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PREMIOS:
Galaxia edita a última novela de
Auster á vez que o fan as edicións en
castelán e catalán.
O autor da Triloxía de Nova York sorprende
outra volta cunha novela na que conxuga
brillantez, humor e axilidade narrativa. Unha
historia que explora as encrucilladas da vida,
os puntos de inflexión nos que aínda é posible
recuperar a liberdade e desmentir o destino.
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Hixinio Puentes faise co Eixo Atlántico
X. Sierra Veloso recibe o Vicente Risco
(Páx. 24-25)

O PRESTIXIO SOCIAL DO GALEGO
segue decrecendo. Así o demostra un estudo do Consello da Cultura, realizado
usando comparanzas entre
1992 e o 2003. Só é a constatación, máis ou menos científica, dunha realidade evidente: a autonomía non serviu (ao contrario que noutras
nacións do Estado) para que
a realidade lingüística que se
dá no ámbito privado, sexa
tamén unha expresión pública. Non hai máis que ollar a
actitude “resistente” en ámbitos como o dereito, a sanidade, e xa non digamos as
forzas armadas. Pero tamén
o ensino ou o medios de comunicación, incluídos os públicos, como ben pon de manifesto o citado estudo. Mesmo nos empresarios senlleiros que asinan declaracións
rimbombantes a prol do galego e, logo, se avergoñan da
súa procedencia negando a
súa lingua. Aos partidos políticos que o utilizan de xeito
ritual e, unicamente, polos
seus voceiros mediaticos.
Canto máis poder, menos galego. A diferenza do uso do
galego cando se pasa do ámbito privado ao público (no
primeiro até enganan as enquisas) ten un nome certeiro
e definitorio: diglosia. O problema é que o denominado
proceso, mal chamado normalizador, nunca aceptou esta definición tan acaída como científica. Mesmo algúns
nacionalistas renunciaron a
ela. A política lingüística que
se puxo en marcha nos 25
anos de autonomía foi a do
“bilingüismo harmónico”,
con dúas linguas supostamente en igualdade de condicións. Os resultados non
podían ser outros que os
constatados. Mellor dito, o
galego aguantou mellor do
previsto, tanto polos que deseñaron a política bilingüista
como por aqueles que consideraron que, coa autonomía,
nos atopabamos nun proceso
xa normalizado. Nesta encrucillada é máis necesaria
que nunca unha organización
como a Mesa polo Normalización Lingüística, que vén
de cumprir vinte anos. Non
só como referente, senón como aguillón normalizador.♦

Nº 1.217 ● Do 30 de marzo ao 5 de abril do 2006 ● Ano XXIX

Antes de comezar o proceso tratarase de chegar a un acordo
entre as distintas organizacións

Batasuna prepárase
para unha mobilización permanente na
‘defensa dos dereitos de Euskal Herría’
AFONSO EIRÉ

Logo de seis anos de conversas, co anuncio do alto ao fogo permanente da ETA, agora chegou o tempo de
acordar bases, compromisos e metodoloxía para pór en marcha un proceso de diálogo e negociación. Uns
acordos que seguirán a ser segredos porque, agás Juan José Ibarretxe que se sente desprazado, ninguén quere poñer datas e condicións e, menos, facer un debate público sen acordos entre os partidos. O que si se está a preparar toda a esquerda abertzale é para unha intensa campaña permanente na defensa dos intereses de
Euskal Herría. Afirman que só a mobilización cidadá pode garantir que se chegue ao final cunha “paz xusta”.
A manifestación que se vai celebrar o día 1 en Bilbo xa forma
parte da estratexia que os abertzales tratan de poñer en marcha
como xeito destacado de actuación neste proceso. A idea principal, así o expresa o voceiro de
Batasuna, Joseba Permach, é
“activar a sociedade a prol dun
proceso democrático”.
A ETA, no seu segundo comunicado, facía un chamamento expreso á sociedade de Euskadi, máis
directamente ás bases abertzales,
para que se implicase directamente
no proceso. Idéntico chamamento
ao que realizan insistentemente as
distintas organizacións vinculadas
á esquerda abertzale.
Permach exprésao así: “A
mobilización cidadá vai ser o
factor principal para condicionar
as formacións políticas que, seguro, van intentar atrancar, condicionar ou frear o proceso. É a
hora dos compromisos individuais e colectivos. Cada quen debe pensar como pode contribuír.
Ben organizándose, ben participando nas mobilizacións...”
“Para que o proceso sexa
irreversíbel logo do alto ao fogo
permanente da ETA, ten que
existir unha iniciativa permanente de todos os que se senten comprometidos cos dereitos de Euskal Herría”, conclúe Permach.
As bases de Batasuna tamén
pensan así. “Agora é máis impor-

Arnaldo Otegi durante un acto público.

tante ca nunca saír á rúa. Saír demandando unha solución pero tamén reclamando os dereitos na-
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Mural cos presos etarras.

Vén da páxina anterior

Tamén as distintas delegacións de irlandeses que están visitando estes días Euskadi poñen de
manifesto como “a presión popular na rúa é básica para manter o
proceso en pé”. Así o afirman,
por exemplo, as nais dos presos.
Non están sós nesta idea os
que se denominan como Movemento de Liberación Nacional
Vasco. Joseba Elorrieta, secretario nacional do sindicato ELA,
demanda “un acordo de mínimos en clave soberanista”, e tamén fala da importancia da mobilización social.
A manifestación de Bilbo estaba convocada con anterioridade ao
anuncio do alto ao fogo da ETA,
pero non se descarta que puidesen
coñecer que este ía ser comunicado antes da data da celebración,
segundo fontes consultadas.
A manifestación está apoiada
por HB, EA e Aralar, como principais partidos políticos e os sindicatos ELA e LAB.
O PNV desmarcouse desde un
primeiro momento afirmando que
non camiñaría xunto cos que “non
respectan os dereitos humanos”.
Agora a negativa obedece, segundo Iñigo Urkullo, voceiro do
Euskadi Buro Batzar, a existencia
dun plano para “configurar un polo independentista que sexa alternativa política e social ao PNV”.
Desde o PNV sempre se criticou a Batasuna por pretender
que lles “desbrocemos o camiño,
que lles axudemos, pero négannos calquera papel no proceso e
sempre trataron de impedir que
estivésemos na negociación”,
comentábanos Xabier Arzalluz.
Desde o PNV consideran que,
finalmente, “o mundo da ETA”
sempre se entendeu mellor cos so-

XAN CARBALLA

cialistas ca con eles. O desenlace
político que tivo a ETA(pm), coa
integración da maioría dos seus
dirixentes no PSOE, así o probaría. Uns dirixentes que, agora,
desde postos importes de El País
(Patxi Unzueta), do PSOE (Mario
Onandia e Juan María Bandrés no
seu día) ou do PP (Juaristi), seguen fustrigando aínda o PNV.
Así llelo achaca Arzalluz, que nos
precisa que foron estas persoas as
que, precisamente, deron a orde
de cometer o primeiro atentado da
ETA e, “atrévense a falar de que
os do PNV temos as mans manchadas de sangue”.
Desde Batasuna, Permach,
acusa o PNV tamén de ter “unha deriva clara cara ao autonomismo e o achegamento cara ao
PSOE. Sabemos que pretende
manter a súa xestión e os seus
negocios...”
Malia eses desencontros de
fondo do PNV como mundo
abertzale que veñen da propia
escisión da ETA do PNV, diversas fontes consultadas en Euskadi, non dubidan que serán moitos
militantes e simpatizantes do
PNV os que acudan á manifestación do día 1 en Bilbo.
Rafael Díaz Usubiaga e Joseba Permach.

Os dereitos dos presos
Neste proceso, que para Batasuna “contribúe decisivamente o
anuncio do alto ao fogo permanente da ETA”, ninguén dubida
que os presos e os seus familiares terán un papel fundamental.
A organización Etxerat, que
agrupa os familiares do presos, celebrou a súa V Asemblea o pasado
fin de semana en Biarrit. Nela
marcaron as liñas principais para
os novos tempos que se aveciñan.
A primeira constatación é,
precisamente, que as familias
dos presos van ter un papel fundamental na solución do conflito
que enfronta a Euskadi co Estado. A análise do proceso irlandés, varios de cuxos representantes estiveron presentes, así llo
puxo de manifesto.
A demanda máis imperiosa e,
polo tanto, a primeira meta que
se poñen na súa loita, é “que se
respecten todos os dereitos dos
presos”. Para iso tentarán “blindar o estatus político dos presos
e dos refuxiados”.
Pronúncianse, polo tanto,
contra a denominada Doutrina
Parot que permite alongar as pe-

nas, denominada como “cadea
perpetua”.
Así, van comezar xa unha
forte presión na rúa cunha campaña a prol dos dereitos humanos, que, afirman, “quen os violan son os Estados”, como poñen
de manifesto os informes de Amnistía Internacional. Demandarán que se modifique a lexislación, os tribunais especiais como
a Audiencia Nacional, o Xulgado
Central de Vixilancia Penitenciaria e a Lei de Medidas para o
Cumprimento Integro das Penas.
Levar a iniciativa política
En Batasuna saben que terán que
xogar un papel fundamental en todo o proceso, que, para eles, vai
moito máis alá do cesamento da
violencia. A clave está en que se recoñeza o dereito a decidir do pobo
de Euskal Herría e que todos se
comprometan a acatar esa decisión.
En Batasuna consideran que
“para este proceso democrático
son necesarias todas as organizacións”. Pero tamén analiza que
para que este proceso sexa xa
irreversíbel “ten que existir unha
iniciativa permanente dos que
nos sentimos comprometidos cos
dereitos deste pobo”. Unha iniciativa que Permach sitúa, sobre
todo, na mobilización cidadá.
Pero Batasuna será parte fundamental nas conversas que se
manteñan na Mesa de Partidos,
como o foi até agora nas negociacións secretas que se viñeron
celebrando desde hai seis anos.
Unha mesa que Batasuna reclama
que deberá ter “carácter nacional
(todos os territorios que conforman Euskal Herría) e que abranga
o conxunto da cidadanía”.
O problema é a Lei de Parti-

dos á que se aferra o PP que segue a manifestar que non se sentará na mesma mesa que HB.
Desde o PSOE e, tamén desde a
Fiscalía Xeral, tense proposto
que a mellor maneira para superar a ilegalización e inscribirse
con outro nome.
Desde Batasuna afirman non
estar dispostos. Que é un problema do Estado español que aprobou a lei e que teñen que ser eles
os que a deroguen.
Batasuna xa mostrou as súas
intencións cando hai un mes pretendeu celebrar publicamente a
súa asemblea xeral en Barakaldo. O acto foille prohibido, pero
despois do anuncio da ETA,
compareceu en Iruña publicamente toda a Mesa Nacional para dar conta da súa postura.
Entre os socialistas vascos
hai quen afirma que os feitos teñen moito máis poder que as palabras e que, polo tanto, non pode existir unha renuncia á violencia máis clara que “o cesamento da violencia”.
Pero desde o PSOE de Madrid consideran que a que ten
apuro e Batasuna, que pretende
presentarse como sexa ás próximas eleccións municipais. Polo
tanto, tentarán xogar politicamente con esta urxencia. Desde
Batasuna consideran que tamén
José Luis Rodríguez Zapatero se
lle quere dar credibilidade ao
proceso e non empantanalo tan
tanta urxencia ou máis ca eles.
Outra cousa é o PP, que, por
unha cousa ou por outra, pensan os
abertzales, vai tentar poñer paus
nas rodas do proceso dun xeito semellante ao dos unionistas en Irlanda. Tanto é así que, na esquerda
abertzale, xa comezaron a denominar o PP como os “unionistas”.♦
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Unha decisión que debe favorecer o nacionalismo
M. VEIGA
O profesor de Belfast, Richard English,
afirmaba o ano pasado –Soledad GallegoDíaz acaba de lembralo– que “o veredito
da historia verá o IRA como unha organización que realzou o perfil de un problema, pero que, ao mesmo tempo, fíxoo
máis profundo e que, incluso, alongou o
período antes de que poidese ser resolto”.
Unha valoración semellante serviría
probabelmente para a ETA. Non hai que
esquecer que esta organización ten como
avais xustificatorios a declaración por
Franco de Biscaia e Guipuscoa como
“provincias rebeldes” e a frustración que
padece a xeración nacida na posguerra.
Entre os militantes que morren colocando
a ikurriña (Fraga foi un dos prohibicionistas: “antes de legalizar a ikurriña pasarán
por riba do meu cadáver”) e a estratexia
etarra dos anos noventa, denominada “extender o sufrimento”, hai un gran salto,
aínda que o xérmolo do problema estivese presente xa no inicio (a exaltación das
armas como instrumento de “verdade” e
da loita armada como expresión máis
aquilatada da clarificación política, teses
populares nos sesenta entre certa esquerda, en boa parte do mundo). Ningún abertzale podía esperar que atentados como o
da casa cuartel de Vic, no que morreron
cinco nenos, xerasen na opinión pública
española outra cousa que odio ao terrorismo e, por extensión, descrédito das reivindicacións nacionalistas en xeral.
ETA introduciu con forza o problema
nacional na loita antifranquista, dirixida
polo PCE; pero as súas accións na democracia, cada vez menos selectivas e máis
dificilmente xustificábeis –dado o sistema
de liberdades e a redución da represión
gubernamental: as mortes en manifestacións, por exemplo, pasaron de ser frecuentes, a ser casos illados e máis tarde a
desaparecer por completo– serviron, como di English, respecto do IRA, para
agravar o problema e postergar a súa resolución.
■ AS VÍTIMAS SI, PERO TODAS

Igual de irreal que era até agora considerar a ETA unha organización mafiosa e
non política, pode selo neste momento,
anunciada a tregua, considerar só como
vítimas as dunha parte. Guste ou non, os
máis de oitocentos asasinatos cometidos
pola ETA gardan, na súa xénese, os bombardeos da Lexión Condor sobre as columnas de gudaris, practicamente indefensos, os bombardeos de civís (non só en
Guernica) e os paseos de simpatizantes
republicanos. O escritor Bernardo Atxaga
relata, en O fillo do acordeonista, como
os primeiros zulos utilizados pola organización terrorista pertenceran antes aos fuxidos da Guerra Civil e, recuando aínda
máis, ás tropas carlistas.
É preciso non esquecer tamén que, a
carón das ducias de persoas destripadas
polos coches bomba ou polo tiro na caluga ao saír de casa e diante dos seus fillos,
hai igualmente vítimas abertzales: desde o
pediatra e líder de HB, Santiago Brouard,
asasinado na súa consulta, até o deputado
e xornalista Josu Muguruza, asasinado a
carón das Cortes, precisamente despois de
que Herri Batasuna decidise enviar os
seus representantes ao Congreso, pasando
por Joseba Arregui, falecido nunha comisaría de Madrid a causa das torturas sofridas ou por Lasa e Zabala, sepultados en
cal viva. Casos, a maioría deles, mal instruidos xudicialmente ou sentenciados sen
as garantías debidas.
Tamén cabería dicir que as xustas e
atinadas palabras de Zapatero, esta mesma semana, anunciando que a democracia lles debe ás vítimas do terrorismo “un

pacto de memoria e apoio”, non deixan moi atento ao que suceda a partir de agode sentar un agravio comparativo coas ra e tomar a iniciativa.
ducias de miles de vítimas da ditadura
Neste primeiro momento, estamos a
que durante corenta anos foron asasina- ver xa como a dereita e unha parte signidas, torturadas, expropiadas das súas per- ficativa do PSOE poñen o seu énfase na
tenzas, apartadas do traballo e humilladas negativa a facer concesións. Ambos teñen
día a día. Non é de recibo que estas víti- razón cando din que sería un mal paso demas señan, aínda hoxe, recoñecidas ape- mocrático que o Estado pagase un prezo
nas por organizacións non gubernamen- a ETA por deixar de matar. Mais, o cese
tais, e que non exista, a nivel parlamenta- das actividades da ETA debería ter como
rio, unha petición de perdón por parte dos correlato o fin doutra violencia, esta de tivioladores da legalidade democrática du- po verbal e institucional. É dicir, debería
rante nada menos que catro décadas. ser tamén o fin do acoso ao nacionalismo,
Cando Manuel Fraga segue a defender, porque non foron poucos, nin secundade cruz a data, o franquismo, e Francisco rios, os membros da clase política que, en
Vázquez as homenaxes e recoñecementos aproveitamento da atmosfera terrorista,
a fascistas, como en
se dedicaron durante
ningún outro lugar do
anos a criminalizar o
continente se fai, esnacionalismo por totase contribuíndo á
dos os medios ao seu
pervivencia dunha
Na propia
«nova cultura política», alcance.
singular asimetría deGaliza, basicamente
mocrática, na que uns
libre da presenza dos
que demandaba a
deben dar explicaviolentos, desde o ex
cións e outros perma- Declaración de Barcelona, presidente Fraga a ounecen
incólumes,
tros personaxes, de
podería recibir
destacado eco mediásubstituindo (oh, patico, foron periódicas
radoxo!) a autocrítica
agora
as acusacións ao
pola bravata. Moito
o impulso que non tivo BNG de “estar fóra
peor, polo seu alcandas institucións”, de
ce, que o matonismo
no seu momento”
vínculos estraños co
dalgúns concelleiros
terrorismo ou de ter
de Batasuna, é dicir,
na CIG “o seu brazo
como Fraga: “a Cataarmado”. O nacionaluña bombardeouna
lismo, en xeral, é
Felipe IV e se fai falequiparado, desde luta volvemos bombargares tan variados codeala nós”.
mo lapelas de libros,
Hai que entender
teses universitarias de
ademais que, se o fin
da extorsión aos empresarios e a desapa- cariz “científico” ou dossieres dominirición da kale borroka, co seu rosario de cais, con etnicismo, racismo, egoismo,
destrozos de bens públicos, son impres- fundamentalismo, etc., esquecendo que o
cindíbeis para a convivencia, as institu- nacionalismo é un froito da Ilustración,
cións deben retornar ás prácticas propias como o laicismo ou os dereitos humanos.
O principio do fin do terrorismo debedo Estado de dereito, deixando definitivamente a un lado as flagrantes e incohe- ría, polo tanto, ter como consecuencia unrentes vulneracións das leis penais (como ha volta ao primeiro plano do debate de
o último incremento de penas a etarras, ideas e dereitos, agora xa sen limitacións
mediante a aplicación retroactiva dunha extra-democráticas.
norma, decisión protestada por algúns
dos propios maxistrados), o peche de dia- ■ UN AMBIENTE ANTI-NACIONALISTA
rios ou a ilegalización de partidos (un esQUE SERÁ DIFÍCIL DE BORRAR
cándalo en toda Europa, aínda que non
aquí). Por non lembrar as varias irregula- O nacionalismo galego, que é o que aquí
ridades gubernamentais ou policiais ocu- nos ocupa, é o que vén pagando un prezo
rridas, unha delas posta de manifesto po- máis alto polo clima anti-nacionalista que
la ilustrativa sentenza que condenou o nos rodea. Prezo máis elevado que nouEstado a pagar indemnizacións ás vítimas tros lares, debido a que este clima se crea
de Hipercor por non actuar a tempo, a a partir, loxicamente, dos niveles institucausa dunha defectuosa actuación das cionais e mediáticos, entre os cales o naforzas de seguridade que foran advertidas cionalismo galego non contaba até hai
polos propios terroristas da colocación da pouco cunha presenza que lle servise de
bomba.
paraugas protector. Hai que precisar que
as campañas antinacionalistas poden con■ O FIN DO TERRORISMO E O FIN DA
siderarse parte natural da loita política (as
campañas anti-catalanas, por exemplo,
CRIMINALIZACIÓN DOS NACIONALISTAS
contan máis de un século), pero, non cabe
Se existían fundadas sospeitas de que, du- dúbida, de que algúns dos seus excesos terante os últimos anos, os atentados etarras ñen a raíz na resposta oportunista aos sanserviron para incrementar as alforxas de guiñentos atentados da ETA.
votos populares e para reforzar o ideario
O terrorismo, por exemplo, serviu de
do PP, mesmo nos seus aspectos máis re- catalizador para que unha parte significatrógrados, a desorientación e o mal disi- tiva da intelectualidade progresista espamulado disgusto, tras a declaración do al- ñola se pasase ás filas conservadoras, con
to o fogo, entre moitos dos portavoces armas e bagaxes, nuns casos, ou asuminmediáticos conservadores e entre algúns do só parte dos seus postulados (precisados seus líderes, non fixo máis que reafir- mente os máis antinacionalistas), noutros,
mar esta crenza. As primeiras sondaxes compoñendo así hoxe un escenario que
apuntan no mesmo sentido: a tregua per- lembra o dos anos cincuenta, cando non
xudica a dereita.
poucos intelectuais (de Marañón a Ortega,
En boa lóxica, se o nacionalismo era o pasando por Benavente ou Ramón Gómez
que viña saíndo peor parado da dinámica de la Serna) se colocaron ao abrigo do
creada polo terror e o PP o máis benefi- proteccionismo do réxime, como ben se
ciado, agora as cousas deberían ser ao re- laiaba o xornalista liberal Gaziel.
vés. Mais, a lóxica en política só se cumO ambiente entre algúns intelectuais
pre se hai alguén que puxe no mesmo sen- non é máis que un dos síntomas dun clima
tido. Por iso o nacionalismo debe estar xeral que sofriu unha gradual e acentuada

‘A

transformación desde os primeiros anos
da Transición a hoxe. O nacionalismo que
se vía como vítima pasou a ser visto como
agresor; o uso das linguas minorizadas,
que se consideraba un dereito a defender,
pasou a ser cualificado de imposición; o
crecente centralismo económico de Madrid, que hai anos sería criticado, agora
pasa en silencio; a proposta de reforma
electoral, cuxa finalidade é reducir o papel do nacionalismo no Estado e aumentar
aínda máis a sobre-representatividade das
forzas estatais, é presentada como unha
“reforma democrática fronte os privilexios dalgúns”.
Galiza é a nacionalidade histórica que
vive unha situación peor, por exemplo no
que respecta ao idioma, aínda que recoñecidas plumas madrileñas e consumados
analistas nos inclúan, sen pudor nin protestas, entre os lugares nos que (oh, alucinación!) “se persegue o castelán” (ver artigo do académico Rodríguez Adrados en
El País, 19 de febreiro de 2006). O certo
é, non embargante, que, após de tres décadas de democracia, os galego falantes
naturais seguen sentíndose indefensos
nos espazos públicos, nunha mostra
patente de racismo interior. A escola segue castelanizando os nenos que entran
nela como galego falantes e non proporciona unha competencia igual nos dous
idiomas ao conxunto do alumnado (como
recoñeceron hai pouco algúns directores
dos centros de ensino). A xustiza, as notarías, a maioría da administración, etc.,
seguen obrigando a cubrir un plus de requisitos a aqueles cidadáns que reclaman
os seus servizos en galego. Os gobernos
non promoven a igualdade de oportunidades: case sempre é máis cómodo e barato
facer todo en castelán. A presenza proporcional do galego na televisión reduciuse á metade nos últimos vinte anos, ao
tempo que parte da prensa cobra polo uso
do galego, sen utilizalo.
No ámbito económico, a emigración
segue a ser un problema rampante. Poboacionalmente, Galiza continúa a perder
peso no Estado, conforme os números
acreditan que as últimas dúas décadas
non serviron para acortar distancias nin
con España, nin con Europa. Hai dirixentes de forzas estatais que non teñen reparos en anunciar que o futuro da mocidade
galega está en Canarias ou en Madrid, segundo seña o nivel profesional dos encartados. Como no Informe para unha academia de Kafka, que agora se repón nos
teatros, non estaría de máis lembrar o
prezo humano e o dano que comporta
perder as orixes e ser asimilado.
Pero non é so competencia da administración garantir o dereito ao traballo
no propio país ou o dereito a usar a propia lingua. Ningunha administración actúa, na práctica, se non é esporeada polos
cidadáns perxudicados. O principio do
fin da ETA debería abrir un escenario no
que estes problemas poidan ser debatidos
con máis información e intercambio de
pareceres e cun menor monopolio madrileño das fontes de opinión. A “nova cultura política”, que demandaba a Declaración de Barcelona, podería recibir agora
o impulso que non tivo no seu momento.
Do conxunto do nacionalismo depende
tamén que esta oportunidade seña ou non
aproveitada.
■

COLOFÓN

É, xa que logo, o momento de outorgarlle
un marxe de confianza a Zapatero, no tocante á xestión da tregua, e de comezar
unha ampla, diversificada e o menos sectaria posíbel, campaña de concienciación
sobre os dereitos dos cidadáns galegos.♦
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O PNV mira de esguello
DANI ÁLVAREZ / BILBAO
Nesta primeira fase do proceso de paz, parece claro que
o protagonismo político recae no PSE e na esquerda
abertzale. O PNV debe agardar varios meses para intervir.
O anuncio do cesamento do fogo
permanente por parte da ETA colleu de sorpresa a maior parte
das forzas políticas vascas. Non
por agardado deixou de ser unha
sorpresa, xa que todas as apostas
indicaban que o máis probábel
era que o comunicado chegase
durante a fin de semana. Pero
quen apareceu con máis necesidade de resituarse é o nacionalismo institucional, e sobre todo o
PNV. É obvio que este proceso
de paz será unha escena cos dous
actores principais, os socialistas
e a esquerda abertzale. Na segunda fase, cando se vaia abordar a cuestión política, o PNV,
como forza hexemónica no país
deberá ter un estrelato indiscutíbel. Pero esa fase aínda non chegou, e tardará bastantes meses.
Até entón, o PSOE e Batasuna
andan nunha discutíbel estratexia
de debilitamento da figura do lehendakari, Juan José Ibarretxe, e
das institucións vascas no seu conxunto. Se Ibarretxe fala de convocar unha rolda cos partidos, os socialistas din que busca un protagonismo que non lle corresponde, e
Batasuna engade que non é quen
de convocar unha mesa de partidos porque non ten representativi-

O lehendakari Juan José Ibarretxe fronte a Josu Jon Imaz, presidende do PNV.

dade sobre Navarra. Se Ibarretxe
presenta un Consello Político para
a Normalización, máis paus. E isto non é doado de xustificar, porque levamos meses facendo votos
a varias bandas para tecer unha rede de complicidades que non bote
a perder esta histórica oportunidade. Se algo fallou en Alxer foi que
se quixo deixar fóra o PNV cunha
negociación entre a ETA e o goberno central. Se algo fallou en Li-

zarra foi que se quixo deixar fóra
os socialistas. Para que agora non
fallemos, todos deben estar dentro.
Non sería razoábel que a raíz do
problema, estando en Euskadi,
non tivese en conta o Goberno de
Euskadi.
No seo do PNV interprétase
que nada do que acontece é casual. O propio Ibarretxe ten manifestado en privado que o atraso
do proceso viña determinado de-

liberadamente polas dúas partes
cun único obxectivo electoral.
Mais no interior do partido hai
quen vai máis alá, e liga este encontro necesario entre socialistas
e independentistas a un intento
de supervivencia que ten a primeira parada nas eleccións de
2007, locais e forais, onde Batasuna voltaría ás súas institucións
favoritas; nas xerais de 2008 onde José Luis Rodríguez Zapatero

alcanzaría a maioría absoluta; e
nas vascas de 2009 onde se podería ensaiar un pacto á catalá.
O atraso no anuncio da ETA, e
a dilación na convocatoria da mesa de partidos estarían encamiñadas a ese obxectivo. Por que? Porque sen mesa de partidos Zapatero chegaría ás eleccións de 2008
afirmando que acabou coa ETA
sen pagar prezo político, e obtendo maioría absoluta abordaría un
proceso de reforma do actual marco vasco sen ataduras; porque para entón Batasuna xa estaría refundada nun novo partido dentro
da legalidade e cos seus cadros de
volta na actividade municipal; e,
sobre todo e máis importante, porque daquela o PNV estará nun
proceso de renovación interna,
coas loitas entre os seus dous sectores enfrontados (Josu Jon Imaz
vs Joseba Egibar) e buscando deesperadamente un substituto para
o seu candidato ideal, Ibarretxe,
que xa ten expresado nalgunha
ocasión que esta vai ser a súa última lexislatura como lehendakari.
Estas interpretacións seguro
que a algúns lles soan enrevesadas
e a outros mefistofélicas, pero son
as que hai nas sedes dos partidos.
Porque, en definitiva, o maior
problema que vai ter este proceso
non son as armas ou os xuíces,
van ser os cálculos a curto prazo
que fan os partidos. Todos están
resituándose ao tempo que nunha
man teñen unha calculadora onde
van contando os votos que poden
tirar desta situación.♦

Zapatero e Raxoi necesítanse neste proceso
A.E.
A entrevista entre José Luis Rodríguez Zapatero e Mariano Raxoi serviu para romper o lazo
que, como parede blindada, separaba a ambos desde que o PP
perdeu as eleccións. Víanse coma xeados, na súa particular historia política, pero non existía
comunicación.
A entrevista do 28 de marzo
permitiu esa comunicación. Foi,
sen dúbida, un bo primeiro paso.
Pero lograr confianza mutua non
se consegue nun primeiro encontro. É máis fácil entender as posturas políticas de cada un.
Zapatero sabe que o proceso
será moito máis longo e doloroso
se non conta co apoio do PP, ou,
polo menos, que non leve a cabo
unha posición intransixente.
“Aínda que sen o PP o proceso
tamén irá adiante”, afirma unha
fonte da dirección socialista.
Raxoi tampouco pode quedar
fóra dun proceso que, canto máis
datos se coñecen, se olla como
máis consolidado. O seu enfado,
como político, era lóxico porque,
en todo este tempo, tanto el coma o seu partido, o PP, quedou
totalmente á marxe. Tan á marxe
que a percepción da maioría da
cidadanía é que o PP está en contra dese proceso. No PP non creron nas palabras de Zapatero
cando repetidamente anunciaba
o “principio do fin da ETA”. Se
cadra porque non lles interesaba
crer, pois significaría o asentamento do actual presidente. Co-

José Luís Rodríguez Zapatero e Mariano Raxoi.

