as dúas vivendas, separadas
uns douscentos metros, pasaba a

vía do ferrocarril Monforte-A Pobra de Brollón e tamén a estrada.
Nunha das casas, pegadiña a un
piñeiral e moi perto da vía –por
onde patrullaban sempre os gardas do posto da Pobra de Brollón–, paraban O Roces e un dos
enlaces, Ramón López Casanova.
O día dos feitos tamén estaba María, unha irmá de Ramón López.
A outra casa, situada máis á
beira da estrada, servíalle de refuxio ao asturiano Guillermo Morán
García, a Gregorio Colmenero
Fernández O Porreto, que era de
Torbeo, ao santanderino Julián
Acebo Alberca O Guardiña, ao
zamorano Samuel Mayo Méndez
Saúl e a Fermín Gutiérrez Lada
Fermín Segura, cinco en total.
Como eu me temía, e a pesar
das miñas insistentes recomendacións, non tardaron en cometer repetidas imprudencias que foron,
sen dúbida, as que causaron a súa
desgraza. Daquela non se andaba
con lerias. En canto se instalaron
alí tiveron a mala idea de botarlle
unha multa ao cura de Chavaga
–que era tanto como pregoar onde
estaban– e este, para non pagala,
liscou. O cura tiña un sobriño que
tamén era sacerdote e a el acudiron
para que convencese o seu tío de
volver, que se entregaba a suma
pedida endexamais sería molestado. O home volveu, pagou, e de
momento así quedaron as cousas.
Pero aconteceu aínda algo peor. Un mozo do lugar casara cunha filla da casa onde estaban Guillermo Morán e os outros e, polo
tanto, máis de unha vez, cando visitaba á súa sogra falaba cos guerrilleiros. Aínda que nunca vira ao

Roces, sabía perfectamente onde
paraba. O caso é que entre o do
cura e o da filla do caseiro, buscaron a ruína. Un día foron delatados, ¡vai saber ti por quen!”
20 de abril de 1949
Continúa Mario de Langullo, “Eu
coñecía ben aquelas casas e toda a
zona, pois abríraa xunto co Roces.
Opúxenme a que as utilizasen,
pois conviña deixalas descansar e,
sobre todo, non queimalas con actuacións ao tolo. Pero tanto insistiron, que por fin aceptei non sen
facerlles mil e unha recomendacións, aínda que non me fixeron
caso. Seguiron alí e fixeron cousas como as que che acabo de
contar. Se a Benito non o matan,
el mesmo tería liquidado a Evaristo González O Roces e a Guillermo Morán, pois xa estaba farto de
historias de casas e de enlaces.
O 20 de abril de 1949, pola
mañá cedo, un importante destacamento da garda civil, con máis
de sesenta homes, cercou a casa
onde estaba O Roces e apertáronnos para que se rendesen. Responderon con disparos de subfusil. Entón pedíronlle que deixase
saír os caseiros, ao que accedeu.
Abandonaron a morada o matrimonio que alí vivía e máis unha
filla da casa, Luisa Centeno, que
por certo era moza do Roces. A
continuación iniciouse un intenso
tiroteo entre sitiadores e sitiados.
Por outra parte, Guillermo
Morán, desde unha ventá da outra casa, viu como os gardas asaltaban o refuxio do Roces, pero
non advertiu ningunha forza nos
arredores da vivenda nin na estrada próxima. Ante a crítica situación na que estaba o seu compañeiro, os cinco guerrilleiros decidiron acudir na súa axuda.
Guillermo Morán en vangarda,
seguido de Fermín Segura e, algo
máis retrasados, Julián Acebo,
Gregorio Colmenero O Porreto e
Saúl dispúñanse a cruzar a estrada

para parapetarse e sorprender os
gardas por detrás. Antes de que os
dous primeiros puidesen chegar a
ela, un garda escondido lanzou unha bomba de man que matou a
Guillermo Morán. Segura, que ía
detrás, salvouse por casualidade.
Os outros tres, ao oíren a explosión, seguidos por Segura, correron cara a unha leira de centeo. Pero a garda civil tíñao todo previsto
e situara nela fusís metralladores.
Antes de comprender o que pasaba, Julián Acebo Alberca O Guardiña e Gregorio Colmenero O Porreto caeron cribados a tiros; Segura recibiu un disparo na boca
que o deixou sen dentes e Saúl, ileso por pura sorte, foi quen de fuxir.
Os gardas pensaran, con
acerto, que atacando o Roces os
outros acudirían na súa axuda e
puxéronlles unha trampa na que
caeron de cabeza.
Namentres, O Roces, disposto a vender cara a súa vida, non
deixaba calar as armas. Contáronme que recibira dous tiros e
tapara as feridas con anacos de
camisa para non se desangrar. Sabía que estaba perdido e antes de
morrer por morrer intentou unha
saída desesperada. Xa fóra da casa berraba, segundo me dixeron:
—¡Covardes! ¡Compañeiros
covardes! Salveivos a vida a todos varias veces e agora abandonádesme. ¡Covardes!
Non sabía que tres dos seus
compañeiros morreran e que outro estaba moi mal. Ramón López Casanova e a súa irmá María
pereceran no asalto, pois os gardas utilizaran lanzagranadas.
O Roces viu desde a porta a
Luísa Centeno, a súa moza, que
estaba onda un garda, e vai saber
o que lle pasou pola cabeza naquel momento que disparou contra ela e feriuna. A moza foi
transladada ao hospital. El, sen
deixar de disparar, conseguiu entrar nunha leira de millo e agachouse entre as plantas.
Alí á beira vivía un home con

dous fillos e unha filla, e todos coñecían ben os homes da partida.
Os gardas, pouco predispostos a
correren riscos, pois xa tiveran algunhas baixas, mandaron un dos
rapaces á leira para que falase co
Roces. Este sentiu que alguén se
lle achegaba por entre o millo e
sen dúbida pensou que antes de
morrer aínda había levar algún
garda por diante, pero viu o rapaz
a tempo e entendeu que ningún
garda se arriscaría a ilo buscar.
—Es ti. Dille aos gardas que
xa poden pasar.
E pegouse un tiro, suicidouse.”
Comprobación directa
Mario de Langullo coñeceu moi
pronto o que pasou e o relato procurou corroboralo directamente,
“Cando aconteceron estes feitos
eu estaba na Pobra de Trives, a uns
vintecinco quilómetros en liña recta e ao sueste do lugar do asalto, e
se non foi o mesmo día foi ao seguinte cando souben o acontecido.
Entón mandei a Chavaga unha rapaza que estaba no Albaredo, que
casara cun fillo da casa onde paraba O Roces, asasinado polos franquistas ao comezo da guerra civil.
Aquela moza xa me abrira unha
casa en Montefurado, a primeira
aldea da provincia de Lugo. Foi
ela a que me contou todo o acontecido con todos os detalles.
Segura, ferido na boca, chegou
a unha casa amiga, pero como non
podía falar non o recoñecían e non
querían darlle paso. Con moitas
penas logrou identificarse e entón
atendérono. Samuel Mayo Méndez Saúl, non sei como fixo pero
conseguiu pasar a Francia, aínda
que máis tarde regresou e morreu
nunha emboscada que lle preparou
a garda civil en Cesuras (A Coruña), o 31 de marzo de 1950.
Despois da exterminación da
partida de Evaristo González Pérez O Roces, comezou a desbandada. A xente, pouco a pouco, fai
abandonando a loita armada”.♦
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Vostede viña dunha familia de
traballadores, politizada, e case neno vese no turbillón da represión, da clandestinidade e
aínda mozo na guerrilla.
Non tiven nenez, nin mocidade
nin nada. Con 17 anos incorporeime a traballar na Minero-Siderúrxica de Ponferrada pero xa organizado na clandestinidade. Era un
dos máis novos que había no traballo e xunteime con mineiros represaliados que viñan doutros lados e
cun cadro de directivos que na súa
maioría eran republicanos e conseguiron manter os mineiros sen que
os enviasen a Asturias. Aquelo foi
o principio dunha organización antifranquista na que había comunistas, socialistas e anarquistas. Eu
púñaos en certo contacto coa guerrilla porque a casa dos meus pais,
e moitas do meu lugar [Cabañas
Raras-O Bierzo], eran pontos de
apoio. Uns trinta mozos da miña
vila formamos unhas milicias pasivas ou servizo de información republicana, que para un sitio de mil
habitantes era moito.
No seu libro Guerrillero contra Franco [proximamemnte publicado en galego por Edicións A
Nosa Terra] conta que hai unha
especie de tregua tácita durante
os anos finais da II Guerra
Mundial e case até fins de 1946.
Había unha situación que afectaba a todos. A nós, esperanzados
de que o trunfo aliado permitise o
regreso da República e o final de
Franco, aos que apoiaron a sublevación porque estaban nunha incertidume e ás propias forzas de represión que actuaron con outra
cautela. Para nós caía de caixón
que a caida de Franco era inevitábel porque até houbera forzas republicanas que actuaran na liberación de Europa e nós mesmos considerabámonos partícipes na II
Guerra Mundial. Sentíamonos moi
apoiados, e houbo falanxistas e
xentes de dereita que trataban de
borrarse e mesmo ofrecían unha
certa axuda. Iso permitíanos abrir
máis zona, como nós dicíamos,
procurar máis casas nas que estar.
Porque esa idea de que os guerrilleiros estaban permanentemente
no monte é mitolóxica. No monte
estívose nas primeiras semanas
despois do golpe, máis tarde refuxíaronse en casas e eu mesmo, estando na guerrilla, nunca vivín no
monte. Iso non quita outras experiencias, como a de Casaio, a Cidade da Selva, que durou até o 46,
pero o monte era basicamente lugar de reunión. Vivíase nas vilas e
aldeas en clandestinidade e mesmo
había algúns lugares que parecían
que estaba liberados do fascismo.
A súa entrada na guerrilla
prodúcese en 1947.
Aínda non estaba clara cal ía
ser a posición internacional sobre
Franco. Entrei porque daquela,
cando eras localizado nunha actividade política clandestina, a alternativa era cair nas mans da policía e
da tortura ou pasar á guerrilla que
aquí na zona oriental de Galiza e
León tiña unha potencia organizativa moi grande. A experiencia era
moi orixinal e os historiadores trátana superficialmente ou globalmente, sen ter en conta a singularidade que tivo aquí. Era unha organización plural, sen hexemonías de
partido. A Federación de Guerrillas
fundáranse en 1942 e tiña vocación

Francisco Martínez Quico
‘Iso do monte é un mito,
os guerrilleiros viviamos en casas’
XAN CARBALLA

É un dos poucos supervivintes dos guerrilleiros que actuaron máis de quince anos frente ao franquismo. Nacido no Bierzo, incorporouse en 1947 e estivo até 1951, para despois exiliarse en Francia. O seu actual empeño é a recuperación da memoria histórica
deste periodo e contribuír a unha explicación acaida desta etapa de sacrificio e heroismo. Intervirá o sábado 25 en Monforte nos actos de homenaxe aos mortos en Chavaga.
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de movimento popular, porque era
moito máis que grupos armados
actuando, había xente en armas e
outra moita que lle daba cobertura
e facía unha actividade política, necesariamente clandestina.
Daquela eran miles de persoas as comprometidas dun ou
doutro xeito. Iso tamén os facía
máis vulnerábeis?
A longo prazo si porque durou
moito, case quince anos de plena
actividade. Se Franco caía pola
presión aliada, fose de maneira
violenta ou por un pacto xa que era
un colaborador do nazismo, o pobo estaba organizado. Pero ao
alonxarse a perspectiva de liberación e convencidos de que nós non
tiñamos forza nin para liberar España nin para formar un exército
regular, iso influiu na psicoloxía
popular e provocou desmobilización. Finalizada esa tregua tácita,
desde 1948 as consignas represivas son claras, nótanse as escolas
policiacas do réxime e o franquis-

mo opera doutro xeito, convencidos de que había que eliminarnos
desde dentro, pois a confrontación
desde fóra non era posíbel porque
o apoio popular é moi grande. Comezou a infiltración, que foi o que
máis influiu na morte de moitos
compañeiros e de moitos enlaces.
A experiencia da Federación
de Guerrillas foi unha certa continuidade da Frente Popular?
A primeira fase da guerrila foi
a dos fuxidos. A Federación nace
en 1942, despois dun encontro en
Ponferrada, e dura até 1946, cando
xa empezan a aparecer as diferentes estratexias dos partidos a nivel
europeo. Unha, inspirada polos comunistas e moi influída tamén pola guerra fría, era que había que seguir coa confrontación violenta.
Outra que había que replegarse e
evacuar aos guerrilleiros. Esas diferenzas de criterio non impediron
que actuásemos moitas veces xuntos, sen dividirnos por ideoloxías.
En 1946, houbo unha reunión pa-

ra decidir o futuro da Federación
en Casaio na que non estiven pero
da que teño referencia directa e que
se chamou Congreso de Unificación. Entrou unha brigadilla da
Garda Civil e matou a dous compañeiros. A xente dispersouse a zonas diferentes. Eu estiven con Girón en La Cabrera, que era un fortín guerrilleiro; Marcelino Fernández Villanueva O Gafas, que era
Xefe de Estado Maior vén cara Lugo e recibe consignas de que non
podía reconducirse a Federación e
o compañeiro De la Parra, que era
anarquista, resiste até 1948, e marcha cara Barcelona onde foi preso.
A unificación non se puido facer e
influiu moito a división que existía
no exterior. O Partido Comunista
foi quen máis teimou en proseguir
e as súas consignas seguiunas moita xente, non só comunistas. Visto
con perspectiva todos tiñan a súa
cuota de razón: os que marcharon
porque salvaron a vida, demostrándose que era unha decisión acaida

a evacuación, os que quedamos
porque a idea de que nin Francia
nin Estados Unidos ían derribar a
Franco tamén era certa.
Despois de disolta a Federación vostede estivo no Exército Guerrilleiro.
Estiven en Chavaga, onde
anos despois, en 1949, houbo un
enfrontamento con varios guerrilleiros mortos, nunha reunión na
que decidimos incorporarnos no
Exército Guerrilleiro de Galicia
formando a II Agrupación. Alí creáronse cinco guerrillas, e eu fun
para a parte do Bierzo e cara Asturias, que era o territorio que mellor
coñecía. Cando en 1949 fumos
traicionados, fun ferido nun combate e incorporeime en La Cabrera
con Girón, co que estiven até o fin,
a vispera da súa morte, en 1951.
Que tipos de accións facía a
guerrilla?
Foron mudando. No primeiro
periodo houbo axustizamentos de
xente de dereitas, pero durante a
Guerra Mundial as sabotaxes era
importantes porque desde aquí se
abastecía aos alemáns de moitos
produtos, singularmente de wolframio. Despois a nosa dedicación
era a organización popular, “abrir
zona” na linguaxe dos guerrilleiros, que era construir pontos de
apoio e organización. Era en xeral, nesta fase, unha guerrilla defensiva. A miña batalla hoxe é
conseguir unha reconstrución histórica real, porque hai poucos arquivos, sempre policiais, e moitos
deles están equivocados. A maiores hai que situar a actuación das
contrapartidas [corpos policiais
que facían accións para atribuirllas aos guerrilleiros]. A ninguén
daquel tempo se lle pediu contraste desas informacións e nós non
facíamos arquivo. A miña teima é
que esa loita guerrilleira se recoñeza como unha parte importante
da loita antifranquista, por máis
que os pactos da transción a ocultasen coma se non existise.
Vostede ten documentada a
presenza intensa da muller
tanto na guerrilla como no
apoio.
Houboas armadas e moitas no
apoio. Nunha cultura especialmente machista como a do fascismo perdonaban menos a unha
muller que a un home. Considerábanas dexeneradas, e a saña contra elas era salvaxe. No seu concepto das mulleres non collía que
tivesen unha ideoloxía, para eles a
miña nai, as miñas irmás e todas
as que nos apoiaban eran unhas
putas. E para nós as mulleres eran
columna vertebral do movemento
guerrilleiro, parabamos nas casas
e elas levaban o maior peso, e
mentres non descubriron que estaban implicadas circulaban máis
desapercibidas para pasar un arma
ou propaganda.
Tamén fala de sacerdotes
que os apoiaron.
Independentemente da connivencia da Igrexa co franquismo, houbo bastantes que nos
apoiaron, penso que por unha
convicción humana non política.
Souben de moitos episodios de
apoio sincero e arriscando a súa
propia vida. Na Cubela, en Ourense, a garda civil matou ao cura, ao seu irmán e a unha sobriña
por apoiar á guerrilla, e tentaron
cargarnos a nós esa morte.♦
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agarda pola derogación porque, como recentes episodios
xudiciais de actualidade lembran, para alén dun ataque ás
liberdades constitúe tamén unha ameaza para a paz.
Con cautela, si, mais tamén con esperanza. A diferenza de 1998, o goberno español actual non foi collido de
sorpresa polo anuncio e semella ser o primeiro interesado en que o proceso que agora se abre, sen dúbida longo
e inzado de problemas, chegue a bon fin. Non hai, por
fortuna, ministros que lle boten gasolina ao lume, que deteñan os negociadores ou que irresponsabelmente falen
de “treguas-trampa” ou de “chantaxe nacionalista”. Ou,
por mellor dicir, habelos hainos, aínda que en carteiras
diferentes á de Interior. E ademais contamos cunha folla
de rota, un mandato de negociación ao goberno aprobado por todo o Congreso, menos polo PP, que baliza claramente o camiño que seguir.
O PP non pode ocultar o seu desagrado. María San
Gil denuncia que a tregua é froito das continuas cesións
do goberno. Manuel Fraga, sorprendido pola noticia
mentres estaba a apresentar un libro en Madrid xunto con
José María Aznar e Mariano Raxoi (valente trío!), falou
directamente de vergoña e, de novo, de “tregua-trampa”.
A desaparición de ETA prívaos do seu principal argumento ao tempo que, na prática, priva de xustificación á
teoría de Aznar de que todos os terrorismos son iguais e
que preguntarse polas súas causas era tanto como lexitimalo. Pois non. A teoría e Aznar non funciona. Non funcionou en Irlanda, vén de ser derrotada en Euskadi e o
seu fracaso no Iraq súfreno, día a día, os cidadáns dese
país. Así as cousas, as mesuradas reaccións de Alberte
Núñez Feixoo –”optimismo e prudencia”– non fan máis
que acentuar a súa soidade dentro do PP. ♦

O alto
ao fogo da ETA
CARLOS AYMERICH
A ETA vén de anunciar publicamente o cesamento permanente do fogo a partir das cero horas do próximo 24
de marzo. E esta é unha moi boa noticia. Excelente. Con
toda a prudencia e con todas as cautelas que a situación
esixe. Mais, iso si, unha magnífica noticia. Porque as armas lles deixan paso ás palabras e máis tamén porque,
sen o condicionamento da violencia, a normalización
política de Euskal Herria vai dar aínda máis forza e máis
lexitimidade ás forzas nacionalistas vascas. E esta é tamén unha moi boa noticia para os que traballamos por
unha Galiza máis libre.
As armas teñen que darlle paso á palabra. Á política
con maiúsculas, sen lugar para o sectarismo nin para as
simplificacións burdas. Porque, e hoxe hai que lembralo,
foron as palabras as que derrotaron a violencia. O diálogo foi quen de lograr o que a lexislación de excepción
aprobada polo PP non conseguíu. Unha lexislación que,
neses anos de chumbo do aznarismo, o BNG sempre
combateu, as máis das veces en solitario, e que aínda

Arnaldo Otegi.

‘Con cautela, si, mais tamén
con esperanza.
A diferenza de 1998,
o goberno español actual
non foi collido de sorpresa
polo anuncio”

A Coruña
Logo do agreste despedimento,
con aires eurovisivos, do ex alcalde coruñés, a vida retoma o
seu normal desenvolvemento na
cidade dentro do provisorio do
interino político e o que significa
toda a parafernalia prantexada co
gallo deste acontecemento. En
abstracto. Porque a escenificación dun adeus baixo as notas de
“Suspiros de España” e o “La, la,
la” en referencia á liorta do topónimo non é mais ca un ataque
gratuíto e sen sentido algún no
intre máis inoportuno. Vergoña
allea que, unha vez máis, fai da
urbe herculina a referencia resesa
no nivel informativo. E o máis
triste de todo era o cortexo de corifeos que palmexaba as brincadeiras ao son das notas da banda
municipal nun craiado espectáculo que a prensa “amiga” non foi
quen de pór de manifesto como
nun último escintileo de independencia, decoro e integridade.
Pero como diciamos, a vida
volta ao seu rego. Como quen di,
aos asuntos diarios e á prosaica
relación entre a cidadanía administrada e os administradores. O
que non é pouco. Porque un asunto que con ser xa vello non deixa
de concitar os mais polémicos enfrontamentos: os problemas derivados da “movida” nocturna, coas convocatorias de macrobotellón incluídas, son de novo actualidae e volven encher as páxinas
dos periódicos na difícil relación
entre os colectivos de mozos dispostos a divertírense nas súas posibilidades económicas, e os veciños que reivindican o seu dereito
ao descanso. Pero como xa dixemos noutras ocasións as autoridades non amosan moita dilixencia
para resolver esta diverxencia. No
máis profundo das súas curtas entendedeiras estiman que máis vale ter bébedos os máis novos que
manifestándose polas rúas a reclamaren contra as inxustizas e o
mal goberno. As devanditas convocatorias, para levar a cabo a
concentración na praza do Humor, a carón das esculturas de
Castelao e Valle-Inclán entre ou-

Retorno ao futuro
MANUEL LUGRÍS

A transición do vazquismo obriga a cambios estruturais. A última polémica do macrobotellón explica ás claras a necesidade de conciliar
a política institucional, o amparo aos veciños e o coidado dos mozos. Xestión de alto nivel que require novos modos desde María Pita.
tros, é rexeitada maioritariamente
polos coruñeses, que esixen a salvagarda dos seus negocios e da
tranquilidade cívica. Pero a pasividade oficial non acha solucións.
Hai propietarios que veñen de
durmir nos seus locais e outros
que abandonan os domicilios na
imposibilidade do repouso nas
noites de venres e sábado princi-

Guisa e Napo

palmente. Pasan os meses e a situación faise mais insostíbel. As
propiedades estanse a desvalorizar en altas porcentaxes e as asociacións veciñais da zona centro
ofrecen a colaboración e reclaman medidas pero o único que se
acada son frases de impotencia e
un exercicio testemuñal de vixilancia, como se fose un asunto de
UXÍA E BRAIS

solución policial, e que non serve
máis que para tapar a carencia de
iniciativas e gañar tempo para
non se sabe ben que.
Soamente o Grupo Municipal do BNG fai unha proposta
positiva para casar as dúas posturas, que semellan seren irreconciliábeis: un plano de actividades optativo ao alcol e a vouga

estadía da fin de semana en parques e prazas, propondo a utilización das instalacións de institutos e colexios, a oferta de entretemento en locais habilitados
polo Concello e a contrata de
grupos alternativos, etc. Co que
se conseguirían dous obxectivos:
actividades saudábeis e outorgarlles a certas asociacións, case
descoñecidas, unha ocupación
temporal coa que poderían darse
a coñecer e, mesmo ter unha xustificación real á súa existencia.
Pero moito nos tememos de que
a solución, para os que mandan,
non pase por aí. É mais doado
considerar a “movida” como un
feito irreversíbel e fóra do seu
ámbito de atención, que tomar
medidas para reconducir os seus
aspectos negativos de cara a racionalizar a práctica de cada fin
de semana.♦

Subliñado

As nosas guerras
LOIS DIÉGUEZ
A guerra ía para unha semana e leva xa tres anos. No Iraque. No
seu día tamén a de Vietnam ía para uns días e os ianquis remataron botando a bomba atómica. E no seu día tamén entraron en
Chile, en Nicaragua, nos territorios palestinos que lles entregaron
aos israelís, en Afganistán, nas Áfricas torturadas... ben co exército ou coas multinacionais e outros aliados. Non hai goberno no
mundo que causase máis dano e exterminio aos pobos diferentes,
nen máis roubo, nen máis extorsións. Eles, que hoxe se chaman
Bush, foron os inventores reais do terrorismo, pero terrorismo en
serio, en masa, sen tregua. Causa, por isto, certa repugnancia que
os organismos internacionais sigan silentes ou submetidos aos gobernos norteamericanos. Que xulguen a outros asasinos e calen
ante Bush. Acaso a nosa sociedade, esa que chaman democrática,
culta e rica, ao apoialos, pense que o dos ianquis non ten que ver
connosco. Que eles van polo petróleo e nós non o temos. Por iso,
en masa, cala tamén e mira para outro lado cando nas pantallas lle
presentan os crimes. Mais esa teima por dominar o mundo si está
incidindo en nós cada día. Nos salarios que cobramos, na educación que nos dan, nas películas que vemos, no idioma que nos impoñen... en fin, na mentalidade de robot traballada para que
aceptemos sen chistar as guerras deles. Por iso é necesario comezar xa coa petición popular de que xulguen a Bush por crimes de guerra. Aquí. Se queremos que a paz sexa a pomba libre do noso ceo. Se queremos ver aínda que só sexa unha luciña.♦
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O tratamento do galego no futuro Estatuto centrará o debate

A Mesa celebra cunha asamblea
os vinte anos de historia
R.V.A.
A Mesa pola Normalización Lingüística cumpre vinte anos e celebrarao nunha asamblea xeral que terá lugar o 25 de marzo ás sete
da tarde en Santiago (Auditorio de Galicia). No acto debateranse varios temas como a situación do galego, o posíbel cambio de directiva
e as novas accións a tomar para a defensa do noso idioma. Porén, o
asunto máis importante a tratar será o tratamento do galego no futuro Estatuto de Autonomía. Como principal reivindicación, a Mesa
considera necesaria a inclusión do dereito e deber de falar galego.
Hai vinte anos nacía a Mesa pola
Normalización Lingüística como
“unha asociación formada por cidadáns preocupados pola situación
do noso idioma”, sinala o presidente da Mesa, Carlos Callón. Dende
aquelas, foron bastantes os logros
acadados, “malia a deixadez dos
poderes públicos”. A Mesa considera prioritaria a participación do
debate estatutario como ferramenta
que impulse a mellora da situación
do galego e poñen como exemplo
o caso do catalán.
“Pensamos que se nalgún
punto debe haber total acordo e
confluencia é no tocante ao reco-

ñecemento do galego como lingua oficial coa mesma categoría
que o castelán. Pensamos que
debe incluírse o dereito e o deber. É un acordo ao xa se chegou
hai anos coa aprobación da Lei
de Normalización Lingüística de
1983”, explica Carlos Callón.
Segundo a Mesa, “o galego é
unha lingua moi debilitada polo escaso apoio que tivo nos últimos
anos por parte da administración.
Por ese motivo habería que usar o
galego como lingua preferente dos
poderes públicos galegos, incluída
a administración de xustiza”. A presenza do galego nos estudos non

universitarios como lingua vehicular e o uso preferente nos medios
públicos, incluíndo polo tanto RTVE e TVE, serán outros puntos
esenciais a defender pola Mesa.
No tocante ao deber de coñecer o galego, Carlos Callón considera que o PSOE ten que ter unha
postura igual ca adoptada en Cataluña. A este respecto, lembra
unha entrevista co portavoz socialista no Congreso, Alfredo Pérez Rubacaba, na que sinalaba
que a inclusión deber de coñecer
o galego non é inconstitucional.
En 1983 o TC fallara en contra da
Lei de Normalización Lingüística
no tocante ao deber porque o actual Estatuto non o recolle e argumentaba que unha lei de rango inferior non pode modificar unha
de superior entidade.
Observatorio
de Dereitos Lingüísticos
Entre outros puntos a tratar, a

Mesa pola Normalización Lingüística someterá a debate os
últimos logros da asociación,
entre os que cómpre destacar a
aceptación por parte de catro
entidades financeiras de usar o
galego nos seus impresos e comunicacións oficiais. Un dos
aspectos novidosos será a posta
en marcha dun Observatorio de
Dereitos Lingüísticos, que servirá para facer un seguimento
das posíbeis conculcacións de
dereitos dos galegofalantes.
No tocante á defensa das
persoas que empregan a nosa
lingua, unha das propostas que
se incluirán para o debate estatutario será que os maxistrados,
os fiscais e outros representantes do estamento xudicial, así
como o persoal de servizo da
Administración de xustiza teñan
que acreditar u coñecemento
axeitado e suficiente do galego
que garanta o dereito de opción
lingüística.♦

A casa contemporánea en Galicia
Plácido Lizancos Mora

O modelo tradicional no que a casa,
xunto coa terra, os animais e
a ferramenta, conformaban
unha empresa agroindustrial,
semella quedar obsoleto en Galicia.
No seu lugar coloniza
unha nova vivenda que,
desaparecida a vincualción
dos seus moradores
coa capacidade produtiva,
nace destina en exclusiva
á función residencial.