mo recoñeceu a voceira do PP no
País Vasco, María San Gil, significa a vitoria electoral do PSOE
nas próximas eleccións.
Hai tamén quen no PP afirma
que e negativa do partido a admitir que a ETA fose dar un paso
determinante, se debía á “falta de
información”. Culpando a Zapatero de non térllela dado.
Desde o PSOE, pola súa banda, argumentan que tiñan información bastante para darse conta
de por onde ía o proceso. Tanto
que desde o PP e desde a dereita
na xudicatura, tentaron non só
condicionar o futuro do proceso
con decisións coma o cumpri-

mento íntegro das penas. A campaña mediatica non sería casualidade, nin o activismo das asociacións de vítimas.
Discrepancias no procedemento
Nesta situación e cos precedentes antes descritos, as explicacións dadas por Zapatero e Raxoi á saída da entrevista non podían ser outras. Malia as dúas
horas e media que estiveron falando (o que demostra que existiu comunicación) púxose de
manifesto que hai unha discrepancia a respecto do procedemento que seguir nesa colabora-

ción entre ambos os partidos.
Raxoi demanda unha interlocución, non xa privilexiada do
PP, senón única, para así aparecer como un dos actores do proceso e, tamén, para condicionalo.
O instrumento sería o Pacto Antiterrorista.
Zapatero non quere volver a
ese pacto, pois o seu espírito (un
pacto antinacionalista non senso
amplo) é contrario ao cerne da
súa actual política, tanto nas
alianzas estabelecidas (hai que
recordar que está en minoría) como na súa aposta pola reforma
do Estado. Unha aposta na que
tamén se xoga o seu liderado

dentro do partido fronte a sectores inmobilistas encabezados polo ministro José Bono.
Polo tanto, Zapatero tampouco
pode volver á política anterior e
aceptar as peticións de Raxoi. Aínda que fontes socialistas afirmen
que si se podería reunir o pacto
“como concesión e unicamente
para tratar cuestións técnicas”.
Ao que si se comprometeu Zapatero é a ter informado a Raxoi de
primeira man, como interlocutor
privilexiado, dos pasos que vaia
dando no proceso. Pero deixando
claro que, como aparece precisamente no Pacto Antiterrorista, é ao
goberno central a quen lle compete
marcar a política e dirixila.
Esa procura da base común
con Raxoi que pretende Zapatero, pon o líder do PP nunha posición privilexiada no seu partido.
A información é poder. Pero, ao
mesmo tempo, precisa dar un xiro na súa política que lle vai levar tempo e non lle vai ser fácil.
A dinámica que marcou o PP
nestes meses, a disidencia interna,
os compromisos acadados, por
exemplo coas asociacións de vítimas, lastran a súa política e dificultan a súa capacidade de manobra.
Esa era a peaxe que estaba a
pagar Raxoi na súas declaracións
ao saír da Moncloa que semella
que lle estivese cantando as corenta nos 90 minutos que falou
con Zapatero.
Logo de impor Zapatero a
súa liña no PSOE, agora a discusión está na dereita.♦

‘El País e El Mund
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Quen exerce máis poder?: o que o
seu grupo acostuma chamar Jesús
(Polanco) del Gran Poder, é dicir, El
País; ou Pedro J, ou sexa, El Mundo?
Cando se di El País, dise PRISA,
Sogecable, BBVA… E, polo outro lado, é Rizzoli, FIAT, Banco de Santander… Pódese atopar de todo. Eu penso que, en realidade, El Mundo e El
País son o mesmo xornal. Elevado o
asunto a unha certa abstracción, as liñas editoriais e os intereses profundos
que defenden ambos os periódicos parécense moitísimo nas súas grandes
opcións sobre o que se chama cuestións de Estado, política internacional,
política económica, etc. Evidentemente, El Mundo está moi vencellado
ao PP e El País, en fin, cada vez teño
máis dúbidas de se está vencellado a
Zapatero. Ao PSOE si, pero as relacións actuais de Polanco con Zapatero merecen unha análise á parte.
Se cadra non houbo nunca
tanta connivencia entre poder político e poder económico.
Produciuse un fenómeno de imbricación entre os diferentes poderes. De
maneira que, actualmente, o poder político, o económico e o mediático xa
son diferentes divisións do mesmo
poder. Por exemplo, agora hai xornalistas que un non sabe se son xornalistas que exercen a certas horas de empresarios, ou de banqueiros, ou son
banqueiros que exercen de xornalistas.
Todos sabemos de directores de periódicos que pasaron directamente a ocupar un lugar no consello de administración dun banco. É o caso de Juan
Luís Cebrián. No caso do director do
xornal para o que eu escribo [Pedro J.
Ramírez], é un xornalista político e
empresario ou un empresario político
e xornalista? Cada vez isto é máis frecuente. Silvio Berlusconi que é? Dentro do que estamos falando, é un
exemplo arquetípico. Non é que haxa
unha relación moi intensa entre os xornalistas e os políticos. É que xa non se
sabe quen é un e quen é o outro. Inter-

P. CONDE

Javier Ortiz
‘O final do terrorismo sería un logro histórico para Zapatero’
PERFECTO CONDE
Javier Ortiz foi redactor xefe de El Mundo, xornal no que hoxe escribe unha columna dúas veces por semana. Dirixiu a desaparecida revista de esquerdas Saida e colabora tanto en Radio Euskadi
como en Euskal Telebista. Autor dunha biografía de Xabier Arzalluz e de libros como Matrimonio, maldito matrimonio, Diario de un
resentido social e Repensar la prensa, é dos poucos xornalistas que
aínda cantan as corenta de cando en vez. En medio do debate xerado polo alto o fogo da ETA, Ortiz analiza o actual marco político e sobre todo o papel primordial dos medios de comunicación.
Entrevistando un vasco e a
pouco tempo do alto ao fogo
anunciado pola ETA, a primeira pregunta ten que ser…
A primeira palabra ten de ser a
de darnos os parabéns. Logo, veremos como se xestiona a paz. Os
únicos que se sentirán entristecidos serán os que teñen empresas
de escoltas, un negocio até agora
moi florecente. A familia de Jaime Mayor Oreja foi acusada por

Xabier Arzalluz de ter intereses
nestas empresas. Mayor enfadouse moito e denunciouno. Houbo
xuízo e Arzalluz saíu absolto.
Dise que este pode ser un
dos éxitos de José Luis Rodríguez Zapatero.
Das dúas grandes apostas
que fixo, o Estatut e a paz de
Euskadi, o primeiro saíu a medias. Isto de agora en Euskadi
ten moi boa pinta e podería ser

para Zapatero un logro histórico.
Non só para Zapatero, tamén
para o actual sistema, ou non?
Xa saíu Josep Lluís Carod
Rovira dicindo que fomos moitos os que pagamos un prezo
moi alto por conseguir que se
materialice a paz.
Vostede leva máis de dez
anos falando do poder e da comunicación. Que se exerce
máis actualmente, o poder ou
a comunicación?
O poder. En certo xeito, falar
de medios de comunicación é
case un eufemismo porque se
comunica pouco. Adoutrínase
moito e faise o posíbel para encadrar a opinión pública levándoa polo camiño conveniente,
pero comunicar realmente, é dicir, contar as cousas cun mínimo
de honradez, faise moi pouco.

A comunicación non é unha
ferramenta importantísima que
case sempre se pon ao servizo
do poder?
Sempre foi así. A comunicación, véndoa dende as primeiras
mostras de afeccionados como a
Anábase de Xenofonte ou a Guerra das Galias de Xulio César,
sempre foi feita para defender unha determinada postura. César escribía basicamente para que quedar ben el. Pode parecer unha rexouba se, relendo o comezo da
Guerra das Galias, acerca do fortes que eran os belgas, vemos como hoxendía se está demostrando
que a xente que lle facía fronte a
César non tiña media labazada.
Eran auténticos pequerrechos que
pouco dano lle podían facer, pero
César tivo que vender a súa imaxe. De quince anos para acó, o que

distingue a situación é a integración dos grandes medios de comunicación en emporios, non só
multimedia senón, que abarcan
moreas de ramas da actividade
económica. O xornalismo pasou a
ser, non un cuarto poder máis ou
menos submiso senón, algo que
xa é parte do poder mesmo. Cando un traballa nun gran medio forma parte dunha corporación que
pode ter intereses tanto na industria farmacéutica, na telefonía móbil ou na banca. Antes, cando un
escribía nun xornal, abondáballe
con ter coidado de non meterse

‘En Madrid, de subir a un taxi é obrigado escoitar a Jiménez Losantos’
Non está o xornamismo demasiado enchoupado de complicidade
política e connivencia económica? Parece como se só houbera
políticos e homes de negocios para sacar nos xornais.
E unha cousa máis. O terríbel
que resulta comprobar como cada
vez botas menos en falta os xornais
de sucesos porque as primeiras
planas dos xornais teoricamente
serios énchense de noticias que poden ser moi tristes pero son anecdóticas. Catro persoas morren asfixiadas por unha estufa de gas nunha casa de Cizur Mayor en Navarra, noticia de hai poucos días que
ocupaba as portadas dos xornais de
Biscaia. Que reflexión se pode fa-

cer sobre isto? Que o sinto moito,
punto e final. Antes iso era un breve na páxina de sucesos. Outra das
pestes actuais é o que chamamos
xornalismo declarativo. Fulano di,
Mengano contesta. En vez de analizar, o que hai son pelexas nas que
Pepe Blanco di que Fulano é un
tonto do cu e o tonto do cu di que
o tonto do cu é Pepe Blanco.
Enxalzar o lector é un lugar
común. Pero non lle parece que a
comunicación actual faino todo
para o lector pero sen o lector?
Entre os lectores e os medios prodúcese o que antes se chamaba unha
relación dialéctica. Os medios aleccionan os lectores para que sexan
dunha determinada maneira, pero ta-

mén os lectores ao propio xornal. Se
mañá El Mundo espertara sacando a
toda páxina que a tregua da ETAé un
éxito de Zapatero, boa parte dos seus
lectores sentiríanse completamente
desconcertados. Por un lado, o xornal
fabrica un tipo de lector, pero logo
ese tipo de lector indetifícase de tal
xeito co seu papel que lle esixe ao
xornal que sexa así, co que o xornal
tamén se volve escravo dos lectores.
Hai unha especie de relación perversa, case sadomasoquista.
Vostede gaña a vida escribindo en medios de difusión estatal e
tamén nos da periferia. Como é a
relación entre eses dous mundos?
Hai unha parte de todo isto que
non me gusta. Ás veces nas na-

cionalidades valórante porque escribes nos grandes medios estatais.
Dende logo, eu síntome en Radio
Euskadi ou en Euskal Telebista moito máis relaxado, á hora de expresarme, do que nunca estiven nunha
radio ou nunha televisión das que se
producen en Madrid. En Madrid
síntome violento, á defensiva. Nalgunha ocasión, propuxéronme estar
nalgún programa da televisión que
se fai en Madrid e dixen que non
porque sei que me levarían para facer o vudú comigo e porque teño
medo a que, ao día seguinte, o carniceiro de enfronte me rompa a cara. O outro día, a un taxista que me
levaba ao aeroporto tiven que dicirlle que por favor calase porque me

estaba poñendo dos nervios. En Madrid, para subir a un taxi, é como se
fose obrigatorio escoitar a Federico
Jiménez Losantos.
Antes había que escoitar a
Encarna Sánchez.
Exacto. Pois agora a Losantos.
En canto te descoidas o taxista, enfurecido, diche aquilo de que isto
arranxábao el con tres patadas.
Dous deputados de Convergencia i
Uniò saíron do Congreso para ir ao
aeroporto e coller a ponte área. Colleron un taxi e, polo camiño, ían
falando en catalán. Cando faltaba
un quilómetro para chegar a Barajas, o taxista saíu da estrada e díxolles: “Agora mesmo, ou gritan Arriba España ou fican aquí”. O bo do

ndo son o mesmo xornal’
cambéanse os papeis con moita facilidade. Coido que é un mesmo
conglomerado que ten diferentes divisións de traballo.
Vostede foi un “chico de esquerdas” e agora escribe nun
medio de dereitas. Non se lle
crean contradicións?
E non crea ningunha contradición que un catedrático de esquerdas traballe para unha universidade de dereitas? Ou que un enxeñeiro de esquerdas traballe para
unha empresa de dereitas?
Quizais, no caso do enxeñeiro, se pode pensar que a tecnoloxía ten máis posibilidades de
ser neutra.
Se o que estás a facer, por exemplo, é o proxecto da autovía de Leizarán, é posíbel que haxa xente que
che diga que estás facendo política
pura e dura. Alguén que o que sabe
facer é escribir, ten que atopar quen
lle publique o que escribe, e, se é alguén que coma min sente unha necesidade practicamente compulsiva
e enfermiza de opinar, non lle abonda con escribir un libro cada ano.
Ten que escribir todos os días. Como, ademais, quere que non lle paguen mal e ter o máximo de público
posíbel, pois pasa o que pasa. O sorprendente non é que alguén coma
min queira publicar en El Mundo senón que El Mundo publique a alguén coma min.
Que papel lle queda ao xornalista? O xornalismo está moribundo e, quizais, só foi sucedido polo espectáculo e a transmisión de poder?
Hai un papel que acostuma
agradar os seus máis achegados, e é
que leve un soldo a fin de mes para
a casa. É ao que se adica o 90 por
cento da profesión máis honrada e
discreta. Logo está o fenómeno do
xornalista que se distingue pola súa
extensión e o moito que abarca con
ambición desmedida e polo tamén

desmedido afán de fama.
Nunca tiveron o xornalismo
nin o xornalista tantos medios técnicos á súa disposición. Porén, o
exercicio da profesión cada vez se
precariza máis. Que está a pasar?
Eu levo moitos anos dando
charlas que, na súa estrutura fundamental, son sempre a mesma.
Cada vez que me poño a actualizala, é para poñer as cousas peor
do que estaban. Dicía Antonio
Machado que non hai nada que
non poida empeorar. O xornalismo está dándolle a razón.
O de investigación xa haberá tempo que é cadáver.
Ese xa non existe. Sobre todo,
porque hai tempo que o xornalismo
de investigación se basea nas filtracións interesadas. Antes, había xente que curraba o asunto para remover arquivos, visitar persoas nas súas casas ou nos lugares de traballo e
preguntarlles sobre isto ou aquilo.
Hoxe, non atopas un empresario da
comunicación que che pague investigación e xa non só porque non
queira gastar diñeiro senón porque
non quere que publiques o que poidas atopar investigando. O que se
chama agora xornalismo de investigación consiste en ter bos contactos
con xente ben colocada que, para
facerlles a puñeta aos seus inimigos,
filtra documentos.
É un mito a chamada independencia xornalística?
Segue habendo xente moi válida que, cando ten que facer cousas
que non están ben, leva desgustos
enormes e até pode pasar noites
sen pegar ollo. Xente que coida
que a información non é só un par
de liñas retóricas na Constitución.
A profesión non carece de xente
con entusiasmo, ganas e ideas,
mesmo máis preparada do que estabamos nós cando chegamos a isto, pero o problema é que chocan
con modos que son terríbeis.♦

cos amigos do xefe, pero os amigos do xefe eran só unha presada.
E había que ter coidado tamén
cos grandes anunciantes. Actualmente, vas escribir unha noticia
sobre o que sexa e e o primeiro
que tes que saber é se o tema é
dos nosos ou non, porque calquera cousa é moi posíbel que sexa
dos nosos ou do inimigo. Les unha novela e queres facerlle a crítica, pois tes que informarte de a
quen pertence a editorial. Se é
dos nosos, non podes facer unha
crítica negativa. Eu teño un primo que fixo unha crítica negativa

caso é que, coido que foi Anasagasti
quen lles preguntou que fixeran, eles
responderon: “Home, tiñamos que
coller a ponte aérea”.
Contra Franco o que tiña éxito nos quioscos eran Triunfo,
Cuadernos para el díalogo e publicacións alternativas como aquela
Saida que vostede dirixiu. Que
nos pasa agora?
O peor é ver por que ocorre isto.
Houbo unha desmobilización da esquerda. A finais dos setenta, en Madrid, a esquerda gañara a rúa e os
que tiñan que esconderse eran os de
dereitas. Isto cambiou até tal punto
que agora a xente de esquerda vai
acolloada pola beirrarrúa porque os
de dereita van facendo matonismo

dun restaurante, para un gran xornal de Madrid, e tivo a desgraza
de non saber que o dono do restaurante era amigo dun dos principais accionistas do periódico.
Ás dúas semanas, estaba na rúa.
Algúns dicimos que o xornalismo morreu.
Eu tamén. A profesión periodística tiña unha morea de limitacións e miserias, mesmo podía dar
ganas de vomitar, pero tamén tiña
unha marxe de posibilidades que
actualmente non ten, porque xa es
un fabricador de prospectos de publicidade e non un xornalista.♦

directo. Por un lado, a esquerda desmobilizouse, salvo nalgunhas ocasións concretas –Nunca Máis, a protesta contra a guerra, etc– e, por outro, a esquerda xa non le.
E cando chega ao poder, ponse a facer política de dereita. Non
lle parece?
Eu defendo a tese de que Zapatero non é do PSOE. É da UCD.
Vai por aí un pouco asustado, pedindo perdón. Non ten ese ar prepotente da época do felipismo. O
estilo de Zapatero é máis ben o da
UCD. Está facendo política de dereitas, pero non na medida na que a
fixo Felipe González que, en canto
subiu ao poder, adicouse a sacarlle
as castañas do lume á dereita.♦

Nº 1.217 ● Do 30 de marzo ao 5 de abril do 2006 ● Ano XXIX

Manifestación no País Vasco a prol do achegamento dos presos aos cárceres da comunidade.

As causas do optimismo:
bases sólidas
para a negociación
A.E.
“Que peso nos sacamos de encima”. Esta foi o análises do escritor vasco Bernardo Atxaga.
A súa reflexión é compartida
por moitas persoas en Euskadi,
sobre todo, no campo nacionalista. Todos coinciden en afirmar
que esta non é unha tregua máis
das da ETA.
Pensan que vai ser a definitiva. Non é unha cuestión volitiva
nin sequera de optimismo, sabedores de que “só os optimistas
somos quen de mudar o mundo”,
como nos dicía un xornalista, antigo militante da ETA.
O ex parlamentario e dirixente de HB, Txema Montero, hoxe
próximo ao sector soberanista do
PNV, enumeraba esas razóns: os
prolegómenos; as mensaxes de
Batasuna, como se fixeron os
contactos, a implicación internacional, a aceptación das regras da
democracia por parte da ETA e
que a inmensa maioría de Batasuna “é xente normal e corrente”.
Non é este “alto ao fogo permanente” anunciado pola ETA
froito dunha conxuntura ou estratexia temporal, senón resultado dunha reflexión e dun debate
que vén de lonxe no mundo
abertzale de esquerdas.
O fin da violencia foi ensaiado
xa dúas veces. En Alxer fracasou,
entre outras cousas, porque a ETA,
como interlocutora principal, e o
goberno do PSOE tentaron deixar
fóra os demais nacionalistas. As
“cloacas do Estado”, que se opoñían, tamén xogaron un papel importante. Por exemplo coa morte
de Txomin. Ninguén cre que fose
casual, comezando polo propio
Xabier Arzalluz.
O segundo intento serio foi
en 1988, co Pacto de Lizarra. Un
acordo entre nacionalistas que
deixaba fóra os socialistas e tamén o PP. Este pacto fracasou e
impúxose unha dinámica represiva que non puido ser contestada polas bases nacionalistas.
Pero a discusión no mundo
abertzale xa estaba moi avanzada
e a decisión de que a ETA, que
forma parte de Batasuna, e non ao

revés, como afirman, lle cedese
todo o seu papel político á organización de masas, tomada. Só falta
explicitalo. Foi en Anoeta.
Un dos grandes problemas para
dar pasos, así o considera Txema
Montero, entre outros, é que a ETA
tivese máis de vinte direccións. Nos
últimos anos os cambios, polas
continuas caídas, foron constantes.
Esa é unha das grandes diferenzas
existentes co IRA que mantivo case
a mesma dirección nos últimos 25
anos, o que posibilitou a discusión
e a toma de decisións.
Na ETA, segundo diversas
fontes, as discusións tiveron que
recomezar moitas veces. A integración de Josu Ternera na política institucional e a súa volta á
dirección da ETA posibilitou non
só un reforzamento dun liderado
histórico, senón unha nova análise e a interlocución cos exiliados. Cunha visión diferente e un
peso recobrado na organización.
As posibilidades da democracia e a autonomía para conseguir
os fins xa non era unha reflexión
dos que estaban “vivindo moi ben
nas súas casas, con soldos institucionais”, senón a percepción de
alguén coma eles, Ternera, que
volvía estar no seu lado.
Pero todo este proceso sería
moito máis difícil se non se dese
un novo contexto internacional.
Os atentados dos EE UU puxeron o terrorismo, do signo que
fose, como o obxectivo principal
dos Estados occidentais. O atentado de Madrid fíxolle ver á
ETA, ademais, que a sociedade
española, pero, moi especialmente a vasca, non admitía máis
mortes, nun proceso lento de toma de conciencia contra a violencia. E non volveu matar.
Esta nova situación internacional levaba unha maior represión contra o terrorismo, admitindo a sociedade leis represivas ás
que se opoñía con anterioridade.
Pero, tamén, a nivel internacional,
que a ETA quedase sen o refuxio
dos 24 países que antes estaban
dispostos a darlle acubillo.
Con estas reflexións, a dificultade era atopar o método para

comezar o proceso. O goberno
do PP rachara todos as pontes e
dinamitaba calquera intento de
lograr unha mínima interlocución. A súa aposta era a rendición total.
Así que na esquerda abertzale comezaron a dar pasos para
poder encarreirar o proceso.
Con dous elementos fundamentais, como anunciaba A Nosa
Terra, xa hai dous anos: o dirixente socialista Eguiguren e o abertzale Arnaldo Otegi. Uníanos amigos
comúns de estudos e a militancia
socialista da familia de Otegi.
As conversas comezaron hai
seis anos. Tratábase de atopar as
bases, os compromisos nos que
cresen, e a metodoloxía para pór
en marcha o proceso.
Decidiron recorrer aos intermediarios internacionais para que
axudasen nesta tarefa. Esta vez,
como en procesos anteriores, xa
non era unha “axuda bilateral”,
senón que a intermediación de
membros do IRA e doutros que se
descoñecen aínda pero que estiveron presentes tanto en Xenebra
como en Oslo, tiña o aval dos estados. Do francés, do inglés, do
irlandés e tamén dos EE UU, que
eran coñecedores das conversas.
Tamén do español, desde que o
PSOE chegou ao poder.
A nova dinámica internacional antiterrorista, fixo que estes intermediarios se convertesen
non só en colaboradores senón
en garantes do proceso. Xa non é
unha cuestión do Estado español,
senón que lle afecta á política
europea no seu conxunto.
A estrutura da UE non pode
admitir o terrorismo na súa centralidade.
Esta evidencia, que fai diferente o actual proceso, non só vai
condicionar os abertzales, senón
tamén o PP. José María Aznar
tentou modificar a declaración
conxunta dos xefes do Estado no
último cumio europeo. Logrouno, pero tamén recibiu a mensaxe dunha aposta clara e apoio ao
proceso. Mesmo dos EE UU, onde, hai que recordar, existe un
importante lobby vasco.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Volve a barba nos
mozos.
Matizadamente.
Será que volve a
esquerda?

De crer nos medios
de comunicación, os
encoros están sempre
ou case secos ou a
piques de botar por
fóra.

Houbo unha voz
diáfana contra a
tregua da ETA, a do
representante da
Asociación Española
de Escoltas. Vese que
é preferíbel un
traballo perigoso que
quedar sen
traballo.

Di ZP que el non
inflúe nos xuíces.
Normal, é o que ten
que dicir. Pero falso,
porque nos xuíces
inflúe até o
telediario.

M

oitas das forzas políticas españolas,
europeas e internacionais fixéronse
eco do comunicado do alto o fogo permanente de ETA, porque desde hai meses sabían das conversas sostidas en Suiza e Noruega
por esta organización ao máis alto nivel con
moitos dos interlocutores que posibilitaron este
paso político. Daquela hai que tirar unha primeira conclusión, que os redactores do comunicado tiñan que telo denominado como tregua
(as treguas non son unilaterais senón pactadas)
e non como alto o fogoque é sempre unilateral.
Por outra banda o anuncio de ETA (sen
entrar na lectura do comunicado) prestouse a
interpretacións sesgadas e imposíbeis de coordinar. Poñamos dous exemplos. O primeiro é o de Lluis Foix en La Vanguardia cando
afirma, aceptando un concepto limitado de
violencia, “o fin do terrorismo non se producirá dun día para outro. Nin coa comparecencia de tres encarapuchados de ETA anunciando un alto o fogo permanente nin coa vontade e xenerosidade de todos para que non haxa máis violencia. O máis positivo da declaración de onte é que non haberá máis mortes
e que os cidadáns españois poderán saír a pasear coa seguridade de que unha pistola ou
unha bomba non lles vai a quitar a vida”.
O segundo dos exemplos é o do Foro de Ermua que dicía “O alto o fogo permanente de
ETA é un novo engano. Só cabe que ETA anuncie a súa disolución e os terroristas se entreguen
á Xustiza. ETA segue esixindo concesións políticas que resultan absolutamente inasumíbeis
para unha democracia e que, en particular, non
teñen encaixe algún na Constitución española.
O comunicado está redactado en términos imperativos aos cales, con calculada ambigüedade, supedita a permanencia do alto o fogo”.
Destes dous parágrafos derívase a segunda conclusión de que todos os interlocutores
aceptaron a autoría e magnificado o comunicado e isto conleva o que se considere dalgún
xeito a ETA como interlocutor.
Se seguimos co impacto do comunicado fálase da superación da violencia coma se fose un
fenómeno coxuntural. Con todo a violencia é
estrutural e non pode ser lida únicamente nas
accións de ETA. Hai tamén violencia estrutural
do Estado que este exerce porque a súa forza
está legalizada aínda que ás veces non sexa lexítima. Como demostran os estudos sociolóxicos publicados por J.I. Ruiz Olabuénaga, recoñecido sociólogo e profesor-senior da Universidade de Deusto, tras numerosas enquisas aos
participantes, hai que sinalar varias clases de
violencia no País Vasco: a propia de ETA e a da
Kale Borroka que se articula á súa vez en dous
sectores diferenciados un de corte nacionalista
e outro (que é o maioritario) común a outras algaradas que se convocan en moitas cidades españolas e europeas, sexa por temas de reivindicación cidadá, sexa por pretensións de tipo antisistema. O identificar todas estas clases de
violencia como o fan moitos dos xuíces na súa
cualificación xurídica e na aplicación das súas
condenas (compárense as penas impostas a un-

XOSÉ ESTÉVEZ RODRÍGUEZ - JOSÉ LUÍS ORELLA UNZUÉ

Os autores, profesores no País Vasco, reflexionan sobre
as novidades que trouxo o último comunicado da ETA
e sobre o cenario que se lle abre a esta comunidade.
ha queima de caixeiros no País Vasco e en Mur- definen como Pobo Vasco e como suxeito polícia) incluíndoas baixo o paraguas de ETA e tico e social: España, Francia, Europa, a ONU?
atribuíndo a súa paternidade a unha esquerda ¿Por outra banda, a realidade do Pobo Vasco péabertzale á que identifican con ETA, é froito chase na Comunidade Autónoma Vasca ou se
dunha inxenuidade suma ou dunha predisposi- abre ao que se denomina territorialmente Euskal
Herria? ¿Quen integran ese Pobo Vasco, os eusción antixurídica interesada e perversa.
Igualmente se afirma que se trata de “con- kaldúns, “todas as persoas que teñan viciñanza
cesións políticas que resultan inasumíbeis para administrativa nalgún dos municipios da Comunidade de Euskadi”, “todas as
unha democracia e que en particupersoas residentes no exterior que
lar non teñen encaixe algún na
e seguir dispoñan da súa última viciñanza
Constitución española”. É dicir,
administrativa na Comunidade de
que non caben na estreita realidaa utilizar
Euskadi, así como os seus descende que eles manexan de democracia, máis aínda, encorsetada nun unha linguaxe dentes, se así o solicitasen? ¿Os
vascos son só Pobo ou conforman
texto complexo e integral e non liunha Nación con ou sen dereito a
do en profundidade como é a
belicista,
ser Estado? ¿Aos vascos débelles
Constitución de 1978.
Polo tanto, como terceira con- con vencedores bastar con ser cidadáns de hoxe
que manifestan a súa vontade inteclusión habería que afirmar que
e vencidos,
gradora como grupo nun mundo
todos, pero principalmente os
xuíces e os medios de comunica- o problema non globalizado, sen alusión algunha
nin á súa historia, nin ás súas raíción, terán que ser máis profesioterá solución” ces xenéticas, nin aos seus dereitos
nais e estudiosos do fenómeno da
público e privado actualmente viviolencia mentres que os xuristas
xentes, nin á súa lingua? ¿Servirá
e os politólogos terán que (supea nova conxuntura para desmontar
rando o abuso das Cortes de Cáo tradicional cerrilismo mental do
diz), sinalar os verdadeiros suxeitos desa democracia lendo con criterio cientí- nacionalismo español cara a unha nova concepfico e histórico todos os artigos da Constitu- ción do Estado como plurinacional? ¿Que pasará coas tramitacións estatutarias inminentes?
ción, incluídas as Adicionais.
Se nos referimos agora, nun novo paso Estas e outras moitas interrogacións deben ser
hermenéutico, á lectura do texto mesmo do suscitadas, estudadas e decididas de modo que
comunicado, asómase nunha visión socioló- non deixen camiño posíbel á prolongación do
xica de curto alcance o escepticismo como conflito vasco xa que elas conformaron durante
caldo de cultivo porque cada un dos dous lustros o miolo do mesmo.
Malia todo os interrogantes que suscita o
bandos leu o que quixo do comunicado. Para
uns abóndalles coa supresión da violencia e a futuro, a tregua ou alto o fogo de ETA suscideclaración do alto o fogo permanente. Ou- tou unha vaga de alegría e esperanza, un sustros cínguense a todo o que se di de recoñecer piro xeneralizado de alivio que relaxa todos
a existencia do Pobo vasco e darlle a palabra. os poros da sociedade vasca. Foi unha exceDe aquí derívase unha cuarta conclusión e é lente noticia, que sotto voce recoñecen ata os
que o texto do comunicado debe ser lido na militantes e simpatizantes do PP vasco, o que
debe provocar unha seria reflexión á súa cúsúa integridade e como un todo lóxico.
E como quinta e última conclusión derí- pula dirixente. Sinalariamos tamén que, se se
vase dos manifestos, que a propia ETA non segue utilizando unha linguaxe belicista, con
se propón como derradeiro interlocutor se- vencedores e vencidos, o problema non terá
nón que afirma unha obviedade política co- solución. Finalmente, cabe enfatizar o labor
mo a de que é o Pobo Vasco o único interlo- dalgúns personaxes que deixaron pelos na
gateira para iniciar este proceso e soan con
cutor desa renovada democracia.
E aquí comeza o intrincado problema de protagonismo particular, Josu Ternera, Armoi difícil resolución non só no ámbito español naldo Otegui e Rafael Díez Usabiaga.♦
senón no europeo que imos formular nunha serie de interrogacións: ¿Quen poden e deben adXOSÉ ESTÉVEZ RODRÍGUEZ e JOSÉ LUÍS ORELLA
mitir a declaración dos propios vascos cando se
UNZUÉ son profesores da Universidade de Deusto.
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Feísmo urbanístico
Definición de
botellón: espazo
comunitario para
beber barato e
conversar, ideado
polos mozos. Xa lles
chegará o tempo de
pasar dos amigos,
estabelecer unha
relación das de para
toda a vida, ver a
tele e saír os

Alto o fogo ou tregua

A comunidade reséntese: urbanízase por xalundes sen respecto ás zonas protexidas, sen os
preceptivos permisos e cun impactoambienteal e urbanístico
que xa quixese para si a erupción dun volcán.
Galicia, e peor a Galicia interior –non podía ser menos– deixou de ser o paraíso verde, volveuse gris e por xalundes asoman a pobreza, o atraso e o misérrimo nivel de rendas dunha
gran parte da súa poboación. As
súas construcións, inacabadas e
con solucións propias de infravivenda e chabolismo, impactan
no urbanismo e no rural.
Os nosos políticos de medio
pelo a todo isto lle chaman feísmo; é un eufemismo pero define

ben esta situación: a pobreza é
fea e as casas dos pobres son feas. A consellaría remite unha circular para os alcaldes conminándoos a tomaren medidas correctoras e estes recoñecen que son
interesantes: regularizar situacións e as súas taxas, máis licenzas e as súas taxas, demolición
do que non vale e as súas taxas.
Diñeiro e diñeiro…♦
XOSÉ ANXO ARES
(TEIXEIRO-CURTIS)

O paradoxo de
Simpson na Galiza
Seguindo o curso do río de Rao,
despois de Meda e Asar, atópase
unha viña co seu lagar na chaira
de Vilar de Neves.

Xosé Antoño de Balonga, o
fillo mairazo da Ádega, baixara a
feira do 29 na Proba de Navia.
Tiña que vender o viño, pra poder mercar o sal e o azucre e sobre todo o bolo de pan branco,
polo que devecían as súas crianzas, se quería ver o afán, nos
seus ollos, no canto da Arqueira,

onde irían, pra ver o tornar no
lusco fusco.
Das cinco botellas de viño
turbio que levara, catro eran de
boas cepas e unha era de videira
mala. Das oito botellas de viño
tinto que trouxera, seis eran boas
e dúas malas.
Na Proba sabíano todo e cal-

Fé de erros
Nunha entrevista publicada á semana pasada (número 1.2169)
colouse un erro que queremos correxir. O entrevistador, Perfecto
Conde, puxo na boca do deputado socialista Francisco Cerviño a
afirmación de que a súa nai, Daría González García, “foi mesmo
militante da UPG”. Trátase dunha equivocación do entevistador
que, cando escoitou a gravación da conversa, confundíu os fonemas “pegá” con “upegá”. O que quixo dicir Cerviño é só a verdade histórica. Que a súa nai militou no Partido Galeguista.♦
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Tempo de esperanza, tempo de política

sábados para ir ao
Alcampo.

ANXO QUINTANA

O vicepresidente galego considera que o cesamento da actividade armada da ETA abre unha nova etapa nas relacións políticas. A oportunidade debe ser aproveitada pola política e os políticos.

O

alto ao fogo permanente da ETA abre,
con todas as cautelas e reservas que
cómpre observar neste tipo de procesos, un tempo político novo no Estado español. Un tempo que aparece inzado de incertezas e de riscos, mais que tamén está cheo
de oportunidades e de perspectivas alentadoras de futuro. É un tempo de esperanza e é un
tempo para a acción política con maiúsculas,
no que as distintas sociedades nacionais que
cohabitamos no Estado, todas e cada unha
delas, a comezar obviamente pola vasca, nos
xogamos boa parte do noso futuro.
O nacionalismo sempre defendeu a vía
do diálogo, desde o máis escrupuloso respecto ao Estado de Dereito, como marco para a
superación da violencia política en Euskadi.
Fixémolo así porque esas son as nosas conviccións e os nosos principios e fixémolo
moitas veces en solitario e mesmo enfrentando campañas antidemocráticas de criminalización. Tivemos a coraxe de defender o noso
ideario pacifista fronte aos que non dubidaron en procurar atallos no combate contra a
ETA, caendo nun erro incualificábel tanto do
punto de vista moral como do punto de vista
político. E tivemos a coraxe de defender o
valor da palabra e da negociación fronte aos
que nunca dubidaron en utilizar o terrorismo
e o legado das vítimas para engrosar a súa
conta de resultados electorais.
Desde esa lexitimidade de orixe, celebramos que por fin se abrise a vía do diálogo e da
interlocución na procura da paz para Euskadi.
É evidente que o alto ao fogo permanente é o
primeiro froito dese diálogo, de conversas estabelecidas coa reserva oportuna entre a ETA e
o Estado. Parécenos ben que así fose. É evidente que o diálogo debe continuar e é evidente que para que fructifique debe ser o máis
multilateral posíbel, desde a consideración de
que as conversas políticas se deben verificar
non entre a ETA e o Estado, senón nun foro
multipartidario aberto á participación do nacionalismo. O Estado e a ETA deben programar as condicións técnicas do desarmamento e
o futuro dos presos. As cuestións políticas deben dilucidarse estritamente no ámbito da Mesa de Partidos que se constitúa en Euskadi e
eventualmente no foro do Parlamento do Estado. Aí o BNG está disposto a empregar todo o
seu talento político, toda a súa colaboración,
na procura de solucións imaxinativas que nos
acheguen á resolución do conflito.
Hai que poñer sobre a mesa o escenario
que queremos construír, quen serán os inter-

vítimas, a recuperación de espazos de participación política para un importantísimo sector da sociedade vasca, a non humillación de
ningunha das partes en lida para non reabrir
as feridas…
Este é un momento para a política con
maiúsculas e é, por que non dicilo, un momento que os nacionalistas galegos levamos
agardando moitos anos. É un momento que
abre un escenario de grandes oportunidades
para os que puxamos desde hai décadas por
avanzar cara a un Estado onde todas as nacións se sintan cómodas e teñan a oportunidade de decidiren libremente como e en que
condicións queren convivir. O goberno español sabe que para traballar nesa dirección
conta e contará sempre con todo o apoio do
BNG.
Só desde a irresponsabilidade irracional e
sectaria se pode agora conspirar na sombra
locutores que van desenvolver esta presenta- contra este proceso de pacificación. O Estación, o seu nó e o desenlace. E para todo is- do de Dereito en democracia debe estar semto é preciso que ninguén comece a rasgarse pre ao servizo da sociedade, dos cidadáns, e
as vestiduras con temas supostamente tabús non ao revés. Todos os poderes do Estado en
dos que ao parecer non se pode falar. Estes cumprimento da legalidade vixente, deben
días escoitamos por boca de moitos cales colaborar neste obxectivo común. A lei non
son estas cuestións das que non se pode fa- pode ser nunca unha abstracción que se prelar. Pois ben, chegou o momento de traballar tenda utilizar en contra dos intereses colectien positivo, de definir do que si se pode fa- vos e individuais. Dende esa convicción delar e de falar sobre iso, trazar a folla de ruta bemos desactivar con firmeza as presións
do proceso e levala a bo termo
dos sectores mais involucionissen que ninguén saque a pasear
tas que aspiran a interferir na
pantasmas do pasado nin remoindependencia de responsábeis
goberno
va feridas que todos temos na
políticos e xuíces, intentando
memoria e queremos superar,
convencernos a todos de que o
español
deixar que cicatricen e evitar
mellor xeito de avanzar na solusabe que
que volvan producirse. Porque
ción do conflito é meter no cárao final se trata diso, non é esa quen debe protagonizar o
para traballar cere
quecer, é superar unha situación
diálogo. Tal dogmatismo absurde terror que leva demasiados
na dirección do só traería como resultado
anos instalada entre nós e que
máis conflito, máis barbarie e
temos unha oportunidade histó- da paz conta e máis dor.
rica de enterrar.
É por isto que agora non deA esperanza vencerá se prac- contará sempre bemos desmaiar e debemos traticamos a valentía política. Ninballar arreo, cada un desde a súa
con todo
gún conflito se resolve desde a
responsabilidade, para que nunca
inacción. Desde a inacción –ou
máis volte a lacra do terrorismo e
o apoio
desde o dogmatismo dos que
para que, nesta segunda transido BNG”
preferirían que as sociedades
ción política que se está a perfilar
nunca avanzasen– os problemas
no escenario, a democracia se
só apodrecen. Debemos ser oufortaleza e se amplíe. Para que
sados e enfrontar, con decisión e
ninguén, dende a violencia e a
desde a lexitimidade que dá a rasenrazón pretenda tutelarnos. Pazón democrática, o conxunto de problemas ra que as persoas e para que as nacións, Galique encerra un conflito desta caste: a reinser- za entre elas, poidan vivir en liberdade plena.
ción dos presos, a reparación da memoria das E sexan verdadeiramente donas de seu.♦

‘O
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culaban que era mellor mercarlle
o viño turbio, pois a probabilidade de que tocase unha botella
boa era de 0,80 (=4:5) máis alta,
ca na de viño tinto que baixaba a
0,75 (=6:8).
Pacita Palleiro Vilarmundín
era unha rapariga xeitosiña,que
viñera de Faquis casar co mozo
que lle fixera as beiras, cando ía
mercarlle galochas ao seu padriño. Non lle gustaba a leria podre,
nin se metia en debulladas que lle
moían a moucha con dixome-dixomes. Era día de garabullos e lixeira coma unha centella, liscou o
riscar o día, polo quello da Calviña abaixo, a lume de carozo, e xa
descantiá que estaba na Proba coas súas botellas, sen esnogarse,
nin dexobarse ren. Manaias a ela!.
Coas présas levara 14 botellas de viño turbio das que cinco

eran boas e as outras riñas, polo
que a porcentaxe de que che tocara unha boa era de 0,35
(=5:14), mellor tamén ca no viño
tinto do que baixara catro botellas e namais unha era boa, e que
era de 0,25 (=1:4).
No solpor do día e co barullo
da feira, deciden tornar cedo a

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

Prebello, pra ver a súa fornada
de cativos e sen máis requilorios,
xuntan as existencias e déixanllas ao tendeiro Sochaos da Ponte, pra que siga coa venda.
Calquera persoa que non estivese peneque, por andar de gandaina ou vir dunha polavila, sabe
que era mellor mercar viño turbio, pois aínda que xuntasen as
botellas non mudaba nada, pois
non vendesen ningunha, e tiña a
mellor porcentaxe con ambos os
dous.
Xan de Xanón que a todo di
que non, tamén o dixo eiquí: facede as contas!
Risos e sorrisos, mais pra
darlles na moucha aos teimosos
do non, imos facelas!
No viño turbio son 5+14=19
botellas no total, e 4+5=9 boas,
polo tanto a porcentaxe de boas é

0,47 (=9:19). E no viño tinto son
8+4=12 botellas entre ambos os
dous e 6+1=7 boas, polo que a
súa porcentaxe é 0.58 (=7:12).
Nunca tal se vira en toda a
contorna, despois de xuntar as
botellas de súpeto era mellor
mercar viño tinto, cunha porcentaxe de 0,58 por enriba do 0,47
do turbio. Isto é o que se chama
o paradoxo de Simpson e non
son quen de explicárvolo.
Pois o mesmo está a acontecer na Galiza, cando falas cos
homes, son galegos. Cando falas
coas mulleres, son galegas. Cando mesturan xuntos os seus votos nas urnas saen maiorías centralistas. O paradoxo da Galiza e
non son quen de entendelo.♦
MANUEL FERNÁNDEZ
(PREBELLO)

Praza da
Independencia de
Vigo. Peonalizada.
Énchese todos os
días. Foi empeño
dun alcalde do
Bloque, en minoría,
ao que non deixaron
nin inaugurala.

Novo episodio das
guerras do petróleo.
Agora toca
Bielorrusia.
Gustaríalles poñer de
presidente o
administrador
dalgunha compañía.
Ao estilo Karzai.

Ademais da
enerxía, hai outra
cousa que preocupa
en Washington. Que
Rusia e China
decidan facer os
seus negocios
asiáticos en euros. A
Irán tamén lle está a
saír cara a ameaza
de deixar o dólar e
vender o seu
petróleo na moeda
europea. As
axencias americanas
non din que ese seña
o motivo, prefiren
falar do islamismo e
do perigo atómico.

Ademais da
liberdade de prensa,
habería que
defender a liberdade
para escoller a
moeda padrón.♦
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A asemblea de Santiago escolle a Xosé Manuel Sarille presidente de honra

Callón: ‘O novo Estatuto
debe recoller a obriga de coñecer o galego’
PERFECTO CONDE
A Mesa afronta o seu futuro cun
único obxectivo: garantir que o
novo Estatuto conteña a obriga
de coñecemento do galego como
xeito de incluílo, con todas as
garantías e privilexios, na xustiza, a administración pública e
os medios de comunicación.
O sábado, 25 de marzo A Mesa
pola Normalización Lingüística
celebrou en Santiago unha asemblea para dar conta da marcha das
súas cousas, enfrontar o reto histórico de estar á altura que demanda
o momento histórico de xuntar
forzas para o Estatuto que o galego precisa e, tamén, para homenaxear algún dos seus veteranos promotores, como son os casos do galeguista histórico Avelino Pousa
Antelo, que recibiu una sentida e
cariñosa homenaxe de todos os
asistentes, e Xosé Manuel Sarille,
un dos principais fundadores da
asociación que foi nomeado presidente de honra da Mesa.
Polo demais, unha proba do
amplo recoñecemento que xa inspira esta organización puido verse
no feito de que á sesión de clausura asistiron a conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, o conselleiro
de Medio Rural, Alfredo Suárez
Canal, o voceiro de Cultura do
Grupo Parlamentario Socialista e
presidente de Comisión de Reforma do Estatuto, Francisco Cerviño, e moitos outros representantes
da vida política, social e cultural,
entre os que se contraba mesmo
algún empresario, como é o caso
do construtor santiagués Otero
Pombo. Tamén asistiron avogados
como Nemesio Barxa e Óscar
Fernández Refoxo.
Tanto no transcurso das dúas

que aínda hai neste terreo as habituais dificutades que atopan os
que queren casar en galego.
A Mesa tamén deu conta da súa
xestión económica, cunha importante previsión de aumento de liquidez pasando dos 12.682,35 euros do
1 de xaneiro de 2005 a 17.845,97 na
mesma data do 2006. Porén, é na
previsión de ingresos e gastos onde
se rexistra un aumento case espectacular. Os ingresos do 2005 foron de
145.792,28 euros, e os do 2006 está
previsto que sexan de 295.653,57.
Os gastos do 2005 foron de
168.864,18 euros e no 2006 pasan a
ser de 309.969,18 euros. AMesa ten
previsto aumentar o seu investimento en campañas no 2006 subindo até 91.980 euros os 32.110,15
gastados no 2005. En maior proporción soben os gastos de persoal que
pasan dos 60.227,37 do 2005 aos
136.654 previstos para o 2006.
Carlos Callón diríxese aos asistentes entres os que se encontran, en primeiro plano, Avelino Pousa Antelo (galeguista histórico e presidente da Fundación Castelao), Alfredo Súarez Canal (conselleiro de Meio Rural) e Ánxela Bugallo (conselleira de Cultura).

asembleas como no acto oficial de
clausura, que foi presentado polo
actor e humorista Carlos Blanco,
estivo omnipresente a idea de que
A Mesa ten que seguir traballando
arreo para conseguir que o idioma
galego non estea por debaixo do
castelán e que exista unha carta de
dereitos lingüísticos recoñecida
nun primeiro nivel e con todas as
garantías. O reto prioritario, polo
tanto, para esta organización promotora da lingua galega é conseguir que, no novo Estatuto que xa
se comezou a debater, se incorpore o deber de coñecemento do galego, un aspecto sobre o cal existíu
no seu día un importante consenso
entre os partidos políticos en Galiza, pero que agora se pode ver dificultado na súa formalización

O presidente da entidade, Carlos
Callón, no seu discurso de clausura,
salientou esta priorización da Mesa
reclamando que o galego apareza
como un deber no novo Estatuto,
exactamente co mesmo recoñecemento que ten o español na Constitución. As administracións situadas
en Galiza deberían facer uso preferente do galego, e o cadro de persoal e funcionariado aos servizo
dos poderes públicos ter o deber de
usalo como lingua preferente no
desempeño das súas funcións.
Tamén se lle debe outorgar ao
galego a condición de lingua vehi-

cular no ensino non universitario,
e debe ser idioma de uso preferente nos medios de comunicación
públicos, a RNE e a TVE incluídas. A cidadanía debe ter garantido
o dereito de opción lingüística tamén nas empresas e entidades que
lles ofrecen servizos á cidadanía.
Callón fixo fincapé nun campo no que está case todo sen facer
aínda. Para prestar os seus servizos en Galiza, xuíces e maxistrados, fiscais, notarios, rexistradores da propiedade e mercantís, encargados dos rexistros civís e todo o persoal da Administración
de xustiza debería acreditar o coñecemento adecuado e suficiente
do galego para garantir o dereito
de opción lingüística. Callón puxo como exemplo dos atrancos

cos; tampouco é unha antiga
empresa pública privatizada e
convertida en multinacional
despois de ter medrado á sombra do poder como Telefónica,

Endesa, Repsol ou Aceralia.
Non vive dos servizos de auga
ou recollida e tratamento de residuos sólidos urbáns desde
que se privatizaron, nin é unha
filial de multinacionais exteriores como todas as fabricantes de automóbeis ou como a
maioría das grandes cadeas de
alimentación. Tampouco goza
dunha posición privilexiada
noutro sector ou oligopolio de
entrada restrinxida. En resumo: non comparte case ningún
dos elementos que definen as
que ocupan os primeiros postos na lista de empresas españolas (...). Sorprende que Ortega acumulase a súa fortuna en
pouco máis de dúas décadas
mediante a actividade dunha
compañía e comezando desde
abaixo. E sen recibir encargos
de obras públicas ou concesións de empresas de comuni-

concreta, segundo A Mesa, debido
ás dinámicas políticas estatais.
O galego como deber

Amancio
Ortega,
‘unha
excepción
na grande
empresa’
A revista dominical Magazine
(26 de marzo), que se distribúe
con periódicos como La Opinión, Faro de Vigo ou La Vanguardia, publica unha reportaxe de Camilo Nogueira sobre
o grupo Zara-Inditex. “Inditex
é unha empresa de carácter excepcional. É grande, pero non
pertence aos campos tradicionais das grandes empresas españolas. Non é do sector ban-

Amancio Ortega.

cario, como o BBVA ou o Santander, nin é unha construtora,
como ACS ou Ferrovial, que
reciben os pedidos principais a
costa dos orzamentos públi-

Directiva
A nova directiva da Mesa ficou estabalecida do seguinte xeito: Carlos
Callón Torres (presidente), Adolfo
Muíños Sánchez (vicepresidente e
responsábel nacional de Nais e Pais
polo Ensino en Galego), María Xosé Jamardo Curros (secretaria xeral), Francisco Xosé Rei García
(coordenador de zonas), Fátima
Braña Rei (coordenadora de relacións exteriores e voluntariado),
Iria Taibo Corsanego (responsábel
nacional de Mocidade pola Normalización Lingüística), Elsa Quintas
Alborés (coordenadora do Observatorio de Dereitos Lingüísticos),
Begoña Valdés Rodríguez (vogal),
Susana Romero García (vogal) e
Andrés Gómez-Chao Fernández
(vogal). Xosé Manuel Sarille (presidente de honra).♦

cación telefónica ou audiovisuais ou acumulando comisións, ao xeito da persoa máis
rica de Italia, Silvio Berlusconi, ou doutros que o acompañan de lonxe no ranking español. Non o fixo especulando ou gozando de privilexios
relacionados co poder, senón
como Bill Gates, producindo
e vendendo un ben de consumo (...). Non é infrecuente
que aparezan noticias sobre as
súas aplicacións personais en
empresas como Endesa, Gas
Natural, NH ou en investimentos inmobiliarios. Quixo
Ortega emprender unha acción investidora singular recuperando Unión Fenosa para
Galiza. Non puido ser. Despois de traballar en todo o
mundo como en casa, comprobou que en Madrid xogaba
en campo hostil”.♦
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español
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Vinte anos na defensa da lingua
H. VIXANDE
O próximo 16 de abril cúmprense vinte anos da constitución da
Mesa pola Normalización Lingüística. Dúas décadas de intensa
actividade na que se sucederon as
campañas a prol do idioma.
A creación da Mesa tivo lugar
a raíz da celebración do Encontro
sobre o estado actual da normalización lingüística, onde se acordou que unha institución como
esta era moi necesaria. O seu fundador e primeiro presidente foi
Xosé Manuel Sarille. Doce anos
despois relevouno no cargo Concha Costas, que foi presidenta durante catro anos. Desde os últi-

mos catro anos, Carlos Callón é o
máximo dirixente dunha entidade
que conta con 3.200 asociados, na
súa maioría persoas individuais
pero entre os que tamén están 90
colexios e 18 concellos.
As imaxes que ilustran esta
páxina corresponden a cinco das
campañas que desenvolveu a Mesa. Son unha mostra pequena e
non representativa, xa que a entidade puxo en marcha centos de
iniciativas para defender a lingua.
Na ilustración superior da esquerda, aparece un cartel da
campaña “Polo galego nas ondas”, organizada pola Mocidade
pola Normalización e que tivo

lugar na véspera do Día das Letras de 2000. O obxectivo era reclamar maior uso do galego nos
medios de comunicación. Debaixo, unha campaña de sensibilización distribuída especialmente
en Lugo, coincidindo coa iniciativa para tratar de que a Muralla
fose designada Patrimonio da
Humanidade, como así foi. Esta
campaña vinculaba o patrimonio
histórico artístico coa lingua.
Máis abaixo, un cartel da campaña “Parabéns”, que tivo lugar
aproveitando a nova Lei de galeguización dos nomes e dos apelidos. Distribuíuse en hospitais,
chamando aos pais e nais a usar

o galego nos nomes dos seus fillos. Arriba, á dereita, un dos carteis da campaña “A Coruña, así a
queremos”, que demandaba o
cumprimento da lexislación no
uso da toponimia oficial desa cidade. Por último, abaixo, unha
das últimas campañas: “Galeguiza a túa vida”. Había máis ilustracións, centos delas, e quedaron fóra, entre outras, as do Correlingua, a popular carreira da
lingua que até 2000 tiña carácter
local pero que ese ano adquiriu
dimensión nacional mediante
unha actividade que pasaron a
organizar, xunto coa Mesa, a
ASPG e a CIG-Ensino.♦

abriel Tortella, catedrático de Historia Económica pasado (El País,
22 de marzo), di que non se
explica que haxa tanto apoio
popular aos nacionalismos
periféricos (debida, segundo
di, á entrega do sistema educativo e dos medios de comunicación aos nacionalistas), que
hoxe a convivencia entre
comunidades sexa máis difícil
que hai unha xeración, que
non se pode culpar de tal cousa a “la cerrazón de Aznar”
senón máis ben ao
“nacionalismo chabacano de
la dictadura franquista”.
A Tortella nin lle pasa pola cabeza que algunhas comunidades teñan uns problemas
pendentes –ás veces semellantes entre elas e outras moi diferentes– que esixen un tratamento político de seu. Só parece aceptar a perversa idea
da tutela, dunha tutela que pode exercer o nacionalismo español e ninguén máis. Unha
tutela, polo demais, que
ninguén lle atribuíu e que non
lle recoñecemos a ninguén para que fale ou actúe por nós
sen o noso consentimento.
Tampouco entende
Tortella, como bo nacionalista
español, que é xusto a actitude
inversa á idea de tutela a que
defendemos os “periféricos”: o
libre desenvolvemento da personalidade dos nosos pobos e
demais problemas aparellados.
O proxecto suxestivo de vida
en común que el tanto bota de
menos ao día de hoxe, non poderá habelo nunca, ao menos
mentres non teñamos clara a
idea da plurinacionalidade do
país –feito que só negan os
que, como el, non están
dispostos a velo, ou non queren velo porque lles proe. Pero
ese é o seu problema.
¿Que son ou significan os
medios de comunicación de
que dispoñen as comunidades
autónomas en comparanza cos
que controla o Estado ou
certas oligarquías mediáticas?
¿E que sistema educativo se
nos entregou se nin sequera temos o deber de coñecer a nosa
propia lingua, a que decidimos
que sexa nosa, a que queremos
que o sexa e nos dá a gana de
ter por tal? ¿Que protección é
esa de que se fala no preámbulo da constitución cando se di
que se pretende a de todas as
culturas, tradicións, linguas e
institucións españolas se nos é
negado o deber de coñecer a
lingua propia?
¿De onde puido tirar Tortella que sexa hoxe peor iso
que el chama convivencia entre comunidades que hai unha
xeración? A non ser que confunda a realidade viva do país
cos desexos do PP máis montaraz e nacionalista español.♦
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Vigo desde Bouzas.

O PP defende agora
unha iniciativa do BNG que rexeitou hai oito anos

O proxecto da área metropolitana de
Vigo parado por unha disputa electoral
RUBÉN VALVERDE
O proxecto de área metropolitana de Vigo elaborado pola Consellería de Presidencia de Xosé Luís Méndez Romeu suscitou unha
gran polémica a semana pasada ao ficar reducida practicamente a
un consorcio de transporte interurbano. A alcaldesa de Vigo, Corina Porro, cualificou de “indignante” a proposta de Méndez Romeu
malia que o PP opúxose durante oito anos a unha iniciativa impulsada polo BNG. Finalmente o conselleiro de Presidencia retirou o
proxecto pero o mar de fondo segue porque non se clarificou a postura que van adoptar de agora en diante tanto PP coma PSOE.
Un dos grandes proxectos do
BNG en Vigo foi o impulso da
área metropolitana hai xa tres lexislaturas, cando aínda gobernaba
o PP. Daquelas, a proposta de
Lois Pérez Castrillo fora rexeitada
no pleno do Concello e gardada
para unha mellor ocasión. Foi na
seguinte lexislatura, no ano 2000,
coa alcaldía viguesa en mans do
BNG cando se decide volver impulsar a creación da área metropolitana coa fin de racionalizar recursos e planificar o crecemento
dunha zona con moito potencial
de expansión que é das poucas en
Galicia que leva gañando de xeito
continuado poboación.