Histórias Gráficas A NOSA TERRA

As
labregas
poderán
cobrar
axudas
polos
fillos
A.N.T.
A Comisión de Agricultura e Pesca do Congreso aprobou por unanimidade, a iniciativa
do BNG, instar ao Goberno a acadar unha solución para que as mulleres do agro que cotizan ao Réxime Especial Agrario e que non
son titulares da explotación, poidan acceder
á axuda de 100 euros
mensuais por fillos menores de tres anos. A
reivindicación xa fora
feita polo Sindicato Labrego Galego en varias
ocasións.
Segundo a deputada
nacionalista no Congreso, Olaia Fernández Davila, esta demanda é necesaria “porque remata
coa evidente discriminación que sofren as
mulleres do agro”. O
acordo ao que chegou o
BNG co PSOE contempla outros puntos de interese para as labregas
xa que se insta ao Goberno a emprender as
actuacións oportunas
para regularizar a cotitularidade das explotacións familiares agrarias.
Até agora moitas labregas en activo fan as
correspondentes cotizacións ao Réxime Especial Agrario, pero son
traballadoras de explotacións familiares nas que
son os seus cónxuxes os
que constan como titulares das mesmas. Polo
tanto, os seus consortes
son os que figuran con
capacidade para facturar
e aos que se lles imputan
os ingresos.
Ademais, a proposta
nacionalista empraza á
Axencia Tributaria a
adoptar as actuacións
pertinentes para anular
os procesos que piden a
devolución dos 100 euros mensuais ás mulleres do agro que lograron
cobrar estas axudas despois de faceren reclamacións perante Facenda.
Esta situación foi cualificada por Fernández
Davila como “discriminación de xénero”.♦

Profesores de relixión:
guapos, novos e desenvoltos
H. VIXANDE
Primeiro foron as sotanas,
despois os cregos vestidos de
segrar e con actitudes amigábeis e agora mozos e mozas
ben parecidos e desenvoltos. A
Igrexa evolucionou para que a
materia de relixión continúe a
ter peso nos centros de ensino.
Os pais de Sofía V. matriculárona
nun centro de ensino público e elixiron como optativa para a nena a
alternativa de relixión, aínda que á
idade da rapaza non existe a obriga de impartir esta materia. Como
acontece en moitos outros lugares,
no colexio que lle tocou a Sofía,
nesta materia as clases consisten
en poñer os nenos a debuxar. “De
todas formas, xa o primeiro día,
nunha reunión previa ás clases, a
xefa de estudos anunciou que só
dous nenos darían a alternativa á
relixión e dixo que estes nenos
acostumaban sentirse rexeitados
por iso; eu contesteille que algo
estaba a facer mal o colexio”, conta Remedios, a nai desta rapaza.
O problema chegou no Nadal, cando o colexio organizou
un festival e os pais de Sofía
consentiron que a súa filla participase nunha obra de teatro co

Nadal como fondo na que interpretaría o papel de anxo. “Tal e
como o dixeron, deron a entender que na preparación da obra
algo tería que ver a profesora de
relixión, porque desde logo a nós
non nos teñen que pedir permiso
cada vez que nas clases normais
falan de relixión, como acontece
co debuxo”, explica a nai.
A obra desenvolveuse ben,
pero ao rematar, a Sofia e á súa
única compañeira da alternativa
á relixión sacáronas do escenario
para que o resto dos seus compañeiros de clase interpretasen un
número de baile con música
rock. “Non entendemos nada e
fomos preguntar que sucedía”,
conta Remedios. A resposta dada
polo centro foi que a obra de teatro fora preparada por toda a
clase en horario normal, pero a
obra musical era cousa da profesora de relixión. “De modo que a
obra de teatro relixioso foi preparado pola clase normal e o
rock pola profesora de relixión?”, pregunta estrañada a nai
de Sofía, que a continuación engade: “Que sucede? Que a materia máis divertida é a relixión?”.
A materia de relixión está impartida por profesorado designado

polos correspondentes Bispados. máis amena é a relixión, tanto
Estes ensinantes non pasan por un nos primeiros cursos do ensino
proceso de oposicións rexidas po- como nos últimos. Os profesores
lo criterio de igualdade, mérito e desta materia son os verdadeiros
capacidade.
O
dinamizadores de
Bispado elixe os
moitos centros
profesores de reliporque dispoñen
obxectivo
xión polo comprode horas libres
miso coa fe católipara outras actido
Bispado
ca e a capacidade
vidades ou para
para transmitir esa non é tanto
completar horario
fe e os valores
de profesores que
cristiáns, aínda que os profesores
faltan e os cenque agora tamén
tros agradecen a
coide a súa apa- de relixión cumpran súa colaboración.
rencia atractiva.
Moitos profecos mandamentos
sores de relixión
Profesores guais da Igrexa
só simulan ante o
Bispado
vivir
Unha visita a va- como que sexan
conforme aos dirios centros de
tados do cristiaensino permite bos evanxelizadores. nismo, pero o
recoñecer un perBispado tampoufil común nos
co fai demasiadas
profesores de repreguntas. O oblixión: son novos, guapos e de- xectivo non é tanto que cumpran
senvoltos. “En todos os centros, cos mandamentos da Igrexa coos mestres de relixión son os mo que sexan bos evanxelizadoguais”, resume Remedios.
res e hoxe o mellor é o que tan
Cando o último goberno so- máis capacidade para achegarse
cialista de Felipe González tratou os rapaces. Por esta razón, non
de poñer como alternativa de re- hai nada mellor que unha persoa
lixión actividades lúdicas, a Igre- nova, guapa e ben disposta, que
xa protestou. Hoxe, a materia resulte simpática a toda a comu-

O

nidade escolar: alumnado, profesorado e pais. “Supoño que o de
transmitir os valores do cristianismo virá máis adiante, cando o
profesor de relixión teña gañado
a confianza dos alumnos. De
momento, o que fai a Igrexa é
manter a súa presenza nos centros e ir metendo contidos”, matina Remedios, a nai de Sofía.
Catequistas ou ensinantes?
Hoxe, un profesor de relixión está máis perto dun catequista que
dun ensinante, só que as formas
mudaron. Sen contidos relixiosos
aparentes, as clases converten os
profesores nunha referencia e un
exemplo a seguir, os valores cristiás que transmiten chegan ao
alumnado de maneira máis sutil,
de forma que o obxectivo da clase queda plenamente cuberto.
Se os profesores de relixión
son os máis populares dos centros, non é de estrañar que se sintan discriminados os nenos que
non asisten ás clases desta materia. “Dalgunha forma, os centros
permiten que isto suceda, a miña
propia filla fala máis da profesora
de relixión que da mestra da materia alternativa”, di Remedios.♦

Manuel Lugrís Freire
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.

Colección Esencias

A NOSA TERRA
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A Igrexa actualiza a catequese nos centros de ensino
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O gran na rocha

JOHN ITESHI

Unha mirada africana sobre a axuda a África (II)
Moito do ruído acerca da xustiza comercial parece estar profusamente baseado en ignorancia
e adulación, máis ca en feitos
reais. Un pregúntase que clase
de inmoralidade pode haber no
feito de que os gobernos occidentais concedan subsidios ós
seus labregos, se temos en conta que os gobernos africanos
nunca foron privados da posibilidade de facer o mesmo, especialmente cando gozaban de
economías boiantes aló no remate da década dos setenta.
Nestes últimos cinco anos
Nixeria multiplicou por catro a
riqueza da que gozaba na década anterior, pero o único resultado visible son certos proxectos dispendiosos e unha aínda
maior opulencia nos estilos de
vida dos altos cargos. A quen se
debe responsabilizar do feito de
que certos mandatarios da administración local nixeriana,
por non falar xa dos gobernadores, sexan máis ricos ca Tony
Blair tanto en contas correntes

coma en patrimonio acumulado
no propio Reino Unido?
O maior problema cos líderes de opinión occidental é que

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

deciden dicir o que lles peta, sen
importar o nivel de estupidez do
que están a dicir e, ademais, pechan os ollos a aquelo que deci-

feito de que os productos nixerianos teñan que ser etiquetados
como”made in India” ou “made
in Italy” para que teñan masiva aceptación entre os propios
nixerianos?
Nixeria pode ser usada como
un espello, como a máis pura expresión do fracaso negro, porque é, sen lugar a dúbidas, un
dos países con máis recursos do
planeta e, como tal, calquera que
trate de buscarlle escusas absurdas estará a fin de contas afirmando a noción racista de que a
xente negra é eternamente primitiva e incapaz de auto-organizarse. O principal problema con
estes barulleiros “salvemos
África” é que ó final confunden
á xente e agochan os problemas
reais. Os africanos negros sofren
o maior atraso no planeta porque
foron incapaces de construír nada que se achegue a eso que se
diron non mirar ou dicir, polo deu en chamar sociedades civilimero feito de que non encaixa zadas e occidente encárgase con
no que eles pretenden que o toda dureza de que esto nunca
mundo crea. Eles escolleran un chegue a pasar, evidentemente
par de exemplos mínimos e os para que sigan permanecendo en
usarán para explicar o curso his- estado explotable.
tórico da raza negra.
Por exemplo, un pensa que o
Non se pode negar que exis- mais importante ingrediente
tan barreiras comerciais, pero o nunha sociedade civilizada é a
gran problema radica nas actitu- existencia de lei e orde, manifesdes da xente. A pouca calidade e tado a través dun eficaz e efipobre acabado e empaquetado ciente sistema legal. Sen sistedos productos
mas xudiciais orafricanos resulta
ganizados e fiaos últimos
inescusable. É
bles os países ocpreciso que os
cidentais nunca
cinco
anos
estados da África
chegarían a ser
Negra se auto-or- Nixeria multiplicou tan fortes como
ganicen antes de
son hoxe. Pero a
que poidan chemaioría dos paípor catro
gar a xogar un
ses da África nea súa riqueza,
papel serio no esgra carecen de
cenario do cosistemas legais
pero
o
único
mercio mundial.
efectivos, non xa
Resulta compara protexer á ciresultado
plicado aceptar
dadanía na orde
son certos
cómo se pode
penal, senón no
aplicar o conque atinxe á xusproxectos
cepto de xustiza
tiza civil, en concomercial a un dispendiosos e unha creto en disputas
país como Nixeque xurdan dos
ria, que posúe
maior opulencia tratos comerciais.
practicamente
A principal razón
nos altos cargos” de que non prostódolos recursos
agrícolas e miperen grandes neneiros que se
gocios entre os
precisan para ser
africanos negros
poderoso, pero que, en troques, non é que existan razas menos
abandonou a agricultura baixo o dotadas con destrezas emprendemaleficio do petróleo. Que ten doras, senón simplemente porque ver a falta de xustiza co- que os africanos, como todo o
mercial co feito de que Nixeria mundo, non pode confiar na simcaese do posto de primeiro pro- ple boa fe entre as partes para
ductor mundial de aceite de pal- formar sociedades de negocios,
ma ata unha das últimas posi- pois en definitiva non existe un
cións da lista, ou de xeito seme- efectivo sistema de xustiza que
llante, que perdese a súa impor- poida mediar en caso de disputa.
tante cota na producción e exDaquela non debe sorprenportación de cacao e manises. der a ninguén que a maioría das
Que ten que ver a inxustiza co- economías negras africanas esmercial (se é que existe algo tán aínda nun estado moi primique se poida chamar así) co fei- tivo de estructuración, onde os
to de que gobernantes ineptos e individuos dependen de sí mescorruptos frustraran o crece- mos e no que os mercados anmento da súa propia agricultura, dan a un nivel semellante ó dun
permitindo que os seus compa- rastro inglés de fin de semana.♦
dres importasen libremente productos agrícolas máis baratos?
Tradución: DANIEL LÓPEZ MUÑOZ
Aínda máis, qué ten que ver esa
mesma inxustiza comercial co
ogrannarocha@hotmail.com
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Do paseo ao botellón pasando polos viños
A. EIRÉ
Cada cidade, cada vila, tiña a súa rúa dos
viños. Lugar de encontro, de relación social, de ligue e, como non, de iniciación.
Os fins de semana ateigábase de xente
pola tarde. Lembren o Franco compostelán, A Franxa coruñesa, a Rúa Nova lucense, a Reina viguesa, a Princesa en
Pontevedra, Lepanto en Ourense... de
hai 30 anos. Moitos xa saían ao mediodía e tomaban unha ducia de cuncas antes de xantar.
O ir de viños substituíu os paseos galantes de ollares esvaedizos. Os bos costumes e a boa sociedade, onde cada quen
tiña o seu carreiro polo que transitar, as
súas regras e as súas normas, deron paso a
un comezo de igualitarismo social no
tempo de lecer no que ían entrando, pouco a pouco, as mulleres en pé de igualdade. O gran cambio foi o aumento do poder
adquisitivo. Paseaban porque non había
diñeiro para entrar nos cafés.
O “ir de viños” non só era beber, emborracharse, andar “como as ovellas”,
chegar tarde á casa, aínda que, ás 11 da
noite estas rúas quedasen desertas, como
denunciaban os nosos maiores. Para eles
ese xeito de divertirse tamén era unha
“perversión”. “Hai que saber beber”, repetían unha e outra vez”, a xeito de advertencia. Pero, pouco a pouco ían comentando as súas fazañas. Moi semellante as de agora, só que a violencia era
maior. Chega con repasar os xornais da
época para saber das liortas en festas,
feiras e folións.
Os pais de agora realizan cánticos
daquel xeito san de relacionarse que era
o ir de viños: de como coñecías xente, se
facían amigos, de como se podía falar,
discutir, mesmo de política, de como se
preparaban conspiracións... Mesmo se
cantaba nunha “ledicia sa” que, vista
agora, semella unha proclama dunha seita católica.
Daquelas tamén había borracheiras
de rapaces novos mesmo ás seis da tarde que tiñan tanto apuro en beber como
en facerse homes ou mulleres. E preo-

novidade

novidade

cupacións dos pais. E “alarma social”, e
hostaleiros que vivían de venderlles alcol aos menores, algúns con beberaxes
tan significativos como o Tumba a Díos
que engulían os raparigos para acabar

canto antes, pois tiñan que chegar cedo
á casa.
Que foi o que mudou nesta nova xeración? Mudou a sociedade. Como mudara
25 anos antes, cando se pasa do paseo a
rúa dos viños.
Pero agora tamén mudaron as leis do
mercado. Ao tempo en que se socializaba o ocio, este converteuse, cada vez
máis, nunha mercadoría. Nos anos oitenta impulsouse unha vaga de apoliticismo, encauzando a dinámica social cara
ao “ego” e as aparencias. A movida tratábase máis de “ser visto” ca de ver. Nas
relacións e nas comunicacións pasaron a
sobrancear as imaxes e os xestos na vez
das palabras.
A música en lugares cheos de luces
que non deixaban ver o seu espido cutrerío, arrecantaba as conversas e as bebidas importadas ás autóctonas. Os prezos aumentaban exponencialmente e os
“lugares de culto” espallábanse pola xeografía cidadá.
O botellón é unha adaptación social
e, ao mesmo tempo, unha reacción. Al-

gúns mozos tentar divertirse, desfrutar,
organizarse á marxe dos convecionalismos e das posibilidades económicas dos
adultos, de costas ao ocio manexado polos intereses políticos, culturais e estéticos dos seus maiores.
O macrobotellón ten todas as características dos movementos tribais xuvenís:
necesidade de atopar e ocupar un espazo
propio, desenvolver uns ritos con impronta xeracional, encauzar o descontento e o
desafogo. Pero tamén o vivo produto dunha prensa que, en case a súa totalidade, é
o que se denominaba tamén hai 25 anos
“prensa amarela”.
O espectáculo informativo e o sensacionalismo é o que difunde o macrobotellón como problema.
E erran, por non dicir que menten. A
anterior xeración bebía máis; facíao a diario. Tamén era máis violenta e conducía
máis borracha.
A gran diferenza é que, daquelas, bebíase de xeito institucionalizado: nos bares e
nas rúas sinaladas nas que vivían os donos
dos locais. Os mozos retirábanse antes.♦

FRANCIA NON É ESPAÑA
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ROI CAGIAO
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Obreiros alén mar.
Mariñeiros, fogoneiros e
anarquistas galegos en New York
BIEITO ALONSO
Mariñeiros e fogoneiros en contacto con outros inmigrantes anarcosindicalistas
puxeron a andar, no primeiro terzo de século XX, unha experiencia sindical inédita, de
base “étnica” e industrialista: a Unión de Fogoneiros, Cabos e Engraxadores do
Atlántico, asentada nos principais portos da costa leste norteamericana. Con oficios
vinculados ao mar, determinaron unha organización societaria –moi influída pola
cultura da taberna portuaria– na que o debate aberto entre a pretensión dos
anarcosindicalistas por configurar unha identidade internacionalista e a pervivencia
dunha identidade de raiz “étnica”, permiten situar o obxecto deste estudo no marco da
discusión xeral sobre a reformulación desa identidade e o recoñecemento de clase.
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Precariedade laboral
e botellón
MANUEL CAO

Os membros deste colectivo facían as campañas de saneamento gandeiro.

Produciuse en 2001
por demandar os seus dereitos laborais

O Constitucional anula
o despedimento de 127
veterinarios por parte da Xunta
H. VIXANDE
O Tribunal constitucional vén
de ditar tres sentenzas que anulan os despedimentos por razóns
sindicais de 127 veterinarios
contratados pola Xunta mentres
gobernaba o Partido Popular.

era conselleiro de Agricultura
Xan Manuel Diz Guedes. Posteriormente, este foi substituído á
fronte da Consellaría por Xosé
Antonio Santiso (PP).

A sala segunda do Tribunal Constitucional vén de anular unha sentenza do Tribunal Superior que declarou improcedentes, e non nulos,
os despedimentos de 47 veterinarios que traballaban na Coruña
para a Xunta de Galiza en 2001.
Dúas sentenzas análogas, referidas
a membros do mesmo colectivo en
Ourense e Lugo, ditounas o Constitucional en xaneiro e febreiro. A
decisión beneficia a 109 veterinarios. Están pendentes os da provincia de Pontevedra, que representan unha parte cativa dun colectivo de 127 persoas en total.
A sentenza implica que se
confirma o fallo do xulgado do
social número tres da Coruña,
que anulara os despedimentos
porque houbo unha relación directa entre os mesmos e as accións emprendidas polos membros do colectivo para defender
os seus dereitos laborais, é dicir,
que foron despedidos por reivindicar os seus dereitos.
Aquela sentenza do xulgado
do social número tres fora recorrida pola Xunta ante do Tribunal
Superior, que fallou dicindo que
os despedimentos non eran nulos,
aínda que si os declarou improcedentes, o que implicaba que a
Xunta podía indemnizar os veterinarios e despedidos, para rachar
así a súa relación laboral con eles.
Tras o fallo do Superior, os
veterinarios recorreron ante o
Constitucional, que declarou nulos os despedimentos, de forma
que agora a Xunta ten que readmitir os veterinarios.
Trátase dun conflito herdado
da anterior Administración. O
despedimento produciuse cando

Os 127 veterinarios despedidos
traballaban de forma regular nas
campañas de saneamento gandeiro da Xunta desde 1988-89. O
despedimento produciuse no medio dunha controversia sobre o
carácter mercantil ou laboral da
súa relación coa Xunta e implicou que a Administración prescindise deles e contratase o servizo a través da empresa Tragsa.
Agora, a Xunta pediulle por
escrito ao Constitucional que
aclare como executar a sentenza
debido á ampla casuística que se
dá entre os membros deste colectivo, xa que uns aprobaron algunha oposición, outros xa están a
traballar e outros non. A resposta
dada polo Constitucional, ademais, segue a ser ambigua. Engádese, tamén, a cuestión do quebranto económico que unha aplicación rigorosa da sentenza podería supoñerlle á Xunta, por iso
quere saber se hai que readmitir a
todos os traballadores, se se pode
negociar con algúns, indemnizar
a outros ou estudar caso por caso.
Da relevancia económica do
fallo dá idea o feito de que os 127
membros do colectivo pasarían a
engrosar o grupo A da Administración co salario correspondente. Incorporar á Administración un colectivo tan numeroso resulta complexo. Para dar unha idea, na convocatoria de emprego público da
Xunta para 2006 saíron a concurso
só 66 prazas do grupo A para toda
a Administración autonómica, a
metade dos 127 postos que habería
que habilitar para este colectivo.
Ademais, é moi posíbel que a
Xunta teña que indemnizar os veterinarios despedidos por estes

Traballadores habituais

anos sen teren cobrado o seu salario. Xan Ramón Díaz, da Asociación de Veterinarios de Saneamento Gandeiro de Galiza (Avesga) e da CIG, estimou en 20 millóns de euros os cartos que terá
que pagar a Xunta, aínda que queda pendente o diñeiro da Seguridade Social aboada polos veterinarios entre 1996 e 2001, que está á espera de fallo por parte do
contencioso administrativo do
Superior. Esta cantidade, segundo
estimou Díaz, podería ascender a
outros nove millóns de euros.
Para resolver o problema de
incorporar á Administración un
colectivo tan numeroso, Avesga,
por boca de Xan Ramón Díaz,
falou da posibilidade de crear
unha Axencia de Seguridade
Agroalimentaria que permita establecer un sistema de alertas e
de coordinación epidemiolóxica
con ese persoal.
Por outra banda, o fallo chega cando a Consellaría de Medio
Rural xa ten contratado coa empresa Tragsega a campaña de saneamento gandeiro deste ano,
polo que significaría dobrar os
gastos na mesma.
Reaccións
Tanto o presidente do colexio de
Veterinarios da Coruña, Uxío Rei,
como o representante da Asociación de Veterinarios de Saneamento Gandeiro de Galiza (Avesga), Uxío Leira, expresaron a súa
satisfacción por esta sentenza. A
Xunta, pola súa banda, asegurou
que considera completamente lexítima a reclamación deste colectivo,
aínda que admite que os problemas
económicos derivados da súa aplicación podería provocar unha demora na súa solución até fin de ano.
“Xa que foi tan lenta a Xustiza, esperemos que nos dean algo de tempo para arranxar un problema que é
herdado do PP”, dixo unha fonte da
Consellaría de Medio Rural.♦

A xeneralización do modelo de diversión coñecido como botellón está a ocasionar reflexións dende puntos de vista diferentes. A necesidade de manterse no politicamente correcto fixo converxer as interpretacións e, en xeral, as valoracións dominantes optaron pola tolerancia e certo control sobre este tipo de reunións debido á importancia que a xuventude ten como axente socioelectoral sendo atribuídas as responsabilidades da situación a causas diversas: familia, educación, paro, liberdade excesiva, altos prezos das consumicións, etc. Para uns
esta situación é nova e típica de España mentras para outros é
como en outros países e xa existía con formatos semellantes en
España: feiras e festas. Por outra banda, as recentes revoltas
contra o contrato xuvenil en Francia visualizaron a contraposición de comportamentos entre a xuventude francesa e a española pois mentres aqueles parecen estar polítizados e interesados na elaboración das políticas públicas estes semellan centrados no día a día e na diversión inmediata do carpe diem.
O botellón é unha forma de diversión que incorpora certas características específicas. Realízase ao aire libre, en momentos non
prefixados e cun sistema de comunicación vía SMS constituíndo
un modelo aparentemente espontáneo, informal e non controlado
por axentes públicos ou privados estábeis. A realización de botellóns en varias cidades viuse potenciada polo efecto emulación inducido polas informacións que os medios foron proporcionando.
A competencia para acadar o botellón con maior número de persoas foi unha consecuencia do eco que esta forma de ocupar o tempo libre tivo nos medios de comunicación incentivada por axentes
locais (políticos, comerciantes, hostaleiros) que o consideraron un
logro importante –quizais propagandístico– para a cidade.
O botellón é un modelo de diversión anárquico no sistema
organizativo e de seguridade pero cunha estrutura interna estábel (consumicións, música, drogas) e unha duración parecida.
Afecta a unha parte da poboación que vai da adolescencia á xuventude tardía sendo un bon campo de estudo para os sociólogos. Superponse ao sistema de “rutas do bakalao” e macrodiscotecas facilitado pola mellora do parque automobilístico e da
rede de estradas podendo influír a relación calidade/prezo e a
xeneralización da cultura e a linguaxe do móbil como sistema
de comunicación interpersoal dominante na poboación máis
moza. Son estas novas tecnoloxías as que fornecen medios privados, eficaces e baratos que aumentan a autonomía decisional
destes colectivos á marxe do sistema formal de servizos de entretemento e ocio (bares, restaurantes, discotecas, etc).
Finalmente, o botellón visualiza a febleza das estruturas de
capital social existente en España cun baixo grao de asociacionismo en grupos políticos, sindicais, profesionais ou sociais de
carácter estábel e a consolidación de modelos de participación
esporádicos ou episódicos nos que o gregarismo, a manipulación, o oportunismo e as modas substitúen á reflexión e á lóxica
racional como forma de entender e explicar a acción colectiva.