O proxecto de área metropolitana do BNG foi finalmente
admitido pola Xunta e comezou
a tramitarse no Parlamento. Porén, o anteproxecto que elaborou o Goberno do PP ía coxo e
recortaba en gran medida o presentado polos nacionalistas e
que fora referendado polos 14
concellos que compoñen a área
metropolitana. O BNG e o
PSOE presentaron varias emendas ao anteproxecto do PP e os
trámites alongáronse máis do
previsto. O anticipo de eleccións decretado por Manuel
Fraga impediu que a lei fose finalmente debatida en pleno e

aprobada. Había que volver comezar con todo o proceso.
Entre as propostas que incluía o proxecto nacionalista
destacaban a xestión por parte do
ente metropolitano do servizo de
abastecemento, xestión e tratamento da auga. Na actualidade é
o Concello de Vigo quen subministra auga a todos os demais, algo que non é rendíbel para os
municipios limítrofes que teñen
que pagar a factura malia non
contar con recursos. No tocante á
depuración da auga tampouco
parece normal que teña que ser o
concello de Vigo quen se encargue de sufragar os custes de saneamento. “Teñen que implicarse máis concellos no tratamento
das augas para que poida ser algo
viábel”, explica un técnico do
Concello de Vigo.
A recollida dos residuos sólidos sería outra das competencias do ente supramunicipal, ao
igual que o tratamento dos restos de obra non contaminantes.
Con respecto a este último pun-

to, até agora moitos concellos
tiran os residuos no monte ao
non ter unha alternativa. En Vigo comezou a ensaiarse un modelo de clasificación e reciclaxe
que podería ser extensivo.
O transporte urbano e interurbano en toda a súa extensión,
incluíndo o transporte de ría, sería tamén competencia da área
metropolitano. Esta proposta incluiría tamén transportes que non
rematasen dentro dos límites da
área pero que servisen para vertebrar o territorio como pode ser
un autobús entre Vigo e Bueu.
Outro dos temas clave que
xestionaría a área metropolitana
sería a distribución de solo industrial. O Plan Xeral de Vigo
elaborado na anterior lexislatura
xa prevé a participación doutros
concellos no reparto de solo para
empresas. A xestión doutros servizos que se poden compartir
completarían un proxecto que o
PP rexeitou nunha ocasión e descafeinou noutra ocasión, malia o
repentino cambio de postura.♦

Por que cambian o PP e o PSOE de postura?
Dos tres partidos implicados, os
únicos que seguen a defender o
mesmo proxecto que hai catro
anos é o BNG. A postura de Xosé Luís Méndez Romeu sorprendeu mesmo aos socialistas
vigueses que apostaban por unha área metropolitana forte. Entre as razóns do cambio de postura do PSOE destacan tres. En
primeiro lugar, o PSOE galego
nunca apostou dun xeito claro
pola área metropolitana por entender que podería entrar en
conflito coa existencia das deputacións xa que en moitos casos poderían chegar a solapar

competencias e internamente
saben que a lóxica esixiría que
desaparecesen os entes provinciais pero non se atreven a facer
pública esta postura.
A segunda dos socialistas é
electoral. Saben que dándolle
luz verde a área metropolitana
neste momento, a un ano das
eleccións, a alcaldesa de Vigo
apuntaríase un tanto nun tema
que levan sabotando durante
anos. Precisamente, a única razón de que o PP apoie agora a
área de Vigo é electoral, xa que
se presentarían publicamente como impulsores dun proxecto que

pode solventar problemas tan
claves na cidade como o da depuración das augas, o transporte
interurbano ou a falta de solo.
En terceiro lugar, dentro do
PSOE temen que a creación dun
área metropolitana en Vigo antes que na Coruña enfade ao
sector vazquista, ao que por
certo pertence Xosé Luís Méndez Romeu. Na Coruña, non
embargante, non se puido iniciar unha tramitación semellante polas malas relacións existentes entre o concello coruñés
e os limítrofes, que ademais saben que teñen maior potencial

de crecemento que o da cidade
herculina, totalmente limitada
fisicamente.
O presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, tivo que intervir para intentar paliar a polémica e sinalou que o proxecto
de Méndez Romeu era “un documento de estudo e análise”.
Porén, non aclarou cal vai ser o
proxecto que definitivamente
defendan os socialistas nin o
prazo de presentación da nova
proposta. De todos os xeitos, o
máis lóxico é que intenten aparcar a polémica até unha vez pasadas as eleccións.♦

eberá perdoar o amigo
Henrique Monteagudo
a indiferenza ao comentar o estudo que presentou estes días o Consello da Cultura
Galega sobre a lingua. Dígoo
con sinceridade, non me interesan nada os novos datos, as
porcentaxes que aumentan e
as que diminúen, as cidades
que varían a posición na
carreira cara ao precipicio nin
os grupos que mellor resisten.
Ten mérito presentar novos
traballos, mais coa que está a
caer convén falar do verdadeiro problema que seguramente
sexa o seguinte.
Por primeira vez chegou
ao goberno a forza política á
que se lle supuña interese por
variar a situación do idioma.
Todos supúñamos que cando
chegase comezaría un novo
xeito de facer política lingüística, suave e progresiva pero
clara e eficiente. A estas horas
non hai nada diso. O motivo
non é que o BNG deba
compartir o poder con outra
organización sen compromiso
co idioma. Non. O problema é
que a nova cúpula do Bloque
ten outra visión, na que non
entra o idioma como un grande asunto do país.
E outros dous problemas
máis. O primeiro é a extraordinaria dificultade da nova
elite do Bloque para entender
o que se debería de facer, para imaxinar a política
lingüística. O segundo é que
entende esa posíbel política
como un estorbo que radicalizaría a mensaxe dunha
organización que busca con
ansia o encefalograma plano.
Pódese observar sen dificultade a recolocación da lingua no imaxinario dos novos
dirixentes. Agora vena como
unha riqueza cultural que
preservar, para a que non se
deben activar prácticas
eficientes, xa que abrirían un
debate que non queren.
Ese foi o criterio de
Manuel Fraga e tamén o da
maioría dos concellos do
Bloque nos últimos anos.
Miren para Vigo, onde nunca
se pasou das campañas se
sensibilización ou para
Pontevedra onde facer política lingüística consiste en que
os cidadáns aprendan a orixe
dos topónimos.
Leva razón Xosé Luís
Franco Grande cando di que
a fixemos boa, porque, onde
está a saída? Onde e quen
vai facer unha política
diferente? Isto é unha desfeita e hai que dicilo. Comentaba un amigo que o novo Bloque se homologa co Partido
Socialista de Mallorca e máis
nada. Non crean que está dito desde ningún radicalismo.
Monteagudo apareceu
coa nova palabra
monolingualizador. O
desmonolingualizador que
nos desmonolingualice bo
desmonolingualizador será.
Adornos que non lle falten
ao remate da verbena.♦
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Mercedes Mezo, directora do centro, coas instalacións ao fondo. Á dereita, Xesús Moreno, investigador e novo subdirector xeral de Investigación Agraria e Forestal da Xunta.

PACO VILABARROS

O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, unha referencia en Europa

‘A agricultura e a gandaría
tamén precisan de científicos’
H. VIXANDE
O Centro de Investigacións
Agrarias de Mabegondo dependente da Xunta ten un historial
de máis dun século. No seu interior, estudos e investigacións
científicas arredor da agricultura e a gandaría sitúano como
unha referencia en toda Europa.
Na estrada de Betanzos a Bergondo, á esquerda, á altura de
Mabegondo, un discreto cartel
indica a entrada do Centro de
Investigacións Agrarias de Mabegondo. Portas a dentro, un carreiro asfaltado conduce a través dunha idílica campiña a un
sobrio edificio rodeado de prados onde aquí e aló, pacen vacas
despreocupadas. Para o visitante non avisado, só é un paraíso
oculto aos ollos do país; para
paisano, o centro de referencia
que pilotou o desenvolvemento
sostíbel do campo galego.
Vacas e prados. Vacas de leite e vacas de carne. Eis o resume dos principais obxectivos
dos estudos deste centro. Unhas
cen persoas, das que arredor de
trinta son investigadores, abordan os problemas que ten a actividade agraria sobranceira no
noso país: os pastos e a cría de
bovinos para leite e para carne,
aínda que tamén estudan outras
ganderías e cultivos de importancia máis relativa.
“O noso é a investigación
pública con proxectos competitivos e de calidade científica
porque necesitamos financiamento externo e estamos sometidos á auditoría das nosas investigacións”, explica a directora do Centro, Mercedes Mezo.
Esta veterinaria indica que “a
Xunta paga os salarios dos empregados do Centro e o seu funcionamento, pero os proxectos

de investigación deben financiarse con fondos alleos; mesmo temos que alimentar as vacas cos cartos das investigacións”. As contribucións veñen
os plans galego, estatal e comunitario de investigación, aínda
que tamén de empresas privadas
como Coren e, eventualmente,
da Administración autonómica,
cando se trata de necesidades
específicas de investigación.
O Centro de Investigacións
Agrarias está rodeado por unha
superficie de 300 hectáreas de
campos do propio Centro, pero
conta con tres fincas máis. Naceu como granxa agrícola experimental da Coruña en 1888, pero cambiou de localización en
1963 e finalmente en 1978, cando quedou fixada en Mabegondo. “Contamos con tres departamentos de investigación e un laboratorio”, explica Xesús Moreno, subdirector xeral de Investigación Agraria e Forestal
da Xunta e investigador deste

centro. A importancia desta entidade vese na migración de
científicos que se produciu cara
a Administración tras os últimos
cambios de Goberno, coa constitución do Executivo bipartito.
Non só Xesús Moreno pertencía
a este centro, senón tamén Gonzalo Flores, nomeado director
xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal, e
Claudio López Garrido, que
asumiu a Subdirección Xeral de
Formación e Transferencia Tecnolóxica.
Eficiencia na produción
O aspecto máis relevante deste
centro está relacionado cos estudos para mellorar a eficiencia
de sistemas de produción de
carne e leite de vacún e carne
de ovino baseados nos pastos.
En realidade, moitas das investigacións deste centro camiñaron contra corrente porque a
súa filosofía é xusto a oposta á

que se impuxo nos anos oitenta.
Naquela década tomou corpo
no campo galego un modelo
agrario de superprodución que
procuraba aumentar os resultados cun sistema de alimentación en base aos pensos e en detrimento do pasto en prados. “O
noso sistema, en troques –comenta Xesús Moreno–, sempre
insistiu na substentabilidade; na
produción de leite ou carne en
prados, algo non tan produtivo
como os pensos pero moito
máis rendíbel porque non hai
que adquirir o alimento fóra da
explotación”.
Complementaria é a opción
polos sistemas ecolóxicos na
xestión dos prados. “Estudamos, por exemplo, como se pode empregar o zurro para abonar os campos, cando hai que
botalo e en que cantidade; iso
evita botalo nos ríos e a conseguinte contaminación, e permite
non empregar nitratos como fertilizantes, que son unha fonte de

contaminación que en países
como Holanda representa un
problema moi serio”, explica
Xesús Moreno.
Tanto Xesús Moreno como
Mercedes Mezo foxen da parola
científica para describir o seu
traballo, pero nos departamentos deste centro estúdase a calidade nutricional do gando, a
produtividade dos prados e das
forraxes, a forma de analizar os
residuos para determinar como
evitar os contaminantes nos alimentos do gando ou o control e
o estudo das enfermidades animais e das pragas. “Por exemplo –sinala Xesús Moreno, ilustrando como a investigación
avanzada ten efectos económicos inmediatos nos gandeiros–, temos un laboratorio de
dixestibilidade que simula en
vitro como os animais dixiren
as forraxes, para saber cales son
as máis apropiadas para a súa
alimentación co obxectivo de
que sexan máis produtivos”.♦

O reto da conversión en Instituto
Na actualidade, o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo é un servizo máis da
Consellaría de Medio rural.
Sempre tivo este deseño desde
que foi transferido desde o Instituto Nacional de Investigación Agraria e por esa razón
ten rixideces estruturais que dificultan a investigación.
“Os beneficios do leite producido aquí que vendemos no
mercado deben destinarse á Facenda da Comunidade autónoma, non podemos reinvestilos”,
explica Mercedes Mezo. Esta

mesma filosofía impide que as
empresas privadas podan pagar
investigacións do Centro. “Como non podemos recibir diñeiro destas empresas e xestionalo
nós, moitos proxectos non poden saír adiante; outras veces
as empresas teñen que comprarnos maquinaria para non
ter que pagarnos directamente,
todo iso dificulta o noso traballo”, engade a directora do Centro. O resultado é que boa parte
dos esforzos da Dirección desta
entidade teñan que centrarse na
administración en detrimento

da investigación e que a intensidade da actividade investigadora sexa menor.
Noutras Comunidade autónomas de todas cores políticas,
esta rixidez solucionouse con
éxito ao converter o Centro nun
Instituto con personalidade xurídica propia e capacidade de
xestión dos seus recursos. “Iso
é o que se vai intentar agora para cumprir unha vella demanda
do persoal investigador”, explica a directora Mercedes Mezo.
Mais os obxectivos modernizadores atopan pequenas re-

sistencias por temor a que os
cambios prexudiquen a algúns
dos traballadores. “Entendo que
é unha cuestión delicada, moitas veces a xente ve que a súa
situación laboral é moi boa e teme empeorar, tamén está o caso
dos interinos, que é máis delicado porque hai que asegurarlles a
continuidade; pero penso que se
superamos estes problemas, poderemos realizar mellor o noso
traballo, o Centro aumentará a
súa calidade; estivemos moi
abandonados estes anos”, resume Mercedes Mezo.♦
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A pelo

guez, lograron corrixir, ben que parcialmente, tal dis- truír barcos e que observa, calado, como a carga de tracriminación.
ballo é levada para San Fernando (Cádiz, España). En
Mais o certo é que nós non somos mineiros. O no- Galiza somos así. Nós, a pelo.
so carbón, aínda que estea a piques de se esgotar e serE o peor é que aínda temos quen nolo xustifique.
vise para que Endesa e Fenosa se convertesen en em- Como os partidos estatais. O PP calado e o PSOE tapresas transnacionais levando a nosa electricidade ao mén. E iso que, tras unha reunión de media hora co miresto do Estado, non é carbón de verdade. Os nosos mi- nistro Montilla, un Touriño exultante anunciaba, hai
neiros, por traballaren a ceo
dous meses, que Galiza ía
aberto como os os das cansaír gañando co Plano do
teiras de pedra, non son tamCarbón (en realidade só pres nosos mineiros,
pouco mineiros de verdade.
tendía torpedear as presións
Non teñen ningún Víctor
que estaba a exercer a Conpor traballaren a ceo aberto
Manuel que lles cante e, quisellaría de Industria e, como
zais por iso, tampouco están como os os das canteiras de pedra, sempre, saír na foto). Ou codentro do Rexime Especial
mo tamén, moi destacadanon son mineiros de verdade”
de Seguranza Social da Mimente, os sindicatos estatais.
naría. Os galegos, no rexime
UGT e CC OO estiveron rexeral, non se poden benefipresentados nas negociar dos coeficientes reduciacións por asturianos e letores que lles permiten aos
oneses, mineiros de verdade.
demais –asturianos, leoneO que non se entende é a teises, aragoneses e andaluces,
ma da sección galega destes
españois todos– xubilárense anticipadamente sen mer- sindicatos en xustificar o inxustificábel. Ou se cadra si.
ma da pensión. Silicose si, esa si que a teñen. Mais, se Para eles tampouco hai na Galiza carbón nin mineiros
cadra, como o carbón e como os mineiros, non é de de verdade.
verdade.
Con este panorama, aínda hai que explicar porque o
Así que a reconversión do noso sector mineiro teré- novo Estatuto de Galiza debe reservar para a nosa nación,
mola que facer a pelo. Non é nada novo. Tamén nas ou- en exclusiva, as competencias en política mineira e enertras reconversións, as do naval, Galiza levou a peor par- xética? Aínda haberá quen nos veña, outravolta, coa late. Que llo pregunten a un Astano que ten prohibido cons- daiña da “solidariedade” do Estado? Tomemos nota.♦

‘O

CARLOS AYMERICH
Galiza vai recibir do Plano do Carbón 2006-2012 apenas 135,3 millóns de euros. Lonxe do reparto inicial do
Ministerio de Industria –antes de que o presidente de
Asturias, CC OO e UGT presionaran a José Montilla–
e dos 167 millóns que, segundo o cálculo da Consellaría de Industria, lle debían corresponder ao noso país.
Así pois, mentres Emilio Pérez Touriño e Vicente Areces celebran en cimeiras bilaterais a recuperada amizade asturgalaica, os astures levan o 60% dos cartos mentres que, para Galiza fican apenas as migallas: un escuálido 4,2%. E chove sobre mollado. No plano anterior (1998-2005) estaba previsto que Galiza recibise
204 millóns de euros (un 8,49%) dos que ao fin só chegaron 60 (o 2,57% do total). E, se cadra, aínda debemos dar as grazas porque os planos iniciais do goberno
español –o de antes e o de agora– deixaban ás Pontes e
a Cerceda fóra, coa escusa de o carbón galego ser lignito pardo e non hulla. Só a teimosía do BNG no parlamento español e, en concreto, de Francisco Rodrí-

Ourense
A declaración do entorno das
Burgas como Ben de Interese
Cultural (BIC) provocou unha
intensa polémica en Ourense polo
que pode supor para os proxectos
deseñados polo alcalde, Manuel
Cabezas, e o seu equipo de goberno. A decisión da Consellaría de
Cultura tomouse sen ningún “diálogo institucional” previo e iso levou a pensar a Cabezas que se trataba dunha vinganza do BNG,
que levaba anos –máis ou menos
como o PSdeG– presentando iniciativas encamiñadas á protección dunha zona que é símbolo
fundamental da cidade.
As fontes secaron o ano pasado como consecuencia das obras
de construción dun hotel-balneario, unha aposta persoal do alcalde que naceu baixo sospeita.
Houbo unha recualificación urbanística que lle aforraba ao promotor a cesión de solo ao Concello e
elimináronse do PXOM todas as
medidas de protección da antiga
Casa de Baños, destruída rapidamente sen permiso de Patrimonio. Cabezas di agora que as Burgas xa estaban cualificadas como
zona de protección integral, e que
polo tanto non precisaban ser declaradas BIC, pero o certo é que o
seu incumprimento foi consentido polo Goberno de Manuel Fraga ante a indiferenza do propio alcalde. Alén diso, cando as Burgas
quedaron sen auga foi tamén porque a empresa iniciou as obras
sen os permisos pertinentes. Os
grupos da oposición pediron a
suspensión do proxecto e que se
traballase nunha planificación
máis racional que convertese a
Ourense nunha cidade termal. A
resposta do PP foi a de sempre: a
oposición non deixa gobernar.
O Goberno bipartito tomou en
xaneiro a decisión de suspender as
obras e a declaración de BIC deixou a Manuel Cabezas nunha
complicada situación. A empresa
promotora (Xardín das Burgas)
era un ente pantasma tras o que se
atopaba Basilio Martínez Serodio,
propietario de 65 empresas que
empregaban só oito persoas. Detrás do proxecto estaba tamén, por
casualidade, Xoán Carlos Caba-

A batalla das Burgas
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

O alcalde, Cabezas, considera que a declaración das Burgas como ben de interese cultural é unha estratexia do BNG para “gobernar” o Concello desde a Xunta.
nelas, ex-xerente de Xestur, íntimo de Xosé Cuíña e amigo de Cabezas e dos Baltar, quen nunha
rolda de prensa ofrecida na oficina da súa muller, permitiuse o luxo de decidir qué xornalistas e
medios podían asistir. Obras asinadas pola súa dona son o edificio
de Dereito do Campus de Ourense ou o centro comercial Ponte
Vella, que tamén se construíu en
parte de terreo público e sobre a
que a xustiza investiga agora a
aparición de facturas falsas e un
burato de máis de 600.000 euros.

Guisa e Napo

O novo Goberno da Xunta
púxolle freo a tanto personalismo do alcalde e coa declaración
de BIC non só paraliza a construción do hotel-balneario e o
deixa, como moito, á expectativa de negociar novos proxectos
máis respectuosos co contorno,
senón que interrompe a rehabilitación da Praza de Abastos ou a
recuperación de vivendas no
Casco Histórico. Desde a Xunta
xa se advertiu que o que se fixo
agora é estabelecer un marco de
diálogo que antes non existía.
UXÍA E BRAIS

Cabezas pensa que todo é un intento do BNG de gobernar o
Concello de Ourense desde a
Xunta. Desde o primeiro día encomendouse ao presidente Emilio Pérez Touriño e xogou ao deporte de moda no PP da oposición: preguntarse se a idea foi de
Anxo Quintana ou do Goberno
galego.
Non obstante, o conflito das
Burgas é só unha pequena parte
dos problemas que ten o PP en
Ourense para gobernar desde
Concello e Deputación. Outro

proxecto baixo sospeita era o chamado “Ourense cara ao novo milenio”, que pretendía facer un edificio administrativo da Xunta e
varios bloques de vivendas no actual campo de fútbol do Couto. A
idea de Cabezas e Xosé Luís Baltar, apoiada por Fraga, tamén era
ocupar terreos de Benposta cun
novo campo de fútbol e facilitar o
crecemento da cidade nesa mesma zona. O proxecto do Milenio
xa foi rexeitado pola actual Xunta e os “pelotazos” que socialistas
e nacionalistas denunciaron terán
que agardar á chegada de tempos
máis propicios á especulación.
Así e todo, resultou conmovedor ver a Cabezas intentando mobilizar comerciantes da praza de
abastos e asociacións de veciños
para protestar contra a declaración das Burgas como BIC. Será
o primeiro ensaio dun PP que se
ve na oposición o ano que vén?♦

Subliñado

O Arco Iris na primavera
LOIS DIÉGUEZ
Na primavera nova as noites brillan de cores satinadas deixadas
pola lúa. A lúa grande que vemos desde o noso cuarto cando nos
erguemos. E sempre, aos poucos minutos, escóndese entre os edificios que dan á muralla como se intentase xogar ás ilusións. Despois, polo día, nas tardes grises de ventos e choivas recendentes,
entre débiles azuis aburatados, vemos o Arco da Vella ou Arco Iris
con todas as galas do pavo real, e lembramos a Santiago Martínez,
o da pastelaría da rúa Doutor Castro. Contóunolo o pai. O Santiago xa é un mozo agora, que segue a escribir poemas cos seus ollos
grandes na busca sempre de rostros e voces que rompan os grises
monótonos de Lugo. Non sei se os escribe tamén no papel ou na
pantalla, pero é posíbel. Mais poeta é desde aquela outra tarde de
primavera, cando ía co pai polo parque, neno el de poucos anos,
e vendo o Arco da Vella a alumear en fantásticas cores de algodón
o ceo negro do Miño, sobre as casas da Ponte, díxolle ao pai: “o
Arco Iris é unha pinga de auga que caeu do sol”. Estaba o Arco
nítido de luces, e o sol asomaba ás veces entre as nubes, e chovía
bravo, a golpes de ventadas. O poema construído ten sons maduros de obra clásica e nós pensamos en grandes poetas de sona universal. Pero non, el, o Santiago, non os coñecía, porque a idade
non llo permitía. Polo tanto, a criación foi perfecta e persoal. Cando nos atopamos co Santiago, agora, nunha sala de cine, nun bar,
na pastelaría, con sorriso de esperanza nesta mocidade, sempre lle
dicimos a quen nos acompañe: o Arco Iris é unha pinga de auga
que caeu do sol. E el, ela, míranos con admiración.♦
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Lugo

Loita na Cámara de Comercio
ANTÓN GRANDE

As inimizades entre representantes de diferentes “familias” do empresariado da cidade adubían as eleccións ao máximo organismo dos comerciantes.
Nos primeiros días de abril terán
lugar na Cámara de Comercio de
Lugo as eleccións para elixir a nova xunta directiva, así como o seu
presidente, algo que de entrada pode semellar do máis normal no estamento democrático como é este
que representa os comerciantes.
Pero en Lugo estas eleccións
gardan un transfondo que cecais
non se dea noutras cidades xa
que tras elas se agocha a loita política e mesmo tamén certas xenreiras a título persoal.
Os lugueses aínda gardan na
lembranza as anteriores eleccións na cámara que se converteran nunha loita a morte entre
dous sectores económicos e da
dereita por controlar o poder.
Naquel entón a Confederación
de Empresarios de Lugo (CEL)
non se cortara un pelo ao tratar
de imiscuirse no organismo dos

comerciantes e mesmo presentaran candidatura propia fronte a
outra encabezada por Raúl López, director xerente da empresa
Monbus, que se enfrontaba a peito descuberto aínda que tentando
facer o maior dano posíbel ao
que semella o seu inimigo irreconciliábel, Guillermo Sánchez
Vilariño, presidente por aquel
entón da CEL.
A liorta saldouse coa vitoria
dos representantes dos empresarios, sendo elixido como presidente Alfredo Mosteirín, e coa
derrota de Raúl López, ao que
mesmo lle gañou o presidente
dos taxistas, representante do
sector de Vilariño.
Agora pola contra as cousas
trocaron e os que outrora eran
amigos, deixaron de selo mentres
que outros seguen conservando a
súa inimizade. De tal xeito, o ini-

migo a bater agora non é, como
na ocasión anterior, Raúl López
senón o propio Sánchez Vilariño,
que segue mantendo a súa inimizade con López á que engadiu
agora a de Mosteirín.
Pero aínda habería un dato
máis que salientar nestas eleccións á Cámara de Comercio e é
que nesta ocasión, o novo presidente da CEL, Eduardo Giménez, xa se pronunciou salientando que o organismo que rexe non
presentará candidatura nin
apoiará a ningunha das que se
poidan presentar, manténdose así
nunha neutralidade que non se
dera na vez anterior.
Deste xeito, Mosteirín e López cabalgan xuntos, apoiados
especialmente no primeiro caso
polos construtores e no segundo
polo sector do tranporte e outros
afíns, todo o cal fai prever unha

Eduardo Giménez, novo presidente da CEL.

forte derrota a Vilariño, que semella ser o que pretenden os outros dous candidatos.
Aínda así, a vida dá moitas
voltas e quedan algúns sectores
indecisos que están sendo convocados por uns e outros para
contar co seu favor. Haberá que

Ferrol

Se non podes con eles...
MARTINA F. BAÑOBRE

O alcalde, Xoán Xuncal, incorpora o arquitecto Guillermo Evia como concelleiro. A súa idea é evitar que
a Xunta boicotee os proxectos urbanísticos da cidade.
O grupo municipal do PP vén de
reforzarse coa toma de posesión
dun novo edil. Guillermo Evia
ocupa o lugar de Rosa Novoa,
quen viña xestionando dende xuño de 2003 as áreas de Muller e
Parques e Xardíns. A posta en escena de Evia, quen controlará o
departamento de Patrimonio, chega nun momento no que as relacións dos socios de goberno –PP e
IF– semellan máis tensas que nunca. Os problemas veñen, maioritariamente, do desacordo en materia
de Urbanismo e Obras, parcelas
controladas polos edís de Independientes por Ferrol.
Xoán Xuncal non gaña para
sustos no que a urbanismo respecta. Dunha banda, os problemas
derivados do proxecto da praza de
Armas, no que semella que non
chegará a producirse o entendemento entre PP e IF. Mentres uns
queren declarar deserta a adxudicación dos traballos e outros seguir co proceso aberto, a Consellaría de Cultura vén de anunciar
un novo requisito: o proxecto debe contar coa aprobación da Dirección Xeral de Patrimonio.
Así, dende o Concello xorden
novos desentendementos co goberno autonómico. No tocante a
Recimil, a Comisión Provincial
de Patrimonio deulle xa o visto
bo á protección do barrio solicitada polo BNG local. Atrás queda a
descatalogación concedida aos
populares pola anterior Dirección
Xeral de Patrimonio. Malia que a
coalición PP-IF ten presentado un

Xoán Xuncal.

contencioso administrativo perante o TSXG, todo indica que
non será viábel o proxecto de derrubamento que o goberno municipal lle reservaba ao barrio.
Ademais, estes días perigou
o plano de reurbanización do
casco histórico ao entender a Dirección Xeral de Fomento e Calidade da Vivenda que existían
reiterados incumprimentos do
goberno local na execución dos
traballos e a presentación de facturas. Finalmente houbo acordo,
e a Xunta garantiu os fondos precisos para completar as obras.
Atendendo ao panorama, non
debería estrañar a decisión de incorporar o arquitecto Guillermo
Evia á corporación municipal. O
novo edil popular asumirá a área
de Patrimonio. A primeira remodelación do equipo de Xuncal
dende que chegara á alcaldía levará un home da súa confianza
ás parcelas controladas até o de
agora por IF. Por algo será.♦

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

agardar polo tanto a mediados do
próximo mes para ver se as previsións se cumpren. O que si semella certo é que Mosteirín repetirá como presidente da cámara.
É dicir, que todo queda nas mans
dos mesmos en canto a color política se refire. ♦
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Carlos F. Velasco Souto
‘Os fillos dos represaliados non queren
que se investigue, os netos si’
XAN CARBALLA