‘O

botellón mostra a febleza
das estruturas de capital social
existente en España cun baixo grao
de asociacionismo en grupos políticos,
sindicais, profesionais ou sociais
de carácter estábel”
A precarización laboral e a inestabilidade relacional no traballo, barrio ou vila limita as formas de participación estable nas organizacións clásicas e induce o nomadismo social e a irresponsabilidade individual depositando nas rendas e axudas familiares as
bases dunha supervivencia garantida por lazos de índole afectiva
sen contraprestacións materiais e só, ás veces, con obrigas de tipo
moral. A relación laboral estábel é condición necesaria para formar
e participar en organizacións estábeis mentres a precariedade leva
consigo provisionalidade, incerteza, errancia. As reformas laborais
emprendidas no seu momento en España diminuíron as taxas de
desemprego pero tamén contruibuiron á desestruturación social e
desactivaron os modelos de participación tradicionais.♦

Historia de Cangas
1900-1936
Iago Santos Castroviejo
Antonio Nores Soliño

Os líderes políticos cataláns, salvo o PP, tras a aprobación do Estatut nas Cortes.

O parlamento español aproba por primeira vez
que Catalunya se defina como nación

ERC vota en contra
no Congreso mais podería
apoiar o si no referendo
CÉSAR LORENZO GIL
A aprobación na comisión Constitucional do proxecto de reforma do Estatut para Catalunya abre a recta final para a
aprobación nas Cortes españolas e o referendo. Na votación
en Madrid, ERC e o PP votarán en contra. O non republicano sitúa en difícil situación o tripartito aínda que o propio
partido podería mudar a súa posición de cara á consulta cidadá.
O 21 de marzo pasado xa pasará á
historia parlamentaria do Estado
español. Por primeira vez na historia do constitucionalismo, as Cortes recoñecen o dereito de Catalunya de definirse como nación. É
certo que, para evitar que o Tribunal Constitucional botase abaixo o
proxecto, o termo só aparece no
preámbulo, substituíndose por nacionalidade no articulado. Para o
PSOE, o acordo parlamentario inicia un novo tempo de relacións entre as autonomías e o Estado e parece que triunfou finalmente o modelo de ‘Nación de nacións’ que
argallou o presidente catalán, Pasqual Maragall, para garantir a “comodidade institucional” de Catalunya no conxunto de España.
O texto aprobado na comisión
Constitucional –que só contou coa
negativa de ERC e o PP– obtivo un
amparo inesperado. Ao se pronunciar o Tribunal Constitucional a
prol da reforma, en resposta ao recurso presentado polos populares,
calquera dúbida sobre a legalidade
do Estatut quedou esluída. Deste
xeito, tanto o goberno central como CiU, verdadeiros mantedores
da versión final, quedan liberados
desa sospeita e saen reforzados: o
gabinete central porque consegue
cumprir a súa promesa de lograr un
novo Estatut co maior consenso e
nos límites constitucionais; os nacionalistas cataláns porque obteñen un gran rédito político co que
xogar en Catalunya. Tanto é así
que volve aparecer como posibilidade un pacto de lexislatura entre

os converxentese os socialistas no
tramo final da lexislatura.
A final, en xuño
O trámite do Estatut parece diáfano e rápido. O 30 de marzo
discutirase por primeira vez no
Congreso dos Deputados. De aí
pasará ao Senado e, dado o xogo
de maiorías, parece moi probábel
que os cataláns poidan votar o
texto en referendo a mediados de
xuño, a data que fixara hai tres
anos o propio Maragall.
Neste tramo final, perde forza
o non do PP, que quedou en fóra
de xogo coa súa campaña de sinaturas ante o veredito do Constitucional. Mariano Raxoi ten a
súa derradeira oportunidade de
criticar o texto durante o debate
parlamentario mais hai quen incluso prognostica que os seus
anatemas non serán tan duros como no día no que se presentou o
proxecto por primeira vez no
congreso. Deste xeito, recoñecería que, aínda que trabucado, o
proxecto finalmente aprobado
non é exactamente o mesmo que
chegou de Barcelona.
En troques, o outro non si
que se converte en crucial. ERC
non só foi un dos artífices da reforma do Estatut senón que é o
socio principal do goberno catalán. As declaracións do seu líder,
Josep-Lluís Carod-Rovira, durante a última xuntanza da comisión Constitucional foron moi
claras. “Se hoxe non nos queren

recoñecer como nación, mañá terán que nos recoñecer como Estado”. Pero o propio Carod soubo matizar a súa oposición ao
texto. “Estou de acordo co 85
por cento do aprobado”.
A posición de ERC, ademais,
ben pode non ser maximalista. En
certos foros dáse por feito que os
republicanos pedirán a abstención
ou incluso o si durante o referendo de xuño. Esta posición responde ao vello ditado que inventara
Heribert Barrera, “se o carteirista
que che roubou che devolve só
uns poucos dos teus cartos, non
podes rexeitalos”. Para os independentistas, o Estatut non pode
pechar “para sempre” a cuestión
catalá e formulan que, fose cal for
o texto aprobado, a súa vixencia
non podería atinxir máis ca dúas
décadas como máximo.
Esta visión a longo prazo encardínase perfectamente coa estratexia inmediata. José Luis Rodríguez Zapatero xa anunciou
que é inviábel un goberno tripartito en Catalunya sen o si de
ERC, un axioma que suporá ou a
crise do Gabinete Maragall ou a
crise da propia ERC, presionada
por parte da súa base para que
apoie o non na consulta cidadá.
Varias sondaxes en radios e
páxinas web apuntan a unha vitoria do non no referendo. Moitos
independentistas pensan que a
oportunidade histórica que se
abre no Estado, coa posibilidade
de “diálogo sen presión da violencia”, en palabras do propio
Carod, e o “talante” do goberno
socialista en minoría, fan necesario que se aposta, xa agora, por
un Estatut de máximos que cumpra as arelas catalanistas de superar o Estado autonómico do “café para todos” e converter España
nun real Estado plurinacional.♦

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

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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Aquí fóra

O foro
da auga
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

C

elebrouse estes días
en México a IV
edición do Foro
Mundial da Auga,
convocado polo Consello
Mundial da Auga. Este
Consello, fundado en
1996, está patrocinado
por diversas institucións e
empresas. Unha delas é o
grupo Modelo, que
fabrica a cervexa Corona,
propiedade de José
Antonio Fernández
Carvajal, que é tamén
titular de Fomento
Económico Mexicano,
Femsa, segunda
embotelladora de Cocacola no mundo. Outros
patrocinadores son Cocacola Company de México e
Telmex e Carso, das que é
dono Carlos Slim Helú, o
oligarca máis poderoso de
América Latina, e socio
de Bill Gates. No Consello
intégranse tamén diversos
organismos coma a
Asociación Mundial da
Auga, financiada pola
Fundación Ford.
A función do Consello
é o deseño da estratexia
privatizadora da xestión
da auga a escala mundial.
Consideran a auga coma
unha mercancía, por
tanto un ben económico.
Para mascarar esta
pretensión, convócanse
estes foros de
especialistas, con
reclamos coma “lograr un
comportamento social
máis responsábel”.
Aparentan dar unha
imaxe de que consultan á
sociedade. Na realidade
participan técnicos e
directivos de
multinacionais, xunto con
organizacións chamadas
non gubernamentais,
pero que son
subvencionadas por
gobernos e
administracións. Para
participar no Foro era
preciso pagar 600 dólares
por persoa. Unha das
organizacións presentada
coma líder no tema da
auga no Consello é o
Banco Mundial. Da
importancia da auga pode
servir de exemplo a
creación do Ministerio da
Auga en Bolivia e o
referendo que en outubro
de 2004 en Uruguai
supuxo que se introducira
na Constitución a
prohibición de privatizar
a auga, e que con
Sudáfrica, representan
casos únicos no mundo.
Non hai que esquecer que
un de cada cinco
habitantes do mundo non
ten acceso á auga
potábel.♦

Slobo, houbo un tempo...
LAUDELINO PELLITERO
Houbo un tempo en que Slobodan Milosevic
gozaba de reputación na política internacional.
Houbo un tempo no que Milosevic, a
quen hoxe só acerta a denominar como “O
carniceiro dos Balcáns” cativaba os seus
interlocutores máis acreditados e mantiña
habituais negociacións con líderes como
Felipe González, ou co enviado da ONU
Richad Holbooke.
Houbo un tempo no que as declaracións
dos países comunitarios e dos EE UU, silenciaban a represión en Kósovo, e defendían a vixencia da Carta de París na que se estabelecía que logo da unificación alemá,
non habería máis alteracións de fronteiras
no Occidente.
Houbo un tempo no que a CEE lle ofrecía a Belgrado, en maio de 1991, un tratado
de asociación privilexiado para evitar a
independencia dos seus membros. Un mes
máis tarde James Baker, secretario de Estado norteamericano ameazaba a Eslovenia e
a Croacia con non recoñecer a súa independencia, por moi refrendadas democraticamente que estivesen, ao tempo que anunciaba bloqueos económicos.
Un tempo, non moi lonxano, no que unha parte da esquerda europea facía proclamas laudatorias a quen levaba anos afogando as liberdades individuais e colectivas do
pobo kosovar en pacífica resistencia activa.
Mesmo houbo un tempo no que o stablishment internacional aplaudiu cando Milosevic, Franjo Tudjman e Alija Izetbegovic, todos eles interlocutores recoñecidos
solventes no escenario mundial, que xuntos
acumulaban a responsabilidade de cifras de
máis de 200.000 mortes violentas entre
1991 e 1995, se apertaban as mans nos
acordos de Dayton en 1995.

Agora a súa estraña morte proxectou a matanza de 7.000 musulmáns de Bosnia
unha morea de sombras sobre a equidade da en Sebrenica no 1995. A Unión europea
xustiza internacional. Sombras que apare- ameaza con afogar as relacións económicas
ceron xa dende o mesmo momento do seu e con suspender as negociacións para asinar
traslado ao TPII (Tribunal Penal Interna- un acordo de asociación con Serbia, que
abra o horizonte dunha
cional para a Iugoslavia), acontecido en xuposíbel adhesión a 15
s esperanzas
ño de 2001. Tivera un
anos vista.
prezo mercenario, que
O soño da gran Serque
chegaron
aquel
5
bia que representou
recibiu o executivo de
Milosevic,
pervive aínBelgrado en profusas e
de outubro de 2000,
xenerosas axudas inda na maioría dos cidaternacionais e na posta cando moitos serbios saíron dáns desta república.
en circulación de diVivirán unha nova fruspara propiciar a caída
ñeiro negro occidental
tración colectiva co nopara comprar vontades
vo estatus internacional
de Milosevic,
que se está a negociar
de grupos organizados
da delincuencia que
deron progresivamente para o Kósovo, terra
colaboraron a tombar o
que sempre foi referenna frustración”
seu réxime.
te relixioso, histórico e
A desaparición de
cultural de Serbia.
O ultimo elo da fiel
Milosevic, o cuarto priMontenegro vaise persioneiro que morre baider en maio cando os
xo a súa custodia dende
1998, deixa en estado crítico a credibilidade cidadáns respondan á pregunta do referendo
dunha xustiza internacional parcial.
convocado polo parlamento o 2 de marzo.
Pero, na era post Milosevic o peor esce- Desexa vostede que a República de Montenario de futuro se debuxa na propia Serbia, negro sexa estado independente con plena
onde as embaixadas occidentais presentan lexitimidade conforme ao dereito internacada día ringleiras de cidadáns na procura cional?
A resposta positiva significará unha nodun visado para fuxir da penuria dunha economía en estado crítico na que o desempre- va alteración de fronteira que non previa
go se sitúa en taxas do 30%. Onde as espe- nin quería Occidente. Tamén no caso de
ranzas que chegaron aquel 5 de outubro de Montenegro se equivocou a diplomacia in2000, cando moitos serbios saíron para pro- ternacional: O sentimento de independencia
piciar a caída de Slobo, caeron progresiva- en Montenegro reforzouse tras da caída de
mente na frustración.
Milosevic en Outubro de 2000.♦
Panorama que pode escurecerse aínda
máis se non entrega o xeneral Ratko MlaLAUDELINO PELLITERO é vicedirector do Igadi.
dic antes do 5 de abril, a quen se lle atribúe
www.igadi.org

‘A

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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Efecto
Giovanella

Fútbol entre fronteiras

C. LORENZO

As federacións galega e do norte de Portugal
participan na Copa Gallaecia sub-18
A.N.T.
Unir os rapaces de ambas as beiras da Raia. Aprofundar no coñecemento mutuo entre Galiza e
Portugal, desta volta a través do
deporte. Ese é o principal obxectivo da Copa Gallaecia, que organiza a Fundación Compostela Deporte en colaboración coa
Federación Galega de Fútbol e
as cinco Asociacións de Fútbol
da rexión norte de Portugal.
Doce seleccións territoriais sub18. Un premio, ampliar a experiencia dos máis novos. Con este lema arrinca en maio a primeira Copa Gallaecia, na que
participarán as sete seleccións
territoriais galegas (Vigo, Pontevedra, Ourense, Lugo, Santiago, A Coruña e Ferrol) e mais as
cinco portuguesas (Viana do
Castelo, Braga, Porto, Bragança
e Vila Real). Xa agora se estaba
empregando esta división para o
torneo do Eixo Atlántico. As
asociacións de fútbol portuguesas tamén participan na Copa
das Rexións de fútbol afeccionado, trofeo no que participa a
selección galega.
Estes doce combinados xogarán unha liga a dupla volta. Segundo os organizadores, este sistema é o mellor para que os rapaces poidan viaxar e coñecer as cidades nas que se celebran os partidos. Ademais dos propios encontros, os xogadores participarán en actividades culturais. A
idea é aprofundar nas relacións
internacionais entre Galiza e o

A Selección Galega de Afeccionados xa desputara partidos contra combinados no norte de Portugal.

norte de Portugal e entender as
semellanzas de dúas culturas tan
apegadas, unidas pola historia
pero separadas por unha fronteira
secular. A fase final (semifinais e

final) celebrarase en Santiago.
A idea dos organizadores é
ampliar o torneo a outros deportes, sempre a través da Fundación Compostela Deporte. Esta

PACO VILABARROS

fundación conseguiu reunir no
seu seo non só o propio Concello
de Santiago, que foi o que a promoveu senón tamén moitas institucións, clubs e empresas.♦

O celtismo considera un desprezo a sentenza deportiva que
condena a Éverton Giovanella a
dous anos de inhabilitación, unha medida que o “retira” na
práctica do deporte activo.
Comparan o caso do mediocampista brasileiro co de Carlos
Gurpegui, culpado do mesmo
delito mais pendente aínda dunha resolución que, no caso do
vasco, si parece atender parte
da literatura médica que indica
que o propio corpo pode producir nandrolona, en determinadas situacións, suficiente como
para dar positivo nos controis
anti-dopaxe.
Para moitos, o tratamento
dos tribunais deportivos ao xogador do Celta forma parte dun
sistema corrupto e inestábel que
dirixe o fútbol español. Non lles
falta razón. A maquinaria que dirixe o deporte profesional é mesquiña en moitos aspectos e carece de lóxica no seu funcionamento. Non existe ningunha coherencia, tanto en casos graves
como o de Giovanella como en
nimiedades tales como o levantamento dunha sanción arbitral
ou o uso do vídeo para rearbitrar
nuns casos si nuns casos non.
O Celta non pertence á elite
(realmente os únicos clubs beneficiados son o Madrid e o Barcelona, e ás veces o Athletic pola
súa filiación co presidente da Federación Española de Fútbol,
Ángel María Villar). O Celta é
un equipo máis, un club sen voz
nin voto cando chega a Madrid,
unha institución que vive, na
práctica, a xa mítica “aldraxe”
que os galegos sentiron sempre
ao pisaren a Villa y Corte.
Non haberá marcha atrás para Giovanella. Non veremos o
xogador vestir de curto por aquí
perto a non ser que o Celta lle
ofreza un partido de homenaxe.
Talvez o futbolista decida marchar para Rio Grande do Sul
acabar a súa carreira ou preferirá seguir calado no vestiario celeste, onde se converteu, por
méritos propios, nunha referencia de profesionalidade e decencia. “Está visto que o fútbol non
está pensado para as boas persoas”, dicía amargamente o avogado do Celta, Paulo Viana. E ten
razón. Outras vítimas desa maquinaria inxusta foron o tamén
céltico Borja Agirretxu ou o propio Josep Guardiola cando foi
xogar a Italia.
Fóra de que a dopaxe sexa
unha lesmia que se estende por
entre os clubs habitualmente.
Sendo certo que son moitas veces os médicos os que se adican
a repartir as “pílulas máxicas”
por entre os planteis, cómpre
unha reforma do sistema de
sancións.
Tal e como dixo o adestrador
do Athletic, Javier Clemente, sería mellor que estes temas se
deslindasen das estruturas dos
clubs, que fosen organizacións
como a Asociación de Futbolistas de España ou semellantes as
que xestionasen, en igualdade de
condicións para todos os futbolistas, vistan a camisa que vistan,
a mellor defensa e as máximas
garantías. Oxalá ese sexa o primeiro efecto Giovanella.♦

ZULUETA
Fina Casalderrey.

o galeguismo humanista

Dúas obras galegas
no The White Ravens
O libro de Fina Casalderrey Quen me quere adoptar?, publicada por Xerais e Conto para non comer de Oli, editado por Galaxia, foron seleccionados para a exposición The White Ravens 2006 que se organiza anualmente no marco da Fiera del Libro per Ragazzi de Bologna. Os libros forman parte das duascentas cincuenta obras
infantís e xuvenís seleccionadas pola Internationale Jungend Bibliothek de München, como as máis interesantes que se teñen publicado en máis de corenta países.♦

Santiago Veloso.

Ponte... nas ondas!
entre Os bos
e xenerosos
A iniciativa interescolar Ponte... nas
ondas! será a homenaxeada na terceira
edición de Os bos e xenerosos, un recoñecemento instituído pola Asociación de Escritores en Lingua Galega
co fin de destacar o compromiso ético
coa cultura galega. O acto celébrase o
25 de marzo no Auditorio do Centro
Cultural Caixa Galicia de Vigo a partir
das 23:30 horas. Intervirán Cesáreo
Sánchez Iglesias, X.M. González Reboredo, Santiago Veloso e Luís Bará. A
música correrá a cargo de Uxía Senlle.♦
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Milladoiro premio
Otero Pedrayo
A Fundación Otero Predrayo acordou
concederlle o premio que leva o nome
do escritor ao grupo folk Milladoiro.
Despois de cumprir vintecinco anos sobre os escenarios dando a coñecer a musica galega, a fundación quere destacalo
“pola súa importante contribución ao desenvolvemento da cultura galega, así como pola proxección da mesma aló das
nosas fronteiras”. A formación vén de
publicar o seu último disco, 25, co que
celebran o seu cuarto de século en escena.♦

évase ben o escritor cos medios de comunicación? Esa é unha das preguntas ás que
quere responder o ciclo “O escritor e os
medios de comunicación”, que organiza a
partir do 23 de marzo o P.E.N. Clube de
Escritores de Galiza en colaboración con
Caixanova Literaria en Vigo. Participarán Luís
González Tosar, Margarita Ledo, Xosé Carlos
Caneiro, Tucho Calvo, Marcos Valcárcel, José Viale
Moutinho, Luciano Rodríguez, Bieito Iglesias,
Trinidad Ruiz, Carlos Reigosa, Luis Cardoso,
Arturo Lezcano, Xesús Fraga, Mª Xosé Queizán,
Jon Kortazar, Xosé Ramón Pena, Miguel Anxo
Fernán-Vello, Ana Amaral, Sandra Rodríguez,
Manuel Bragado, Jaureguizar, Pedro Sena-Lino,

L

Camilo Franco e Manuel Forcadela. Tamén a partir
do 26 de marzo se inicia en Sada a II Mostra de
Teatro, que contará coa presenza de varias compañías de Galiza e Euskadi. E de espectáculo a premios. O ollo do diabo, álbume de banda deseñada
debuxado polo pontevedrés Tirso Cons e con cor
do coruñés Xavi Montes, recibiu no Festival de
Moulins (Francia) o Gran Premio ao mellor álbume
novelesco. O guión é do brasileiro Wander
Antunes. Outro galardón foi o que recibiu Carlos
Gómez Alfaro, premio ‘Cidade de Ourense’ de poesía pola obra Mar aberto. Teresa Moure gañou o
premio da Irmandade do Libro como mellor autora e
Xabier Sousa recibiu o primeiro premio a VII Bienal
de Pintura do Eixo Atlántico pola obra ‘Visións’.♦
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Celavella,
capital dos premios Mestre Mateo 05
O audiovisual demanda un organismo único para o sector
CÉSAR LORENZO GIL
Un ano máis, “As Leis de
Celavella” foi a produción
máis premiada dos Mestre
Mateo. A Academia Galega do
Audiovisual decidiu primar a
calidade sobre a audiencia e
recoñeceu o novidoso camiño
iniciado da serie dirixida por
Xurxo Coira e Carlos Sedes.
Unha vez máis foi unha serie de
televisión a produción máis valorada polos académicos do audiovisual galego. A febleza e escaseza da industria cinematográfica explica esta polarización. Só León e Olvido, a película dirixida por Xavier Bermúdez, que gañou premios á mellor
longametraxe e á mellor interpretación protagonista para
Marta Larralde; O soño dunha
noite de San Xoán, producida
por Dygra, que recibiu galardóns pola mellor montaxe, mellor banda sonora e mellor son;
Fernando Fernán Gómez, por
Para que non me esquezas –dirixida por Patricia Ferreira; e
Carlos Blanco e María Bouzas,
por Heroína (de Gerardo Herrero) racharon o monopolio da televisión, concretamente de “As
Leis de Celavella” no reparto de
homenaxes. Catro títulos que lograron premios obvios para o cinema como os de interpretación,
onde sempre se considera máis
importante a actuación en celuloide que na pequena pantalla.
Os nove premios colleitados por “As Leis de Celavella”
buscan galardoar a calidade na
produción. Esta serie foi a primeira que en Galiza apostou
por recrear un tempo pasado e
ensaiou na TVG técnicas nunca
antes vistas, caso do tratamento
da imaxe con tonalidades en
branco/negro e cor. Os galardóns foron á mellor dirección,
mellor realización, mellor serie
televisiva, mellor guión, mellor
montaxe, mellor dirección artística, mellor vestiario, mellor
maquillaxe e perruquería e mellor dirección de produción.
Os seus directores, Xurxo
Coira e Carlos Sedes, apostaron
polo elenco de actores e por
cambiar radicalmente a tendencia dramática doutros produtos
televisivos. “As Leis de Celavella” non é só unha serie de detectives, senón que sitúa a acción
nos turbulentos anos 20, unha
década ateigada de cambios sociais que apareceron na pantalla,
caso dos atentados anarquistas,
as loitas dos obreiros, a Guerra
de Marrocos. Até se atreveu a incluír un personaxe histórico,
Francisco Franco, que pasaba
por Celavella moitos anos antes
de ser Caudillo de España.
Se os anteriores premios á
serie convenceran á TVG de
seguir preparando capítulos

O presidente da Academia Galega do Audiovisual, Manuel Gómez, á esquerda, e o director da gala, Anxo de la Cruz. Abaixo, Xurxo Coira.

pese aos discretos índices de
audiencia, este amparo masivo
da Academia Galega do Audiovisual parece querer dicir
que a canle autónoma debería
seguir a interesarse por argu-

mentos que superen o estrito
costumismo ou humor de sitcom que xa son tradicionais na
súa grella (“Pratos Combinados”, “Libro de familia”, “Terras de Miranda”…)

Longametraxe de ficción: León e Olvido.
Longametraxe documental: O país de Nonmelembro.
Película de TV: Mentíndolle á vida.
Serie de TV: As Leis de Celavella.
Dirección: Xurxo Coira e Carlos Sedes por As Leis de Celavella.
Intérprete masculino: Fernando Fernán Gómez, por Para
que non me esquezas.
Intérprete feminina: Marta Larralde, por León e Olvido.
Comunicadora: Yolanda Castaño.