Profesor de Historia Contemporánea na Universidade da Coruña, Carlos F. Velasco Souto (Tomeza-Pontevedra, 1958) é especialista en temas de historia social de Galiza e ten publicado diferentes libros, entre eles
Galiza na II República e O agrarismo galego. Agora ven de poñer nas librarías o volume 1936. Represión
e alzamento militar en Galiza (Edicións A Nosa Terra), un manual fundamental no Ano da Memoria.
Como se xesta este traballo
1936. Represión e alzamento
militar en Galiza?
Foi un encargo da editorial
que arranca de anos atrás. O primeiro froito foi o de Galiza na II
República e agora ademais de investigación fixen unha lectura
exahustiva de todo o publicado
de maneira que puiden redactar
un estado da cuestión do que hoxe sabemos sobre o periodo (vítimas, represión, vitimarios,...)
acompañado dun enfoque no que
trato de integrar todas as investigacións realizadas. Temos traballos de moi diversa fasquía e calidade, algúns realizados en momentos de grandes dificultades
para investigar, no acceso ás fontes por exemplo, até que en anos
recentes foron mudando e espero
que reciban un pulo grande coa
declaración do Ano da Memoria.
No prólogo fala da desidia
á hora de investigar motivada,
entre outras cousas, polos pactos da Transición. Pasados 30
anos, cal é o estado da cuestión
sobre o que sabemos do 36?
Algo temos avanzado e confío que haxa agora un pulo importante, porque hai vontade non
só en quen se adica á historiografía senón en moitos colectivos
sociais. Hai unha vontade de saber, singularmente chamativa
nesta época en que internacionalmente observas mesmo desinterese por este tipo de traballos. A
celebración dos congresos que se
teñen feito estes anos indican un
cambio de tendencia respecto á
indiferenza doutras épocas. A
monarquía, o que chamamos algúns profesores a II Restauración, xa está asentada; non hai os
riscos que, como coartada, se utilizaron nos anos da transición, e
hai tamén un feito relevante: a
mudanza xeracional. Moitos dos
que nos demandan e estimulan
para facer estes traballos son os
netos dos represaliados. Os fillos,
polo regular, desempeñaron un
labor de freo, xeralmente por medo. Quen fixo traballo de campo
pode constatar esas dificuldades.
Era por medo ou por protección quizais mal entendida?
Pode ser. A vivencia e o recordo era tan traumático que
pensaban que así evitaban males
maiores. Aínda quedan eses remorsos, cando queres falar con
xente que xa é moi vella, os fillos que andan nos sesenta anos
seguen pensando que pode haber

problemas e que mellor non remexer. Os netos teñen una perspectiva diferente.
Fálase de problemas durante moitos anos coas fontes
documentais, que queda por
revisar e que informacións no-

vas poden atoparse?
A apertura dos arquivos militares foi crucial, porque sen coñecer os encausamentos non se podía saber nada. Aínda que os consellos de guerra señan moi burocráticos e sigan un modelo co-

mún, permiten cruzar información
con outras fontes e obter moitos
elementos de xuizo. Iso pode permitir elaborar unha lista de mortos
e represaliados, que aínda hoxe é
un obxectivo primordial que temos que cumprir. Estamos lonxe
PACO VILABARROS

de coñecer cantos mortos e cantos
represaliados houbo e aínda é un
dos primeiros obxectivos da equipa que se creou co ano da memoria. Na provincia de Pontevedra é
onde está máis retrasado ese censo de mortos; Lugo e Ourense están bastante censados e algo menos A Coruña. Pero a maiores hai
outros aspectos que hai que abordar, desde os encarceramentos até
os casos de desaparecidos que
sempre será máis difícil, ben porque foron asesinados por grupos
menos controlados, ben porque
desapareceron no exilio ou xa nel
reengancharon na loita contra o
nazismo.
Corte na sociedade
Cal é significación política
profunda que tivo para Galiza
o 1936?
O país foi decepado, asesinado. Foron eliminados os nosos
cadros intelectuais, sindicais,
sectores amplísimos de man de
obra cualificada, segmentos de
vangarda das nosas sociedades
agrarias.... todo o que era o riquísimo tecido social dun país moi
articulado como tal, e sen o cal
non entendemos a magnitude das
cifras da represión. O motor do
país, que estaba en plena modernización desde principio de século, foi laminado. Desde esa perspectiva a perda foi total porque
as enerxías de cambio viñéronse
abaixo. A etapa republicana era a
culminación dun periodo de espreguizamento do país e as consecuencias son devastadoras.
No franquismo fomentouse
a idea, que mesmo se asumiu
por parte da esquerda, que onde trunfou o golpe era porque
as poboacións se sumaban a el.
Continúa viva esa idea tan
inxusta. Lembremos que en Galiza trunfara en 1936 a Frente
Popular e de feito a dereita na
República triunfa só na provincia de Ourense mediante amaños
electorais. Non eramos un país
socioloxicamente de dereitas ou
cun compoñente de ideoloxías
tradicionalistas arraigadas, como Navarra. Non había un segmento da poboación que maioritariamente apoiase os golpistas,
pero contaban coas armas e co
poder económico. Pola contra, a
reacción contra o golpe é unánime, ahí están esas fileiras de camións que converxen desde aldeas e vilas cara as capitais con
escopetas e catro armas mal
aviadas para facer fronte a un
exército inmensamente superior.
Cal era o clima no que se produce a sublevación en Galiza?
O clima estaba bastante enrarecido. Había unha esperanza de
cambio que se acentuou a partir
do trunfo da Frente Popular. Desde ese momento deron un chimpo adiante as organizacións sociais de todo tipo. Aparecen agrupacións do PSOE, do PCE, o Partido Galeguista medra enormemente e chega aos 5.500
membros, reorganízaase a CNT e
os outros sindicatos medran exponencialmente... hai unha confianza no rexime republicano e a
remuda nos concellos é moito
máis ampla que no ano 1931,
cando chegou a República. Da-
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quela, sobre todo en concellos
pequenos, as estruturas tradicionais caciquís conseguen infiltrarse no republicanismo e seguen funcionando igual; iso tamén pasou en 1936 pero en moito menor medida. O que constatamos en 1936 é que élites historicamente moi poderosas ven a
posibilidade de perder o seu privilexio e o seu control social.
Moitas desas vellas elites son as
que van pasar a engrosar o golpe
e formarán, através de Falanxe,
o tecido social do franquismo.
Foi o mesmo tipo de reacción que se estaba producindo
en Europa?
Semellante, pero máis agudizado no Estado español. Iso tíñano claro os observadores internacionais, que entendían que
despois da Rusia bolchevique,
España no seu conxunto, e tamén na Galiza, era onde se observaba unha meirande conciencia de clase e autoorganización
popular. Un caso moi significativo é a provincia de Ourense,
onde sendo moi rural e pouco
industrializada, o PC consegue
en pouco tempo un arraizamento, hexemonizando a Casa do
Pobo na capital e en sociedades
agrarias de toda a provincia. A
iso axudou o tendido do camiño
de ferro, pero o certo é que cando se produce o golpe o PC está
organizado en moitos lugares.
Obsesión antinacionalista e
amplitude represiva
No 1936, ademais da elección
de febreiro e o propio 18 de
xullo, está a data do 28 de xuño, o referendo do Estatuto de
Autonomía, que a veces parece a espoleta final do golpe.
Ten moita relevancia. O
franquismo tiña unha obsesión
antinacionalista case patolóxica. Iso vese en moitos documentos. Por máis que o galeguismo fose un partido que nada tiña que ver coa axitación
violenta, concita odio porque
consegue co Estatuto o avance
cara o recoñecemento do carácter plurinacional do estado.
O abano de represaliados
é moi amplo?
Enorme. Tomemos o exemplo de Manuel Portela Valladares, que era un alto burgués, que
fora ministro monárquico, gobernador civil en Barcelona,
con intereses económicos nas
minas do Rif, pero era liberal e
simpatiza co galeguismo e pon
o seu xornal, El Pueblo Gallego
ao servizo desa causa e non llo
perdoan. De ahí para a esquerda
todos son blancos dos golpistas.
Mesmo se elimina aos militares
fieis á legalidade, só en Galiza
dous xenerais, un contraalmirante e diversos mandos.
O trunfo golpista decídese
nos primeiros días e por moi
pouca marxe.
A correlación de forzas final
é un aspecto que aínda nos queda por coñecer ben. O golpe
non o promocionan as máis altas xerarquías, máis ben son os
mandos intermedios ou de coronel e capitán de navío para
abaixo, sendo a Mariña o corpo
que participa máis de cheo.

Definiu antes un abano de
apoios ao golpe, pero está
abondo determinado o apoio
social aos sublevados?
Falta determinalo con precisión. Aponto no libro que aínda
nos falta unha monografía sobre a burguesía galega no XIX e
no XX, e iso dificulta o traballo.
Cando tratamos de buscar os
apoios ao golpe basámonos nalgunhas xeneralidades. Sabemos
que sectores grosos tanto desa
burguesía moderna e integrada
(armadores, conserveiros,....)
como das elites agrarias caciquís apoian nidiamente. Pero
todos? Seguramente non. En todo iso hai que aprofundar. O
que si hai é un apoio da xerarquía eclesiática e amplo de sacerdotes, aínda que hai casos no
clero parroquial, bastantes casos de actuación en favor dos
seus fregueses perseguidos.
Falamos da necesidade de
coñecer o censo das vítimas, e
dos vitimarios?
Sobre todo dos irregulares,
que eran utilizados para saltar
trámites legais, en ningún caso
eran incontrolados. A represión é
un todo que sempre está dirixida
e autorizada polo poder militar,
isto é importante deixalo establecido. Non hai represión legal
dunha banda e paralegal sen control do outro. O que sucede é que
esta última deixa menos pegada
documental. ¿Onde se reclutaba
a xente para exercer esta outra
represión? Hai por desgraza bastantes voluntarios na época, desde fillos de boas familias e noutros casos lumpen. En Ferrol,
que está bastante estudado, atopas xente desarraigada, con oficio pouco coñecido, e que atopan
nestas actuacións un xeito de seren recoñecidos. En Ourense
mesmo hai roces entre a xente de
ultradereita que apoiaba a Calvo
Sotelo e queren formar as súas
milicias e os falanxistas. Hai un
terceiro sector, tipo Caballeros
de Santiago, de Vigo ou da Coruña, formada por xente de idade,
que sobretodo colaboran en vixiancia e orde pública, con armas, pero non directamente adicados ao asesinato, con excepcións como en Pontevedra, onde
é a Guardia Cívica, máis ca Falanxe, a que asesina.
Será posíbel abordar hoxe
este tema?
Son dos que pensa, como
outros investigadores, que non
só hai que identificar ás vítimas
tamén aos asesinos como unha
forma de xustiza e reparación
democrática.
Deportacións, traballos
forzados, levas obrigatorias,
expropiacións de gando e alimentos, de propiedades.... o
catálogo de represión de 1936
vai máis alá dos mortos.
Son aspectos indisociábeis.
Os campos de concentración e
de traballo é algo sobre o que xa
coñecemos algo pero das expropiacións hai moito por saber
porque houbo quen foron esquilmados sistematicamente. É
un territorio a explorar polos investigadores, aínda que quizais
non se poda restituír nunca o
roubado visto o modelo de transición que se seguiu. ♦

Sucédense actos de reparación por todo o país

As asociacións pola memoria
reuniranse o 8 de abril
en San Simón
A.N.T.
Para o venres 8 de abril, desde as 11 da mañá, a Consellería de Cultura está organizando na Illa de San Simón, un encontro aos que
están convidados todos os colectivos que traballan na recuperación da memoria histórica. O acto suporá unha sorte de apertura oficial do Ano da Memoria, nun espazo que polo seu simbolismo na represión franquista en Galiza, foi escollido pola Consellería para se converter en verdadeiro núcleo dos actos de homenaxe.
A reunión, que terá un espazo
para a música e a poesía, servirá
de lembranza do sucedido na
illa, pola que se fará un percorrido guiado por Manuel Barros, un
antifranquista que estivo preso
no penal, e realizarase unha
ofrenda floral no lugar onde se
producían os fusilamentos.
Desde que se fixo a proclamación do Ano da Memoria, os actos
sucédense por todo o país. Para estes días está convocado na Coruña
(31 de marzo ás 20 horas, na Aula
Cultural de Caixa Galicia), a presentación do video en homenaxe a
Antón Patiño Regueira. O acto está organizado pola Asociación de
Escritores en Lingua Galega e a
Comisión pola Recuperación da
Memoria Histórica da Coruña, e
consistirá nunha mesa redonda na
que intervirán Afonso Eiré, Manuel Rivas, Xurxo Souto, Cesáreo
Sánchez e María Beatriz Amigo.
Exhibirase o video realizado o 1
de abril de 2005, cando dirixido
polo vello libreiro e autor de Memoria de Ferro, realizouse un Roteiro da memoria da represión da
Coruña. Daquela visitárase o monumento aos fusilados no Campo
da Rata, a sede do ateneo libertario
El Resplandor en el Abismo, e os
lugares onde foron paseados os
pintores Huici e Francisco Miguel.

Na propia cidade da Coruña,
o día 4 de abril, presentarase a
longametraxe documental “A cidade da Selva”, nun acto no que
estarán as dúas realizadoras, Helena Villares e Plar Faxil, e o director da Fundación 10 de Marzo, Víctor Santidrián.
Actos en Paderne de Allariz e Tui
Pola súa parte, Amigos da República de Ourense, organizan os días 1 e 2 de abril, senllos actos en
Paderne de Allariz. O día 1 un
concerto do guitarrista Tomás Camacho enmarcará a lembranza de
Luís Izquierdo Balbuena, fusilado
por defender a legalidade republicana, “violinista notábel, que fixo
a súa derradeira interpretación na
Festa da Mercede na cadea de Ourense, na que estaba preso e condenado a morte. Tocou a Ave María de Schubert na misa que o bispo Cerviño dixo na Prisión. O bispo díxolle, Izquierdo, esteña tranquilo que o seu solucionouse. Luis
Izquierdo foi fusilado ao mencer”,
recóllese na folla da convocatoria.
O día 2 producirase o descobremento na casa natal de Alfredo
Gómez Ollero, dunha placa de
lembranza ao exiliado ourensán,
que fora capitán do exército da República e Héroe da Resistencia

Alfredo Gómez Ollero.

Francesa contra a invasión nazi e
foi fusilado polas SS alemanas en
Nantes (Francia). Estará presente
Alexandre Naveira, presidente da
Asociación de Amigos da República e Jean Chavin, presidente da
Comisión do Proceso de Nantes.
En Tui, os días 3, 4 e 5, os
alumnos de 1º e 2º de Bacherelato
e os seus profesores dos Institutos
San Paio e Francisco Sánchez de
Tui e o Instituto de Tomiño, están
organizando as I Xornadas da Memoria. O luns día 3 ás 4,30 haberá
unha homenaxe aos represaliados
do 36 no monumento de Silverio
Rivas, con ofrenda floral e lectura
de poemas. Martes e mércores, ás
12,30 no auditorio da Area Panorámica, haberá unha mesa redonda
“Vivencias da represión”, con intervención de Mariví Villaverde,
Concha Nogueira e Mario Rodríguez, e proxectarase o documental
“Aillados”, sobre o penal que funcionaba en San Simón. Pechará os
actos un concerto do guitarrista
Tomás Camacho e o seu alumno
Laureano Muiños.♦

Homenaxe
aos
guerrilleiros
de Chavaga
Un acto organizado
polo concello de
Monforte, a Coordenadora Galega de
Roteiros e o Archivo
Guerra Civil e Exilio,
serviu para lembrar
aos mortos na batalla
de Chavaga, o 20 de
abril de 1949, na que
foron mortos os guerrilleiros Evaristo
González Pérez; GuiAGN
llermo Morán, Gregorio Colmenero e Julián Acebo Albarca. O pasado día 25 de marzo, no cementerio de Monforte colocouse
unha placa en lembranza dos membros do Exercito Guerrilleiro de Galicia e despois celebrouse na Casa dunha cultura un debate co antigo guerrilleiro Francisco Martínez Quico. O combate de Chavaga foi un dos golpes máis fortes contra a resistencia armada contra o franquismo e é sinalado polos historiadores como un dos
fitos no debalo do movemento guerrilleiro. O alcalde de Monforte, Severino Rodríguez, reivindicou a figura
dos que o franquismo denominaba bandoleiros, “como héroes, grazas aos cales vivimos en liberdade”.♦
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Pediralle á Xunta que a Rede Natura abranga máis espazo

Adega pecha a crise interna
na Asemblea Xeral do seu trinta aniversario
RUBÉN VALVERDE
Adega vén de celebrar a súa XXXI Asamblea Xeral, da que saíu
unha nova Xunta Directiva e coa que esperan pechar case un ano
de liortas internas que segundo o secretario executivo en funcións, Fins Eirexas, “só fixo empequenecernos e desviounos de temas importantes como o cambio de Goberno, no que Adega tiña
que ter expresado as súas pretensións para esta lexislatura”. As
disputas debíanse aos estatutos internos da asociación que impedía certas compatibilidades de cargos. A nova presidenta de
Adega é Adela Figueroa, mentres que o cargo de secretario executivo saíu a concurso público e será resolto dentro dun mes.
Entre os obxectivos que se marcou Adega para este período salienta unha campaña de defensa
dos espazos naturais da Rede
Natura. Galicia rexistra a taxa
máis baixa de espazo protexido
de todo o Estado despois de Melilla, con tan só o 1% do total do
territorio. No conxunto do Estado a media de espazo protexido
é do 24%. Ademais, a Rede Natura está afectada por proxectos
eólicos, segundo Adega, e “urxe
paralizar polo tanto o Plano Sectorial até que non se deseñe con
criterios de sustentabilidade”.
En segundo lugar, na Asamblea acordouse que se lle recla-

mará á Xunta “o cumprimento
estrito da legalidade e a consecuente paralización das obras
da piscifactoría de Rinlo, en Ribadeo, mentres non se dispoña
de todas as autorizacións sectoriais precisas”. En terceiro lugar, “ínstase á Consellería de
Medio Rural a investigar e informar dos efectos dos pesticidas”. Relacionado con este tema, “solicítase a declaración de
Galicia como territorio libre de
transxénicos”.
Outros aspectos importantes
que se acordaron na reunión foron apoiar a plataforma “Salvemos Monteferro”, na súa loita

contra os proxectos urbanísticos
especulativos neste espazo.
Adega solicita tamén a regulamentación da navegación e dos

fondeos no Parque das Illas
Atlánticas de acordo coa lei. E,
por último, apoiar a declaración
dos Penedos de Traba (Laxe) e a

Pena Corneira (Ribadavia) como monumentos naturais e paralizar as canteiras que ameazan
estes espazos.♦

Trinta anos defendendo o medio ambiente
O réxime franquista agonizaba, os
partidos políticos e os sindicatos
daban os seus últimos pasos para
pasar á legalidade e comezaba a
agromar unha conciencia ecolóxica no Estado español presente xa
noutros lugares de Europa. Era o
ano 1974 e un grupo de persoas
procedentes maioritariamente da
Universidade decidiron unirse para formar a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza. Na primeira xunta directiva destacan nomes como Xosé Luís Rodríguez
Pardo, Domingo Quiroga, Xosé
Luís Fontenla, o expresidente da
Xunta Fernando González Laxe e
Xosé Manuel Beiras.
A chegada da democracia posibilita que Adega pase da
clandestinidade á legalidade e sexa a primeira asociación en rexistrarse na administración como
“ecoloxista”. “Falar de desenvolvemento sustentábel era algo totalmente descoñecido e rexeitado polas elites económicas, aínda que
son os anos nos que se publican as
primeiras directivas ecolóxicas no
seo da Comunidade Económica
Europea (CEE, xermolo da UE)”,
explica o secretario executivo en
funcións de Adega, Fins Eirexas.
Anos antes, no 1972, celebrárase
en Estocolmo a primeira conferencia sobre Medio Humano, na que
se analiza a situación ambiental do
mundo e búscase unha alternativa
aos modelos produtivistas postos
en marcha até entón.
Até os anos 80, tal e como
explica Fins Eirexas, Adega actuou en actividades concretas e
illadas, máis centradas no eido
académico. Fernando González

Laxe lembra que o sector pesqueiro era o que ía por diante
naquel momento, sendo pioneiros na defensa dunha pesca sustentábel e selectiva para preservar a explotación racional.
É a partir da década dos 80
cando Adega vive a súa primeira
gran expansión. Xorden diversas
asociacións que se federan por todo o país, aumenta o número de
socios de xeito considerábel e toma protagonismo nas grandes loitas ecolóxicas. A primeira delas é
a campaña contra os vertidos na
Foxa Atlántica no ano 1983. Grazas á actuación de Adega e de
Greenpeace conseguen unha moratoria que aínda segue vixente e
que impide depositar restos nucleares no Atlántico. Adega fretou un autobús de dúas plantas
que percorreu todo o Cantábrico,
as Landas e a Bretaña e chegou a
Londres para manifestarse ás portas do Euratom (Comité Europeo
para a Enerxía Atómica).
Pouco despois Adega participa nas manifestacións de Xove para opoñerse ao estabelecemento dunha central nuclear.
“Posibelmente se dalgunha cousa esteamos orgullosos é que
non haxa centrais nucleares en
Galiza grazas ao compromiso de
Adega e máis agora que sabemos que se pode volver reabrir o
debate”, explica Fins Eirexas.
A loita contra as consecuencias do afundimento do petroleiro
Prestige foi a terceira gran actuación de Adega. “Supuxo o salto
que nos faltaba para estender o
noso ideario pola sociedade galega. Logo do desastre do Prestige

Manifestación contra os vertidos radioactivos na foxa atlántica nos oitenta.

moita xente comprendeu que o
modelo económico vixente baseado no petróleo e na expoliación
doutras materias primas e de aforrar custes para todo é inservíbel.
A sociedade comprendeu que o
desenvolvemento só pode ser
sustentábel e que hai que coidar o
medio ambiente como un recurso
indispensábel que nos dá calidade
de vida”, sinala Fins Eirexas.
Dúas Iniciativas
Lexislativas Populares
Polo camiño, Adega levou a cabo dúas campañas de recollidas
de sinaturas para presentar no
Parlamento outras tantas Iniciativas Lexislativas Populares. A
primeira delas foi no ano 1997.

Adega, xunto con outros grupos
ecoloxistas, levou a cabo a recollida de máis de 40.000 sinaturas
para que cambiase o modelo de
xestión de residuos deseñado
pola Xunta naquel momento e
que apostaba pola incineración
fronte a outras alternativas como
a compostaxe ou a reciclaxe. A
iniciativa non foi nin admitida a
trámite e hoxe Sogama (sociedade pública que xestiona o lixo) é unha empresa deficitaria á
que non se acolleron o 40% dos
concellos galegos.
A segunda das iniciativas de
Adega tivo lugar hai poucos
meses. O Parlamento admitiu a
trámite unha proposta para a
defensa dos ríos e a conseguinte paralización da construción

de minicentrais eléctricas. A
iniciativa está sendo debatida,
pero polo momento o Conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, anunciou a revocación de varias licencias que
estaban tramitándose.
No futuro inmediato de
Adega hai varias cuestións pendentes. Trinta anos despois da
súa fundación, Galicia segue a
ter a central térmica máis contaminante de Europa, nas Pontes.
Tamén está pendente o traslado
da fábrica de Celulosas da Ría
de Pontevedra, “que leva lastrando durante moitos anos o
aproveitamento económico e
social dun dos espazos máis
produtivos e fermosos de Europa”, asegura Fins Eirexas.♦
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Intervencion ou
mercado
MANUEL CAO
A historia do pensamento económico pode resumirse como un
tirapuxa entre o predominio das decisións públicas ou a supremacía das privadas. Dende o modelo do laissez faire até os sistemas de planificación centralizada van moitas variantes que
lles dan nome ás diversas escolas de pensamento. Pouco e pouco, o Estado foille gañando terreo teórico ao mercado para poñerlles limite aos denominados fallos deste pero nos últimos
anos emerxeron tendencias que se centraron xa máis nos chamados fallos do Estado para o que se propuxeron as políticas de
desregulación coñecidas como neoliberalismo. Na práctica das
decisións político-económicas recoméndase un certo equilibrio
entre decisións públicas e privadas como o mecanismo máis
eficaz para xerar un estrutura socioeconómica que garanta niveis de crecemento, progreso social e benestar razoábeis pero
non existe ningunha receita apriorística que garanta o éxito.
O proceso de globalización económica introduce un factor
adicional de incerteza á hora de implementar as políticas públicas
pois o balance público-privado xa non pode estabelecerse con total autonomía mediante as decisións das autoridades políticas dun
determinado Estado senón que moitos axentes multinacionais privados ou semipúblicos endoxeneízan dinámicas e preferencias no
interior das sociedades libres e dificultan a toma de decisións tanto en relación a súa viabilidade como a súa eficacia.
En xeral, a globalización contribúe a crear un mercado planetario no que as funcións de regulación dos Estados ou de organismos supraestatais como a Unión Europea tenden a considerarse
atrancos para o crecemento e a eficiencia económica global. Para
algúns, a globalización é vista como un problema debido a dinámica de deslocalizacións, perda de postos de traballo ou inseguridade laboral e así, nalgúns países, latexa un sentimento proteccionista que aceptaría limitacións tanto no comercio exterior como no mercado de capitais e existen estratexias que implicitamente cuestionan a libre circulación do capital ou os acordos liberalizadores pactados na Organización Mundial de Comercio.
Esta situación tende a producirse nos países máis desenvolvidos
que até agora se viron beneficiados polo sistema económico internacional pero, en xeral, tamén nestes países son máis os axentes socioeconómicos que consideran a globalización algo inevitábel ao que hai que adaptarse, pois tamén existen grandes oportunidades nese mercado mundial en crecemento continuo e cada
novo país que medra e se desenvolve representa máis posibilidades de negocio para as vellas empresas e para as novas iniciativas.

Manuel Pizarro, presidente de ENDESA.

‘No caso das OPAS sobre ENDESA, o
que decida ha optar entre a intervención
(campións nacionais) ou o mercado
(venda ao mellor postor)”
Neste mercado ampliado no que –en aparencia– todo se
pode comprar e vender operan grupos empresariais de características moi diferentes en tamaño, capacidade tecnolóxica e
poder financeiro. E dado que non existen unhas regras do xogo globais aceptadas por todos e impostas por un terceiro, é
importante fixarse nas competencias regulatorias das organizacións estatais preexistentes e valorar se deben exercer esas
funcións nun sentido intervencionista ou liberalizador. Non é
razoábel estabelecer unha posición común e apriorística aplicábel a todos os casos salvo que se defendan intereses específicos ou se adopten posturas ideolóxicas extemporáneas e
serán os policy makers no exercicio da súa responsabilidade
os que han de tomar as decisións correspondentes en cada caso. Por exemplo, no caso das opas sobre Endesa, o decisor ha
de optar entre a intervención (campións nacionais) ou o mercado (venda ao mellor postor), no caso das concesións a empresas que desenvolven enerxías renovábeis tamén ha de optar entre intervención (control periódico das empresas agraciadas e incluso creación de empresas públicas) ou mercado
(privatización total dos beneficios presentes e futuros).♦

O Estado español produce menos leite do que consume pero os prezos que reciben os labregos descenden.

PACO VILABARROS

Concentraranse o seis de abril
diante de tres industrias

Os sindicatos agrarios
mobilízanse contra os baixos
prezos do leite
H. VIXANDE
O xoves seis de abril, os tres
sindicatos agrarios realizarán
tres concentracións diante
das factorías de Nestlé, Leite
Celta e Lactalis para protestar polos baixos prezos do leite. A mobilización coincide coa
denuncia da importación de
leite procedente de Francia.
As mobilizacións están convocadas por Unións Agrarias, Sindicato Labrego Galego e Xóvenes
Agricultores e denuncian a política de baixada de prezos do leite
que promoven as industrias lácteas a pesar de que o Estado ten
que importar para abastecerse.
Os sindicatos denuncian que
as empresas impoñen o prezo do
leite moitas veces mesmo unha
vez que xa llo recolleron aos labregos. Ademais, esta é a terceira
campaña na que se producen sucesivamente recortes no prezo do
leite, mentres que se rexistra un
fenómeno de aumento dos custes
de produción. En concreto, a redución do prezo do leite este ano
foi do 4% e a suba dos custes de
produción do 7%, co que para o
labrego supón un descenso do
11% nos seus ingresos, denunciou
Xabier Gómez Santiso, responsábel de gandería do Sindicato Labrego Galego. “Con esta situación, sen que a maioría dos labregos alcance uns ingresos iguais ao
salario mínimo, como pensan fixar poboación no rural?”, preguntou este sindicalista agrario.
Unións Agrarias, pola súa
banda, estimou en 44 millóns de
euros o diñeiro dos agricultores
do que “as empresas leiteiras se
apropiaron” e sinalou que unha
nova redución no prezo do leite
podería supoñer unha perda

doutros 37 millóns máis esta
campaña.
A situación de recorte no
prezo do leite en orixe non beneficia aos consumidores, xa que
se produciu unha suba nos supermercados. Ademais, o descenso do prezo que perciben os
labregos non obedece a razóns
de mercado, xa que España ten
que importar anualmente dous
millóns de toneladas de leite para abastecerse.
As importacións españolas
de leite proceden fundamentalmente de Francia. Mentres España ten unha cota anual de seis
toneladas de quilos, en Francia a
cota é de 24 millóns. E mentres
en España hai que importar leite,
Francia ten dez millóns de quilos
de excedente, case o dobre da
cota de produción que ten o Estado español.
Segundo denuncian os labregos, as industrias están a importar de Francia o modelo de prezos que impoñen alí. Debido ao
descenso de prezos impostos polas industrias, este ano por primeira vez o valor do leite foi no
Estado superior ao de Francia,
pero é unha circunstancia excepcional. Habitualmente, os prezos
son superiores nese país, o que
non impide que en Galiza descendan continuamente a pesar de
que o seu mercado natural, o Estado, é importador dun leite que
vén de Francia.
“As industrias quererían que
se producise o leite no Brasil para importala desde alí con prezos
baixos, pero como producir leite
é máis complicado que trasladar
a produción ao Terceiro mundo,
hai que producir aquí”, dixo Xabier Gómez Santiso, o responsábel de gandería do Sindicato La-

brego Galego. “En consecuencia
–engadiu Santiso–, seguimos a
producir en Galiza con salarios
de Marrocos”.
De seguir a situación como
neste momento, a mobilización
do seis de abril non será a última. O Sindicato Labrego Galego podería propoñer unha folga
de produción para deixar de servir leite ás industrias. Unións
Agrarias reclamou a constitución dun grupo lácteo galego
que garanta a estabilidade dos
prezos. De momento, a única reacción das industrias ante o
anunciou de mobilización do día
seis foi amagar con marchar
dunha reunión técnica que se celebrou na Consellaría o pasado
venres 24 de marzo.
Importacións de leite
Por outra banda, algunhas industrias están a denunciar a importación de leite procedente de Francia. Este é un fenómeno habitual
debido a que España ten menos
cota de produción que o seu consumo. Unións Agrarias quéixase
de que “se trata de actuacións de
dumping económico” porque a
produción en Francia está moi
subvencionada. Ademais, segundo UU AA, hai importación de
leite sen envasar, que logo se comercializa como leite galega sen
selo, o que tamén é un fraude aos
consumidores.
Para o Sindicato Labrego Galego esta non é a maior preocupación, pero si que haxa no mercado leites a 39 céntimos o litro.
“Con eses prezos, é imposíbel de
producir, ese produto non pode
ser leite, e os consumidores teñen que saber o que consumen”,
dixo gómez Santiso, do SLG.♦
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Artur Mas, José Luis R. Zapatero e Durán i Lleida.