Premios inmaturos
A Gala do Audiovisual celebrada na Coruña o pasado 19
de marzo deixou ás claras a inmadurez do sector e a necesidade de investimentos públicos para mellorar as súas infraestrutura audiovisual. Así llo
pediu o presidente da academia, Manuel Gómez, ao presidente da Xunta, Emilio Pérez
Touriño, que foi o primeiro xefe de goberno que acudiu á entrega destes premios desde a
súa instauración. Touriño estivo acompañado doutros membros do gabinete galego e tamén polo alcalde da Coruña,
Xavier Losada, e o delegado
do goberno central, Manuel
Ameixeiras, entre outros.
Gómez considera necesario
que o Goberno adecúe un sistema único de xestión do sector audiovisual que englobe todas as demandas e necesidades
da industria. “Que sexa transversal e atinxa varios departamentos, caso de Presidencia,
Cultura, Industria e Economía”, explicou.
No Palacio de Exposicións
da Coruña acudiron máis de un
milleiro de profesionais e socios
da Academia Galega do Audiovisual. A gala, presentada por
Iolanda Muíños e Luís Piedrahi-

AGN

ta, tivo como eixo vertebrador a
historia da comunicación audiovisual, con dirección de Anxo de
la Cruz e Mamen Quintas. Para
entregar os premios, subiron ao
palco Manuel Manquiña, Monti
Castiñeiras e Vítor Mosqueira,
entre outras moitas caras coñecidas do espectáculo galego.
Outros premios
Amais dos principais premios,
os Mestre Mateo acordáronse
doutras categorías. Yolanda
Castaño gañou na sección de
mellor comunicadora; o telefilme Mentíndolle á vida foi
galardoado como mellor película para televisión e pola mellor fotografía (a Suso Bello).
O país de Nonmelembro gañou como mellor longametraxe documental. Quérote mal.
Cega por primeira vez gañou
o premio á mellor curtametraxe de ficción. O retorno da lei,
o da mellor curta de animación. “Consumidores” foi premiado como o mellor programa de televisión; As voces do
Prestige, como o mellor documental e “O mando manda”,
como mellor produción interactiva. O spot “Caixanova.
Onde nacen as ideas” recibiu a
mención de mellor produción
de publicidade.♦
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Do botellón
á reflexión
VÍTOR VAQUEIRO

V

ivemos un período
caracterizado, do ponto
de vista do Poder, polo
que poderíamos chamar
insaciabilidade. Certamente, o
capitalismo sempre o foi mais,
nos tempos que corren, non
ten o máis lixeiro pudor en invadir un país, causar ducias de
miles de mortos, deitar até a
miseria un número incontábel
de vítimas para que a Exxon
ou Shell, quere dicerse Bush e
CIA, tiren os maiores proveitos –edificados sobre o sangue
de inocentes– que unha
compañía obtivo en toda a
historia da humanidade.
Vivemos aliás nun mundo,
no que se refire ao que acostumamos coñecer baixo o apelativo de camadas populares, cun
escaso índice de reflexión, de
esixencia, de nulo intento de
controlo do poder. Millóns de
cidadáns abdican do exercicio
do seu direito á crítica e, con
escasísima confianza nas posibilidades das súas proprias forzas, outorgan con regularidade
cheques en branco para os banqueiros –se se me permitir o símile mercantil– os empregaren
ao seu bel pracer. A estas
alturas do campionato e da
vida, un xa non é tan inxenuo
como para pensar que o poder
está ocupando o lugar que ocupa para resolver os problemas
–moitos ficaríamos satisfeitos
simplesmente se non os
crease– senón para servir á
conveniencia dunha minoría.
Vexo, escoito, leo nos diferentes meios de comunicación
os comentarios, máis ou menos
irados, de cidadáns, políticos,
representantes de asociacións
variadas sobre os problemas xerados polo botellón, ao tempo
que emiten xulgamentos, máis
ou menos pintorescos, sobre a
maneira de atallar tal problema.
E, xustamente, en liña coa política sistemática de parcheamento que o Poder leva a cabo –para non ter que mudar os aspectos basilares de todos os problemas– só se enuncian medidas
de corte represivo, sen
formularse unha soa pergunta, a
fundamental: ¿por que existen
xentes mozas que desenvolven
esa actividade?, ou: ¿porque os
nenos de 12 ou 13 anos se
inician no alcol? ¿por que a metade da populación menor de 16
anos xa sabe o que é
embebedarse? ¿por que miles,
centos de miles de crianzas de
10, 12 ou 15 anos pasan días na
máis extraordinaria soidade, perante a tele, sen veren os seus
pais e nais, que traballan para
trocar de carro cada dous ou
tres anos? ¿por que, na sociedade, medra o consumo de
axentes que permitan unha evasión ficticia? ¿por que, para
moitas persoas, a vida resulta
inaturábel?
Hai poucas datas unha persoa nova dicíame que só lía literatura fantástica “porque non
quería saber nada da realidade”
(sic) ¿por que acontecerán
estes comportamentos?♦

A nova directora do CDG
aposta polo teatro galego actual
Cristina Domínguez ten
unha recoñecida traxectoria na dirección de escena
A.N.T.
A demisión de Ánxeles Cuña
obrigou a Consellaría de Cultura a apurar a escolla dunha
nova directora para o Centro
Dramático Galego (CDG). A
elixida foi Cristina Domínguez,
que conta cunha ampla experiencia na dirección escénica.
Cristina Domínguez Dapena
(Pontevedra, 1965) dirixía até
agora a compañía A Factoría
Teatro, ao tempo que impartía
clases na Escola Superior de
Arte Dramática de Vigo. Na
súa biografía destaca a dirección de obras de teatro actuais
e os críticos considérana unha
das directoras máis preocupadas pola escenografía.
Titulada pola Escola de Arte Dramática de Madrid, amais
de dirixir tamén interpretou en
obras como O canto do DimeDime, de Daniel Danis; Tío Vania, de Anton Chekhov ou Os
homes só contan até tres, de
Antón Lopo. No 2002 gañou o
María Casares á mellor dirección teatral por Coitelos nas
galiñas e o premio ‘Pasarena’
do 1999 por A viaxe de Lola.
Aos premios ‘María Casares’
2005, que se entregan o 28 de
marzo, acode como finalista a
dez galardóns por Tío Vania,
entre eles os de mellor espectáculo e mellor dirección.
Durante a rolda de prensa

da súa presentación, Domínguez quixo expresar o seu
“compromiso coa dramaturxia
galega de hoxendía”, de grande
interese, segundo a súa opinión.
“Debemos abrir as portas do
CDG para todas as novas creacións e dramaturgos que precisan do noso apoio”, explicou.
“Cómpre abrirlles as portas do
centro a todos os cidadáns”.
Nese mesmo acto, a conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, tivo palabras de gabanza para Domínguez. “Nesta nova tarefa, a directora conta con todo o

apoio da consellaría”. Para Bugallo, a escolla de Cristina Domínguez garante o avance do
CDG. “Baixo a súa dirección
asegúrase o proceso de renovación e innovación no teatro galego e podemos dar por seguro que
a nosa dramaturxia vai ocupar o
espazo que merece”, afirmou.
A escolla de Cuña
Ánxeles Cuña fixo pública nos
últimos días unha carta pública
na que explica polo miúdo as
circunstancias da súa dimisión

como directora do
Centro Dramático
Galego poucas semanas despois do
seu nomeamento.
A directora, segundo explica na misiva, viuse na obriga
de escoller entre a
súa praza de funcionaria no IES
Número Un de Ourense ou aceptar un
contrato laboral de
alta dirección que
non lle garantía a
reserva do seu anterior posto de traballo.
Cuña asume que
desde o primeiro
momento vinculou a
posibilidade
de
aceptar o nomeamento á reserva da praza docente, algo que, na sinatura do contrato final, non se puido garantir.
Foi por iso que preferiu dimitir.
Con esta explicación rematan as especulacións sobre supostas prebendas que Cuña
esixira para aceptar o cargo e
que non foran asumidas pola
Consellaría de Cultura. “Sempre asumín que aquel nomeamento para o CDG era encargo transitorio, servizo culturalpolítico fugaz, nunca solución
persoal ou un remedio laboral
de futuro”, explica.♦
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Ideas para xogar

Nova aventura
do detective Horacio Dopico
Ameixeiras entretén e fai sorrir con O cidadán do mes
Título: O cidadán do mes.
Autor: Diego Ameixeiras.
Edita: Xerais.

Horacio Dopico presentábase en
sociedade en xuño do 2004, desde a novela Baixo mínimos de
Diego Ameixeiras. Dopico é un
detective marxinal que vive permanentemente no último día, un
lixo social que incomoda e que
procura incomodar, rebelde doméstico, sarcástico impiedoso,
vencido da vida, grande amante
dos praceres máis inmediatos
que o corpo
poida tolerar. O narrador
Mais a este Horacio Dopico ás está ben
veces cádralle dotado
verse no medio para o
do torbillón de sarcasmo,
intrincadas tra- para o
mas que con- coloquiamocionan a ci- lismo
dade en que vive, un Ourense dialéctico
tan ficticio co- irreverente.
mo real que
percorre, barrio
por barrio, case na súa totalidade. Cádralle, porque acaso a casualidade é a única certeza, a
única invariábel humanística na
que podemos confiar, cádralle
atoparse como antiheroe sarcástico, de lingua afiada e revirada,
que malla sen compaixón a quen
ten debaixo por iso, porque zorregarlle catro mocadas máis
confirman que non é el, como
sempre, o vencido, o que está
por debaixo. E cádralle tamén
ser, á vez, espectador, e protagonista impotente, e narrador obsequiado con certas calcomanías
de autor implícito, nesta nova
novela, O cidadán do mes.
O autor outorgoulle a Dopico
unha amplitude óptica que lembra o narrador omnisciente,
achegando ao lector unha refolada de ar fresco que o alivie da atmosfera afogante e esquizoide
da trama. Por iso, e porque Dopico é consciente da súa propia
historia, é consciente tamén de
que resulta un protagonista impotente (e case indixente), un xoguete que non sabe doutra vehiculización para a rebeldía que
non sexa a través da lingua, de aí
que na presentación editorial se
fale de sorna punk. Con todo, ese
ser consciente da súa propia historia, que é o mesmo que ser
consciente da súa propia derrota,
non chega a neutralizarse, a cousificarse, porque a vida o abriga
a actuar. E actuará, mais sen por
iso abandonar, el como calquera
outro desta novela, a condición
de personaxe obxecto, de monicreque do gran teatro do mundo
que misteriosos fíos manexan.
Acaeceranlle sucesos traumáticos, un tras outro, que o único
que fan e confirmalo no seu sta-

Diego Ameixeiras.

tus. De todas as personaxes só
Porter, o xornalista compañeiro
de confidencias e neuras, presenta un mínimo de evolución psicolóxica. Xustamente unha das
súas actuacións é a de narrador,
un narrador certamente moi ben
dotado para a ironía, para o sarcasmo, para o coloquialismo dialéctico trascendente e irreverente, necesariamente irreverente
porque só nesa rebeldía se recoñece ser vivo.

Non estamos describindo
nada novo, este detective medio filósofo e medio bohemio á
forza, de volta de todo e un algo sentimental, aínda que, ao
mellor, el non o queira recoñecer, ten abondos antecedentes
na literatura. É o centro dunha
trama que tampouco é nada novo, nin pretende selo, a non ser
porque a especulación urbanística non é que digamos un tema
mallado nas nosas letras. O ci-

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. O CIDADÁN DO MES.
Diego Ameixeiras.
Xerais.

1. MANUEL LUGRÍS FREIRE.
Henrique Rabuñal.
A Nosa Terra.

2. BROOKLYN FOLLIES.
Paul Auster.
Galaxia.

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

3. LUKUMÍ.
Alfredo Conde.
Galaxia.
4. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.
5. CASAS BARATAS.
Antón Riveiro Coello.
Galaxia.

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

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

dadán do mes é unha novela
detectivesca, tinada de negro,
de acción vertixinosa que, como bóla de neve, succiona todo. En linguaxe cinematográfica, un thriller. Unha historia
pensada, calculada, para entreter, na que se procura sorprender por tres vías: pola linguaxe
sarcástica, porque a bóla de neve é cada vez meirande e pola
evolución desa simboloxía,
que apelidaremos friccional, do
Ourense-Estado, da Policía
Estatutaria, do GIA (Grupo
Independentista Armado), o
Partido Estatutario, a Vangarda
Popular, a Garda Militar ou o
Foro pola Democracia.
Os paralelismos que se establezan friccionan coa realidade
-e ficciónana-, son un espello
cóncavo que reflicten e interpretan a realidade para que o
lector a cuestione. Non só no
ámbito político se produce este
cuestionamento, vanse sementando aquí e alá outros temas
acaídos para a reflexión (violencia no fútbol, a hipocresía, os
tertulianos, o xornalismo “agradecido”...) que suscitan no lector a necesidade da visión crítica da vida, aquí debedora dunha
perspectiva cinematográfica
que condiciona en exceso.
Na narrativa, sobre todo na
detectivesca, o importante para que a tensión non se dilúa,
xa non é só o que o protagonista faga e as posibilidades de
resolución que se van formulando (aquí non se xoga con
esta estratexia), senón o que o
lector poida esperar que faga o
protagonista. Aquí as cousas
acontecen por acumulación,
non por desvelamento senón
en ennonebalamento contínuo
deica non fica outra posibilidade que a resolución. Resolución que non ten nada de
happy end climático, non pode
telo, e coidouse que así fose,
pois, tanto como o proceso detectivesco, interesa o debullar
da sociedade, unha sociedade
na que, significativamente,
non hai clase media.
Pretende entreter e entretén. Non se quere cambiar a
historia da literatura nin escribir nada que non estivese escrito. Só ofrecer unha historia que
provoque algún sorriso e, aproveitando que o lector está metido nesa historia, convidalo a
que estableza os límites da ficción, que é como convidalo a
tomar partido, á reaccionar ante a sordidez, o despropósito e
a hipocresía. A vida é un espectáculo como o que estamos lendo ou vimos de ler. Mais sexamos conscientes de que agora
os protagonistas somos nós.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Técnicas e xogos cooperativos
para todas as idades, de Xesús
R. Jares, é un manual
de xogos para aplicar no
ensino. Se
ben en moitas
actividades lúdicas é a competitividade o
elemento
destacado, nos
que propón o
autor destaca
máis a cooperación: esforzo,
confianza, comunicación e
ledicia. Edita Xerais.♦

Eutanasia
Espiral Maior presenta, na súa
colección ‘Universitas’ Sobre o
dereito a unha morte digna.
Este volume recolle traballos
de Antonio
Bautista,
Javier Conejo,
Xosé Chao
Rego, Francisco Cerviño, José Fernández,
Esperanza Guisán, Lorenzo
Salgado, Elías
Pérez, Águeda
Rojo, Manuel
Ruiz, José Tasset, Andrés
Torres Queiruga, Carmen Vázquez, Xesús Veiga e Daniel Vilela sobre a eutanasia. O prólogo é de Salvador Pániker.♦

Divulgación
científica
A cotidianeidade observada
con óptica científica. Desde os
beixos até o lume
(evolución,
filosofía,
tecnoloxía,
física, bioloxía…) Ese é
o punto de
partida de Os
dados do reloxeiro. Ciencia
amena para
mentes inquietas, de Xurxo
Mariño Alfonso. O volume está editado polo Consello da
Cultura e conta con
ilustracións de Xosé Lois.♦

As ideas
á esquerda
O pensador Eugenio del Río
presenta o seu último libro, Izquierda e ideología. De un
siglo a otro.
Nas súas páxinas
analízase o
mundo actual
desde a perspectiva
marxista. A
obra analiza a
realidade e
pregúntase sobre temas tan
cruciais como
o repunte do fascismo, a actualidade do pensamento marxista
ou a influencia da revolución
chinesa. Edita Talasa.♦

Nº 1.216
Do 23 ao 29 de marzo do 2006
Ano XXIX

Galicien Magazin
Nº 17. Decembro 06.
Dirixe: Dieter Kremer.
Edita: Galicien-Zentrum da U. de Trier.

Ana María González analiza a
relación entre Cuba e Galiza.
A profesora cubana é entrevistada por Marga Romero,
actual lectora de galego na
Universidade de
Trier. Xosé Anxo
García reivindica o
concepto
de
Xeración do
36 para a literatura
galega. Mónica Góñez,
lectora até
este ano, fai unha despedida
poética da cidade alemá.
Inclúense análises sobre Suso
de Toro e Romasanta.♦

Andaina
Nº 43. Primavera 06. Prezo 5 euros.

Publícase o Manifesto do Colectivo Hetaira. María Galindo
critica a insensibilidade de
Evo Morales cara á condición
feminina.
Amaia
Beranoagirre critica a dicotomía mullervítima, home-verdugo que crea
estereotipos falsos. Pilar
Habas repara na diversidade
sexual da actualidade.
Antonina Rodrigo e Elena
Laurenzi retratan a María
Zambrano. Margarida Ledo
reflexiona sobre o sostén. Patricia Arias pescuda nos
cemiterios para encontrar
información sobre o pasado.
Sol García fai o diario da súa
viaxe á India.♦

Inzar Razóns
Nº 33. Febreiro 06. Prezo 3 euros.
Edita: Inzar.

Este número inclúe un
informe sobre reflexións
acerca do novo goberno da
Xunta, no que participan
Vitoria Iglesias (do
movemento feminista),
Emilio
Martínez
(da coordinadora
galega de
ONGs),
Lidia Senra
(secretaria
xeral do
SLG) e
Manuel Soto (Adega). Carmela García
analiza os ensinos ambientais
que deixou o furacán
Katrina. Francisco Legaspi
subliña as eivas da LOE. Reprodúcese un fragmento do
libro La Guerra Civil
Española, de Antony Beevor,
sobre o denominado ‘Gulag
de Franco’.♦

Un retallo na vida de Truman Capote
O filme recrea a experiencia da escrita do libro A sangue frío
Título: Truman Capote.
Dirección: Bennet Miller.
Intérpretes: Philip Seymour Hoffman, Cat-

herine Keener, Clifton Collins Jr., Chris Cooper, Bruce Greenwood e Mark Pellegrino.

O primeiro que destacar de
Truman Capote é que, pese ao
seu enganoso título, non se trata dunha biografía ao uso. O
que fai Bennet Miller, director
principiante en longas de ficción (conta no seu facer co laureado documental The cruise,
de 1998), é amosarnos un fragmento concreto dunha vida, É de
sen prólogo salientar a
que a preceda.
Contando co actuación
que o especta- de Philip
dor poida sa- Seymour
ber do escritor Hoffman,
Truman Capo- o seu
te, e xogando personaxe
especialmente principal.
co descubrimento progresivo da súa personalidade no
desenvolvemento da propia película (en impagábeis detalles
como o do compartimento do
tren, que moito din de como
debía ser ese home), o que atopamos é a plasmación do proceso creativo dunha das quizais
máis coñecidas novelas de Capote; A sangue frío. Sumar a isto que asistimos ao nacemento
dun novo xénero periodístico,
o da novela de “non ficción”,
que marcou un punto e á parte
na literatura estadounidense e
mundial.
A principal característica
dun personaxe como Truman
Capote é dende logo a súa peculiar personalidade (qué graza
tería recrear a vida dun xenio
de carácter anodino, caso de
existir algún), a dun escritor
polémico e francamente atractivo inda hoxe en día; homose-

Philip Seymour no papel do escritor Truman Capote.

xual, alcólico, egocentrista,
cun encanto irresistíbel que o
facía rei de toda reunión social,
dotado dunha pluma fluída e
xenial... Ninguén coma el retratou a sociedade neoiorquina
do momento, o ocio e as festas
sen sentido da “xente ben”, tan
ben reflectidos noutra das súas
novelas, Almorzo en Tiffany’s.
Pero A sangue frío vai moito máis aló. Como un demiúrgo
que move os fíos dos destinos
dun universo que controla por
completo, Capote xoga coa vida (neste caso morte) de dous
presos que, aínda que asasinos,
tamén eran seres humanos. Pero, a pesar de chegar a desexar
a súa morte por mor de ter un
final para a novela, o Capote
escritor, espectador impávido
do proceso de condena e execución, non puido evitar sentirse
implicado a nivel emocional,

chegando a estabelecer unha relación de case amizade-identificación cun dos presos. Nunca
volvería ser o mesmo tras a experiencia. O que comezou como unha investigación, un xogo divertido, rematou como un
percorrido de catro anos no que
a súa vida persoal se viu totalmente implicada. De feito, Capote nunca máis chegou a rematar outro libro, o que di bastante da intensidade do vivido.
O máis destacábel do filme,
ademais de amosarnos a sempre
interesante recreación do proceso artístico (neste caso a escritura), é a actuación do seu personaxe principal (sen desmerecer
a absolutamente ningún dos admirábeis secundarios), Philip
Seymour Hoffman, secundario
habitual e destacábel actor de
cinema independente, con tendencia a personaxes “raros” ou

canda menos peculiares. A interpretación e transformación
física que fai é tal cal o verdadeiro Capote. Destaca especialmente a imitación da súa peculiar voz, algo que se perde na
versión dobrada, onde o ton empregado “chía” e incluso chega
a provocar a risa até que un consegue acostumarse. Outra cousa
que reprochar, a título persoal, é
quizais un certo exceso na metraxe, aínda que é de comprender a dificultade de condensar a
complexidade da historia tentando perder os menos detalles
posíbeis.
En resume, un merecido oscar ao seu actor, e outro axeitado
non-oscar para o seu director, ao
que, a pesar dunha acertada ópera prima ficcional, inda lle queda
camiño por percorrer.♦
SABELA PILLADO

Baixeras e a soidade
Título: O pan da tarde.
Autor: Xavier Rodríguez Baixeras.
Edita: Galaxia.

Á procura da mirada interior,
do silencio, a dor e a distancia,
Xavier Rodríguez Baixeras,
en O pan da O autor
tarde, enviso e confunde
asolagado na a soidade
énfase ou na
obviedade, na interior coa
efusión e na nostalxia.
melancolía,
non é quen,
para min, de esbozar a fragmentación e a ruptura do instante, moldear a sensación e
evocar a turbación, a soidade e

Xavier Rodríguez Baixeras.

o desamparo: a súa voz non
acada esa zona singular e sensíbel que perfila o ritmo e as
imaxes, modula a realidade e a
conciencia e destila a ausencia
e o desacougo.
Ofrece o tempo esvaecido, a
lembranza –SEMPRE ha brotar
a néboa nesta rexión e sempre/
voces seguras e remotas–, a
imaxe lonxana, a emoción e a
soidade –(Incluso terra adentro, nas acedas/ chairas deshabitadas,/ había un mar colgado
no horizonte,/ un remoto frescor
de marusía.)–, mais tamén versos confusos e febles –Caede de
xeonllos, arrastrade/ a súplica
de serdes fecundados/ por unha
vida en interrogación/ na que

seguir vivo/ a resposta agardada–, lindas e opacas palabras
–NA ESPURIA nada, flor/ onde
a penas naufrago,/ onde me esgazo de perfume/ e de pistilo
abafo–, voces adustas e sons indefensos e escuros.
Sen achar o ton que esboza
a sensación, o perfil fuxidío do
instante, poeta noutras entregas
intenso e intuitivo, fica aquí
formulario e retórico: ríxido e
obvio, confunde a soidade interior coa nostalxia, emotivo e
confuso, non é quen de amosar
o silencio senlleiro e esencial
da distancia, a imaxe do tempo
e da ausencia.♦
XOSÉ MARÍA COSTA
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Romance de nazis e espadas
Lino Braxe dirixe Hamlet
Título: Hamlet.
Intérpretes: Fortimbrás, Lino Braxe; Mar-

celo, Xabier Estévez; Horacio, Gonzalo
Uriarte; Hamlet, Luís Tosar, Claudio, Miguel
Pernas; Xertrude, Flor Maceiras; Polonio,
Manuel Manquiña; Laertes, Víctor Mosqueira; Ofelia, Iolanda Muíños; Carlota, Montserrat Piñón; Espectro, Tuto Vázquez; Reinaldo, Sacha; Rosencratz, Xosé Vilarelle; Guildenstern, Manuel Areoso.
Escenografía: Antonio Simón.
Dirección: Lino Braxe.

Hai que comezar polo final: o
éxito deste Hamlet de dúas horas e media de duración, posto
en pé por Lino Braxe con Luís
Tosar, Iolanda Muíños, Flor Maceiras e Xosé Vilarelle entre outros. Un tremor no patio de butacas coa mocidade en pé e
bravos e a Se lle
compañía re- indicamos
clamada
ao ao público
proscenio entre
aclamacións. mediante
¿Que ten unha un chisco
obra vella e na- de ollo que
da fácil para o tempo de
invalidar de Hamlet xa
vez a pedago- pasou
xía festiva do temos todo
teatro lanzada
en anos pasa- o dereito a
dos dende a inquirir o
verdadeiro
oficialidade?
De man po- sentido da
deríase brandir fábula.
o argumento do
evidente chamado mediático de Luís Tosar e
Manuel Manquiña, despois de
tornaren dende as antípodas verdadeiras do teatro no que agora
os vemos empeñados; outra razón tópica é a das esencias clásicas fervidas coma viño novo que
invoca Orson Welles dende o folleto de man da función. Nun
arrebato calvinista, Welles arre-

novidade

Luís Tosar nun momento da representación.

mete contra o estudo de Shakespeare nas academias e chama a
representalo sen demora.
E por que? Hai mal acordo
na resposta a pesar do prestixio
da obra que algún crítico chegou
a nomear a mellor da historia do
teatro. Un crítico inglés, que
querían. Welles, por exemplo,
pertence ao grupo que confía
nunha caste de valor mineral de
Hamlet que ben mazado na forxa do teatro ofrece brillos de
grande valor. Así hai quen tira da
obra coma un tratado sobre a dúbida, a partir da falla de decisión
do Príncipe para matar ao usurpador; outros reparan na vizosa
sensibilidade do carácter hamletiano, tan complexa e mercurial
que non lle permite resolver e tamén hai quen trata a peza coma
un desafío entre determinismo e

novidade

novidade

libre elección; outros por fin escollen a doma da personaxe entre o paroxismo e a melancolía.
A medida literal do texto non
dá para tantas promesas. As sentencias máis citadas do Príncipe
son “Ser ou non ser, eis o asunto”, “Algo cheira a podre en Dinamarca”, “O mundo deu en tolo”, “Trátase dunha tolemia pero
dunha tolemia con sentido”, “Palabras, palabras, palabras” e o
tan repetido final de “O resto é
silenzo”. En 1942, Ernst Lubitsch fixo rir ao mundo a conta
dunha ironía sobre o homiño
vestido de negro que considera
ser ou non ser e Cunqueiro dinamitou a hecatombe do final mediante a ironía. (O curioso é que
cando por fin lla montaron de tiros largos no Centro Dramático
tratárona coma un traxedia)

novidade

novidade

Espadas e Terceiro Reich
Lino Braxe busca unha luz de
fondo coa que avisar ao espectador dos catrocentos anos do
texto. As tribulacións de Hamlet suceden cando Hitler, segundo nos indican as entradas
duns oficiais da Wermacht que
tratan coa atormentada coroa
danesa. Só que esta actualización non interfire a obra non
sendo en cinco subliñados musicais levados a primeirísimo
plano. Nun tempo diferente,
Horacio despide a Hamlet cun
“Que o bon vento che sexa propicio” cando o príncipe embarca a vela para Inglaterra entre a
rabia e a saudade. O espectador
quixera saber que fai esta corte
resolvendo as súas diferenzas a
golpe de espada mentres re-

novidade

tumba a artillería nazi na horta
do castelo de Elsinor.
Para podermos crer que a
Hamlet lle saen esas perguntas
do fondo do corazón deberiamos comprender que clase de
limitacións e de prescripcións
políticas vivía no seu tempo para non atopar resposta. Se lle
indicamos ao público mediante
un chisco de ollo que o tempo
de Hamlet xa pasou temos todo
o dereito a inquirir o verdadeiro
sentido da fábula. Dirimir que
un pesimismo de guerra e morte permanece no mundo dende
1600, paréceme interpretar demais para un texto que vai dicindo exactamente o contrario.
Aínda que amolecido, o
magnetismo de Luís Tosar devora ao seu personaxe de tal
maneira que todos os parlamentos de saudade ou introspección parecen máis ben asanas respiratorias para se non tirar ao pescozo do usurpador.
Tosar é un magnífico actor que
compensa a puro Método unha
deficiente proxección de voz.
Quen salva o papel de Ofelia releado polo autor (e o director) ao máis inaceitábel dos
automatismos é Iolanda Muíños que ten un dominio perfecto da voz e da expresión.
Os aplausos demorados distinguen no remate o seu traballo.
Xosé Vilarelle agasállanos cun
enterrador memorábel que devora a escena do camposanto
mentres o iconoclasta Hamlet
fai comentos tan agudos coma
ese de que non deberían permitir que os sepultureiros faltasen o respeito aos mortos.
Flor Maceiras fainos crer o papel de Xertrude.♦

novidade

G. LUCA

novidade

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
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PACO VILABARROS

Alfonso Zulueta
‘O Consello da Cultura ten que defender con firmeza
a identidade de Galiza’
XAN CARBALLA

A fins de abril producirase o relevo na presidencia do Consello da Cultura Galega. Alfonso Zulueta
de Haz (Vigo, 1925) cumpriu un ciclo de catro anos e tomou a decisión de non presentarse á reelección. Nesta conversa repasa o presente do organismo e algúns fitos da súa longa biografía.
Coa súa experiencia de dezaseis anos no Consello da Cultura, pensa que deben atenderse
as chamadas que se veñen facendo de ampliar o número de
organismos representados?
O Consello é un organismo
singular en todos os sentidos, e a
súa ocupación principal é a defensa dos valores culturais do
pobo galego, por suposto en conexión e diálogo coa cultura universal. Hai continuos requerimentos de ampliar, pero hai que
ser coidadoso. Quizais un plenario de moitos membros non sería
operativo, pero deberíase pocurar que institucións relavantes tiveran presenza no plenario. Nós
xa intentamos ampliar moito a
composición das trece seccións.
Por exemplo, dentro da de Filosofía e Pensamento fíxose unha
Comisión Técnica da Muller.
Trátase de estar sempre atento a
como se move a sociedade e todas esas parcelas de saber supoñen máis de duascentas cabezas
pensantes.
Vaise debatir un novo Estatuto de Galiza, e non parece
que haxa propostas de cambio
sobre o carácter consultor do
organismo. En tempos algúns
dos seus ditames contrariou ao
gobenro galego –caso do Camiño de Santiago– e recentemente foi un dos informantes sobre

o futuro da Cidade da Cultura.
O Consello debe actuar con
total independencia dos poderes
públicos, pero ao tempo é un órgano asesor. O que ocurreu é que
non se lle pediu asesoramento e
mesmo se lle puxo atrancos a algúns dos nosos pronunciamentos. Pero seguimos traballando e
debían aproveitarse máis as potencialidades de toda a xente que
se reune e elabora traballos no
Consello da Cultura. O que acaban de facer respecto da Cidade
da Cultura é moi importante.
Noutra época fixemos proposicións e doeume especialmente
que non se levase adiante unha
delas que non podíamos facer.
Con motivo da publicación do
Códice de Toledo das Cantigas
de Santa María, o grande monumento universal da nosa lingua,
propuxemos facer un grande
congreso mundial e unha magna
exposición no Pazo de Xelmírez,
pero non se quixo facer.
Cales son as liñas principais das recomendacións que
lle fan á Xunta para a Cidade
da Cultura?
Até agora entregamos as
análises e propostas para a
bibioteca e a hemeroteca e está
pendente a do arquivo. Hai que
aproveitar as realizacións arquitectónicas e pensamos que
coas tecnoloxías actuais hai

que facer uns centros diferentes aos que hoxe coñecemos
convencionalmente, no que debe ter cabida todo o referente a
Galiza no mundo, non fisicamente, pero si virtualmente
mediante métodos dixitais. Serían centros de investigación e
de consulta ampla. Seguiremos
facendo informes sobre outros
aspectos da Cidade da Cultura.
A proxección social do
Consello é pequena polo seu
propio papel de consultoría?
Temos autorictas pero non
potestas. Nós recomendamos
pero non executamos. As opinións que ofrecemos son os poderes públicos as que teñen que
tomalos en conta e executalas.
Vostede non vai repetir,
cal é o perfil da persoa que o
debe substituír?
Debe de ser persoa de fácil
comunicación, moi reflexiva e
que poda manter o Consello de
maneira que se saiba en cada
momento por onde vai o organismo. Esixe unha dedicación
intensiva e precisa manter en
tensión todas as seccións e os
arquivos para que a nave funcione. Cara á sociedade ten que
comunicarse de maneira seria,
non agresiva pero moi clara na
defensa da nosa identidade. Este é un momento delicado a nivel mundial no que a globaliza-

ción quere arrasar coas culturas, cando estas son a base das
identidades dos pobos.
No debate político dos
próximos meses vai estar en
primeiro plano o debate identitario, mesmo a inclusión de
Galiza como nación no texto
estatutario. Como o ve vostede tamén desde a súa experiencia política como fundador dun Partido Galego Social-Demócrata no ano 1974.
Moitas veces xógase cos
moitos significados das palabras. Desde que Renan pronunciou un discurso na Sorbona estamos discutindo sobre a nación.
Non hai dúbida de que temos
unha identidade propia que é unha riqueza, porque é unha visión
propia do mundo, e aí está presente a cultura nun sentido antropolóxico profundo. Todo iso
ten que preservarse. Non me
preocupan tanto as denominacións como o contido que se lles
dá, aínda que por suposto non
me pon medo ningún a palabra
nación, que pode dar lugar a diferentes interpretacións. Cando
publicamos na editorial Sept a
Biblia en galego, Lois Tobío dixo que era un dos acontecementos máis importantes do século
XX para Galiza e a súa lingua.
Non era un asunto de crentes,
porque unha lingua sen determi-

nados libros non acadou a madurez, pero ás veces topaba unha cuestión integrista e iso é o
que hai que rexeitar. Coa denominación que queiramos o que
temos que defender é o carácter
singular da nosa identidade.
Esa tradución da Biblia,
feita directamente das linguas orixinais, publícana en
1989. Moito tivo que andar o
século XX para culminar esa
tarea como di vostede fundacional para unha lingua.
O esforzo durou catorce
anos, cun equipo xeneroso e
entregado. Foi un agasallo para
a cultura galega, pero curiosamente, tendo un Premio Nacional de Tradución, non tivo
nos cenáculos culturais a recepción que penso que merecía. Non é que me preocupe,
pero si é un síntoma de como
está a sensibilidade social.
Na Editorial Sept fixeron
máis textos para facilitar a
galeguización da liturxia. Como responde a Igrexa como
institución a ese esforzo?
Atopamos respecto, pero é
curioso que este esforzo tiveron que facelo por propia iniciativa laicos, un pouco na estela do Vaticano II, que crían
que era tamén un servizo cultural. Botamos en falta un maior
empeño no espallamento.
Exerceu profesionalmente
como notario, e ademais destas tareas con proxección
pública, tamén se ocupa doutras menos coñecidas á fronte
de fundacións que atenden a
discapacitados. Cal é a súa
motivación vital principal?
Son varias. Teño certa sensibilidade para responder a retos
onde atopo valeiros. En Sept
criamos como crentes que a liturxia non se correspondía ás nosas particularidades. Desde fora
do entramado eclesial había que
facer forza e ahí coincidimos
moitos. Penso que se temos unha
sensibilidade pola xustiza é unha
obriga transformar un mundo
desigual. As circunstancias despois vante levando. O meu primeiro destino, en Gaucín (Málaga), fíxome ver os extremos da
pobreza e alí, coa miña muller,
sacamos adiante unha iniciativa
de formación, o Patronato de
Educación e Cultura, que montamos nunhas instalacións dun
convento que nos cedeu o Arcebispado. Despois, xa na Galiza,
participei na creación do Ateneo
de Pontevedra e do Cine-Clube,... Son obrigas que se adquiren como respostas aos retos que
nos toca vivir.
Foi moi grande a influencia do Concilio Vaticano II nos
crentes da súa xeneración?
Era unha época de absoluta
falta de liberdade, no que mesmo eses documentos da Vaticano II circulaban censurados.
Cando lin a encíclica Pacem in
Terris comecei a sentirme cómodo. Foi unha revolución inacabada, pero para moitos supuxo unha apertura de fiestras na
relación co mundo, de coñecer
novas realidades e para actuar
sobre elas. Naquela época era un
contraste total, en medio dunha
Ditadura tan marcada por unha
visión integrista da relixión.♦
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Diñeiros
DAMIÁN VILLALAÍN

O encaixe galego: palillada de futuro E
Título: O encaixe galego.
Autor: Mario Gallego Rei.
Edita: A Nosa Terra.

Este libro é unha boa proba de
que a artesanía do encaixe está
a medrar e que a súa historia é
moi rica. Ás veces o traballo
teórico e o práctico dunha artesanía non van parellos, é dicir,
o encaixe neste caso é un oficio
que ten as raíces na antiguedade, que na Galiza ten chantado
unha das máis xenuinas e, porén, os estudos arredor do mesmo non son certamente abundantes. Xa que logo este traballo de Mario Gallego Rei, publicado baixo a atenta e artesá
feitura á que nos ten acostumados a colección Esencias das
Edicións A Nosa Terra, ten dobre valor. Por unha banda dispor dun libro que en poucas palabras exprese a gran riqueza
dun mundo artesanal e etnográfico que hoxe loita por estar na
moda. Pola outra as nosas editoriais, como algúns organismos oficiais e privados, tentando ofrecernos as necesidades
culturais e artísticas que a realidade social demanda.
Mario Gallego historia e
sabe que o encaixe está vivo.
Como exemplo, en Pontevedra
téntanse espallar os elementos
que son fundamentais para que
isto ocorra. Neste ano 2006
máis de 15 talleres e obradoiros, escolas e grupos de palilleiras, grandes e pequenos
grupos traballan no espazo
municipal, con máis de 300
mulleres na aprendizaxe do encaixe. En Ourense organízanse
encontros de palilleiras e, como non, Camariñas mantén orgullosa a súa tradición. Tradición, hai que insistir, na que o

Na Feira Franca de Pontevedra.

papel da muller é máis que definitivo.
Son ás veces os concellos,
caso de Pontevedra, os que facilitan locais, colaboran na preparación de pequenas e grandes palilladas, axudan a crear
pequenas empresas, e potencian a presentación de produtos
do encaixe en público, como na
Feira Franca. Mesmo potencian actos de gran importancia
económica e comercial como
un pioneiro congreso estatal de
palilleiras a celebrar en abril.
Un desexo de potenciar aquel
mundo do encaixe de tanta sona
no século XIX, cando era tal a
súa importancia que tiñan reservado un espazo para amosar e
vender encaixes nos Soportais da
Praza da Ferreiría os días de feira, con 350 traballadoras encaixeiras perfectamente documentadas no Catastro da Ensenada.
Esta tradición artesanal que
comeza por curiosidade, por
amizade ou por ter unha avoa

que facía encaixe, está chegando
a constituír unha verdadeira paixón pola filigrana na puntilla, no
pano de man ou no mantel nas
variadas formas. Mesmo está a
producir os primeiros postos de
traballo, ademais das profesoras,
pola venda dos encargos que se
realizan, onde antes foi un traballo con estrutura difusa, individual ou pequenos colectivos, sen
unha lexislación á altura do seu
prestixio, que se realizaba na casa dunha das mulleres do grupo,
a palillada, sexa hoxe unha chea
crecente de talleres e escolas.
Libros como este pretenden
explicar que estamos diante
dun fenómeno histórico chantado na cultura galega nas vilas da costa, redes e mallas, ou
no interior polo Camiño de
Santiago, o encaixe relixioso
dos santuarios ou dos restos civís dos pazos, pero tamén nos
faiados de moitas casas e nos
almacéns dos nosos museos.
Este libro é un chanzo máis,

un paso que axudará a coñecer o
encaixe galego no seu camiño
histórico e etnográfico. Non é o
encaixe un resto do pasado traballado por minorías marxinadas,
pola contra, é unha artesanía que
soubo gardar a tradición mais camiñando ao ritmo dos tempos e
abrirse a todas as clases sociais.
Dámoslle os usos do século XV,
mais amplia as súas fronteiras e
se presenta en produtos profanos
e relixiosos, para casa e vestir
persoal, na roupa tradicional da
terra ou no enxoval de noiva, o
que sitúa o encaixe como elemento importante do noso patrimonio. O libro de Mario Gallego
contribue a que se poda recoñecer e canalizar todo o proceso
produtivo que rodea as palilleiras
até se converter nun camiño de
afección, emprego ou asociacionismo laboral. Mais sempre coa
arte e a orixinalidade baseada nos
modelos tradicionais galegos.♦
L.A.

O segredo das palabras
Henrique Harguindey recolle nun libro
a sección O fío da lingua que publicara en A Nosa Terra
Título: O fío da lingua.
Autor: Henrique Harguindey.
Edita: Laiovento.

O novo libro do tradutor de
Rabelais (Cuarto libro), Victor
Hugo (O reiciño de Galicia),
Voltaire, Boris Vian (Os construtores de imperios ou o schmürz; A escuma dos días), Ionesco (A cantante calva. A lección), Koltés (A noite xusto
antes dos bosques. Combate
de Negro e de cans)…, Henrique Harguindey, non é froito
dunha idea orixinal, nin na súa
xénese nin no seu desenvolvemento como libro. É de obrigada mención o precedente, O
dardo na palabra de Lázaro
Carreter, co que garda un certo
paralelismo.

O fío da lingua foi unha
sección publicada neste mesmo semanario dende o 2000
até o 2005, artigos que poñían
en contacto os lectores coas
palabras enfiadas no tempo, as
súas relacións coa etimoloxía,
a toponimia,… poñer ao descuberto a través do léxico a súa
orixe e coa complicidade do
paso do tempo desenmarañar a
urdime creada por este. Móstranos este monllo de palabras
un mundo fascinante que pode
cumprir o obxectivo dunha utilización máis precisa da linguaxe ou simplemente ser lido
como entretemento para comprobar o viva que está a nosa
lingua.
O Fío da lingua é tamén un
pozo inesgotábel de curiosida-

des que abranguen un abano
amplo que van dende o literario á toponimia. A habelencia
de Harguindey
enfía isto co É tamén
cotián, crean- un pozo
do deste xeito
–e co encorse- inesgotábel
tamento espa- de
cial que impón curiosidades
o seu obxecti- que
vo primixe- abranguen
neo, unha sec- un abano
ción en A No- amplo que
sa Terra, en
pouco máis van dende
dunha páxi- o literario á
na–, un mundo toponimia.
ao redor da
palabra, orixe
de cada artigo, ameno e divertido ao tempo que dono dun di-

dactismo inherente ao tema tratado. O autor consegue todo isto tratando con agarimo o idioma, que como el di “é vehículo
de sentimentos, de creación expresiva, de instrumento de xogo e de pracer…” O fío da lingua é un achegamento á linguaxe para todos, sen exclusións de idades. Mesmo pode
ser empregada como ferramenta no ensino. Non podemos esquecer que segundo os informes da UNESCO, cada dúas
semanas morre un idioma. Para
loitar contra esa tendencia son
benvidos libros coma o de
Henrique Harguindey ou o de
Rafael Ninyoles, Idioma e poder social.
XOSÉ FREIRE

stes días percorreu a prensa galega un maremoto de
demagoxia populista, máis
propia da Arxentina de Domingo Perón ou do Perú de Alberto
Fujimori que dunha democracia
madura, en relación coa escandalosa suba de salarios dos parlamentarios galegos. Que quede
claro, por se non o está xa: atribúolle a demagoxia e o populismo non aos parlamentarios, senón a eses periodistas –e a
algún que outro prestixioso e
apreciado profesor– empeñados
en rebaixar o exercicio da
representación política a unha
simulación trapalleira, a unha
pamema pouco digna da que só
se beneficiarían pícaros e
indixentes inhábiles para gañar
a vida dun xeito menos deshonroso. Argumentos decepcionantes, adubiados en non poucos
casos con linguaxe de botellón,
que son abondo representativos
do valor que o xornalismo –e
gran parte da cidadanía, é
certo– lle concede ao debate
político e á elaboración das leis,
as dúas cousas polas que os
parlamentarios galegos van cobrar algo máis de 4.000 euros
ao mes. Un mal síntoma.
Pero peor que o malo é o
pésimo. E o pésimo –pésimo
gusto, pésima profesionalidade–
chega cando o xornalismo se
converte en plataforma dende a
cal estampar mentiras sobre persoas con nomes e apelidos, con
pais e con nais, con familiares e
fillos, con amigos e veciños. Ter
un nome e uns apelidos leva
consigo unha dignidade que non
se pode menoscabar
frivolamente, á lixeira, porque
si. No caso que comento, ao periodista deulle por facer unha
frase provista dese impacto contra o que advertía Vicente Risco
e que tantas veces traizoa e converte en bárbaros os que escribimos nos xornais. Pois ben, aínda que a noticia sexa pouco impactante, a verdade é que Ánxeles Cuña deixou a dirección do
Centro Dramático Galego por
un gris asunto burocrático e non
“por dinero”, tal como afirmaba
desconsiderada e destacadamente, con pésimo gusto e pésima
profesionalidade, o periodista
impactador.
Facer as cousas só pola pasta é lexítimo, aínda que, como
motivación, careza de nobreza
moral e de valor estético. Hai
moitos empresarios, banqueiros
e profesionais, mesmo varios
xornalistas que fan o que fan só
co único fin de acumular
diñeiro. Constitúen modelos a
imitar para moita xente, pero é
raro que alguén os considere
exemplos éticos ou estéticos.
Porén, no mundo da cultura galega, para ben ou para mal, nunca se fixo nada exclusivamente
polos cartos. E iso segue igual,
niso non hai cambio, talvez para
desgracia nosa e dunha cultura
que é ben pouco tabeirona. Tan
pouco tabeirona como a propia
Ánxeles Cuña, quen seguramente segue a ter, xa de novo en Ourense, a súa axenda tan chea de
ideas e proxectos como valeira
de especulacións financeiras ou
planos de enriquecemento.♦

Evita no T.A.L.
Manifesto

PACO VILABARROS

M. BARROS

Vigo conta cun novo espazo artístico, o Teatro Arte Livre, un ambicioso proxecto
dirixido polos actores brasileiros Roberto Cordovani e Eisenhower Moreno. Tras
a súa inauguración a pasada semana, o venres 24 levantarase por primeira vez o
pano da sala coa obra Evita, Eva Perón. Deste xeito a compañía Teatro Arte Livre convértese nun dos poucos grupos profesionais que contan con sala propia.
Cun deseño coidado e un aforo
de 105 persoas, o pasado 17 de
marzo abría oficialmente as
portas o Teatro Arte Livre na
rúa Vazquez Varela de Vigo, un
novo espazo que quere servir
para amosar traballos de teatro,
cine, música, danza e fotografía
e para a formación de actores.
O proxecto está dirixido por
Roberto Cordovani e Eisenhower Moreno e conta co respaldo
do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE). Despois de vinte anos no país como
actor e director, Roberto Cordovani dá un paso máis na súa traxectoria profesional coa apertura desta nova sala que se presenta como unha “porta aberta”.
No acto de inauguración, que
culminaba varios meses de traballo e que contou coa participación
de autoridades, actores, escritores
e amigos da compañía, fíxose lectura dun manifesto, asinado por
Marga do Val, onde se apuntaban
os eixes fundamentais que artellarán a traxectoria do TAL.

Coa inauguración desta sala, a
compañía de Teatro Arte Livre,
integrada ademais por Mighello
Blanco e Mónica Bar, convértese
nunha das poucas compañías de
Galiza que dispoñen de sala propia para representación. A inauguración da mesma abre, en palabras de Cordovani “unha porta” a
creación. “O Teatro Arte Livre está pensado para todas as persoas
que teñan condición de falar, de
expresarse, sen politiqueo”. Ao
seu ver o TAL pode “cambiar o
panorama, con obras máis interesantes e sen intereses políticos”.
Outra das liñas de traballo
que ten previsto abrir a compañía con esta nova sala é a distribución. Ademais das actuacións en Vigo, que se alongarán no calendario tres meses,
os promotores dos proxectos
queren que os espectáculos se
representen en escenarios internacionais, en concreto en
Portugal e Brasil. “Estamos
fartos de mendigar”, apunta
Cordovani. “Queremos que

TAL sexa unha sorte de licuadora, de onde saia xente boa”.
“Se realmente cubrimos todas
estas etapas, cumprirase o obxectivo co que naceu a compañía: facer un arte libre”.
Evita, Eva
O pano subirase por primeira
coa representación da obra Evita, Eva Perón asinada por Cordovani e por Eisenhower Moreno. A selección desta figura para estrear as táboas débese, en
palabras dos directores, tanto
polo poder de convocatoria que
ten Eva Perón, como pola súa
propia historia, “marcada pola
loita e as contradicións”.
“Revisamos o mito e rescatamos determinados pasaxes da
súa vida que nos parecían interesantes” comentan. As dúas caras do personaxe, Eva Duarte e
Evita Perón son encarnadas nas
táboas por Cordovani e Moreno.
Ao seu ver “a ollada do público
é diferente
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cando un home fai de muller, cando quebra ese tabú”. Na
montaxe están presentes a enfermidade, a violación e a loita
do personaxe, abarcando o aspecto político e histórico e mesmo o aspecto externo cun vestiario coidado, no que a compañía contou coa colaboración de
Celia Barcala.
Cordovani xa lle puxera voz
e corpo a esta muller en Eva Perón (O espectáculo), unha obra
que gañou diferentes premios e
se converteu nunha das máis
aclamadas do seu repertorio.
Mais a montaxe que agora presenta Teatro Arte Livre pouco
que ten que ver coa primeira.
Con esta obra, o Teatro Arte
Livre abre unha liña de actuación que se dirixe a un público
xeral. Como explican os directores, é probábel que en vindeiras producións boten man de
personaxes e libros coñecidos
por gran parte do público.
As obras estarán en cartel durante tres meses, tempo que ambos directores consideran necesario para “crear continuidade e
atraer o público ao teatro”. Ademais do público galego, a sala
quere tender unha ponte co país
veciño atraendo espectadores do
norte de Portugal cunha programación estábel e variada na que
teñen cabida espectáculos e propostas doutras formacións.