CiU comeza a campaña
para recuperar a Generalitat

O resultado do referendo
catalán podería adiantar
as eleccións autónomas
CÉSAR LORENZO GIL
O xoves, 30 de marzo, o texto
do novo Estatut recibirá a
sanción do Congreso dos Deputados. Se os cálculos parlamentarios non se trabucan, o
18 de xuño celebrarase en Catalunya o referendo para aplicalo definitivamente. Esa data
pode servir de punto de partida para o adianto electoral.
Catalunya vive xa nun ambiente
preelectoral. Aínda pendentes do
resultado final do trámite parlamentario do texto de proposta de
reforma do novo Estatut en Madrid, todos os partidos comezan
a deseñar as súas estratexias de
cara a uns comicios que se volven presentar abertos e semella
que inmediatos, por causa da
inestabilidade gobernamental
que creou o desencontro entre
ERC e os seus socios do PSC e
Iniciativa per Catalunya.
O máis interesado en crear
este ambiente de contenda electoral é CiU. A formación nacionalista é a que máis adiantado
ten os traballos de propaganda e
acción social. O seu líder e futuro candidato a presidente, Artur
Mas, achegouse en varias ocasións ás súas bases e incluso se
atreveu a concretar con que
apoios contaría e con cales non
se finalmente puidese optar a gobernar Catalunya.
Se atendemos ás palabras de
Mas, parece que unha das primeiras vítimas da aprobación do
novo Estatut sería a posibilidade de pacto entre CiU e ERC,
unha opción que gustaba moito
en círculos nacionalistas cataláns –en Catalunya foi moi normal o trasvase de dirixentes entre a coalición moderada e os re-

publicanos. O líder de ERC, Josep-Lluís Carod-Rovira, xa historicamente distanciado dos
converxentes, acabou por eliminar calquera elo entre as formacións logo do desencontro sobre
o novo texto. “Á hora de defender Catalunya, nós preferimos sacrificar o rédito político
polo futuro desta nación. Houbo
quen preferiu saír na foto”, dixera Carod hai dous meses.
É por iso que Mas xoga, preferentemente, a asinar un pacto
co PSC, a facer unha gran coalición á alemá que lle permita
presidir a Generalitat e manter
boas relacións cos socialistas do
goberno central na última fase
da lexislatura. Na estratexia de
Mas pesa máis a dirección do
PSOE en Ferraz que o peso específico de Pasqual Maragall,
vítima propiciatoria para darlle
luz verde a un grande acordo
que se podería trasladar tamén
ao Estado se os socialistas volvesen quedar en minoría parlamentaria após os comicios xerais previstos para o 2008.
E Maragall?
A grande incógnita desta prospección de futuro é saber que fará o único capacitado para disolver o parlamento catalán, Pasqual Maragall. O presidente admite que a situación que vive o
tripartito non é boa. ERC vive
unha nova crise por causa dunha
carta dun alto cargo da Generalitat que lles pide aos membros da
administración de confianza dos
republicanos o pagamento dunha
parte do seu salario ao partido.
Esta nova etapa da eterna polémica sobre o financiamento das
forzas políticas ten visos de se

esgotar en si mesma nas próximas semanas mais serve para debilitar o goberno.
O que realmente definirá o
futuro do tripartito é o referendo
de xuño. Malia semellar que o si
está asegurado (apoio do PSC,
CiU e ICV parecen garantir a vitoria) os colectivos nacionalistas
críticos co texto medran día a día
e abalan entre o si crítico, a abstención e o non crítico.
Maragall sabe que incluso os
máis decepcionados co resultado final da reforma estatutaria
pensarán moito se coinciden no
voto co PP, único partido que se
opón claramente. Será ERC
quen decida que actitude tomar
no referendo, e esa mesma actitude definirá a posibilidade de
que o tripartito poida sobrevivir
máis alá do verán.
A día de hoxe, o máis plausíbel parece que os republicanos
se absteñan e asuman o papel social de “vixilantes da letra do Estatut”. Este rol é o que lle queren
atribuír moitos grupos civís cataláns desilusionados e tamén temerosos de que o texto aprobado
non se poña na práctica, algo que
xa pasou co Estatut do 1979.
De todos os xeitos, Maragall
seguirá insistindo en traer a ERC
ao rego do si. O presidente conta
con convencer a Carod de que un
apoio “crítico” axudaría a darlle
ao seu partido unha mellor imaxe fóra de Catalunya e rachar a
fama de radical e anti-pragmático que moitos foros lle atribúen.
Mais ERC sabe que o segredo do seu éxito electoral nestes
anos pasa por defender os seus
postulados sen concesións. Transixir neste asunto podería supoñer unha merma de apoios entre
a súa base política.♦
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A NOSA TERRA

GUSTAVO LUCA

É

case imposíbel non
sentirse atraído por
algunha idea, unha frase,
unha palabra de calquera
campaña electoral no ancho
mundo. E por que cando nos
invitan a solidarizarnos cun
programa ou unha fracción
nas eleccións de Israel preferimos a abstención? Porque
non hai unha que non defenda
a ocupación de Palestina.
Isto significa que dende o
gañador Ehud Olmert,
continuador da política de colonización consumada (negociábel nos recortes, pero consumada) de Ariel Sharon, até os chamados partidos árabe-israelitas,
considéranse con dereito a ocuparen todo ou parte de Palestina. Se a Lei estabelece que
aquel que toma o que non é seu
debe restituílo para ser
exculpado, que excepción
beneficia os partidos actuantes
na política de Israel para se reclamaren, en parte ou en todo,
propietarios do roubado?
A resposta dos once partidos con papeleta na convocatoria do domingo pasado para renovar o Parlamento de
Israel revela unidade de fondo sobre o dereito ás terras
de Palestina. Para o partido
de Olmert, correspóndelle só
ao goberno de Israel decidir
que porcentaxe do mapa
expoliado debe regresar a
mans dos palestinos e para
evitar de por vida as
discusións de lindes acelera a
construción do muro.
Olmert continúa o
pragmatismo militar de
Sharon que consiste en subordinar o discurso político á forza das armas. Os partidos
ortodoxos acusan a Olmert de
traizón aos textos sagrados (o
mapa de Israel pintado na Biblia) e Olmert responde que a
política real sae da bocacha
do fusil, non das escrituras.
Retirarse de Palestina
segundo nos interese a nós
(Olmert e os laboristas) ou, o
que é o mesmo, evitar aqueles
aspectos da colonización
prexudiciais para a existencia
de Israel. Como di Haim
Ramón, ideólogo de gabinete
de Sharon, se a ocupación é un
cancro para o Estado, debemos
defender o Estado mediante un
muro terapéutico. Manterse de
momento en Palestina, como
quere o Likud, en caída libre
despois de ser abandonado na
berma por Sharon coma un carro avariado.
E se retirar mediante
negociación, como defenden
os demais, por exemplo os comunistas do Hadash, que se
proclaman marxistas coa boca
grande e colonialistas coa boca pequena e con moitas escusas trapalleiras e mendaces.
Non estraña que a abstención aumente. Din que todas
estas propostas se manifestan
na única democracia formal
de Oriente Próximo pero sería mellor definila como
democracia colonial.♦

O novo goberno non terá apoios para retirarse de Cisxordania

Olmert gaña as eleccións de Israel
co peor cómputo dos últimos anos
CÉSAR LORENZO GIL
O Karima, o partido de dereitas creado por Ariel Sharon, gañou as eleccións do 28 de marzo
en Israel. O resultado era o previsto pero a vitoria foi moito
máis precaria do agardado.
Ehud Olmert será, con case total
probabilidade, o novo primeiro
ministro de Israel. O herdeiro de
Sharon aproveitou o seu proxecto, mentres que o seu mentor se
debate entre a vida e a morte desde hai meses.
Mais o Karima, o partido escindido do Likud que creara o
propio Sharon para poñer en
práctica o seu plano de retirada
parcial dos territorios ocupados,
conseguiu a vitoria dun xeito
máis precario do agardado. Só
logrou 28 dos 120 deputados do
parlamento e os seus aliados
“naturais”, os laboristas de Amir
Peretz, só lograron 20 escanos.
Esta coalición sería feble de
máis e non podería facer a división de Cisxordania, seguinte paso na “folla de ruta” de Washington, que obriga a Israel a darlle a
independencia a Palestina, iso si,
despois de ficar coa mellor parte
dos territorios ocupados e erguer
un muro para a súa protección.

Ehud Olmert e a súa dona no colexio electoral.

O resultado electoral deixa o
poder efectivo nas mans dos
múltiplos micropartidos que terán influencia co seu feixiño de
deputados. Non en van, Olmert
debe escoller entre os ultranacionalistas do Yisrael Beitenu ou
o relixioso partido Shas para encontrar a terceira parte do seu

banco gobernamental.
Se finalmente Olmert pacta co
Partido Laborista, parece claro que
nacerá unha forte rivalidade con
Peretz. O carismático líder socialista pretende converterse en ministro de Economía ou de Interior,
carteiras fundamentais para o mantemento do Estado de Israel no pla-

no financeiro e da seguranza.
O que parece claro é que este
resultado non varía para nada a
incompatibilidade democrática
co goberno palestino. Hamas
non é interlocutor válido e as negociacións cos árabes semella
que estarán ancoradas durante os
vindeiros anos.♦

Aquí fóra

Tensións ex soviéticas
ROBERTO MANSILLA
Ucraína e Belarus, dous escenarios marcados polo pulso xeopolítico entre Rusia e
Occidente, viven momentos de incerta definición. As eleccións lexislativas ucraínas do
domingo 26, que variarán o panorama político local e rexional, coincidiron coa convulsión política que vive Belarus desde a
ratificación electoral de Aleksandar Lukasenko, unha semana antes. Ambos os casos
reflecten sinais contraditorios dentro da interminábel transición ex soviética.
O test conxunto apunta directamente
aos mandatarios ucraíno Viktor Iúshenko e
ao bielorruso Aleksandar Lukasenko. Indirectamente se ven involucrados o presidente ruso Vladímir Putin, a Unión Europea e
os EE UU. No caso de Iúshenko, principal
expoñente das “revolucións de cores” que
se expanden polo espazo ex soviético, o seu
proxecto político recibiu un duro golpe nos
resultados lexislativos, onde a súa formación partidaria quedou en terceiro lugar,
moi lonxe do líder prorruso Viktor Ianúkovich e da liberal Iulia Timoshenko.
A pesar do significativo cambio e do
triunfo de Ianúkovich, rival electoral de
Iúshenko no 2004, semella pouco probábel
un retorno decisivo da influencia rusa en
Ucraína. Os comicios lexislativos reafirmaron unha composición de poder que viña
manifestándose dende mediados do 2005,
coa ruptura entre Iúshenko e Timoshenko,
pero que agora poden verse obrigados a recompoñer alianzas para frear a maioría prorrusa na Rada ou Parlamento.
O caso bielorruso reflecte un escenario
distinto. O progresivo illamento occidental
de Lukasenko afondou cando detiveron dun
dos principais líderes da rebelión opositora,

Aleksandar Koizulin, así como a 250 dos ción laranxa”. A pesar das profundas difeseus simpatizantes. En Bruxelas xa anuncia- renzas acontecidas durante o ano pasado, é
ron o peche definitivo das negociacións para probábel un retorno da alianza Iúshenko-Tiun hipotético ingreso dese país nas institu- moshenko no Parlamento para evitar un recións europeas. Washington non recoñece a forzamento de Ianúkovich, principal gañador dos comicios. Este
vitoria de Lukasenko e
proceso electoral lexisameaza con “medidas
cosado
lativo confirmou un
punitivas”. Acosado
novo balance de poder
dende Occidente pero
dende Occidente
reforzado no seu país,
que deberá nivelar a
Lukasenko virará a súa pero reforzado no seu país, orientación xeopolítica
política, aínda máis, cade Ucraína, balanceara a Moscova, tratando
da entre Occidente e
Lukasenko virará
de evitar o “efecto ucraRusia. Pero para Iúsa súa política,
íno” en Belarus.
henko, que goberna un
Todo este panorapaís debilitado pola
aínda
máis,
ma precisa dalgunhas
crise económica, a enclaves de interpretadémica corrupción e as
cara a Moscova”
ción que pode submicontradicións do ponistrar a política que
der, a escasa confianza
vai seguir Putin, a curto
popular depositada na
e medio prazo, espesúa “revolución” terán
cialmente nos ámbitos enerxéticos e xeopo- un delicado e incerto efecto político.
Pola súa banda, Belarus encamíñase calíticos. No Kremlin consideran necesario retomar a súa área de influencia perdida, den- ra a escenarios aínda máis conflitivos, a pede a Europa ex soviética até Asia Central, sar de que o debilitado movemento opositor
pero os seus resultados son diversos. Pode non teña acadado os resultados políticos nemanter especiais lazos con países como Be- cesarios para desbancar a Lukasenko. A relarus, Armenia, Kazakhistán ou Taikistán lativa estabilidade económica ten un efecto
baixo a súa esfera de influencia, pero as ten- persuasorio en certos sectores bielorrusos
sións repítense acotío en Ucraína, Xeorxia que, de momento, descartan propiciar arrisou Acerbaixán. Cómpre seguir con atención cadas aventuras políticas. Seguirá Belarus o
a evolución das relacións entre Rusia coa complexo exemplo de Ucraína ou ben o auUnión Europea e cos EE UU, circunscritas tocrático exemplo de Acerbaixán? Moitas
estritamente aos imperativos da realpolitik, interrogantes sacoden o espazo euroasiático
pero con frecuentes momentos de tensión. ex soviético.♦
Para Iúshenko, o severo correctivo electoral recibido, persuadirá o seu goberno da
ROBERTO MANSILLA BLANCO é analista do IGADI.
necesidade dun reacomodo da súa “revoluwww.igadi.org
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Democracia
colonial
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EXERCICIO E SAÚDE

XURXO G. LEDO

Coidar o corpo é coidar a mente
Unha revisión de 26 estudos sobre anciáns, publicada pola revista Journal Alzheimer’s & Dementia, concluíu que determinados factores de risco cardiovascular –como a hipertensión, diabetes e o sedentarismo– resultan
tamén claves na saúde mental.
A investigación incluíu 96
análises de 26 estudios europeos e
norteamericanos sobre anciáns
nos que se avaliou a súa saúde
mental. Segundo o doutor Hugh
C. Hendrie do Centro de Investigación do Envellecemento da Universidade de Indiana (EE UU), estas análises revelaron unha inesperada consistencia na relación entre
os factores de risco de enfermidade cardiovascular e cerebral.
Os resultados dos cálculos estatísticos do estudo vinculan a hipertensión cunha función cognitiva pobre e o exercicio físico regular cunhas capacidades cognitivas máis agudas. Un gran número dos estudos revisados asocian
a diabetes e o exceso de peso coa
aceleración do declive cognitivo
propio do envellecemento.
As razóns polas que se estabelece este vínculo non están de
todo claras, sinala Hendrie, pero
a explicación máis plausíbel é o
dano que se produce nos vasos
sanguíneos, tanto nos principais
–por un infarto, por exemplo–,
como a acumulación a longo prazo de placas nos máis pequenos.
O doutor Hendrie explica
que dar un paseo diario non pre-

vén o mal de Alzheimer, pero
pode axudar a atrasalo.
Feggy Ostrosky, xefa do Laboratorio de Neuropsicoloxía e
Psicofisioloxía da Facultade de
Psicoloxía (FP) da UNAM, sinala que o exercicio mellora o aspecto físico das persoas e rexuvenece o cerebro, ao acrecentar
as súas funcións cognitivas, como a atención, a memoria e a
concentración. Explica así mesmo que o acondicionamento aumenta o funcionamento do sistema cardiovascular e axuda a previr diversas enfermidades como

o cancro, a diabetes e a depresión. Sinalou que estudos recentes da Universidade de Illinois
(EE UU) revelan que para evitar
o envellecemento prematuro do
cerebro é necesaria a práctica de
actividade física regular.
En estudios realizados polo
equipo dirixido por Ostrosky
comprobouse que as persoas
que fan exercicio melloran a
funcionalidade de certas áreas
cerebrais, como as frontais, que
permiten planear e organizar,
principalmente. O exercicio
permite que o cerebro xere sus-

tancias que protexen ás neuronas e as manteña vivas.
Os estudos con persoas compararon dous grupos de adultos
con idades que oscilaban entre
os 55 e os 80 anos. A un conxunto asignóuselle a realización
de rutinas en cinta de camiñar; o
outro permaneceu sen ningunha
actividade física. O grupo que
realizou as rutinas obtivo mellor
puntuación nos seus exames de
memoria e atención.
Aos beneficiados pola activación avaliáronos con técnicas
de neuroimaxe, que permiten

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

medir con precisión o tamaño
das estruturas encefálicas. Atopouse que eran parecidas as dos
máis novos, non correspondían
á súa idade dende o punto de
vista anatómico.
Noutros exames de tipo neuropsicolóxico para analizar o tecido cerebral nun só grupo –antes e despois de facer exercicio
aeróbico tres veces á semana de
30 a 60 minutos– encontraron
que as persoas activas melloraban na súa condición e funcionalidade cerebral en certas áreas, como as frontais (encargadas
de planear, organizar e secuenciar), temporais (participan na
memoria, que se deteriora co
envellecemento) e parietais.
En canto aos estudos básicos, Ostrosky sinalou que se
analizaron os cambios moleculares en ratas adicadas a facer
exercicio e os resultados amosaron que a súa actividade xerou
modificacións cognoscitivas e
estruturais no seu cerebro.
Con base no anterior, os expertos concluíron que o exercicio
xera maior factor neurotrófico de
crecemento, é dicir, da maior protección ás neuronas para mantelas vivas. Até hai pouco pensábase que a plasticidade cerebral, que
a capacidade do noso cerebro para mudar en relación coa experiencia, restrinxíase ás primeiras
etapas da infancia, pero os estudos en ratas axudaron a comprender que aínda en persoas maiores
o exercicio se ten efectos.
Sobre o tempo ideal para facer exercicio, as conclusións foron que existe unha notábel diferenza entre facer 30 ou 45 minutos. Obtivéronse mellores resultados entre os que se exercitaron 45, namentres que aqueles
que o fixeron media hora non
obtiveron efectos satisfactorios.
Tamén se sinala que a intensidade ideal é aquela na que se
pode manter a respiración nun
ritmo estábel sen grandes altibaixos. A maior parte do exercicio debe ser rítmica e os cambios de ritmo deben ter unha
menor incidencia.
O tipo de actividade oscila
entre aquelas que requiren un
control muscular xunto cunha
correcta coordinación e por suposto atención. Actividades aeróbicas que ao mesmo tempo requiran a intervención do intelecto e non só a imitación, son perfectas para traballar, así mesmo a
combinación de actividades rítmicas con pesas e máquinas con
pouca carga son ideais. Por último o ioga e as artes marciais posúen as características necesarias
para un bo desenvolvemento.
Como vemos, hai máis argumentos para tomar a decisión de
practicar actividade física e para que as institucións públicas
se impliquen na creación de instalacións e na dotación de persoal cualificado que poida dirixir estas en función das necesidades das persoas interesadas.♦
coquegl@terra.es

O tío
Vania

En marcha o certame
de fotografía,
curtas e música
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A Consellaría de Cultura e Deporte, a Dirección Xeral de Xuventude e a de Turismo veñen de poñer en marcha o certame de fotos,
microcurtametraxe e música Embarca na
Carpa!, na que tamén colabora Televisión de
Galicia. Trátase dunha convocatoria na que
poden participar mozos e mozas de entre 12
e 20 anos. A iniciativa quere promover a creación en vídeo dixital da xente máis nova, a
realización de fotografías singulares así como a promoción de solistas e as formacións
musicais. Os catro mellores grupos poderán interpretar un tema no Xabarín Club.♦

Os bodegóns e as
paisaxes de L. Seoane
A Fundación Luís Seoane presenta na Coruña Modelos de intención. Bodegóns e paisaxes Luís Seoane, unha mostra composta por
cincuenta óleos realizados entre 1945 e
1977. Esta é a primeira vez que se poden ver
na súa totalidade os fondos da colección institucional así como dúas pezas que pertencen
ao legado da súa viúva. A mostra, que se pode visitar até o 18 de xuño, percorre as diferentes etapas artísticas do autor, dende as
primeiras obras centradas no volume até
as máis esencialistas dos últimos anos.♦

Escena de Tío Vania, premiada nos María Casares

Pepe Carreiro.

I Feira do libro Infantil
e Xuvenil en Santiago
Área Central en colaboración co consorcio Editorial Galego e as editoriais Baía,
Sotelo Blanco e A Nosa Terra organizan a
1ª Feira do Libro Infantil e Xuvenil Galego, que se celebrará nas instalacións do
centro comercial do venres 31 de marzo
ao 2 de abril. Durante o fin de semana
presentaranse unha nova aventura dos pequenos personaxes de Pepe Carreiro, Os
Bolechas: Unha noite en Compostela (A
Nosa Terra), así como a nova colección de
Sotelo Blanco, Uxía e os pillabáns e a adaptación de Baía Adiós ríos, adiós fontes.♦

Asociación de Escritores en Lingua Galega celebra unha xornada sobre “a propiedade intelectual: os dereitos dixitais”. Juan
Mollá, Marta Marmierca, Xabier
P. Docampo, Tucho Calvo e X. M. Gómez
Clemente analizan o futuro da edición e dos
dereitos de autor na era da informática. Da
literatura ao cómic. Xaquín Marín recibiu o
premio Notario de Humor nas VIII Xornadas Unicómic de Alacante, como recoñecemento a toda a súa traxectoria artística.
Neste festival tamén se expoñen traballos
dos humoristas Pinto e Chinto. E seguimos

A

con premios. A produción galega Nais recibiu a biznaga de prata do Festival de Cinema
Español de Málaga á curtametraxe escollida
polo público. A curta está producida por Matriuska Producións, de Pontevedra e a súa rodaxe transcorre integramente en Ribeira. O
seu director, Mario Iglesias, xa participara
con esta película no Festival Filmets de Barcelona, onde a actriz protagonista, Isabel
Rey, recibira o premio á mellor interpretación. En Málaga, outro filme no que participa unha empresa galega, neste caso Continental, recibiu a biznaga de ouro. Trátase
de Os aires difíciles, de Gerardo Herrero.♦
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Cristina Domínguez e Tío Vania principais
gañadores dos ‘María Casares’ de teatro
Dorotea Bárcena recolleu o premio ‘Marisa Soto’
A.N.T.
Nunha gala celebrada o 28 de
marzo no Teatro Rosalía Castro da Coruña, transmitida en
horario principal pola TVG,
entregáronse os Premios María
Casares 2006 que tiveron como
principal gañadora a obra de
Chekhov Tío Vania, dirixida
pola recén nomeada directora
do CDG Cristina Domínguez.
Difícil resulta ano tras ano establecer novidades nunha gala
de entrega de premios. Para os
María Casares deste ano, os organizadores dispuxeronse a recrear unha viaxe ao mundo radiofónico dos anos 50 e nese
formato puidéronse incluir
lembranzas da actriz coruñesa,
exiliada en Francia despois de
1936. Presentada por Lino Braxe e coa presenza da orquestra
Os Satélites, a gala lucía para a
súa mostra na televisión pública que noutras épocas relegara
a transmisión para a madrugada, temerosa do discurso reivindicativo nas presentacións e
recollidas de premios.
O gañador claro desde décima edición foi o grupo A
factoría teatro, que coa montaxe dirixida por Cristina Domínguez da obra Tío Vania de
Chekhov, conseguiu cinco dos
trece galardóns, entre eles o
de mellor espectáculo e mellor dirección. Para a nova directora do Centro Dramático
galego o trunfo desta peza hai
que atribuirllo“entre outras
cousas á nosa aposta por botar
un mes con ela nunha sala alternativa, a Nasa de Santiago.
Alí viunos moita xente da
profesión e foi moi ben recibida polo público”.
Os premios maría Casares
decídense nun proceso que
cobre o primeiro trimestre de
cada ano e entréganse nunha
data cercana ao Día Mundial
do Teatro. Poden votar todos

Cristina Domínguez e, á dereita, escena de Garcia.

os 240 asociados da AADTEG (Asociación de Actores,
Directores e Técnicos de Escena de Galicia), todas aquelas perosoas que foran nominadas e/ou premiadas en edicións anteriores, críticos teatrais e programadores teatrais
da Rede Galega de Teatros e
Auditorios de Galicia. Despois dunha primeira rolda de
votacións establécese unha
lista cos tres nominados a obter o premio, que se remite de
novo a todo o corpo electoral
para a elección dos diferentes
gañadores que se coñecen na
celebración da propia gala.
A maiores do triunfo de Tío
Vania outras tres obras repartíronse dous galardóns cada unha, García de Teatro do Adro;
O heroe de Sarabela e Tartufo
de Teatro de Ningures.
Entre os convidados a entregar os galardóns estiveron
algúns dos máis aplaudidos da

noite. Desde o músico Nani
Garcia, o modisto Antonio Pernas, a viúva de Paco Rabal, a
actriz Asunción Balaguer, que
coñeceu á propia María Casares ou a Xosé Manuel Beiras,
na súa condición de tradutor,
que acompañado de Henrique
Rabuñal entregou o María Casares á mellor adaptación e tradución.
Como en anteriores edicións foi moi palaudida a entrega do Premio Marisa Soto,
que recoñece un labor de adicación á profesión. Neste
2006 foi para Dorotea Bárcena, considerada a primeira directora de escena do teatro galego, que no seu parlamento
culminado por un Viva o teatro!, referiuse ao seu amor ao
teatro “que para min nunca foi
unha profesión, senón unha
forma de vida, dividida entre
unha furgoneta, a estrada e o
escenario”.♦

Palmarés dos María Casares 06
Mellor espectáculo
Tío Vania de A Factoría Teatro
Mellor dirección
Cristina Domínguez, por Tío Vania
Mellor actor
Xan Cejudo, por Tío Vania
Mellor actriz
Anabel gago, por Tío Vania
Mellor actor secundario
Jouse García por Seis personaxes
Mellor texto orixinal
Cándido Pazó, por García
Mellor adaptación
Alexandra Koss, por Tío Vania
Mellor iluminación
Baltasar Patiño por Historia Natural
Mellor Escenografía
La faust und volk, por O heroe
Mellor Música
Antón Pulido, Caramuxo, por Vento mareiro
Mellor maquillaxe
Paloma Unieda, por García
Mellor vestiario
Carlos Alonso, por Tío Vania e Ruth Díaz, por O heroe.

A AELG homenaxea a iniciativa Ponte... nas ondas!
A.N.T.
A Asociación de Escritores en
Lingua Galega rendeulle homenaxe a iniciativa interescolar Ponte... nas ondas! na terceira edición de Os bos e xenerosos que tivo lugar o pasado 25 de marzo no auditorio
do Centro Cultural Caixa Galicia de Vigo. No acto, un recoñecemento instituído pola
asociación, estiveron presentes Mercedes Queixas, secretaria xeral da AELG, Luís Bará, director xeral de creación e
Difusión Cultural, e Xosé Manuel González Reboredo,
membro do Padroado do Mu-

seo do Pobo Galego, que foi
ademais o encargado de pronunciar a laudatio.
Na súa intervención, Santiago Veloso, coordinador do
colectivo Ponte... nas ondas!,
destacou a Xosé Manuel González Reboredo e a Álvaro
Campelo como dúas figuras
“imprescindíbeis para que a nosa candidatura chegase a París,
agradecendo ademais o apoio
da Consellería de Cultura.
“O noso patrimonio común
–sinalou Santiago Veloso- tivo
por primeira vez na historia de
Galiza e Portugal unha formulación, unha candidatura, a

candidatura do Patrimonio Inmaterial Galego-Portugués”.
Recordou tamén que por riba
das fronteiras “fixemos que a
vella Gallaecia mostrase ao
mundo esa cultura común que
constitúe o verdadeiro ADN da
nosa identidade”.
A pesar da negativa da
UNESCO, Veloso indicou que
“non hai volta atrás. “Ninguén
dubida que o noso patrimonio é
unha excelencia para a humanidade. Por iso temos razóns
para continuar”.
Con esta homenaxe, a
AELG quere destacar o compromiso coa cultura galega.♦

Na mesa, de esquerda a dereita, Xosé Manuel González Reboredo, Mercedes Queixas, Luís Bará e Santiago Veloso.
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Xurxo Sierra novela a morte e
Hixinio Puentes a vida dun pirata
Foron os vencedores do premio Risco e do Eixo Atlántico
M.B.
O escritor Xurxo Sierra Veloso foi galardoado co premio
Risco de Creación Literaria por Os mércores de Fra, unha
obra artellada ao redor da obsesión que ten pola morte o
seu protagonista. Pola súa banda, Hixinio Puentes resultou
vencedor do Eixo Atlántico de Narrativa Galego Portuguesa cunha novela de mar e aventura. A obra, titulada Monbars, fíxose coa cuarta edición do premio convocado polo
Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, La Voz de Galicia e o
diario luso Público en colaboración con diversas fundacións.
A obsesión de Arturo Fra coa
morte, serviu a escritor Xurxo
Sierra Veloso para facerse co
premio Risco de Creación Literaria, un certame convocado
polo concello de Ourense e a
fundación Vicente Risco en
colaboración coa Editorial
Sotelo Blanco e que este ano
corre pola súa sétima edición.
A teima da morte vai fiando a
novela Os mércores de Fra,
unha obra da que o xurado,
composto por Camiño Noia,
Isidro Novo, Xosé M. Dobarro, Anxo Tarrío e Armando
Requeixo, valorou a “boa narración” e o “estilo coidado
moi depurado”.
Narrada en flash-back, conta a vida deste personaxe ao
que lle vaticinan que morrerá
en mércores. A obsesión coa
morte condicionará a súa vida
provocando, por veces, situacións surrealistas. Con esta novela Xurxo Sierra dá saída a
dúas ideas que viña barallando
dende hai tempo, dunha banda
abordar o tema da morte nunha
obra e, doutra, escribir unha
novela longa que narrase toda a
vida do protagonista.
“A morte xoga un papel
importante na novela, é o fundamental, o que explica a vida
de Arturo”, comenta o autor,
“mais está tratada cun punto
de ironía, que se reflicte nas
súas teimas”. Ao seu ver, Os
mércores de Fra entronca coa
tradición literaria galega, onde a morte ten unha forte raigame.
“É unha novela para saborear de vagar”, explica Xurxo
Sierra, “pero é o lector o que
debe completar o libro”. Ao
seu ver a literatura galega goza
de boa saúde en canto a calidade, “mais segue a ser unha literatura oculta que se agacha
nas librarías baixo o epígrafe
‘literatura galega’, que non
acaba de enganchar”.
O autor, que se mostraba
satisfeito polo premio, “un estímulo para seguir escribindo”, foi finalista na última edición dos Premios Lueiro Rey,
que se fallaron o novembro
pasado, pola obra Licor de
abelá con xeo.
O final descoñecido
de Monbars
Pola súa banda, o escritor Hixinio Puentes gañou o IV Eixo

Atlántico de Narrativa Galega e
Portuguesa coa a obra Monbars, unha novela ambientada
no século XVII que ten como
protagonista o pirata francés do
mesmo nome. O certame, convocado polo Eixo Atlántico do
Noroeste Peninsular, La Voz de
Galicia e o diario portugués Público coa colaboración da Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, Ámbito Cultural e
a Fundación Caixa Galicia, está
dotado con 18.000 euros e inclúe a publicación da obra en
castelán, galego e portugués.
Para o autor este premio
significa “afianzarse na liña de
traballo” que iniciou coa novela O bandido Casanova e
que continuaría con Aguillóns
de Ortegal. No traballo agora
premiado, Hixinio Puentes
rescata a Monbars, o pirata galo do que non se coñecen moitos datos. “Interesoume precisamente por iso, porque podía
facer o meu final”. O autor
mestura realidade e ficción a
partes desiguais obtendo unha
novela ambientada en 1670

Hixinio Puentes e Xurxo Sierra.

que deixa entrever cuestións
da política europea do momento no medio dunha trama
inventada.
Outra vez máis o mar vol-

ve estar presente na obra deste
autor, que recolleu en dous volumes os naufraxios acontecidos no norte de Galiza e abordou os efectos da galerna de

1971. Ao seu ver “o mar é un
dos grandes esquecidos da literatura galega, aínda que
afortunadamente empezan a
aparecer cousas”.♦
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Sós na casa

Historia dun ferrolán marcado
pola guerra
Riveiro Loureiro publica Xullo-Agosto, premio ‘Lueiro Rei’
Título: Xullo-agosto.
Autor: Manoel Riveiro Loureiro.
Edita: Sotelo Blanco.