1. Soñamos con facer un
teatro sen tempo, un teatro
de todos os tempos, que nos
legue cada día un inicio.
2. Soñamos con facer un
teatro no que o lugar sexa o
universo, un teatro para viaxar por mares e paisaxes sen
lindes nin fronteiras, un teatro para soñar. Galiza célula
de universalidade.
3. Soñamos cun teatro no
que a acción sexa intervención, un teatro que nos conmova, que nos faga sentir, un
teatro rebelión que nos arrede da apatía, da mediocridade, do sen vivir.
4. Soñamos cun teatro
cheo de público, un público
diverso, con rapazada que
abra os ollos diante dos xestos, con mulleres que nos dean as súas voces, con persoas
que nunca serán de fóra, que
nunca serán estranxeiras.
5. Soñamos coas palabras
dos autores e das autoras e
desexamos darlle vida.
6. Soñamos con proxectos
de artistas, coas indicacións
de directores e directoras,
cunha competencia que invite á creación.
7. Soñamos cun teatro integrador de todas as artes,
con esa sinfonía que nos debe
acompañar, ese cadro esa fotografía, que ocupen o espazo. Soñamos cos movementos
da danza e coa emoción do
canto.
8. Reclamamos a emoción
das autoridades, o compromiso dos medios de comunicación, agradecemos ás axudas, aos patrocinios, a colaboración da amizade. Todo é
preciso para converter o teatro nunha necesidade fermosa para o gozo. Para o consumo.
9. Agardamos que nunca
falle o son, que nunca falle a
luz. Desexamos transmitir os
nosos esforzos, o noso entusiasmo. Legar esta obra as
novas xeracións, soñamos
con aprender teatro, con
perpetuar a imaxinación.
Comprometémonos cun
teatro libre, coa liberdade do
teatro, coa arte livre.♦

Máis que teatro
A representación teatral é un
dos eixes centrais dentro da programación da nova sala, mais
non o único. Os xoves dedicarase a espectáculos musicais e a
danza, os venres á media noite
cineclub, contacontos o domingo pola mañá e unha vez ao mes
desenvolverase no TAL un café
literario que estará dirixido por
Marga do Val. A fotografía ten
tamén o seu oco a través das exposicións que acollerá periodicamente un dos corredores principais do teatro.♦
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Play doc, volven os documentais a Tui
M. BARROS
Documentais de autor realizados en Bulgaria, Bélxica, Portugal, Israel e España compiten
no festival Play-doc que se celebra en Tui até o 26 de marzo.
Nesta segunda edición superáronse as expectativas dos organizadores con máis de 350 obras
presentadas á preselección.

Georgie e as bolboretas, Venus os mars e A casa da miña avoa.

MARICA CAMPO

Q

ue o botellón expresa unha realidade socio-cultural é
evidente. Que a maioría dos movementos xuvenís son tan
fugaces como a idade en que se producen, tampouco
semella precisar de maior argumentación. Mais quizais conviría reflexionar sobre a incidencia destes movementos no futuro da
historia. Non hai que perder de vista que é nesta idade cando os individuos nos construímos socialmente. O “risco xeracional” de que
fala Pamela Nilan cobra a cadora maiores proporcións. Esta
socióloga advirte do nacemento do adolescente global: “proclámase
con entusiasmo que estes adolescentes escoitarán a mesma música,
verán as mesmas películas, levarán a mesma roupa até facer xurdir
o adolescente global, tanto en proporción como en perspectiva”. A
min isto dáme medo. Aquilo de “ser existente é ser diferente” do filósofo, tan repetido por Vicente Risco, semella agora reformularse
ao revés. Preocúpame saber qué hai dentro do botellón. Sei que non
se pode xeneralizar, mais moito semella que, alén do ron e outras
bebidas espirituosas, o botellón está baleiro.
Os hippies, autodenominados fillos das flores, eran pacifistas e
rebelábanse contra a sociedade consumista en que medraran. Os
okupas levan a cabo experiencias comunitarias moi interesantes.
Os punks refundan, dalgún xeito, a vida cotiá cutre para escapar
da alienación da mesma. Os altermundistas loitan por unha globalización xusta, non discriminatoria cos países pobres. Os politizados a defender a lingua, a ecoloxía e o modelo de siciedade en que
acreditan. Os do botellón..., que hai tras dos do botellón?
Seguramente un bo número de xente con inquedanzas, pero moita
máis sen reivindicacións. Mozos e mozas que só se identifican cos
produtos de consumo e cuxa rebeldía non vai alén da destrución
do mobiliario urbano e, no peor dos casos, da pertenza a bandas
abondo violentas. Intúo que tamén algún freak que, por uns
momentos, abandona a realidade virtual para seguir sen se
comunicar entre o balbordo.
Cómpren espazos atraentes en que a comunicación sexa real e o
encontro coas raíces ilusione. As raíces, para vencer o medo á
propia insignificancia, para asegurar a supervivencia persoal. A partir de aí, o mundo é grande e as posibilidades de novidade todas.♦

galiza 2006

Que hai no botellón?

Oriente Medio, así como os Retratos da alma de Ángel Leiro.
No apartado de curtametraxes
competirán Un mundo marabilloso, de Coco Schijver, a coprodución española-mexicana Wirikuta, Volver a Villaro de José Javier Pérez Prieto, Por un milagre
e a iraniana Lección desde Bam.
O xurado, composto por Enrique Nicanor, Diego Mas Trelles, Sandra Sánchez, Antonio
Delgado e Eduardo Galán, tamén
seleccionará a mellor obra presentada na sección Atlántico.
Neste apartado preséntanse a película de Roberto Berliner A persoa é para o que nace, a portuguesa Documento boxeo de Mi-

acisclo novo (ourense 1970)

co, no que se premiará a mellor
produción galega ou portuguesa.
Entre as longametraxes a
concurso atópanse a última creación do búlgaro Andrey Paounov, Georgi e as bolboretas, na
que se narra a historia dun neurólogo e o seu soño de organizar
unha granxa na que os pacientes
poidan criar caracois, avestruces
e faisáns. Xunto a ela proxectaranse a reflexión que sobre a
guerra formula Pierre-Yves Vandeweerd en Distrito Pechado, o
filme de Carlos Ruiz Carmona
Retrato e a obra de Eyal Avneri
A miña pequena paz, na que a
través dun neno de doce anos reflexiónase sobre a realidade de

ant_art

A Área Panorámica de Tui acolle
por segundo ano as trinta proxeccións que compoñen o programa da segunda edición do
Play-doc, un festival que naceu o
pasado ano coa intención de
ofrecer unha mostra do cine documental feito na actualidade.
Nesta edición, os organizadores
seleccionaron entre as máis de 350
obras presentadas, un total de trinta
documentais de autor realizados en
Irán, Rusia, Canadá, Portugal, Bélxica, EE UU, Italia, Francia, Bulgaria, Cuba, España e Galiza.
Esta segunda edición do
Play-doc, que comezou o pasado
22 de marzo e que se clausurará o
domingo 26 coa gala de entrega
de premios, persiste no obxectivo
de estabelecerse como punto de
encontro e plataforma de exhibición para os realizadores.
Dirixido por Sara García e
Ánxo Sánchez, o festival conta
cunha sección oficial competitiva
na que se premiará a mellor longametraxe e a mellor curta así como
co apartado denominado Atlánti-

guel Clara Vasconcelos e A casa
da miña avoa de Adán Aliaga.
Fóra de concurso proxectaranse na sección informativa diferentes ciclos, un deles titulado A
mala memoria. Nel inclúense A
mala morte, que xira entorno as
motivos e o silencio das fosas comúns dos asasinados no 36, e O
can negro. Historias da guerra
civil española de Péter Forgács.
Ademais da música tamén estará
presente neste apartado un espazo
para a produción galega. Aquí estrearase A cuarta pista de Pela del
Álamo, e poderá verse a película
dirixida por Rafael Cid Carrilanos, os túneles do tempo, Os últimos gaiteiros da Habana, de Er-

nesto Darana e Natasha Vázquez
e Cercanías de Miguel Abad.
Paralelamente aos premios
Play-doc, o canal Documanía,
que volve apoiar o festival, concederá o premio especial documanía, que consiste na compra
dos dereitos de exhibición da
obra seleccionada.
B.S.O.
A música terá o seu espazo na noite do 24 e 25 de marzo na sala
Metropol de Tui, cos concertos o
venres de Juaninacka e o DJ
Blackbounce e o sábado de All the
pretty horses, Calpurnio aka error
vídeo VJ e DJ Nigga e DJ Lattex.♦
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Memoria do

debuxante Rubido

M.B.
Caricaturista, humorista gráfico e ilustrador, Lino González Rubido (1916-1949) é un
dos esquecidos na historia da
creación gráfica galega. A Bienal da Caricatura de Ourense
recupera nunha das súas exposicións a obra deste debuxante.
Actores, intelectuais, mulleres e homes anónimos, moitos foron os personaxes caricaturizados por Lino
González Rubido, un debuxante
que gozou de recoñecemento na década dos corenta e que, co tempo,
deuse ao esquecemento. Agora, redescóbrese a súa figura en Ourense,
de man da Bienal da Caricatura e
grazas a contribución de Xesús
Couceiro. O Museo Municipal da
cidade acolle até o 2 de abril a mostra Lino González Rubido composta
por máis de cincuenta obras do debuxante que quere servir para achegar ao público a obra deste creador.
Lino González Rubido naceu
en Agüeiros en 1916 e estudou
Farmacia en Compostela, onde
morreu de xeito prematuro ao
trinta e tres anos de idade. Realizou caricaturas, humor gráfico,
ilustracións e banda deseñada e
participou en diferentes exposicións, unha delas de caricaturas
compartindo sala co pintor Carmelo Ferreño, outra a Gran Exposición Regional de Bellas Artes y
Artes Decorativas, organizada po-

Arriba, autocaricatura,
abaixo, á esquerda,
caricaturas de Harry Baur,
á dereita, Des-composición.

la Real Sociedad Económica de
Amigos del País, de Compostela.
Nos seus debuxos caricaturizou boa parte da sociedade compostelá. Mulleres e homes sen
identificar e algún cura desfilan
polas súas creacións, firmadas

por veces como González Rubido
ou co pseudónimo Ascio, especialmente nos primeiros traballos.
Na súa obra quedou a pegada
de autores como Castelao, Cebreiro e outros artistas galegos.
Como sinala Siro no catálogo

da mostra “Lino González Rubido tiña ollo e man de caricatura,
e como ademais era esixente e rigoroso, non lle importaba repetir
un mesmo deseño, ben para perfeccionalo, ben para pescudar
novas técnicas ou harmonías de

cores”. “Máis ninguén parece recordar aquel home”, apunta. Precisamente esta colección de caricaturas que se pode contemplar
en Ourense pretende servir de refresco na memoria de algúns e de
descuberta na de moitos outros.♦

De Ourense a Compostela
Acisclo Novo,
artista plástico,
profesor (Instituto
Superior de
Deseño e
Tecnoloxía Téxtil)
e deseñador
industrial.
Admirador da
arte de calquera
período histórico,
das políticas
libertarias e a
filosofía hacker,
tamén de
calquera obxeto
ao que se lle
poda chamar
arquitectura.
A obra Galiza
pretende ser unha
peza de xénero,
é dicir unha
paisaxe con
figura de corte
romántica. A
toma fotográfica
non está trucada,
daquela o
chimpo sobre o
valo de pedra é
real (A Cubeliña,
Ourense, xaneiro
de 2006). Penso
que o valor
simbólico do
chimpo é
evidente e
agardo que a
xente o tome
coma unha
invitación.
Preparo unha
próxima
exposición
individual para
abril de 2006.♦

Rota
polo Camiño Real
M.B.
A asociación cultural Vía Aurea
recupera, cunha ruta de sendeirismo, o Camiño Real de Ourense a Compostela pola parroquia
de Palmés. O sábado 25 de marzo realiza unha excursión por este trazado.
A asociación cultural ourensá Vía Aurea vén de recuperar
unha parte do Camiño Real de
Ourense a Santiago, a que transcorre dende a Ponte Maior da cidade até Fonteboa. Despois de
pescudar en fontes documentais
e na tradición oral sobre o trazado orixinal e tras os labores de
acondicionamento do camiño, a
asociación presenta este sábado
unha ruta de sendeirismo alternativo que percorre todos os lugares polos que se desenvolvía
este tramo do Camiño Real. Para dala a coñecer ao público farase a excursión a pé con todos
os inscritos, destacando a situación dos antigos castelos da cidade, a localización de mosteiros, dos castros de Coto Louredo
e Vilar das Tres e visitando unhas termas que antano fornecían
ao balneario de Pino.
Como se explica dende a
asociación, o obxectivo é “recuperar unha vía de comunicación
esquecida e abandonada dende
hai un cento de anos e que tivo
unha importancia crucial tanto

para o comercio como para o
uso de peregrinos da Vía da Prata e de labregos”. Desa importancia que o camiño tivo en
tempos dan conta os lugares que
unía, como a Ponte Maior de
Ourense, os castelos de Tarascón, Alba e Formigueiro.
Durante o percorrido, o grupo de teatro afeccionado da asociación Tespis Teatro fará unha
recreación dramatizada da vida
no camiño, das diferentes personaxes que, baseándose na tradición oral, fixeron deste Camiño
Real un xeito de vida, dende as
andanzas de Pepa a Loba e a súa
cuadrilla, aos peregrinos, dende
os arrieiros que levaban o viño
do Ribeiro até os labregos. O
grupo tamén representará despois da comida a parodia A taberna de Pepa a Loba, escrita e
dirixida por Vía Aurea.
O roteiro contempla tamén a
visita á Conchada, que conta
con varios museos etnográficos,
onde ademais Pilar Novoa interpretará unha serie de cantigas
sobre o lugar.
A calzada medieval que vai
até o Mosteiro de Santa Comba
de Naves, cunha orixe que se remonta ao século IX, e o percorrido polo Camiño Real do Ribeiro
até Ponte Paiota conforman o ultimo tramo da excursión, que ten
como punto final Ourense.♦
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A Carón do Lar. Contos de Lugris Freire en A Nosa Terra

Volve por outra
Que ben coidaba Bastián o xardín do pazo dos señores de Armuño! Non había en tres légoas
á redonda hortelán que mellor
soubese o seu oficio.
Era home de poucas falas.
Cando os señores lle preguntaban algo, non daba resposta sen
denantes poñer en orde os seus
pensamentos. Era, pois, un home
de peso e de proveito, a quen pedían consello os veciños na seguranza de acertaren nos seus
negocios.
Todos os anos viña pasar o
verán a Armuño un señor que, á
forza de argalladas e de vértolas
e coa protección dos bexatos da
política mariñá, chegara a ministro. Inda que era nado en Galicia,
non coñecía desta máis que a organización do caciquismo, verdadeira rede, na que, coma a
mosca na tea de araña, está co-

lleito o noso sufrido labrego.
O señor Bastián non o quería
ben. No fondo dos seus pensamentos latexaba decote a rebeldía diante desta clase de xente
que ten verdadeira xenreira polas
cousas da terra, e que aínda coidan que os labregos son os seus
escravos.
Unha tarde estaba regando as
plantas do xardín o noso home,
cando chegou alí o ministro.
—Boas tardes, Bastián.
—Felices teña vostede.
—Seique estás facendo de
Neptuno providente?
—Eu non lle teño o gusto de
coñecer a ese señor... nin teño
ouvido del nin sei a que familia
pertence. O que lle podo asegurar, sen medo a trabucarme, é
que estou regando o xardín.
—Ben o vexo, meu amigo.
Mais non che pareza mal, Bas-

A muller desde o ensino
MARGA ROMERO

C

atro preguntas abrían o programa do “Primeiro ciclo de Charlas Día da muller traballadora” organizado no IES Salceda de
Caselas do 13 ao 17 de marzo, e ao redor destas cuestións xiraron estes debates e ficaron as dúbidas. Será sempre o mesmo
berro de guerra contra a discriminación das mulleres? Moito é xa o
que temos que falar da revolución feminista e da evolución desta
nova maneira de ser e estar no mundo como mulleres. Moito é
aínda o que fica por facer para rachar con prexuízos que encadran a
muller e o home dentro de actividades profesionais específicas e,
desde logo, moito camiño é o que fica para que non se teña que berrar: “Igual traballo, igual salario”. Por que as mulleres son as que
teñen que traballar na casa? Era preciso introducir o concepto e o
seu significado, “corresponsabilidade doméstica”, un novo chanzo
na escada que conduce á convivencia máis feliz entre homes e
mulleres e a rachar vellos conceptos obsoletos da imaxe da familia.

tián. Neptuno foi un deus, aló
noutros tempos, que coidaba
das augas.
—Pois éralle un deus papudo, señor, que agradezo moito ter
noticias del. Pero dígame, e dispense... vostede sabe quen inventou a tinta?
—Home... non...
—Pois iso sábello calquera
mariñán inda que non teña ido á
escola. A tinta inventouna a lura.
O ministro largou un pouco
amoscado porque comprendeu
que na resposta e pregunta de
Bastián había un fondo de malquerencia. A estes grandes señores, que queren ter decote asoballado o labrego, non lles fai graza que se permitan tan sequera a
liberdade dunha resposta que
non sexa filla do servilismo.
Mais tarde tornou polo xardín o ministro.

—Bastián, estouche moi
obrigado por terme dito quen foi
o inventor da tinta. Tes fama de
home sabido, e hoxe demostráchelo ben, abofé!
—Señor, cada un sabe o que
sabe...
—Naturalmente, e veño outra vez a poñer en proba o teu
bon sentido. Aténdeme, pois.
Se Deus quixera trocar a túa natureza dándoche a escoller entre
ser burro ou cabalo, que escollerías?
Bastián quedou maxinativo
diante da burlona e desatenta
pergunta. Puxo ás carreiras en
orde os seus pensamentos e logo
respondeu:
—Eu rogaría a Deus que me
fixese burro.
—Burro! E por que?
—Porque desa maneira podería chegar a ser ministro.♦

Falaron neste ciclo mulleres que desenvolvían unha profesión “fóra
do fogar”, achegaron as súas problemáticas como persoas dentro
dunha sociedade que lle negara un lugar, unha opinión ou unha
toma de decisión. Mulleres que tiveron desexos e víronos
cumpridos, mulleres que aínda seguen desexando, mulleres que
reflecten sobre as dificultades para compaxinar mundo laboral,
mundo persoal ou sobre o concepto da maternidade e da responsabilidade da educación dos fillos. Neste ciclo dábaselle voz a unha técnica en electromecánica de vehículos, a unha enfermeira, a unha enxeñeira de montes, á delegada de Pontevedra da Consellaría de Cultura, á xefa de prensa da Dirección Xeral para o Deporte, a unha escritora, a unha arquitecta técnica traballadora nunha construtora, á
fundadora da Asociación Mulleres Rurais en Salceda, a unha axente
de policía local do Porriño, a unha garda civil. Desexo felicitar o
Departamento de Orientación deste centro por esta iniciativa, que
seguro vai ter continuidade e oxalá se copie a idea noutros centros.
Desexo reiterar o meu agradecemento por permitirme participar e
compartir con alumnado e profesorado algunha historia que nunca
antes contara acontecida nas viaxes en Castromil de Compostela á
Coruña e que agora tamén lles pertence. Grazas por facer que o ensino en galego e desde Galiza sexa posíbel.♦

Gisaku, anime
M.B.
Xa está nas carteleiras a
primeira longametraxe
anime realizada no Estado español, Gisaku. Filmax dálle vida a un samurai para loitar contra
o mal, unha misión que o
levará, entre outros destinos, a Compostela ou á
Coruña.
O pasado17 de marzo
estreábase nas carteleiras de todo o Estado a última produción de Filmax, Gisaku, unha película de animación manga que ten como protagonista a Yohei, un samurai, membro da expedición enviada polo Señor de
Sendai-han a España no século XVII. Por un feitizo, Yohei
queda durmido e esperta na
actualidade, nunhas terras totalmente cambiadas. Rodeado
de toda unha galería de perso-

naxes, Yohei terá que completar a misión que hai anos lle
confiaran: protexer a Chave
de Izanagi do mal, unha chave
que pecha a porta de entrada
ao mundo.
A obra, que está dirixida

polo catalán Baltasar Pedrosa, preséntase como a primeira produción anime realizada
no Estado español. As aventuras deste samurai e de Gisaku, un pequeno diaño ao servizo de Gorkan, O Señor das

Tebras, teñen como pano de fondo diferentes
cidades e enclaves de
todo o Estado. A produtora situou a trama en
lugares como a catedral
de Compostela, A Coruña, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao ou
Sevilla.
O motivo que explica a aparición de todos
estes lugares enmárcase
na celebración o pasado ano da Expo 2005 de
Aichi (Xapón). Tras a
convocatoria, o 5 de xuño de 2003, dun concurso público para a realización dunha produción de animación que
presentase o Estado Español
de xeito atractivo para o público xaponés, foi seleccionada a longametraxe Gisaku,
presentada por Castelao Productions.♦

Antón Dobao
‘O audiovisual
debe ter
máis valores
que o mercantil’
M.B.
O pasado martes emitiuse
na TVG A biblioteca da iguana, unha película que fai
parte do proxecto Un mundo
de historias dirixido por vostede. Como está a ser a acollida destas producións?
Coido que boa. Con todo, entendemos que a audiencia non é o importante,
non foi un proxecto formulado con ese obxectivo.
Como xorde o proxecto?
No ano 1999 xurde a idea
na TVG de facer unha serie de
ficción. Na produción audiovisual hai aspectos que se esquecen como a relación do
audiovisual coa literatura, salvo casos illados. Por outra
parte, aínda que haxa guionistas traballando, coido que se
pode facer unha colaboración
interesante entre escritores e
guionistas. Con ese proxecto
tratábase de ensaiar esa opción, dicindo que a TVG debe
dar a súa visión das cousas
ademais de incidir no campo
audiovisual galego cunha proposta diferente. Formulouse
con formato de miniserie
adaptando contos dos clásicos
galegos. Había intención de
darlle continuidade pero chegou un momento en que nos
decatamos que era mellor non
escoller o formato de serie.
Foi aí cando reconvertemos o
proxecto cara os telefilmes.
Primeiro foi Pataghorobí,
baseada na obra de Xosé Cid
Cabido, e agora A biblioteca
da iguana, de Xosé Miranda.
Cales serán as próximas?
Barallamos dúas ou tres
obras e estamos iniciando as
negociacións cos autores. Unha delas tería relación co ano
da memoria que se está a celebrar e, probabelmente, o ano
que vén se siga o mesmo fío.
Que obxectivo pretende
o proxecto?
Algúns veñen dicir que
non é posíbel rodar en galego. O audiovisual que aquí
xeramos non é un produto
mercantil, ten unha dimensión cultural, de identidade,
da que coido que carecen a
maioría dos produtos feitos
en Galiza, moitas veces subvencionados. Quere estabelecer unha relación forte entre o campo audiovisual e o
literario demostrando ao
tempo que é posíbel facer
outro tipo de producións.♦
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Sobre a morte de Lugrís
ERNESTO VÁZQUEZ SOUZA
O 29 de Marzo a miña amiga Elvira Varela, lectora e simpatizante como poucas de A Nosa Terra,
cumprirá 80 anos; para agasallala e agradecerlle a cordialidade
con que sempre nos abriu o seu
arquivo e memoria imos balizar
con este episodio o Ano Lugrís
antes que os correctísimos intelectuais galegos e os pulcros académicos mo fagan “ligth”.
Agora que aquel expropiador da casa familiar de Elvira (e
de moitas outras que estorbaban
na construción especulativa do
paseo marítimo) marcha -cunha
soberana demonstrazón da súa
incultura e estupidez- para onde
os seus pensamentos non parecen tan reaccionarios talvez sexa o momento de narrarmos un
pequeno episodio aclaratorio
sobre a morte de Manuel Lugrís
Freire. Pois, nestes tempos en
que os fanatismos relixiosos rebrotan cunha forma que pensabamos xa esquecida, non está de
máis insistir sobre a crueldade
coa que actuou a Igrexa católica
despois de 1936, cos republicanos e especialmente contra as
súas familias, talvez aproveitando a efeméride algúns decida
pedir perdón en vez de seguir
arroupando ao cacique especulador de turno.
Nesa marabilla de metáforas
e alusións que é o Libro dos amigos, hai un emotivo recordo dos
últimos anos de Manuel Lugrís.
Chamoume sempre a atención
nesta homenaxe o tempo, e xeito, que dedica Otero Pedrayo á
estraña (no sentido do texto e na
biografía do personaxe) devozón
de Lugrís por unha imaxe mariana. O catolicismo de Otero no
fondo resístese asustado ante o
fondo da cuestión.
Despois do 18 de xullo de
1936, a actuación da igrexa católica en Galiza, nomeadamente
nun feudo laico e republicano como era A Coruña foi despidada.
A morte de Lugrís ven enmarcada nunha campaña desta guisa.
O 15 de febreiro de 1940,
tras case un ano de enfermidade
e varios de confinamento na casa(1), falecía Manuel Lugrís Freire, anticlerical, Presidente lexítimo(2) da Academia Galega. A súa
agonía final foi doorosa, mais
por canto suplicaba a amigos como Federico Zamora e Bernardino Varela que non o deixasen
fraquear no intre da morte e o
deixasen morrer como os heróis
do seu amado Pondal.
Hai que entender que Lugrís
non só representaba a dignidade
e a tradición nacionalista, senón a lealdade republicana. As
miñas dúas fotos favoritas de
Lugrís son a do seu sorriso mentres vota o 28 de Xuño de 1936
e unha de febreiro de 1931, en
que aparece sentado ao lado de
Lens Vieira e rodeado pola plana maior do republicanismo coruñés na velada comemorativa
do 11 de febreiro. Velada moi
importante e definidora a dese
ano. (Ambas nas primeiras de
La Voz de Galicia).
Ao longo de todo o século
XIX e comezos do século XX as

vilas e pequenas cidades asistian
a morte dos republicanos históricos cunha certa expectativa morbosa. A competición que se estabelecia entre o clero local, non
tanto por lograr unha conversión
como por capitalizar a publicidade resultante, e a sociedade republicana, deu interesantes episodios (algúns dramáticos) para a
historia do laicismo. A intervención de bispos, curas-estrelas novos, e o papel das familias, ás veces da prensa local producia un
estado de tensión, que se comunicaba a través das sacristías, os
adros, os casinos e os cafés.
No caso de Lugrís, xa que el
non ía claudicar, a pressón centrouse na familia. Na súa dona, nova
aínda (Lugrís enviuvara e casara xa
maior con ela), e nos seus fillos
aínda na casa. Desgraciadamente
para os planos do clero local, Purificación González Varela, irmá do
pintor e poeta coveiro Urbano González Varela, música notábel, emparentada con Andrés Gaos e logo
cos Berea, representaba tamén o
exemplo de muller culta de tradizón liberal-rexionalista-republicana. Profesora de música na Escola
Normal de mestres da Coruña, foi
chantaxeada até extremos de inhumanidade. E, con fillos aínda dependentes dela, tivo que ceder obrigada polo futuro incerto da perda
do seu único sustento. Práctica salvaxe esta que explica aquilo de por
que “as putas da Coruña eran todas
republicanas”, cousa que entre melancólico e amargo repetía anos depois o seu fillo Urbano, diante dunha cunca de ribeiro.
O 14 de febreiro, o viático
percorría maxestosamente a rúa
de Santo André da Coruña, desde
a Igrexa Antiga dos Mareantes,
(a do preito La Iglesia vs. da
Guarda, hoxe para mais burla
Capela castrense), até a casa de
Lugrís, ao comezo da Praza de
Pontevedra. O domingo seguinte
o exhultante sacerdote cominaba
desde o altar aos fieis asistentes
a dar as grazas ao seu deus pola
milagre da salvación “da alma
do vello ateu”. Salvárase un “hereje” e afundiase unha memoria.
Porén a particular coherencia
de Urbano Lugrís deixou unha
pista marcatoria. Quen hoxe vexa a formosa campa que cobre o
sepulcro de Lugrís poderá ver o
escuro obelisco republicano (disfrazado cunha estilizada cruz por
cara) que a identifica.♦
(1) “Lugrís Freire” en O Libro dos
amigos, B. Aires: Eds Galicia, 1953, p.95.
(2) Non se escollerá outro até a antirregulamentar xunta de 1942. Manuel
Casás, o seu sustituto, contrario e detractor do espírito inicial da Real Academia Galega, que sempre combatíu, foi
electo académico de número o 10 de
Febreiro de 1926, e foi o encargado,
tras o golpe de Estado de 1936, de
substituír ao seu último presidente lexítimo, Manuel Lugrís Freire, en 24 de
Decembro dese ano. Confirmado para
o cargo con carácter interino o 16 de
Febreiro de 1940 (Lugrís morrera o 15),
chegando, en sesión extraordinaria –e
un tanto irregular en canto aos académicos presentes e que por regulamento
tiña que ser na Coruña– celebrada en
Santiago a 13 de Xaneiro de 1942, a
ser aclamado presidente da mesma,
cargo que ocuparía ata a súa morte.

Tumba de Lugrís
no cemiterio
de Santo Amaro
na Coruña.

XAN CARBALLA

Migracións
FRANCISCO CARBALLO

C

omeza a preocuparse Vilaboa da súa
mutación poboacional. Nalgúns domicilios
familiares aparecen censados até 50
inmigrantes. Paredes, en Vilaboa, estaba a ter resonancia mediática pola presenza islámica; certos
xornalistas, máis ben das televisións, cubrían espazos periodicamente ao ar do Ramadán. Agora hai
manifestacións de protesta veciñal: as parroquias
de Vilaboa están á expectativa. Que indicio é este?
Galiza é unha esquina verde; é un fisterra aberto a todas as augas e ventos. Sempre chegaron
aquí os ecos dos movementos mundiais de poboación. Na segunda metade do s. XIX, nesa época do
“capitalismo” industrial e do colonialismo
europeo, milleiros de emigrantes deixaron Europa
para poboaren África, América ou Oceanía. Os galegos foron parte desa emigración a ultramar.
Coma un millón de galegos partiron e non retornaron entre 1850 e 1930. Baleirouse o país que non
se transformou. Os emigrantes europeos non enriqueceron os africanos nin os americanos.
Agora, desde 1960 para acó, a descolonización
de África e doutras terras colonizadas, lonxe de mellorar a situación dos cidadáns nativos están a forzalos á emigración a Europa colonizadora. Por razóns
climáticas e polos mecanismos económicos do poder
capitalista, África, gran parte de América Latina e o

un ancho espazo asiático padecen o exterminio rural
e a miseria urbana. Nos dous intres históricos de auxe do capitalismo contemporáneo –segunda metade
dos ss. XIX e XX– o seu froito velenoso foron as
migracións humanas. As dúas veces foi capaz tal capitalismo de desprazar pobos, inmolar milleiros de
vítimas nas aras da industria ou das finanzas. Tal
progreso arrasou o ecúmene. Por máis cantos de serea ao progreso, aí están os seus froitos:
enriquecemento de uns poucos e miseria dos máis.
No podía ser doutra maneira? Podía. Non pode
ser doutra maneira o futuro? Pode. Vai ser doutra
maneira? Non o sei. Á sociedade humana cómprelle arriscarse para conseguir outro mundo posíbel.
Aos poderes políticos debemos esixirlles medidas
de cambio cara á superación da devastación neoliberal. Os colectivos religiosos que proclaman a dimensión espiritual do ser humano ten de escoitar a
voz da ciencia e do amor fraterno. As igrexas
deberían asumir sen contemplacións a ménsaxe do
capítulo V de Mateu: felicidade, paz aos pobres,
afligidos, maltratados, os que buscan a xustiza, para os tales comeza xa outro mundo posíbel.
Quero dicir: estamos nun tempo de aclarar as
posibilidades da humanidade neste planeta. Pode
construír unha sociedade diferente a esta do neoliberalismo ou dos fundamentalistas. Basta con garantir igualdade aos humanos, respecto á natureza,
utilización da técnica para e con toda a
sociedade. Temos unha sociedade enferma que
quere curar por acumulacións de bens; ter porque
non é persoa de man aberta a todos. Nese abismo
amorea lixo, diñeiro, nada.♦
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O Trinque
Queixo con pan
En Friol celebran, o domingo 26 de
marzo, unha festa desas de combinación perfecta: a Feira do Queixo
e do Pan de Ousá. Esta celebración,
que se celebra desde o 1993, medra
ano tras ano, dando a coñecer un

queixo natural e moi apegado á tradición que as artesás de todas as
parroquias deste concello producen
desde hai séculos. O pan da parroquia de Ousá e o complemento idóneo para deixar o corpo a gusto.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

Baiona

Este xoves 23 a portuguesa presenta o espectáculo Todas a mulheres sâo Maria no Clavicémbalo

IVÁN MORILLAS
Nova galería de arte que se
inaugurou a pasada semana
na Avda. de Julián Valverde
64 de Sabarís.

O Barco
Barco

Carmen

■ MÚSICA

A compañía de baile de Antonio
Gades presenta este espectáculo de
ballet, baseado na obra de Mérimée
e con música de Bizet, o sábado 25

CAMPO DE ESTRELAS
Este venres 24 celébrase no
teatro municipal Lauro Olmo un concerto de música
de cámara.

Betanzos

Pereza
Pereza

■ TEATRO

A que está recoñecida como unha
das revelacións musicais do Estado
neste ano presenta en directo o seu
traballo Animales este xoves 23 ás
21:30 h. no Nova Olimpia de VIGO;

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. Este venres 24 ás
21 horas teremos no Picho
Carolo a Carlos Pache.

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 este 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
■ EXPOSICIÓNS

HOMENAXE A FERRÍN

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

E S P E C T Á C U L O S

Mariana Abrunheiro
Abrunheiro

■ EXPOSICIÓNS

O Museo de
Belas Artes
da CORUÑA
acolle
a mostra
Da arte
faraónica
ao faro de
Alexandría.

E

A Casa de Curros Enríquez
acolle unha mostra itinerante na que máis de trinta
artistas galegos recrean a
obra do escritor.

wogger; o venres 24 ás 18 h.
ollaremos Rosa Coeli (2003),
de Josef Daberning e Se a
miña estrela (2001), de Valeska Grisebach; o luns 27 ás
20:30 h. tocaralle o turno a
Mar de cemento humano
(2001), de Michael Palm, e a
Cometeu Wolf Von Amerongen delictos de quebra?
(2004), de Gerhard Friedl; o
martes 28 os traballos Exipto
(1997), de Kathrin Resetarits, Viena estraña e fantasmal (2004) e Pasaxes (1996),
de Lisl Ponger, e Nunca entenderás isto (2003), de Anja
Salomonowitz; o vindeiro
xoves 31 temos os filmes Poesía e verdade (1996-2003), de
Peter Kubelka, 49/95 Milanosdecine (1995), de Kurt
Kren, e Cine espello do mundo (2005), de Gustav
Deutsch. No ciclo adicado a
John Huston temos este venres 24 e sábado 25 ás 20:30 h.
O tesouro da reina madre
(1948); e o vindeiro xoves 30
poderemos ollar Vidas rebeldes (1961). En Cartoon Manía vaise estrear o sábado 25
ás 18 h. a serie Cartoons politicamente incorrectos (19291951), traballos de debuxos
animados vetados por consideralos politicamente incorrectos: gags misóxinos ou baseados en estereotipos políticos, relixiosos ou étnicos, moitas veces ofensivos e decididamente racistas, pero que eran
frecuentes nas pantallas dos
anos trinta e corenta. Máis información en www.cgai.org.

A Coruña

■ EXPOSICIÓNS

■ ACTOS

A nova sede da Fundación
Caixa Galicia estréase este
xoves 23 cunha mostra única sobre o pintor mexicano.

PREMIOS
MONCHO VALCARCE
O sábado 25 terá lugar no
hotel Avenida, durante o
transcurso dunha cea, a entrega dos premios que organiza a Irmandade Moncho
Valcarce, nas categorías
Pola promoción da terra e
Pola defensa da terra. O
acto contará coa actuación
do grupo A Quenlla.

DIEGO RIVERA

VIDA E MORTE
NO ANTIGO EXIPTO

■ CINEMA

O Museo de Belas Artes
acolle, até o 28 maio, a
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

CGAI

GALIZA INDUSTRIAL

O Centro Galego de Artes da
Imaxe presenta este xoves 23
ás 20:30 h, dentro do ciclo Cinema Austríaco, a fita Megacities (1998), de Michael Gla-

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 Throckmorton 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 peza musical
orixinais producidas para a

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
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

ás 20:30 h. no teatro Rosalía de
Castro da CORUÑA; o domingo 26
no Jofre do FERROL; e o mércores
29 no C.C. Caixanova de VIGO.♦

e 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.♦

bon estado da comedia feita
por mulleres no noso país.
Organizado e producido pola asociación Lilith e o colectivo Pistacatro, co patrocinio da Consellaría de
Cultura, comezou o seu percorrido a canda o Autobús
Violeta e remata este sábado 25 no teatro Principal

Fundación Luís Seoane por
Bárbara Monteagudo e
Óscar Górriz, respectivamente; ademais dunha exposición na que se amosan
máis de trinta pezas realizadas por L. Seoane que conteñen esta iconografía. A duración da peza coreográfica é
de 45 min., admitindo 70
persoas por representación
(todos os venres ás 10 e 21
h. até o 7 de abril), previa reserva de praza.

PIXELS E CORAZÓNS

de LUGO; o venres 24 ás 23 h. poderemos escoitala no Liceum do
PORRIÑO.♦

Fene

Xavier
Alcalá
falará sobre
O renacer
da música
galega
o martes 28
en FENE.

■ ACTOS

crueldade e os problemas de
conservación da natureza,
pódense ollar no Aquarium
Finisterrae, até o 25 de xuño.
■ MÚSICA

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

SOBERANA,
É COUSA DE MULLERES

Espectáculo en formato de
cabaret que quere amosar o

A NOSA MEMORIA
(1936-1978)
Na Casa da Cultura desenvólvense durante 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,
nunha visión galega, as catro
décadas de ditadura franquista, analizándoas nas súas diferentes etapas e aspectos. Este
xoves 23 poderemos ollar o
filme Canciones para después de una guerra (1971),
de Martín Patino, na que se
fai memoria da posguerra e
do Franquismo seguindo a
música popular da época, aos
seus intérpretes e a sociedade

Carteleira
Carteleira
VOLVER. Raimunda e
Sole son irmás manchegas.
A nai delas aparécese en forma
de pantasma moi real. Ao tempo,
Raimunda debe ocultar o cadáver
do seu home, asasinado pola propia filla. O novo de Pedro Almodóvar, máis cómico e feminino
que as súas últimas películas.

☞

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 PANTERA 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 Pantera 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.

TRISTÁN E ISOLDA. Tristán naufraga e
namórase da súa rescatadora,
Isolda, princesa de Irlanda.
Máis tarde, o namorado deberá
entregarlle á moza como esposa ao seu rei Mark. O primeiro
amor imposíbel pensado para
adolescentes de hoxe.

☞

CARGO. Filme de intriga psicolóxica a bordo
dun barco cargueiro. Chris (Daniel Brühl) é un polisón que é
descuberto polo capitán. Parece
que poderá seguir viaxando se
traballa no buque mais hai un
segredo na adega que non debe
saír á luz. Producido pola galega
Vaca Films. Con Luís Tosar.

☞

☞

☞

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 re-

presenta, 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).

☞

☞

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.

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.

☞

☞

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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■ EXPOSICIÓNS

TEATRO
TEATRO

ANTONIO MURADO
Mostra a súa pintura na galería Marisa Marimón até o 15
de abril. Tamén se pode visitar en www.art-es.com/marisamarimon.

Santar t
O Multiúsos da Xunqueira de REDONDELA acolle este sábado 25 a
representación da peza As que matan o sono, realizada a partir de
Macbeth de Shakespeare; o domingo 26 poderemos ollala na Casa da Cultura do Esteiro en VILANOVA DE AROUSA.♦

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

Lagar ta Lagar ta
Representa a obra Carambola (Cóncavo convexo), de José Luís Prieto,
baixo a dirección de Lino Braxe, este venres 24 no Centro Cultural e Xuvenil de MUROS; o sábado 25 ollarémola no auditorio Gabriel García
Márquez de OLEIROS.♦

Podemos visitar esta retrospectiva de pezas pertencentes ás coleccións do Museo Nacional de Artes Decorativas no C.S. Caixanova.
Antonio
Murado
expón nas
galerías
Marisa
Marimón de
OURENSE e
na Trinta de
SANTIAGO.

■ MÚSICA

Hamlet

ANNIE HALL

RTA presenta, este venres 23 no Edificio Multiúsos de MONFORTE, o clásico universal de Shakespeare, nunha adaptación realizada por Manuel
Rivas e Lino Braxe, na que participan, entre outros recoñecidos actores,
Luís Tosar, Manuel Manquiña, Víctor Mosqueira, ou José Luís López Saxa. O venres 24 estará no Jofre do FERROL; e o sábado 25 no teatro Pastor Díaz de VIVEIRO.♦

A banda local de pop presenta nova formación e traballo
discográfico este sábado 25
ás 21 h. no Rock Club.

Ponteareas
Ponteareas
■ TEATRO

do tempo; o martes 28, Xavier Alcalá falará sobre O renacer da música galega.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

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

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

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

Foz

■ MÚSICA

NOVE DOUS

JOHN O´GALLAGHER
O saxofonista norteamericano vai dar un concerto
este venres 24 no Clavicémbalo; o sábado 25 teremos o flamenco do Nono
García Trío; o vindeiro
xoves 30 tocaralle o turno
ao arxentino Lisandro
Aristimuño, máximo expoñente da nova onda do
pop folk eléctrico.

Narón
■ TEATRO

CAFÉ
A compañía Cuarta Pared
subirá ás táboa cone esta
obra este venres 24 no Auditorio Municipal.

Oleiros
Oleiros

■ TEATRO

■ ACTOS

SARABELA
Este sábado 25 teremos na
Casa da Cultura a adaptación do conto clásico A gata con botas, pola compañía Sarabela.

Gondomar
■ TEATRO

TALÍA
O sábado 25 esta compañía
representa no Auditorio Municipal Lois Tobío Esperando a Godot. O domingo 26
poderemos ollar no mesmo
lugar Tic Tac. Sons dunha
nave da compañía Buratini.

SABELA FIGUEIRA
A historiadora presenta este venres 24 no auditorio
d’A Fábrica o libro A Fábrica de Perillo 19052005, no que fai un percorrido polo emblemático
edificio desde a súa construción até a actualidade,
centrándose nos seus distintos usos. O acto comezará ás 20:30 h. e nel vaise
proxectar un audiovisual
realizado pola produtora
local Mister Misto Films, e
actuará Nelson Quinteiro.

Ourense
Ourense

Lugo

■ DANZA

■ EXPOSICIÓNS

NOVA GALEGA

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

Poderemos gozar da peza O
porqué das cousas o vindeiro
sábado 25 no auditorio municipal Severiano Soutullo.

Pontevedra
■ ACTOS

TÍMPANOS ROMÁNICOS
Ciclo de conferencias que o
Museo de Pontevedra organiza no Salón de Actos do edificio Fernández López ás
19:30 h. co gallo da compra
do tímpano historiado pertencente á igrexa románica de
San Xoán de Palmou (Lalín)
que se atopaba en Milán e
que enriquece a súa colección. Comezou o luns 20 coa
charla de Jorge Rodrigues
(asesor do Serviço de Belas
Artes da Fundação C. Gulbenkian) sobre O tímpano
historiado no románico portugués; continuou oo martes
21 coa de Isidro G. Bango
Torviso (catedrático da U.A.
de Madrid sobre O tímpano
historiado no románico español; o mércores 22, Rocío
Sánchez Ameixeiras (profesora da U. de Santiago) falou
sobre O tímpano historiado
no románico galego; este
xoves 23 Joaquín Yarza
Luaces (catedrático da U.A.
de Barcelona) falará sobre Os
tímpanos da catedral románica de Santiago de Compostela; e o venres 24, Xosé
Carlos Valle Pérez (director
do Museo de Pontevedra) faráo sobre O tímpano de Palmou e os chamados tímpanos de Sansón co león no
románico galego.

Ribadavia

■ MÚSICA

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

RAMÓN CARDO
Vai dar un concerto, xunto
co SPJ-Group, dentro do
ciclo Jazz no Principal, este
sábado 25 ás 21:30 h. Co saxo tenor estará Ramón
Cardo, na trompeta, Xavier
Pereiro; á guitarra, Telmo
Fernández; no piano Alberto Vilas; no contrabaixo,
Xosé Santomé; e na batería,
Iago Fernández.

CICLO TRAD
O Conservatorio de Música
Tradicional e Folque de
Lalín organiza unha nova
edición deste ciclo de concertos, que achega ao teatro
Principal os sons máis innovadores dentro da música
popular. Así este venres 24
ás 21 h. poderemos escoitar
a Ruso Negro que, cunha
guitarra, un baixo e un acordeón e unha linguaxe cómica universal, fan un percorrido pola música da Galiza
e outros países. O vindeiro
venres 31 teremos a Danças
Ocultas, cuarteto formado
por Artur Fernandes, Filipe
Cal, Filipe Ricardo e Francisco Miguel que comparten
o interese polo acordeón
diatónico ou concertina en
Portugal.
■ TEATRO

DOMINGOS
NO PRINCIPAL

ESCULTURA
NA COLECCIÓN
CAIXA GALICIA

A exitosa programación para o público familiar promovida polo Concello e Teatro Akatro continúa coa
VII edición, e presenta o
domingo 26 ás 18:30 o espectáculo de luz negra A
oskuras, da compañía Caleidoscopio.

A sede desta fundación, o
Café Moderno, expón por

O Porriño

■ EXPOSICIÓNS

O Padroado do Teatro
Principal acolle este sábado 25 a representación do
espectáculo Engado, ilusionistas de a pé.

primeira vez e até o 4 de
xuño, unha mostra monográfica sobre a escultura
nos fondos da Colección
Caixa Galicia.

■ ACTOS

Concentración de Ultralixeiros
Ultralixeiros en Baños de Molgas
Este domingo 26 celébrase a I
Concentración de Ultralixeiros
Hotel Monumento Castelo de
Maceda, co obxectivo de dar a
coñecer esta práctica deportiva e
fomentar o uso do Aeródromo de
Baños de Molgas polos afeccionados de Pontevedra e Ourense
(desde o peche da pista da Lanzada os afeccionados van ao Aeródromo de Vila Nova de Cerveira,
onde se creou o Clube de Ultralixeiros Cerval). As aeronaves concentraranse ao redor das 12 h. no
Aeródromo de Baños de Molgas,
onde estarán expostas e os seus

pilotos fornecerán información.
Ao longo da mañá e primeiras horas da tarde evolucionarán polos
ceos do Val do Medo e a Serra de
San Mamede. Está asegurada a
presenza de trece aeronaves ULM
e unha avioneta (ademáis de dúas
avionetas que aterrarán no Aeródromo de Xinzo da Limia debido
ás súas dimensións). Ás 14 h. celebrarase un xantar de confraternidade no Restaurante do Castelo
de Maceda no que se nomeará
Socio de Honra dos clubes de ultralixeiros Meteoro e Cerval o alcalde de Baños de Molgas, Ela-

dio Mangana. Ás 16 o Instructor de Voo Pablo de Santiago
Díaz falará sobre Iniciación ao
voo en ultralixeiros e o título de
piloto ULM. Un vehículo trasladará, gratuitamente, ao longo da
mañá e primeiras horas da tarde
os afeccionados entre o Castelo
de MACEDA e o Aeródromo de
BAÑOS DE MOLGAS. Esta concentración de Ultralixeiros está
organizada polos clubes de ultralixeiros Cerval, Meteoro e
Atómico, o Concello de Baños
de Molgas e o Hotel Monumento Castelo de Maceda.♦

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

NO PATIO TRASEIRO
O ciclo de cinema europeo
independente presenta este
xoves 23 ás 21 h. no auditorio do C.C. Municipal Berlín está na Alemaña, de
Hannes Stöhr.

■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ ORTIZ ECHAGÜE

Santiago
■ ACTOS

SEMANA
DA CULTURA KURDA
Celébrase no teatro Principal, froito da colaboración
do Concello da cidade co
Concello de Diyarbakir. Do
luns 27 ao mércores 29, de
20 a 22 h. poderemos ollar
interesantes traballos de cinema
kurdo; o xoves 30 celébrase,
na galería
Sar-

gadelos, a conferencia A realidade kurda hoxe, coa participación do escritor e xornalista Manuel Martorell e o
líder do DTP Aysel Tugluk;
e o venres 31 ás 21 h, de volta no teatro Principal, teremos o concerto de Nilüfer
Akbal.

OS ENCONTROS DO CLUB
Dentro deste ciclo organizado polo Club Internacional
de Prensa vaise celebrar,
xoves 23 ás 20:30 h. na Aula Social de Caixa Galicia,
o foro no que participa Xosé
Blanco, Secretario de Organización do PSOE.
■ CINEMA

CINECLUBE COMPOSTELA
O martes 28 ás 22:30 h.
proxéctase no
centro social O

No
Museo de
PONTEVEDRA
celébrase
un ciclo de
conferencias
sobre os
tímpanos
románicos
co gallo da
recuperación
do de
San Xoán
de Palmou.

Bienal da Caricatura de Ourense
Ourense
Organizada pola Casa da Xuventude, o Centro Cultural da Deputación,
a Concellaría de Cultura e Festas e o
Festival de Cine, a VIII edición chega até o 2 de abril. No Museo Municicipal (pecha os luns, domingos 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, maiomente 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, irreve-

rente 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 debuxante 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, este
venres 24 ás 20 h. na libraría Torga,
a presentación do libro RIP, humor
negro a cargo de Xavier Maciá e
Ermengol; ou a Festa da Caricatura que se celebra o sábado 25 (de 19
a 21 h) e o domingo 26 (de 12:30 a
14) no Centro Cultural da Deputación, coa participación de artistas
galegos e portugueses como Zé
Oliveira, António Ferreira, Paulo
Santos, Onofre Varela, Gogue,
Kiko da Silva, Leandro, ABraldes, Pinto e Nacho Hostas, Antonio Sabín, Estévez, Sex, Bofill e
Omar, ademais de todos os caricaturistas noveis que o desexen que,
traballando de cara ao público, farán caricaturas dos asistentes.♦

Nº 1.216 ● Ano XXIX ●
Do 23 ao 29 de marzo do 2006

Pichel (Santa Clara 21, baixo) a película soviética A
caída da dinastía dos Romanov (1927), de Esfir
Shub, en versión orixinal
con subtítulos en galego.
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO MURADO
Mostra a súa pintura na galería Trinta até o 15 de
abril. Tamén se pode visitar
en www.trinta.net.