Se hai quince días dabamos
conta de Licor de abelá con
xeo, o título finalista do Lueiro
Rey, hoxe é quenda do vencedor neste certame de novela
curta, Xullo-Agosto, do veterano escritor coruñés Manoel Riveiro Loureiro. A arte literaria
é sempre un tour de force operado sobre as aplicacións básicas da linguaxe, aquelas que
habilitan para a creación (ou
recreación) de relatos. A noción de xénero ten que ver xustamente coa
forma
que O que
adoptan as es- se atopa
tratexias coas o lector é
que o escritor un discurso
vehiculiza a escrito en
mensaxe. E, ton amábel,
de todos os xé- no que
neros, os que todo o
tenden á brevi- protagonisdade engaden mo é
a dificultade para o
extrema
da narrador.
restrición do
espazo dispoñíbel; o cal
deixa menos lugar para o desenvolvemento das personaxes
e tamén menos marxe para solventar indecisións ou corrixir
sobre a marcha. Mais, cando o
escritor se decide a crear, é
consciente do formato no que
se insire o que está facendo
(poesía, teatro, prosa, microliteratura) e tamén do estilo (ou
debería, porque a nivelación á
baixa é, ademais de patente,
preocupante) no que o está facendo. O que non é capaz de
controlar (salvo se se decidiu
pola microliteratura, e tampouco totalmente nese caso) é a
cantidade, a extensión. Por iso
escribir é sempre unha aventura, nunca se sabe, con certeza,
a onde se vai chegar. É nesta
indefinición cando, a posteriori, a crítica fala de novela breve. Que o escritor decida de
primeiras escribir unha novela
breve, é mais problemático.
Mais os formatos escriturais
non definidos son precisamente aqueles onde a aventura da
creación acha mellor terra de
cultivo, máis liberdade. E tamén esta debe ser a mellor
perspectiva desde a cal o lector
enfrontar a lectura, aínda que
logo o que atope non sexa outra cousa que, na maioría dos
casos, aqueles produtos que
non encaixan en ningunha outra etiquetaxe.
Por exemplo, este XulloAgosto. En Xullo-Agosto non
hai ningún tipo de experimentación. Co que se atopa o lector é
cun discurso escrito en ton

¡Que medo, mamá Raquel! é o
último libro de Agustín
Fernández Paz,
nesta ocasión
ilustrado por
Fran Jaraba.
Fran e Sara
son dous
nenos con
moita imaxinación que agardan na casa a
que chegue súa
avoa para os coidar. Cada
recanto da casa proxectará unha sombra ameazadora que
aterra os cativos. Edita
Xerais.♦

Faktoría
Faktoria K de Libros, un dos
selos de
Kalandraka, presenta dous
novos volumes.
Un dous tres
que ves?, de
Nadia Budde, é
unha obra pensada para os
primeiros
lectores, con
versos cheos de
humor, traducida
por Xosé Ballesteros. As luces
que se acenden e se apagan,
de Ramón Trigo, é un
exercicio visual cheo de cor.♦
Manoel Riveiro Loureiro.

amábel, no que todo o protagonismo é para o narrador. Todo
está concebido en función súa,
feito que rematará por condicionar a evolución das personaxes, toda vez que impide o desenvolvemento dos momentos
dramáticos que van xurdindo. E
non han ser precisamente poucos, xa que o obxectivo é contar a vida de Antón, unha persoa que verá marcada a súa vida polo acontecemento que terán lugar en Ferrol cando a sublevación fascista de 1936. Dicimos marcada, malia o seu irmán Anselmo botar case 9 anos
agochado nun faiado, con todo
o sufrimento que o propio An-

tón olla na súa volta e el mesmo
sufrirá. Malia todo iso, a sensación que no lector queda unha
vez rematada a lectura, é que o
que pasou pasou por mala sorte,
por un infortunio que hai que ir
sorteando como mellor se pode.
E quizais ese resignamento, ese
tirar para adiante como se poida, por certo tan galego, sexa,
para quen quixer, un dos valores deste título.
Antón áchase ás portas da
morte, neses intres nos que, como se di, seica un repasa o decorrer da vida que lle foi. Unha
vida dura, naquel Ferrol que o
36 había tamén enloitar. Cóntase como, non sendo o fillo de
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1. O CIDADÁN DO MES.
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Xerais.
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Rafael Cid.
Xerais.
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Galaxia.
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Teresa Moure.
Xerais.

3. CONVERSAS CON XOSÉ LUÍS
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Xosé Manuel del Caño.
Xerais.

4. LUKUMÍ.
Alfredo Conde.
Galaxia.
5. CASAS BARATAS.
Antón Riveiro Coello.
Galaxia.
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Xerais.
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quen máis se agardaba, chegou
Antón a ser home por todos
respetado e inclusive admirado
pola família, a vida no Cervera,
a resistencia e posterior rendición aos sublevados (que observan un comportamento cabaleiresco que case os idealiza), e tamén, xa na vida civil,
as faenas na pesca do bacallau,
como casa con Ramona, que
previamente fora muller do seu
irmán Anselmo, por mutua comenencia. Mais o lector perda
coidado, habendo como hai
momentos dramáticos, e outros
ben tráxicos, o narrador, como
avisamos xa, non vai permitir
que se dilúa a atmosfera amábel que se esmerou en ir tecendo desde a primeira palabra.
Non vai permitir iso nin tampouco tirar partido de personaxes como Ramona, como Anselmo, o mesmo Antón que
ofrecían moitas máis posibilidades, que fican como bonecos
en mans dun narrador afogante
no que non sería raro sospeitar
maniqueismo. De xeito que, no
capítulo das personaxes, a que
resulta máis aproveitada é o
cura Valdés, coas súas contradicións, porque é tamén a personalidade máis elaborada.
Realmente, aínda que novelesca, esta versión dos acontecementos destados en Ferrol a raíz
da sublevación militar dista moito do que en verdade foi. Un non
ten máis que botar man de Resistencia, guerrilla e represión.
Causas e consellos de guerra en
Ferrol, 1936-1955 (Bernardo
Máiz; A Nosa Terra, 2004), e terá unha idea fiábel -e repetimos,
non se nos escapa que comparamos ficción e ensaio.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Reis e princesas
Historias ben
ilustradas para
pequenos. Así
son as dúas últimas novidades
de Oqo Editora.
A princesa que
bocexaba a
todas as horas, de
Carmen Gil e Elena
Odriozola (con
tradución de Antóm
Fortes), cóntanos a
historia da filla dun rei ben
aborrecida de todo.
Valentino, de Luísa
Morandeira (a partir dun
conto tradicional etíope) con
debuxos de Renata Gallio,
tamén conta, en verso, a historia dun príncipe.♦

Veciños
marabillosos
Daniel Ameixeiro presenta O
capitán da baía, unha noveliña para nenos de máis de
seis anos.
O capitán
mora nunha aldea
sen mar
pero devece por
construír un
barquiño.
Así que se
traslada até
a baía, abandonada e
chea de perigos. Alí coñecerá moitos veciños estraños e marabillosos,
coma un crocodilo cunha moa
picada ou a bruxa Maruxa.
Edita Rodeira.♦
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Enclave
Nº 14. Inverno 06. Prezo 3 euros.
Dirixe: Pedro Gómez-Valadés.
Edita: Esquerda Nacionalista.

O tema principal deste número é a reforma do Estatuto galego. No caderniño inclúese
unha entrevista co presidente
da Xunta, Emilio Pérez Touriño; artigos de Carlos Mella,
Emilio
Insua, Miguel
Barros, Iolanda
Galanes e
Josep-Lluís
Carod-Rovira e máis
o manifesto
‘Estatuto de
nación para
Galiza’, da Fundación
Enclave. Vítor Freixanes
reflexiona sobre o futuro da
CRTVG. Alberte Mahía viaxa
a Irlanda do Norte para
coñecer a situación actual.♦

Estudos
de Comunicación
Nº 3-4. Ano 2005.
Dirixe: Xosé López.
Edita: Consello da Cultura.

Inclúese un monográfico sobre
a formación audiovisual en
Galiza, con traballos de Ángel
Cordero, Xaime Fandiño, Manuel González, Alberto Pena,
Antonio
Sanjuán,
Xosé Videla, Xosé Ramón Pousa,
Emili Prado,
José Francisco Sánchez e
María Xosé
Arrojo. Ademais, Silvia
López e
Fernando Redondo analizan o
uso da internet ao servizo da
promoción do audiovisual
galego. Marcelo Martínez estuda as comisións fílmicas. Henrique Gómez-Reino fai un
informe sobre o réxime xurídico da TVG.♦

Eco

Almodóvar torna á casa
Penélope Cruz e Carmen Maura danlle gran solidez a Volver
Título: Volver.
Dirección: Pedro Almodovar.
Intérpretes: Penélope Cruz, Carmen Mau-

ra, Lola Dueña, Blanca Portillo, Yohana Covo, Chus Lampreave, Antonio de la Torre.

Volver, valla a redundancia, supón a volta dun dos directores
máis prestixosos da nosa filmografía. Pedro Almodóvar,
figura mediática recoñecida internacionalmente, embaixador
durante moitos anos dunha España cañí, travesti e excesiva,
deu o paso á madurez e á definitiva internacionalización con
Todo sobre a miña nai. Neste
filme segue
ese mesmo
camiño, depu- Almodóvar
rando cada vez sobremáis o seu es- cóllenos
tilo e explo- cunha
rando un mun- historia
do interior que de aparente
se revela paurealismo
latinamente
m á i s r i c o e máxico, de
pantasmas
interesante.
O obxecto do pasado
da súa volta é e traumas
unha traxico- infantís,
media sobre coa que
retornos, perentra de
dóns e reconciliacións, na novo
que recupera a pola porta
súa terra de grande
o r i x e , L a do cine
Mancha, e a español.
súa actriz fetiche, Carmen
Maura. O reencontro coa súa
terra é desexado, sereno. A cámara capta os costumes, as
crenzas e supersticións dunha
España rural que contrasta (en
realidade non tanto) cos barrios periféricos de Madrid.
Pero o reencontro con Carmen
Maura é se cadra mellor. Ela
foi a actriz que acompañou a
Almodóvar dende os seus inicios como musa e principal

Penélope Cruz nun intre da película.

apoio, e aínda que os seus camiños se separasen, este filme
demostra que a química non se
perdeu en absoluto. Oxalá que
a reconciliación sexa definitiva.
E se Maura está espléndida, non queda atrás Penélope
Cruz, que andaba un tanto
perdida polas Américas, onde
se a valoraba máis polo seu físico ou por ser “a parella de
vez de…” que polas súas calidades interpretativas. Certo é
que ela tampouco fixo moito
para remedialo... está visto
que Pe ten que saír dos Estados Unidos para que poidamos apreciar do que é capaz
(estou pensando nos filmes
realizados en España ou en
Non te movas, do italiano Sergio Castellito). Pese ás reticencias que eu mesma poida

ter con respecto a esta actriz,
hai que recoñecer que nesta
película Cruz está, por dicilo
claramente, tremenda. A súa
Raimunda é unha homenaxe a
todas esas donnas italianas, de
Sophia Loren a Monica Vitti
ou Ana Magnani, na que Pe
desborda “peitonalidade” e
menea un traseiro postizo en
axustadas saias. Un personaxe
todo paixón e carnalidade,
que oculta na súa mirada dorosos segredos da infancia
que afloran nunha das escenas
cumio, cando canta a canción
homóloga ao título do filme,
conseguindo poñer tal sentimento nela que incluso se lle
perdoa que sexa un play-back.
Pero xunto a Maura e
Cruz non podemos esquecer o
resto do elenco feminino. Como é común no cinema de Al-

modóvar, director por antonomasia de mulleres, todas e cada unha delas están marabillosas nos seus papeis. Porque
este é un filme de mulleres
(que non “para” mulleres)
que, sen ser tan formalmente
chamativo e impecábel como
o anterior, A mala educación,
supérao con creces en canto a
calidade narrativa (aquel era
un argumento bastante frouxo
e tramposo). Almodóvar sobrecóllenos cunha historia de
aparente realismo máxico, de
pantasmas do pasado e traumas infantís, coa que entra de
novo pola porta grande do cine español amosando por qué
é un dos directores mellor
considerados da nosa cinematografía.♦
SABELA PILLADO

Nº 178. Marzo 06. Prezo 3,50 euros.
Dirixe: Gonzalo Vázquez-Pozo.
Edita: Eqkuinoccio.

Gonzalo Vázquez-Pozo
entrevista a Santiago GómezReino, secretario xeral de Relacións Exteriores e a Manuel
Fernández Alvariño, presidente
da Confederación de Empresarios de Pontevedra.
Esther
Garrido
entrevista
a Isolina
Martínez,
xefa do
Servizo
Oficialía
Maior do
Ministerio
de Industria
e a Mª Inés Cuadrado, actriz experta en comunicación que traballa como adestradora para
persoas que queren aprender a
falar en público.♦

Ausencia do Papagaio
Título: Papagaio.
Autor(as): Maribel Longueira / Luísa Villalta.
Edita: Laiovento.

En Papagaio, Maribel Longueira e Luísa Villalta, con fotografías que apuntan o tempo
e a lonxanía, a distancia e a
ausencia, e poemas densos e
versos, ás veces ríxidos e esquivos, sombríos, sensuais e
sarcásticos, asolagados na rabia e na rotina, tentan esbozar
a desorde natural das emocións: luz peneirada que perfila a pegada envisa do instante,
rúas e fincas somnolentas e
resesas que semellan sensacións e sons, formas e imaxes
que debuxan a soidade e a

tenrura, os soños e as carencias cotiás da mirada e da paixón.
Apunta ás veces Villalta un
ton afectado e distante –Unha
vez se fecha dun portazo o ataúde profisional / a luz fantasmagórica voa através das xanelas en sombra, / dando á noite un falso fósforo de cemiterio
orxiástico–, ou un deslucido
prosaismo –No mercado o
comprador nunca admite desilusións / ante a mercancía ambigua, quizá ambivalente. / O
meu toque universitario ten
aquí un incremento, / un valor
engadido de atractivo turístico
–, máis tamén amosa o roce cotiá –A amizade ten flor que re-

benta nas paredes, / sobrevive da podremia mutua / e
só precisa das
fiestras abertas / onde nace e se deita o
sol de dentro–, o silencio e a derrota
–máis e máis
a medida que
a auga do
tempo / amolece o tecido
irreversíbel /
destes nosos
corpos, o único que so-

Crónica
espida do
instante,
estas
fotografías,
emotivas e
envisas,
que retratan
o tempo, e
estes
poemas,
ás veces
indecisos,
que amosan
a memoria
fugaz das
formas.

mos–, a singular imaxe do esquezo –Era un nome bonito
que non lembro–, a soidade e a
tenrura.
Crónica espida do instante,
estas fotografías, emotivas e
envisas, que retratan o tempo, o
balor e o fracaso, e estes poemas, ás veces indecisos e escuros, que amosan a memoria serodia e fugaz das formas, figuras e ausencias, a miúdo perfilan a turba realidade do silencio
e a soidade: reflicten a furia, a
luz e a sombra, a paixón e a tenrura a filtrar a tristeza e a perda,
a dor e a ledicia, o sol do serán,
o suor e o sarcasmo.♦
XOSÉ MARÍA COSTA
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Decadente lucidez
O Gatopardo, de Lampedusa, retrata o devalo da aristocracia siciliana
Título: O Gatopardo.
Autor: Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Tradución: Xavier Rodríguez Baixeras.
Edita: Galaxia.

“Vivimos nunha realidade móbil
á que tentamos adaptarnos”. Esta
relativista admonición do príncipe Fabrizio di Salina é profundamente reveladora do espírito que
animaba a
Giuseppe Tomasi di Lam- A sensación
pedusa cando de declive,
escribiu a súa de esvaeúnica novela, cemento e
O gatopardo. de morte
L a m p e d u s a está
pertencía a unpresente
ha das máis antigas familias ao longo
nobres de Italia de todo
e posuía unha o relato.
enorme cultura
literaria que o
emparentaba
con algunhas das máis anovadoras tendencias da novelística do
século XX, especialmente coas
que procedían de Marcel Proust e
Thomas Mann. Cando se publicou O gatopardo en 1958, en pleno afervoamento da literatura neorrealista –un ano despois da
morte do seu autor– foi acusado
de ser o representante dunha literatura decadentista, desesperanzada e pesimista. Case cincuenta anos despois da súa publicación, a recente tradución ao galego con que nos obsequia Galaxia permítenos matizar aquel
apresurado veredito e mergullarnos con algo máis de detención
nesta, en moitos sentidos, orixinal novela.
O gatopardo narra a historia
do vello príncipe de Salina, don
Fabrizio Corbera, que asiste escéptico á ocupación de Sicilia

novidade

Giuseppe Tomasi di Lampedusa en Palermo en xaneiro de 1956.

por parte de Garibaldi á fronte da
célebre “expedición dos mil”
que tiña como obxectivo estender polo sur, no reino borbón das
Dúas Sicilias, o movemento revolucionario que se iniciara no
Piemonte. Un feito que resultou
decisivo no proceso de unificación italiana e que significou o
derrubamento definitivo da antiga sociedade aristocrática, da cal
o príncipe Fabrizio é o máis vello e nobre representante. O sobriño do príncipe, Tancredi, participa na revolución formando
parte do exército italiano e casa
con Angelica, filla dun representante da burguesía emerxente,
beneficiándose así do seu celmoso dote e da súa aboiante posición na nova orde social que se
vai inaugurar co cambio.
Non embargante, O gatopardo só pode ser considerada unha
novela histórica en aparencia. Se
ben é certo que os eventos históricos que serven de pano de fondo están sempre presentes, os
acontecementos que constitúen o
desenvolvemento da novela son

novidade

novidade

de caracter estritamente privado:
bailes, ceas, vacacións, cazatas...
son os episodios arredor dos que
de verdade se vai tecendo a trama. A Lampedusa fáltalle interese real polo devir da Historia. A
célebre proposición da novela,
“se queremos que todo siga igual
é preciso que todo cambie”, debe
interpretarse, dende logo, como
máximo paradigma do oportunismo político –excelentemente
representado aquí por Tancredi–
e é perfectamente aplicábel á situación da Sicilia da época e á
fallida revolución do Risorgimento, que prendeu innumerábeis esperanzas e que as defraudou todas. Pero en realidade, o
escepticismo de Lampedusa
apunta a un significado máis
profundo, de carácter máis existencial que político.
O lector axiña se decata de
que a irónica superioridade e o
distanciamento do gatopardo a
respecto do dinamismo “revolucionario” do seu sobriño, da súa
dilixencia para se situar habilmente nunha posición de domi-

novidade
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nio, amosa que o auténtico empeño do autor se dirixe cara a unha
reflexión fatalista na que a incesante mutabilidade das cousas segue o seu curso sen que os homes
poidan facer nada para evitalo. E
a morte, claro, está detrás desta
reflexión. O príncipe don Fabrizio contempla a decadencia da
súa clase cando xa é un home
maior que aventa a morte. No
fondo, ve a extinción dos privilexios da aristocracia coma un síntoma máis do continuo devalo de
todo o existente e, talvez por iso,
a súa descrida defensa daqueles
privilexios non revela máis que
unha última e desesperada vontade de se aferrar a algo que manteña aquela chama de eternidade
que os homes non poden posuír.
Talvez tamén por iso, encontra
refuxio na astronomía, quizais
buscando na precisión matemática do ballet celeste a intemporalidade que non atopa na terra.
Mais o cambio dáse; aquel
aristocrático e exclusivo mundo
desaparece e o príncipe compréndeo nidiamente. E, daquela,
rexeita o arribismo do seu sobriño negándose a ocupar un asento no Senado, demostrando así
unha altura moral e unha solidez
que obriga o lector a camiñar á
par del con empática confianza
e, sobre todo, con emoción.
Porque de emocións esta fabricada esta novela. A sensación
de declive, de esvaecemento e de
morte está presente ao longo de
todo o relato. Un certo ton nostálxico que, unido ás innegábeis
virtudes expresivas do autor,
acaban por exercer unha engaiolante fascinación no lector. Pero
tamén neste sentido hai que destacar a exuberancia con que se
recrea Lampedusa na descrición
da sensualidade. Imaxes, perfu-

novidade

mes, sabores, olores, tecidos...
son descritos cunha vagarosa voluptuosidade que manifesta a
misteriosa beleza que agroma na
vida malia a súa fraxilidade. O
Eros aparécese entón como a
única forza que se opón á disolución de todo. A existencia é un
proxecto abocado ao fracaso, semella dicirnos Lampedusa, pero
nos retrincos da súa febleza reside a súa fermosura.
Esta dialéctica entre a
conciencia da fugacidade da vida e o amor sensual ás súas manifestacións constrúen a base do
artificioso discurso de Lampedusa (artificioso no bo sentido
da palabra, é dicir, cheo de arte),
da súa vizosidade estilística.
Certo que é neste campo onde O
gatopardo perde pé nalgunhas
pasaxes e metáforas particularmente desafortunadas (“Sentiu
a aceleración da historia. Para
expresarnos en termos modernos, diremos que se atopou no
estado de ánimo da persoa que,
crendo hoxe que subiu a bordo
dun dos pachorrentos avións
que fan a cabotaxe entre Palermo e Nápoles, se decata en troques de que está encerrado nun
aparello supersónico”). Pero tamén é verdade que a sutil ironía
que percorre o texto redímeo
destes puntuais desacertos.
A impecábel e feraz tradución de Rodríguez Baixeras,
por outra banda, permítenos
deleitarnos coa alta linaxe literaria desta novela, que nos
obriga a reflexionar sobre a oscilación entre memoria e Historia na que repousa a construción da subxectividade. Unha
extraordinaria tentación para a
biblioteca de calquera lector.♦

novidade

MANUEL XESTOSO
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Cogumelos de Galiza
con textos de Marisa Castro e Víctor López Román e ilustracións de Carlos Silvar
144 páxinas a toda cor e tapa dura en tea

A NOSA TERRA
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María Rosa Lojo
‘A imaxe dos galegos foi desvalorizada na Arxentina’
PERFECTO CONDE

Filla dun galego que tivo que exiliarse e dunha madrileña, María Rosa Lojo pertence ás xeracións de galegos que se integraron plenamente na sociedade arxentina. É catedrática da Universidade de Bos Aires e
unha das escritoras arxentinas de máis prestixio actual. Acaba de publicar a súa última novela, Finisterre
(Sudamericana) e, ao mesmo tempo, Galaxia publicou a tradución ao galego co título d’A fin da terra.

P. CONDE

Ven a Galiza como quen volve á súa casa.
Veño. Toda a miña familia
paterna é galega.
De onde?
De Boiro. Os meus avós vivían na aldea de Comoxo.
Cando veu a primeira vez?
En 1993. Daquela convidáronme na Complutense de Madrid, que facía un curso sobre
Ernesto Sábato e o primeiro
que fixen foi viaxar a Galiza.
Como foi a primeira impresión?
Inolvidábel. E non foi en absoluto decepcionante, cousa que
hai que destacar porque en xeral
as evocacións que se reciben dos
pais acostuman ser idealizadas.
Pareceume unha terra que soubo
combinar con moita sabedoría o
antigo e o moderno cunha gran
harmonía e concordancia.
Os seus pais aínda viven?
Non, finaron os dous. E non
volveron nunca á súa terra. Iso
foi abondo tráxico para os
dous. Eran moi amigos do pintor Laxeiro que logo volveu a
Galiza cando empezou a pasalo
mal en Bos Aires.
A súa última novela chámase A fin da terra. Como foi
a súa xénese?
Hai moito tempo que me ocupo de temas semellantes. Dentro
do meu ciclo de novelas históricas
teño unha primeira, chamada La
pasión de los nómades, que mezcla historia e fantasía e que lle de-

be moito á inspiración de Álvaro
Cunqueiro, que é un autor que
sempre me gustou enormemente.
Téñome ocupado moito dos personaxes da zona de fronteiras no
século XIX, a mestura de culturas,
o cruzamento de linguas… Polo
1999, empecei a pensar nunha
historia real de Arxentina, cun
personaxe que non é en absoluto
de primeira liña pero que existíu e
que aparece nesta novela: Manuel
Baigorri, un militar do Partido
Unitario que se autoexiliou entre
os indios ranqueles para non vivir
sometido aos federais que gañaran a contenda. Vivíu entre os ranqueles vinte anos. Era unha persoa
que vivira afectos, hábitos e moitas cousas da outra cultura e, ao
mesmo tempo, non deixaba de
sentir un enorme desexo volver
cos seus, que etaban moi perto pero separados pola guerra. Baigorri
pareceume unha figura de todos
os exilios, un símbolo. A partir da
súa vida, xurdiu toda a novela na
que predominan dúas personaxes
femininas totalmente de ficción.
Baigorri está na novela, pero como unha base soterrada. As que se
comunican neste texto son unha
muller que vive en Inglaterra, pero naceu en Río de la Plata, e unha galega que está en Fisterra e
que conta a súa propia historia de
cativa entre os indios. Foise facendo lentamente ao longo de moitos
anos.
É unha escritora de fronteira?

Por suposto. Iso é América.
A mestizaxe e o multiculturalismo. Diálogo e conflito.
Nos seus libros hai unha preocupación constante por personaxes controvertidos como o xeneral Rosas. A que se debe?
Son os máis interesantes. Os
personaxes que non orixinan polémica non ofrecen tantos flancos atractivos para un escritor.
Sen dúbida, o que máis atrae son
as figuras que provocaron grandes amores e grandes odios e que
están no foco da discusión. O caso de Rosas é unha figura moi
problemática do século XIX
que, se ben é verdade que por un
lado foi un ditador, por outro
tampouco adxurou dun modelo
republicano e a xente da máis
baixa orixe, os crioulos pobres,
os gaúchos, os indios, os afroarxentinos –que había moitos nesa
época e hoxe desapareceron sen
deixar rastro–, apoiábanse en
Rosas. Ademais, hai unha característica moi singular do seu goberno, que foi un goberno apoiado por mulleres. Na familia de
Rosas houbo dúas mulleres moi
importantes. A súa muller, Encarnación Ezcurra, que era unha
operadora política de primeira
magnitude e a súa filla Manuelita, que foi un personaxe por dereito propio. A diferenza da súa
nai, que tiña unha vocación política moi persoal e xenuína, quizais non se adicara á actividade
política se non fora filla do xene-

ral Rosas, pero unha vez que se
viu no papel de primeira dama e
persoa influente desempeñouno
moi ben no goberno rosista. A
min paréceme un personaxe
máis na sombra co seu pai, pero
non menos atractivo. Eu adiqueille unha novela que se chama La
princesa general, que se acaba
de reeditar por sétima vez.
No seu labor ensaístico
ten estudado o tema da
barbarie na narrativa arxentina. Se cadra, este tema ten
unha dimensión peculiar?
Na Arxentina é central. É unha dicotomía fundadora e, no seu
nome, masacrouse moita xente e
fixéronse moitas guerras atroces.
Nun momento dado, os gaúchos
eran os bárbaros, os indios eran
os bárbaros e despois os emigrantes tamén foron os bárbaros.
Sempre temos un bárbaro como
chivo expiatorio. Os galegos
mesmos caeron baixo ese estereotipo con todas as consecuencias.
Un dos proxectos de investigación nos que traballo, financiado
pola Secretaría de Emigración da
Xunta de Galiza, ocúpase dos galegos no imaxinario sociocultural
arxentino, buscado a través da
prensa periódica, o sainete, a novela sentimental e a literatura de
memorias. En xeral, aparece a
imaxe dos galegos con trazos
moi estereotipados, desvalorizada e vista soamente a través de
dous eixes fundamentais. Por un
lado, recoñéceselles certa honra-

dez e bondade, pero por outro
son torpes, rústicos, non se saben
mover no mundo e carecen de
sutileza. Depende sempre do rexistro no que aparezan. Nas memorias e nas obras literarias acostuman aparecer con máis matices. Na prensa e no sainete teñen
imaxes máis aplanadas. Esa dicotomía é un pouco de toda a cultura occidental. Así se venden logo
todos os conflitos étnicos e todos
os mecanismos de exclusión que
se aplican.
De feito, hai anos houbo
unha polémica provocada
por un libro sobre contos de
galegos. Lémbrase?
Si, un libro dun tal Pepe
Muleiro, que coido que é pseudónimo, e non hai que confundilo cun escritor e poeta que se
chama Vicente Muleiro e escribe en Clarín. Foi un best-seller
e causou bastante malestar.
Como é hoxe a situación
dos galegos na Arxentina?
Están completamente integrados na vida arxentina. Hai
unha xeración de fillos e netos
adicados ás máis diversas profesións. Emigrantes de primeira
xeración van quedando poucos e
o que me parece que é moi positivo é que, así, coma min, hai
outras persoas de orixe galega
que están adicándose a revalorizar as súas raíces e proxectar outra imaxe moito máis rica e con
menos simplificacións.
E a Arxentina en conxunto?
A ditadutra deixou marcas
que non se van borrar. O esquecemento non é a mellor maneira
de conciliar. A única forma é
lembrar, facer xustiza e seguir
vivindo. Neste momento, o medo que existiu durante moito
tempo a que volva ocorrer unha
ditadura xa pasou. A nosa democracia non é a mellor do mundo,
pero non hai dúbida de que está
afianzada. En canto a progreso
económico e distribución máis
xusta dos ingresos, aínda nos
queda unha materia pendiente.
A súa tese de doutoramento
versa sobre Sábato, pero tamén
lle gusta Jorge Luis Borges. Sería capaz de comparalos?
Borges é un inevitábel referente para calquera arxentino
que escriba. Eu lino dende os
catorce ou quince anos e sempre me abraiou. Sempre é un
mestre de escritura para calquera. Non ten un adxectivo superfluo e, xa o dicía Vicente Huidobro, cando un adxectivo non
dá vida, mata. A economía da
narración, todo iso son ensinos
de Borges. Por outro lado, un
escritor como Sábato ofrece unha visión moito máis barroca e
desbordada da experiencia humana. Pero non son estes dous
os únicos escritores arxentinos.
Tamén está Julio Cortázar.
Cortazar é un dos máis
grandes contistas latinoamericanos. Pero tamén hai na Arxentina unha tradición importante de escritoras que empeza
no século XIX, con mulleres
como a descoñecida irmá de
Luisa Victoria Mansilla, Eduarda Mansilla, escritora da que
me ocupei e lle adiquei unha
novela. E no século XX hai figuras moi importantes, empezando polas irmás Ocampo.♦
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Apreixado na tea de araña artística
Guía de páxinas web de creadores plásticos
Nunha ocasión xa falei nestas
páxinas dos catálogos de arte como obxecto autónomo no mapa
artístico da contemporaneidade.
Ben. Cómpre facelo agora sobre
as páxinas web de artistas (xa temos escrito aquí tamén dun directorio de artistas portugueses
imprescindíbel: www.anamnese.pt). Penso que de todas as referencias posíbeis, esta de agora
é a que garante maior accesibilidade dos lectores. Ir ás exposicións supón tempo e, sobre todo,
supón un desprazamento, un dirixirse a… que pode ser máis ou
menos lonxano, máis ou menos
custoso. Ademáis, o que o crítico
escribe non sempre pode ser
contrastado e avaliado de motu
propio polo lector/a. Agora sí.
Xulgarán tamén vostedes mesmos. Agora só abondará que atopen o tempo, pero dende logo a
visita precisa tan só conectarse á
rede e darlle as teclas e ao rato.
Vostedes tamén poden botarse
na tea de araña informática e escribir calquera nome dese artista
que lles interesa e só haberá que
agardar a que o inefábel Google
lles amose a porta de entrada.
Quizais atopen centos de referencias do artista en cuestión,
pero raramente a súa páxina persoal, porque o certo é que unha
meirande parte dos artistas carecen de páxina web propia porque
o seu deseño, mantemento, etc.
non é doado, nin barato.
As páxinas web dos artistas
non son aínda habituais, pero
están destinadas a seren o futuro, sobre todo, o gran escaparate, a fiestra pola que entrar en
mundos artísticos innacesíbeis,
esquecidos ou opacos ás galerias, centros de arte e museus.
Polo pronto, nesas páxinas web
a información tende a ser máis
exhaustiva e detallada do que
vostedes poderán atopar exposto nas salas do centro artístico.
En primeiro lugar , porque pode que atope un vídeo que ollar
de vagar ou pode que interrelacione cunha obra ou pode acceder a un fondo documental tan
extenso do artista en cuestión
que só sería posíbel nun voluminoso e caro catálogo.
Daquela, principiamos a viaxe polo ciberespazo, acomódese
no asento e observe con atención

se limita en exclusiva aos títulos
das sección, titulos de series e títulos de obras. Daquela, abonda
con que falen as imaxes.
Matthias Herrmann

Zoo at Mu (Eindhoven 03-09 / 02-10-2005), de Han Hoogerbrugge.