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

DIÁLOGO
DENDE O INVISIBLE
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, até este
venres 24 de marzo.

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.

Convocatorias
HISTORIA MEDIEVAL DE GALIZA 06
Ao premio, que convoca a editorial Toxosoutos e a Fundación Comarcal Noia,
de investigación histórica, cultural, artística, económica, etnográfica, etc... sobre
o medievo na Galiza poderán concorrer
todos os autores, de calquera nacionalidade, que presenten os seus traballos, inéditos, en lingua galega ou portuguesa. A extensión deberá ser dun mínimo de 150 folios a duplo espazo e enviarase, 5 copias
ademais do orixinal, antes do 30 de setembro á Editorial Toxoutos, Cruceiro do
Rego, 15217 NOIA (A Coruña). Con cada
orixinal, que deberá presentarse baixo lema, xuntarase, en sobre pecho, o nome
completo, enderezo e teléfono do autor,
así como o título da obra. Valoraranse o
rigor, a innovación metodolóxica e o interese para a sociedade. O gañador recibirá un premio de 3.000 euros e o finalista 1.200, e a publicación dos traballos por
Toxosoutos na colección Trivium. Máis
información en www.toxosoutos.com.

CENTO POR CENTO ALGODÓN
AA.C. Arela do Porriño convoca o I Concurso Galego de Deseño de Camisetas,
iniciativa pioneira que trata de recoñecer a
cantidade e calidade dos traballos que se
están a facer na Galiza no eido do deseño,
tendo como soporte as camisetas, admitíndose todo tipo de deseños, estampados,
bordados, customizados, etc... Pode participar no concurso calquera persoa, que
presente unha ou dúas camisolas cun deseño orixinal, con total liberdade de técnica, material e tema, empregando prendas
comerciais en tea, de calquera tipo e talla.
Se o deseño inclúe textos, estarán escritos
en lingua galega. A data límite de entrega
será o 31 de maio, e farase no C.C. do Porriño; ou enviándoa por correo á A.C.
Arela, apartado 232 do PORRIÑO. O tra-

ballo gañador recibirá un premio de 600
euros. As camisolas recibidas exporanse
nas rúas da vila, e no blog do concurso,
www.cenporcen.blogspot.com, onde tamén se poden consultar as bases completas do concurso.

A ACCIÓN A DEBATE
Curso teórico do CGAG en SANTIAGO o
mércores 29 e xoves 30 para reflexionar
sobre a multidisciplinar arte de acción
aproveitando a mostra do suízo Roman
Signer. Indagarase nos presupostos formais e conceptuais que poden confluir
neste tipo de arte, da súa relación coas
insticións e do seu futuro. Estamos diante dunha expresión alternativa que pode
ceibarse das obrigas do mercado? A resposta a esta e outras preguntas agárdan
atopalas nas achegas de Margarita Aizpuru, licenciada en Dereito e Xeografía e
Historia pola U. de Sevilla ademais de
comisaria de arte contemporánea; Nieves
Correa, performancista desde 1987, impartiu cursos, obradoiros e conferencias e
participou en distintos proxectos internacionais; Marta Pol Rigau, licenciada en
Historia da Arte pola U. A. de Barcelona
é crítica e comisaria; Jaime Vallaure defínese como artista multidisciplinar, accionista ocasional e comisario excepcional;
e Carlos Tejo (director do ciclo) que é licenciado en Belas Artes pola U. Politécnica de Valencia, profesor da U. de Vigo
e especializado en fotografía cubana contemporánea e práctica artística latinoamericana actual. As solicitudes para participar no curso pódense presentar até o
martes 28 por fax, correo electrónico ou
na recepción do CGAC, sendo o importe
da matrícula de 10 euros (6 para socios da
Asociación Amigos do CGAC). Máis información no telf. 981 546 632-02 ou en
cgac.actividades@xunta.es

O Museo do Pobo Galego
presenta o traballo deste fotógrafo.

III TEATROFILIA

tres dimesnións e o tempo
dando orixe a fenómenos
efémeros rexistrados en
formato Super 8 e, posteriormente, en vídeo e en fotografía, no que a auga, o ar
e o lume xogan un papel
fundamental.

■ TEATRO

Organizado pola A.C.
Papaventos comezou o pasado venres 17 na Casa da
Terceira Idade do Burgo,
pero aínda chega ao 8 de
abril. Este venres 24 ás
21:15 Repámpanos Teatro (Santiago) representa
Como sembrar en invierno; o sábado 25 á mesma
hora será Atlántida Teatro
(Matamá-Vigo) quen represente O polbo morto; o domingo 26 ás 19:45 Ditea
(Santiago) chega con Melocotóns en xarope.

FACTORÍA

Vigo

■ MÚSICA

MACA

ISABEL MUÑOZ

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

Organizado polo Concello de OUTES,
poderán participar nel as persoas interesadas, de calquer nacionalidade, que presenten os orixinais, inéditos, escritos en
galego, establecéndose as categorías e
premios seguintes: A) crianzas de 6 a 10
anos cun 1º premio dotado de 90,15 euros en libros e publicación, accésit dotado coa publicación da obra; B) crianzas
de 11 a 14 anos cun 1º premio dotado de
120 euros en libros e publicación, accésit
dotado coa publicación da obra; C) mocidade de 15 a 17 anos cun 1º premio dotado de 150,25 euros en libros e publicación, accésit dotado coa publicación da
obra; D) maiores de 18 anos cun 1º pre-

■ TEATRO

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.

RUI CHAFES

X CERTAME DE POESÍA
FRANCISCO AÑÓN

Vedra

IGNACIO GOITIA

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.

O Concello do Grobe, xunto con Sotelo
Blanco Edicións, promoven este premio
de novela curta para honrar a memoria
da súa figura, así como fomentar a promoción da literatura galega. Poderá participar calquera persoa, sen distinción de
idade ou nacionalidade, que presente os
seus textos en lingua galega, conforme á
normativa vixente. Os traballos, que deberán ser orixinais e inéditos, terán unha
extensión mínima de 60 páxinas e máxima de 120, tamaño DIN A4, de mil oitocentas matrices cada páxina aproximadamente. Do texto enviaranse 5 copias
baixo lema, antes do 15 de agosto, a XVI
Premio Manuel Lueiro Rey, Concello do
Grobe, Praza do Corgo s/n, 36980 O
Grobe (Pontevedra), coas que se axuntará un sobre pecho no que figuren, fóra, o
lema e título e que conteña o nome completo, enderezo e teléfono do autor, así
como o título do libro. Máis información
en certamelueiro@culturaogrove.com.

sala Yago do espectáculo A
pedra que arde.

PETER SCHNEIDER

Isabel
Muñoz
mostra as
súas
fotografías
no Auditorio
de Galicia
de
SANTIAGO.

XIV CERTAME MANUEL
LUEIRO REY

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, este
sábado 25 na sala Capitol,
ás 21:30 h.

Esta compañía presenta Os
homes só contan até tres na
sala Nasa desde este xoves 23
ao sábado 25, e desde o mércores 29 ao venres 31 ás 22 h.
Podemos ollar Locos de
contento, de Jacobo Langsner, este sábado 25 e domingo 26 na sala Yago. Consulta
de horarios e máis información en www.salayago.com

TÍTERES CACHIRULO
O domingo 26 ás 12:30 h.
os máis cativos gozarán na

■ ACTOS

A COVA DOS RATOS
No centro social autoxestionado (Romil 3, baixo) haberá
este xoves 23 ás 20:30 h. unha palestra sobre A luita pola
terra en Bolivia, na que participa un membro do Movemento dos Traballadores sen
Terra boliviano; o venres 24,
Gemma Ubasart, da Assamblea per la comunicació social de Catalunya, falaranos
dos Medios de comunicación alternativos, para unha

mio dotado de 901,52 euros en libros e
publicación, accésit dotado coa publicación da obra. Para as categorías C e D a
extensión mínima será de 150 versos. Os
orixinais presentaranse en sobre pecho
(orixinal e 5 copias) coa lenda “X Certame Francisco Añón de Poesía” no que tamén debe incluir outro sobre no que, no
exterior, indique a categoría e lema ou
seudónimo do autor e, dentro, os dados
persoais identificativos, na Casa da Cultura (Avda, de San Campio, 15230, Outes - A Coruña), rematando o prazo de
admisión o martes 4 de abril deste ano. O
fallo do xurado darase a coñecer o 17 de
maio no transcurso dun acto no que, ademais, se presentará o libro IX Certama
Francisco Añón de Poesía.

PREMIO MANUEL GARCÍA
BARROS DE CREACIÓN
Convocado polo Concello da ESTRADA,
sensíbel co proceso cultural de Galiza, e
para testemuñar a admiración e respecto
a Manuel García Barros, poderán
concorrer as persoas interesadas de calquera nacionalidade que presenten os
orixinais escritos, na normativa oficial
vixente en lingua galega. Os textos deberán ser inéditos e totalmente orixinais,
debendo ser presentados por sextuplicado en papel tamaño folio ou holandesa,
mecanografados a dobre espazo antes do
24 de marzo de 2006 na Casa do Concello, Praza da Constitución 1, 36680 A Estrada (Pontevedra), baixo lema, adxuntándose, en sobre pechado, o nome completo, enderezo e teléfono do autor, así
como o título da novela. A dotación é de
9.015 euros nun único premio. A plica
gañadora darase a coñecer no curso dun
acto público en data e lugar que se anunciará previamente, aínda que pode ser
declarado deserto.♦

sociedade civil organizada;
o sábado 25 celébrase unha
asemblea aberta baixo o título Resistencias e autoorganización contra a precariedade: Ferramentas de loita e
proceso Mayday? Máis información e actividades en
www.sindominio.net/caleidoskopio.

CASA DO LIBRO
Dentro da programación desta libraría temos, este xoves
23, a conferencia Gabón:
viaje al corazón de las tinieblas, do escritor Álvaro Otero, dentro do ciclo sobre literatura e viaxes O gran libro
do mundo. O vindeiro mércores 29 preséntase un novo
número da revista Enclave
coa participación do seu director, Pedro Gómez Valadés; a profesora da UVI, Iolanda Galanes; o director da
editorial Galaxia, Víctor
Freixanes; e o concelleiro
Miguel Barros. Todos os actos darán comezo ás 20 h.
■ CINEMA

TAN CERCA,
TAN LONXE... ÁFRICA
A Fundación Juan Soñador e
Jóvenes del Tercer Mundo
pretenden achegarnos a realidade africana e das súas xentes a través de diversos estilos
cinematográficos. O mércores 29 ás 21 h. no cine Salesianos e con entrada de balde

podemos ollar a fita francoisraelí Vaite e vive (2005), de
Radu Milhaileanu.

ADOLFO ARISTARÁIN
O ciclo organizado pola
Fundación Caixa Galicia
presenta na súa sede este xoves 23 ás 20 h. e con entrada
libre até completar aforo a
fita Lugares Comúns.
■ EXPOSICIÓNS

ÁLVARO DE LA VEGA
Na sala 1 do C.S. Caixanova podemos ollar, até o 16
de abril, esta interesante
mostra que repasa o traballo recente do escultor lu-

D.O.G.

Teatro
eatro

CONSELLARÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E
XUSTIZA

O teatro Principal de SANTIAGO continúa coa XII edición do FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO no que poderemos ollar, este xoves 23, á
Real Escuela Superior de Arte Dramatico de Madrid, con Arlequino, pulido por el amor, de Marivaux;
o venres 24 temos ao Departamento de Artes 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.♦

A consellaría poderá conceder axudas económicas, por razón de interese social ou
humanitario, até un límite de 98.281 euros.
Poderán solicitar estas axudas as persoas
físicas e xurídicas que cumpran os requisitos estabelecidos nesta orde, antes do 1 de
outubro de 2006. Toda a información referida a estas axudas está recollida no DOG
de 15 de marzo de 2006.♦

CONSELLARÍA DE INNOVACIÓN E
INDUSTRIA
Convócanse subvencións para a mellora
dos servizos sanitarios e as cociñas de establecementos de cafetarías, cafés, bares e
restaurantes. Será requisito imprescindíbel
para acceder á subvención que os establecementos para os que se solicita estean inscritos no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia. A orde
completa pode consultarse no DOG de 15
de marzo de 2006.♦

CONSELLARÍA DO MEDIO RURAL
Estabelécense axudas para a prevención e
defensa dos incendios forestais en montes en
man común. A superficie mínima do monte
ou montes veciñais será de cincocentas hectáreas. No caso de agrupacións de montes,
estes deben ser estremeiros ou pertencer ao
mesmo distrito forestal e á mesma provincia.
Poderán ser beneficiarios os montes veciñais
en man común así como as súas agrupacións
e mancomunidades. Toda a información no
DOG de 15 de marzo de 2006.♦

A outra cara
de África
é unha
mostra que
podemos
coñecer
no Verbum
Casa das
Palabras
de VIGO.

■ 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.
■ Traspásase, por enfermidade local comercial a pleno rendimento.
Bazar, venda de caramelos e bombóns e libraría no centro de Pontevedra. Telf. 886 208 703.
■ Verduras ecolóxicas, da horta á túa
casa. Servizo semanal a domicilio na
Coruña e arredores. Telf. 981 195 306.
■ 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.

A cantante
mexicana
Lila Downs
vai estar o
xoves 30 en
VIGO.

■ Véndese moto Yamaha Virago
535 cc. en Vigo. Telf. 647 838 080.

cense, con numerosas obras
inéditas.

A OUTRA
CARA DE ÁFRICA
O Verbum-Casa das Palabras acolle esta mostra.

NÓMADES
A sede da Fundación Caixa
Galicia reúne, até o 16 de
abril, o traballo realizado
durante os dous últimos
anos polo fotógrafo Manuel
Valcárcel, sobre a forma de
vida e costumes dos pobos
nómades dos 5 continentes.

cultade de Belas Artes de
Pontevedra, expón O primeiro baño do ano na Casa
da Xuventude.

IMPRESIONISMO
A sede da Fundación Barrié
acolle a mostra Obras mestras
do museo Wallraf-RichartzFundación 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.

■ 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
■ Alúgase apartamento en Lira

URBANITAS
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.

A Rede

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

A Rede

O MOMENTO
SUSPENDIDO

O MANDO MANDA
www.interaccion.es/omandomanda/
Páxina electrónica dun xogo en liña que
gañou na categoría de Mellor Produción
Interactiva dos premios Mestre Mateu do
audiovisual galego que se fallaron o domingo 19 de marzo na Coruña.♦

FERNANDO CASÁS

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

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 este domingo 26 de marzo

RU
Este grupo, vinculado á Fa-

BOY ELLIOTT
Estará este venres 24 ás
22:30 h. no pub Mele (Afonso XIII) con entrada de balde.

SORKUN
Despois das xiras internacionais con Fermín Muguruza, chega Duna, o esperado segundo traballo en soli-

A Reconquista en Vigo
Un ano máis a cidade retrocede ao 28
de marzo de 1809, mais, desta volta,
con actividades culturais. O Instituto
Camoes acolle unha Mostra de Traxes e Fotografías; neste mesmo lugar, o venres 24 ás 20 h, preséntase o
libro Historia do traxe tradicional
galego, de Clodio González Pérez.
O sábado 25 ás 16:30 h. farase un
percorrido polo recinto amurallado
da cidade, con animación de grupos
de música tradicional; ás 18 h. na
Praza da Constitución, inauguararase
a Festa e o Mercado; ás 19 h. os
máis cativos poderán disfrutar dos títeres de Arrefíos de Valadares; a par-

tir das 20:30 h. concerto coas Cantadeiras do Berbés, Xans, e Xochilmica. O domingo 26 desde as 10 h.
teremos o mercado popular de oficios e artesáns, con obradoiros para
crianzas durante toda a mañá; ás 12
h. animación de rúa pola compañía
Viravolta; ás 17:30 h. dará comezo
a Representación da Reconquista;
ás 20 h. na Praza da Constitución
contaremos coas danzas tradicionais portuguesas participativas a
cargo de Marta Coutinho e o músico Pedro Pascual, para rematar a
festa ás 21 h. coa actuación da agrupación O Fiadeiro.♦

tario dunha das voces femininas máis destacadas de
Euskal Herria, o sábado 25
ás 00:30 h. na Iguana Club.

(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.

■ 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.♦

LA FRONTERA

LILA DOWNS

O veterana banda de rock
celebra os seus 20 anos
cun concerto este venres
24 ás 22:30 h. na sala A!
Entrada anticipada á venda
por 10 euros ou por 12 na
billeteira.

A artista mexicana, premiada
no 2005 co Grammy Latino
ao mellor traballo folclórico
por Una sangre, presenta o
xoves 30 no C.C. Caixanova
os temas do seu novo disco
Canciones de Cantina.

A FÁBRICA
DE CHOCOLATE

■ TEATRO

Acolle este xoves 23 a 1
Festa Sinnamon Records
con agasallos e sorpresas e
os DJ s residentes Kike,
Kari e Lagartija. O venres 24 toca a banda local
Cogito e haberá musica
ska ao cargo do DJ Xandre; o sábado 25 a música
póñena os Cornelius de
Vilagarcía.

Nº 1.216 ● Ano XXIX ●
Do 23 ao 29 de marzo do 2006

Anuncios de balde
■ Alúgase en Viveiro unha casiña
durante Semana Santa con amplo
espazo natural. Moi económica. Telf.
652 119 553.

no Auditorio Municipal O2
Pegadas sen identificar
dunha traxedia grega.

Vilalba

Boy Elliott
toca este
venres 24
no pub Mele
de VIGO.

■ TEATRO

BAR

O REI DE MARES
The Pinga Teatro ofrece
dúas actuacións este sábado
25 no Auditorio Municipal.

A compañía San & San actúa
este sábado 25 no auditorio
Carmen Estévez Eguiagaray.

Barcelona
Barcelona

Vilagarcía
ilagarcía

■ ACTOS

■ TEATRO

Este sábado 25 ás 19,30
Ceferino Díaz falará sobre
Os novos estatutos de Galiza e Catalunya.♦

SANTART
Este venres 24 represéntase

CENTRO GALEGO

A ponte
Manuel Lugrís Freire
Ilustracións de Anxo Fariña

Drama en dous actos
Representado por primeira vez no Teatro
Principal da Coruña o 18 de xullo de 1903.

A NOSA TERRA

O

s EE UU tentaron, até
o último minuto, que
a selección cubana de
beisbol non participase no
mundial. Cuba ten un bo palmarés, pero en competicións
non profesionais. O boicot de

Washington foi rexeitado e,
contra todo prognóstico, Cuba chegou á final que perdeu
fronte ao Xapón. Pero o máis
salientábel de todo isto é que
os deportistas cubanos siguen, na súa maioría, fieis á

illa, facendo caso omiso á
tentación permanente de fichaxes
multimillonarias.
Ademais, Cuba engaiolou o
público. “Xogan mellor e por
soldos míseros”, recoñeceu a
prensa norteamericana.♦
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Xudas Diz
‘Meu pai chámase así e o meu fillo tamén se chamará coma min’
H. VIXANDE
Ten un nome maldito e el prefire a fórmula castelán de Judas porque lle soa máis contundente. Ademais, é un director de cine que está a rematar
a súa primeira película, unha
obra filmada en vídeo de alta
definición que se presentará no
Festival de Cans do Porriño.

IAGO LÓPEZ / AGN

E de que vai a película?
É como a Cincenta pero ao
revés porque a boa é a bruxa. Por
outra parte é unha historia de
mozos galegos: Chico coñece
chica, chica ten noivo e aí empezan os problemas.
Só queda distribuíla.
Primeiro rematala. Hai que
darlle o último fervor. Imos presentala en Cans.
Cans de Porriño ou Cannes
de Francia?
Non, Cans de Porriño. Dáme
máis medo Cans de Porriño que
Cannes de Francia porque a película tamén fala de drogas e a
xente di que é moi falcatrueira.
Fixo máis películas, curtametraxes tal vez?
Son licenciado en Historia da
Arte e, como non quería ser profesor, estudei a FP de imaxe e
son, por iso fixen curtametraxes

na Escola, pero non me gustan,
gústanme as longametraxes.
Como conseguiu facer esta
longametraxe?
Fixemos unha cooperativa os
actores e técnicos. Ninguén cobra pero repartiremos os beneficios. Chámase Barroco Films.
Ten máis proxectos?
Ultimamos algúns, pola subvencións. O ano pasado non nos
deron subvención e si a levaron
persoas que non executaron o
seu proxecto. Ademais, somos a
primeira longametraxe con equipo 99% galego. Todos menos un,
porque temos un axudante de dirección do Perú.
Ser cineasta en Galiza é difícil.
Parece que está a haber
cambios. Agora Manolo González, que foi director da Escola,
está de director de Comunicación. Era unha persoa moi aber-

ta, pero non sei que liña tomarán.
Volvamos ao seu nome, esperta moita confianza nos demais? Non temen que os traizoe?
Penso que a miña cara esperta confianza, aínda que á xente
ao principio cústalle traballo
chamarme polo nome. Os amigos están acostumados.
Hai que reivindicar a figura de Xudas, ás veces trinta
son moitas moedas.
Claro. O único que non me
gusta do meu nome é a relación
coa relixión. Un pouco de ateísmo non nos viña mal.
De todos xeitos, seica un
pódese cambiar ese tipo de nomes sen problema.
Cambiar de nome? De ningún modo, meu pai chámase así
e ao meu fillo pode que tamén o
chame Xudas.♦

O siñor Afranio
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

Ou como me rispei das gadoupas da morte

Memorias dun fuxido

MANUEL CIDRÁS

C

info@anosaterra.com

Bonito nome, que vén de Xudas Iscariote ou de san Xudas
Tadeo?
Polo día de Tadeo, pola noite
de Iscariote, aínda que prefiro
máis o de Iscariote. Xudas Tadeo
é o patrón dos imposíbeis e iso
non me vai. De todas formas, é o
nome do meu pai.
Non hai como a tradición,
non haberá un Barrabás e un
Hedores na familia?
Nada diso. Hai un Xob e un Lot.
No meu cao, son Xaquín Xudas.
Con ese nome, só lle queda
a posibilidade de ser artista.
Sempre me tiveron polo artista da familia, aínda que a min
iso de artista... sóame mal.
Fixo algunha película?
Estou a rematar unha: “Por
mi y por todos mis compañeros”.
Non será relixiosa?
Para nada. Católica non é, aínda que algo de máis alá si que hai.
A película, en galego, digo eu.
Non porque, como director,
aposto polo realismo e a película
é de persoas relambidas, que non
falan galego. Non é unha cuestión persoal co galego, nin sequera sabería como traducir o título,
que é unha frase feita. Ademais,
tampouco temos subvencións
que nos obriguen a usar o galego.
Hai relambidos que falan
galego.
Agora empeza a haber. A ver
si cambian as cousas, hai que
cambiar a situación.

As liñas
do conflito
úmprense tres anos
do inicio da actual
guerra do Iraq co desastroso panorama dun país ocupado sen perspectivas de normalización, da
ferida aberta en Afganistán, do conflito palestinoisraelí máis afastado que
nunca das vías de solución
e dunhas ameazas sobre
Irán que nos retrotraen á situación prebélica de hai
precisamente tres anos. As
mentiras deliberadas coas
que se pretendeu xustificar
a ocupación, o desastre político e humanitario conseguinte, o recorte das liberdades e as demais nefastas
consecuencias da política
imposta polos EE UU son
tan coñecidos que renuncio
a emocionar o lector cunha
enumeración de desgrazas
xa sabidas. No canto delas,
propóñome conmemorar a
efeméride coa mera enunciación das que considero
liñas fundamentais do conflito que infectan a situación internacional e empecen calquera saída digna.
Son, ao meu xuízo, dúas.
A primeira é ben coñecida: a substitución do
multilateralismo polo unilateralismo da vontade
normativa do Imperio, é
dicir, a decisión de Washington elevada á categoría
de norma de facto. A vítima institucional desta mudanza son as Nacións Unidas, vergoñentamente subordinadas a aquela vontade normativa. Xa temos dito hai tempo que a ONU
non é deste mundo, senón
doutro fenecido. Aquí vénlle ben ao columnista unha
brincadeira verbal sobre os
reais substitutos dos virtuais equilibrios do terror e
a guerra fría, pero non hai
sitio para as humoradas.
Da segunda fálase menos: a substitución do panarabismo polo panislamismo, propiciada polos
mesmos que impulsaron a
primeira. Ten tamén unha
vítima institucional, a Liga
Árabe, postergada por quen
vían nela a plataforma da
política nacionalista, laica e
socializante que representou noutrora o baasismo do
que Sadam Husein foi o derradeiro deturpado expoñente. No canto dela florece a Conferencia Islámica,
na que se favorece, pola
súa propia natureza, o islamismo político dos aiatolás, os talibáns e a jihad.
A hexemonía imperialista dos EE UU e o terrorismo islamista necesítanse mutuamente. En
tanto non se rachen estas
dúas liñas do conflito calquera intento de substituír o choque pola alianza
de civilizacións ficará en
mera proclama.♦