á pantalla do seu ordenador. E
lembre, as páxinas que seguen
serven tan só como referencias
dos propios gustos, intereses e
circunstancias do crítico.
Alice Geirinhas
Para poñérmonos en contexto,
neste marzo que cómpre sexa algo máis violeta e feminista, do
que adoita ser o resto do ano recoméndolle pasear pola páxina
de www.alicegeirinhas.com da
artista portuguesa do mesmo nome. Páxina de feitura debuxística, non podía ser doutro modo,
dado que Geirinhas reivindica o
debuxo e o papel enrrugado do
caderno. Na súa bio di que é
“Conhecida por não balizar o seu
trabalho num só ‘campo’. Penetra e saltita indiscriminadamente
entre as artes plásticas a ilustração e bd, sem preconceitos.
Publica e expõe desde 1987”. Os
contidos das pezas son de índole
social, subliñadamente feministas. Hai obra pictórica e o, máis
interesante ao meu entender, un
mostrario de ilustracións. Feito
en inglés e portugués, conta cun
blog (algo infrecuente) da artista
e unha listaxe de outro blogs que
acha de referencia.

Carme Nogueira
A páxina de Carme Nogueira,
outra artista galega de referencia
no feminismo peninsular,
www.cntxt.org é moito máis
conceptual, como tamén o é a
propia obra da autora viguesa.
De feito, verán que é moito
maior a presenza de textos e publicacións que se ofrecen ao lector/a que o espazo adicado á
obra artística, a cal actúa case de
xeito subsidiario. É unha paxina
diríamos que culta e sintética,
textos en gríses e moito branco
de fondo. Ben podería ser a páxina de unha investigadora académica ou a dunha curator. E
ambas cousas tamén as vén sendo dalgún xeito a propia artista
viguesa. Ofrece como única opción lingüísitica o español.

ta que cando son tocados polo
cursor ofrecen sons de música
electrónica e aí descubrimos as
catro seccións: traballo (con 3
apartados: fotografía, instalación
e vídeo, en cada unha delas refire unha listaxe de pezas que poden irse visualizando); girls on
film (obras de audio); ideas (en
contrución, o cal non deixa de
ser paradoxal…!) e experiencia
(que refiere o seu currículum). O
paso a cada sección faise cunha
chuvia deses puntos violetas en
fervenza sobre ese fondo rosa
flúor e con sons de tonalidades
electrónicas e de música de club.
Moi nidia e sinxela, reflicte perfectamente o espírito e a letra da
creadora máis fashion do panorama español. Como soe ser habitual a páxina é bilingüe, en español e inglés.

Ana Laura Alaez

Biel Capllonch

A páxina www.analauraalaez.net
estaría quizais nas antípodas da
anterior. A artista basca do mesmo nome principia cun rosa chicle enmarcando a pantalla e unha pregunta: “Who is Ana Laura?” O cursor danos a resposta
levándonos cara a... e de novo un
rosa inmenso e puntos cor viole-

Nunha estela que atopa algunha
referencia común coa Aláez, penso sobre todo no traballo de ambos coa moda, está o mallorquín
Biel Capllonch cunha páxina
www.thewatchingmachine.com
cuxo deseño foi premiado pola
FAD e sorprende pola súa xélida
pulcritude e minimalismo extremo. Trátase dun percorrido pola
obra dun fotógrafo a cabalo entre
a laboura publicitaria e a artística.
O visitante pode optar por coñecer o seu último traballo no last
minute, ou ben facer unha visita
algo máis demorada na sección
tourist only, claro que se o visitante opta polo long way ou
strange places daquela a visita
vaise pormenorizando e enchendo de series fotográficas que poden demorar unha longa e concienzuda viaxe por entre gran
cantidade de reproducións que
posúen sempre unha grande beleza e que amosan un particular
fascinio co corpo masculino. A
páxina é so en inglés, porque o
texto é tan esencial e escaso que

O encaixe galego
Mario Gallego Rei
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

COLECCIÓN ESENCIAS

Capllonch introdúcese con querencia innegábel nas posibilidades da masculinadade pero evidentemente non chega ao grao
de rotundidade que asume para
sí o artista alemán Matthias
Herrmann, www.herrmann-studio.com quen fai do seu propio
corpo espido e particularmente
do seu enorme sexo motivo recurrente da súas reflexións plásticas. Sempre só, o artista xoga a
autorrepresentarse nunha teatralización onanista perpetua, o seu
corpo alto, delgado e fibrado, a
súa cabeza afeitada e ese gran
pene xogan co entorno dun hotel, da casa, da arquitectura… A
páxina semella, en canto ao deseño, un mero currículum sobre
unha folla branca, máis cada liña en contacto co cursor e a un
dobre clic amosa un mangado
de fotografías de impecábel factura e desacougante beleza. A
páxina complétase cunha tenda
de catálogos e postais que reproducen as obras vistas, unha biografía cunha selección de exposicións individuais e colectivas
nas que ten participado e unha
selección bibliográfica. Tamén
aquí só se utiliza o inglés porque
as palabras ceden o seu lugar ao
iconográfico.
Han Hoogerbrugge
E conclúo con outro artista que
tamén se autorrepresenta a sí
mesmo no seus traballos, claro
que, esta sí, é unha páxina apta
para todos os públicos, ou casi, e
desde logo moito máis apta parta todos os gustos. Refírome a
www.hoogerbrugge.com, unha
páxina, que é unha xoia, unha
alfaia imprescindible no seu cartafol de favoritos. Quizais, a mellor páxina web dun artista que
até o momento eu coñezo (admito suxestións). Seguro que
vostedes tamén haberán de sorprenderse gratamente con esas
animacións interactivas. Cada
unha delas merecería moitas liñas. O holandés Han Hoogerbrugge abafa o visitante ciberespacial cun mangado enorme e
incontábel de animacións en
flash media nas que él mesmo,
impecabelmente traxeado e coa
súa inconfundíbel perilla, interactúa co visitante ao compás
dos movementos e clics do noso
rato. Unha páxina en grises,
brancos e negros deliciosa. Un
artista cuxa única ferramenta é
só un Mac G5. O site conta cunha sección de novas sobre él e
outra de referencias bibliográficas, en fin, os apartados habituais. O incríbel e único son as
súa pezas. Un artista nado para e
por a rede. Que a desfruten.♦
XOSÉ M. BUXÁN BRAN

Lomax
M. BARROS

No ano 1952, en plena ditadura franquista Alan Lomax percorreu coa súa Volkswagen o país armado cun micrófono e un magnetófono. Fascinado pola música popular do mundo o musicólogo fixo parada en Galiza na súa viaxe por Europa para recoller cancións populares.
A paixón de Alan Lomax, (Texas 1915-2002), pola música popular comezou de moi novo e
foi esa fascinación a que o levou
a traballar durante seis décadas
na promoción, no coñecemento
e na valoración da música tradicional de todo o mundo. A súa
carreira iniciouse a primeiros
dos anos trinta acompañando
ao seu pai, John Lomax, na recollida por todos os Estados
Unidos das músicas tradicionais para o arquivo da Canción
popular Americana na Biblioteca do Congreso. Como recorda
Lomax nos seus escritos “o que
facíamos meu pai e máis eu era
ofrecer unha vía de expresión a
aquela xente para que explicasen a súa versión da historia”.
Recolleitaron miles de gravacións de campo de músicos
populares do sur, do oeste, do
norte así como de Haití e As
Bahamas. As voces agudas e
ásperas recollidas na máquina
de cilindros que lle regalara
ao seu pai a viúva de Thomas
A. Edison, e que para os investigadores era un xeito rápido de rexistrar as cancións,
significou para os propios músicos poder comunicarse cun
mundo máis amplo que o seu.
Pronto Lomax realiza en
solitario as súas recollidas.
Obsesionado polo temor da
desaparición destas músicas e
coa vontade de darlle un xiro á
visión das elites culturais que
desprezaban os sons populares, recolleu e difundiu ,a través da súa faceta de musicólogo, produtor e locutor de radio
da CBS, a un público masivo
este legado transmitido de xeración en xeración.
Co paso do tempo as viaxes
do musicólogo internacionalízanse e o seu magnetófono empeza a recoller na década dos
cincuenta o folclore de Escocia
e Irlanda. En 1952 realiza unha
viaxe polo sur europeo, que ten
como un dos destinos principais
Galiza. O motivo do percorrido
era recoller material para elaborar unha colección de música
tradicional para Columbia, que
finalmente vería a luz como colección de 18 lps titulada World
Librery of Folk and Primitive
Music.
“Pontevedra. 3 de decembro de 1952. Querida Elisabeth, aquí tes o cheque de decembro. Tamén che envío o de
nadal para que merques algunha cousa bonita. Cómpralle algo a Ana que eu lle regalaría”. Deste xeito comeza a carta que Lomax lle escribiu a súa

Alan Lomax coa súa filla durante a gravación do documental Lomax, cazador de cancións. Abaixo, carta á súa dona no nadal de
1952 desde Pontevedra, e un retrato seu de xuventude.

muller á súa chegada ao país.
“Se hai tempo que non che escribo, é porque estiven absorto
neste meu traballo tan estraño,
tan bonito e tan esgotador”,
continúa na carta. “Dediquei
dous anos de vacacións por unha tarefa que moitos outros
poderían facer. A timidez e
problemas técnicos retrasaron
os meus álbums para Columbia. Dannos dous meses máis
para que entreguemos os dez
primeiros álbums e un mes
máis para facer os programas
da BBC”. Esta carta, así como
unha serie de extractos dos
diarios de viaxes de Lomax,
volven saír a luz agora no documental Lomax, un cazador
de cancións, onde o seu director Rogier Kappers afonda na
traxectoria do musicólogo realizando, cincuenta anos despois, a mesma viaxe que levou
a Lomax a terras escocesas,
galegas, españolas e italianas,
reencontrándose ademais cos
protagonistas das gravacións.
De Fisterra ao Canizo
O traballo de recolleita de Lo-
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max en Galiza comeza en Fisterra. Interesábanlle as cancións relacionadas co mar e,
como deixou recollido no seu
diario de viaxe, chamábanlle
especialmente a atención as
pezas que se facían en recordo
dos mortos que levara o mar.
Nese diario tamén deixou recollido o seu encontro en Corcubión con Manuela Lema
Santos. Ela, xunto coas súas
irmás gravaron un dos temas
que forma parte do cuarto volume da colección. No documental de Rogier Karppers
estas mulleres recórdano como un home educado, alto,
que se facía entender. El tamén tirou unha impresión das
xentes do país, unha poboación “que se transformaba
coa música”.
“Sempre recordo aqueles
momentos nos que gravaba”,
escribiu nos diarios, “as persoas que cantan transmiten os
sentimentos máis profundos. E
se se trata dunha canción de
folk, aqueles sentimentos deixan entrever o carácter de toda
unha comunidade”.
Despois de percorrer parte
da xeografía galega, Alan Lomax fai a súa última parada de
Galiza no Canizo. Alí grava,
como se recorda no documental Lomax, cazador de cancións,
até as tres da mañá no bar da
vila, bailando pasodobres, xotas e muiñeiras.
A viaxe continuará por
Italia e o esforzo de recollida
de campo traducirase nas publicacións de Columbia e nunha serie de programas de radio da BBC.
O documental Lomax, un
cazador de cancións foi gravado en 2001, un ano antes da
morte do etnógrafo, e saíu á
luz no 2004. Nel recóllese ademais outra das ideas que sostiña Lomax, a necesidade da
“equidade cultural”, o que
significa que as culturas locais, étnicas ou nacionais deben estar presentes nos medios e nas escolas, así como o
proxecto que puxo en marcha
con outros especialistas, unha
investigación con base e métodos científicos que estabelecía
a relación entre a danza, a
canción e a estrutura social.
Algúns estudosos da etnografía e da música tradicional
coinciden en sinalar a importancia do material recollido
na viaxe que trouxo a Lomax
tamén a Galiza neste traballo
investigador.♦
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VÍCTOR NAGUIL: ‘Defendemos o mapunzugun fronte ao castelán’
PERFECTO CONDE
En Chile foi profesor de Historia e Xeografía. Dende hai dous
anos, Víctor Naguil vive en Europa, a cabalo entre Barcelona
e Dinamarca. Agora é responsábel das relacions internacionais de Wallmapuwen, Compatriotas do País Mapuche. Visitou Galiza para asinar un protocolo de colaboración co BNG.

A.N.T.
Catro premios, dúas mencións especiais, trinta proxeccións, tres mil
espectadores e toda unha serie de actividades paralelas que incluían música e obradoiros, son o resume da segunda edición do festival internacionais de documentais de Tui, Play Doc, unha cita que
se consolida no sur do país.
A longametraxe Georgie e as bolboretas, de Andrey Paunov, foi
a galardoada na categoría de longametraxes. O xurado, composto por
Enrique Nicanor, Diego Mas Trelles, Antonio Delgado, Eduardo Galán e Sandra Sánchez, seleccionou, entre as cinco presentadas, esta
obra búlgara que ten como protagonista a Georgie Lulchev, director
dun centro psiquiátrico.
O premio da Sección Atlántico recaeu no brasileiro Roberto Berliner pola película A persoa é para o que nace, onde o director presenta a historia de tres irmás cegas que gañan a vida cantando ganzá
nun dos barrios máis pobres de Brasil.
Na categoría de curtametraxes foi seleccionada a obra do director Jarek Sz Tandera Po Cud, que reflicte a viaxe realizada por medio millar de discapacitados dende Polonia até o santuario de Lourdes na procura dun milagre.
Ademais dos premios, o xurado outorgou dúas mencións especiais a Un mundo marabilloso, de Coco Schrijver dos Países Baixos
que competía na categoría de curtametraxes e Retrato, de Carlos Ruíz
Carmona, que se exhibiu na sección de longametraxes.
A canle de documentais Documanía volveu participar no festival.
Desta banda, o premio que leva seu nome foi para a produción israelí A miña pequena paz, de Eyal Avneri. A canle mercará parte dos dereitos desta obra, na que un neno de doce anos tenta pór fin ao conflito árabe-israelí con outros nenos da súa idade.
Por outra parte, a organización do festival outorgou por unanimidade dous premios especiais. Por unha banda premiou o traballo Un
mundo marabilloso e por outra o documental Lesson from Bam de
Alireza Ghanie.♦

Nos dous últimos censos, os
de 1992 e 2002, fixéronse preguntas relativas á filiación étnica
das persoas. En 1992 preguntouselle aos maiores de 14 anos.
Pois nesa opotunidade, os maiores de 14 anos que se identificaron como mapuches foron arredor de 900.000 persoas. Se se
proxectara sobre os menores de
14 non considerados, aparecería
unha cifra de 1.300.000. No
2002 fíxose unha pregunta máis
universal a todos e apareceu unha cifra de 604.000 mapuches.
A Unesco considera o mapunzugun unha das 3.000 linguas que están en perigo de ex-

before / after 2006

Georgie e
as bolboretas
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P. CONDE

antón cabaleiro (santiago de compostela 1977)

aínda é falante mapunzugun e que
permitiría o estabrecemento dunha política lingüística.
O mapunzugun está agora
mesmo inmerso nalgún proceso de normativización que lle
permita unificarse?
A nosa realidade sociolingüística presenta distintas variedades. Non só hai toda unha variedade natural de expresións,
senón tamén unha variedade de
propostas a respecto de cómo estandarizar a lingua. Houbo dúas
formas principais de representar
a escritura do mapunzugun e fíxose un congreso que lamentabelmente acabou con seis propostas en vez de rematar con unha. Iso foi en 1996. Fixéronse
outros encontros e actualmente o
Goberno adopta unha forma de
escribir o mapunzugun que tampouco conta co consenso de toda
a base social mapuche.
Cantas persoas falan mapunzungun en Chile?
Non hai datos exactos. Os
datos que manexo a partir dalgunhas enquisas indicarían que
entre un 15 e un 16 por cento da
poboación mapuche.
Que porcentaxe da poboación total de Chile é mapuche?

ant_art

Están tratando de conseguir
un Estatuto de Autonomía Territorial que lles recoñeza, entre outras cousas, o mapunzugun como lingua oficial.
A forma de concebir a situación mapuche institucionalmente
foi mediante o establecemento
de leis indíxenas que, coma actual de 1993, son positivas porque permiten a protección do patrimonio mapuche, pero que dende o punto de vista político resultan insuficientes porque van
dirixidas fundamentalmente a individuos e non nos recoñecen territorialmente e de pobo.
Será moi longo o proceso de
recoñecer a oficialidade do mapunzugun?
O mapunzugun fica restrinxido a ámbitos case estritamente
culturais e propios dos mapuches.
Temos unha poboación que, na
súa inmensa maioría, non coñece
a súa propia lingua. Eu mesmo
estou nesta situación. A miña xeneración ou ben se move no bilingüismo ou no monolingüismo
castelán. Se esta tendencia se
mantén a longo prazo, ímonos
atopar cun mapunzugun en perigo de extinción. Agora ben, hai
unha base social importante que

tinción ou que que teñen dificultades de uso.
En Chile aplícase o que se denomina un modelo de educación
intercultural bilingüe, pero ese
modelo é moi criticábel porque o
que di é que se incorporen algúns
elementos da cultura mapuche
dentro do currículo tradicional,
mais un sistema tan limitado non
pode xerar unha proporción de
educandos que terminen o sistema falando mapunzugun.
A chegada ao poder da socialista Michelle Bachellet pode significar algo positivo.
É unha persoa que experimentou exclusión, represión e

marxinación. Pero, vendo o seu
programa político, non hai cambios significativos respecto ao
que se fixo nos últimos tempos.
A proposta de Bachellet é a de
establecer unha secretaría indíxena que trate específicamente
esta temática. Nós temos que ver
isto con moita cautela porque, en
definitiva, esa política pode fortalecer tamén o centralismo do
Estado.
En que partes de Chile viven os mapuches?
En parte da rexión do Bio-Bio.
En toda a rexión da Araucanía, e
en gran parte da rexión dos Lagos.
A palabra mapuche quere
dicir “xente dalgún lugar concreto”. Non comprende, en si
mesma, toda unha definición
de principios?
Si, xente da terra ou do país.
“Che” significa persoa.
Cal é a situación do pobo
mapuche na Arxentina?
A súa ubicación xeográfica
corresponde á zona cordillerá fundamentalmente. Hai presenza mapuche importante no que é a provincia de Neuquén, en Río Negro
etc. Na Arxentina, a poboación
mapuche é menor ca de Chile e
tampouco hai datos moi precisos.
Fálase de que pode haber entre
60.000 e 100.000 persoas.
Hai relación entre os mapuches dun país e os do outro?
Sempre as houbo e, nos últimos anos, foise establecendo unha relación máis política.♦
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Astro, o explorador espacial de Olivares
M.B.
Cun explorador espacial pegado ao seu foguete como protagonista, o debuxante Javier Olivares dálle vida á última entrega
da Colección BD Banda. A obra,
titulada Astro. Valente explorador, convértese nun dos poucos
cómics para cativos dun autor
español que se edita simultaneamente en galego e castelán.
As aventuras de Astro, un explorador espacial que navega polo
universo con ousadía e
sen moito sentido da
orientación, conforman
a última entrega da Colección BD Banda, editada polo colectivo homónimo en colaboración con Kalandraka.
Baixo o título Astro.
Valente explorador, o
debuxante madrileño
Javier Olivares recolle
o material publicado na
revista catalá Tretzevents. Dirixido a un público infantil, o álbum
convértese nunha das
poucas obras publicadas simultaneamente
en galego e castelán por
un autor español. Tamén é a volta do debuxante ao terreo da banda deseñada, tras dedi-

car boa parte do seu traballo á
ilustración de contos infantís, libros de textos e á realización de
numerosas colaboracións para
revistas e publicacións.
Inspirado nunha reprodución
dun xoguete de lata antigo, o autor de La caja negra ou Estados
carenciales presenta agora un intrépido explorador das estrelas,
sempre pegado a seu foguete espacial, que aínda vive na casa dos
seus país. En cada unha das historietas que compoñen o volume,

Astro debe enfrontarse aos problemas máis variados para atopar
os maiores tesouros no cotiá.
Xunto a Astro, polas páxinas do
novo traballo, danse paso Aurora
Boreal, a nai do ousado explorador que non se farta de repetirlle
as tres regras básicas, “nunca saír sen a tarteira, non falar con
descoñecidos e volver a casa antes da cea”, a súa tía Nebulosa,
que fai mofa das súas andainas, o
seu pai Ulises Boreal, toda unha
lenda para os exploradores espaciais e 4D2, un robot
de cociña aprendiz de
explorador.
Javier Olivares, autor que o ano pasado
foi un dos artistas expostos nas Xornadas de
Banda Deseñada de
Ourense, dirixiu boa
parte da súa obra ao público infantil, uns destinatarios que toma “tan
en serio como todos os
demais”. “Cando escribo para nenos teño en
conta que hai cousas
que non entenden. De
todos os xeitos, gústame que permanezan no
traballo, que poidan
voltar sobre a historia a
medida que medren e
que lles continúe interesando”.

Licenciado en
Belas Artes pola
Universidade de
Vigo. Obtivo
senllos Primeiros
Premios no III
Concurso de
Fotografía de El
Cultural e no
Certame de
Cartazes de Los
Veranos de la
Villa, ambos en
Madrid, onde
reside. A súa
obra participou
en mostras
madrileñas celebradas no
Círculo de Belas
Artes, no Centro
Cultural Conde
Duque, na Casa
de Velázquez ou
no Centro de
Arte Joven de la
Comunidad,
entre outros.
Tamén contou
cunha individual
na Galería
Marlborough.
Foi bolseiro de
Medialab e, en
Galiza, das
Fundacións
Barrié de La
Maza ou
Laxeiro, amosando a súa
obra en diferentes espazos,
como o
Auditorio de
Galiza ou o
MARCO de
Vigo, na mostra
Urbanitas.♦

O valente explorador
Astro e, abaixo á
esquerda, o seu creador
Javier Olivares.

No álbum inclúense, ademais de material complementario, as homenaxes que debuxantes españois e galegos lle
renden a este intrépido personaxe de Olivares. David Rubín,
José Luís Agreda e Bernardo
Vergara asinan os retratos per-

soais do explorador espacial.
Ao seu ver que unha obra como Astro, publicada inicialmente en catalán se recompile agora
en galego parécelle “un reflexo
da realidade do Estado”. “Por
min estupendo que se poida ler
en todas estas linguas.♦

Luns, noite de debates
na televisión
RUBÉN VALVERDE
Os cambios de Goberno sempre levan aparellados cambios na programación das televisións públicas e,
por rebote, nas privadas. A TVG vén
de estrear un espazo de debates os
luns pola noite, Hai debate!, de máis
de hora e media de duración, a partir das 22,55 horas, en plena franxa
do chamado prime time. O programa vén completar a emisión do programa de TVE, 59 segundos, que
lamentabelmente pasou do prime time da anterior edición a unha hora
apta para noctámbulos, as 00,35.
Existen algúns paralelismos entre
ambos os dous programas. En primeiro lugar, están presentados por
mulleres novas de comunicación áxil.
Sonia Vizoso conduce o espazo da
TVG e Mamen Mendizábal o de TVE.
En segundo lugar, a duración é semellante, roldando a hora e media
nos dous casos. En terceiro lugar o
número de conversantes é o mesmo:
seis. En cuarto lugar, tanto en Hai debate! como en 59 segundos hai público asistente que emite valoracións a
través dos seus aplausos ou abouxos, aínda que no caso do programa
da TVG aparece enfocado en cámara xa que está detrás dos protagonistas, mentres que no da Primeira o
público está detrás das cámaras e só
é enfocado de xeito puntual. Por último, nos programas abórdanse diferentes temas, aínda que Hai debate
comezou sendo monotemático.
En canto ás diferenzas, 59 segundos é un formato máis áxil xa

que o tempo de intervención está limitado, pero á vez impide que se toquen os temas con profundidade.
Tamén ten coma vantaxe sobre o
programa da TVG que é en directo,
polo cal permite unha maior espontaneidade e o espectador sabe con
seguridade que non hai posibilidade
de censurar opinións. A principal eiva
do programa de TVE é que o nacionalismo non ten apenas representación. É un programa feito en
Madrid para público de Madrid. Non
hai máis que ver como abouxa o público cada vez que se menciona algo
relacionado con Euskadi, Cataluña
ou, en menor medida, Galicia, da
que por certo apenas se fala. 59 segundos é un programa que exalta as
diferenzas na forma, máis ca no fondo, entre o PP e o PSOE.
O espazo da TVG, pola contra,
ten unha composición máis plural.
Adoita haber tres representantes
políticos pertencentes ás tres forzas
parlamentarias e unha escolma de
tres xornalistas que adoitan defender distintas posturas ideolóxicas. O programa ten varias eivas
como falta de axilidade ou algunhas
saídas do tema, pero que poden ser
solventados sen problemas debido
á súa curta andaina. En calquera
caso, é unha boa noticia que volva a
haber debates na televisión, á espera da incorporación do futuro programa anunciado pola TVG, Volver
ao rego, que consistirá nun fiadeiro
dirixido por Xosé Luís Barreiro Rivas. Seguro que non defraudará.♦
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A Carón do Lar. Contos de Lugris Freire en A Nosa Terra

Protestante!
Ao meu querido amigo
Manuel Bolaño Noguerol
O home do noso conto era un poeta galego, que, despois de cantar en versos valentes “os celtas
fazañosos” e de soñar na redención da súa terra, tivo que abaixar as súas fidalgas pretensións
de tal xeito que aceptou o cargo
de viaxante dunha fábrica de folla de lata. ¡Triste sarcasmo da
súa sorte que o obrigaba a trocar
o comercio das musas pola venda de envases para sardiñas, luras e maragotas!
Alá foi polas Rías Baixas á
facer o choio –isto do “choio”
vai sen segunda– e despois de
visitar as feiticeiras e nunca ben
gabadas rías de Noia e da Arousa, chegou á limpa, branca e ridente vila de Bueu, na ría de
Marín.
Alí tomou pasaxe nun coche
tirado por catro cabalos barrufeiros, e nisto saíu unha mañá cara
a Cangas, sen outra compaña que
a dunha muller alta, seca, morena, de ollar intelixente, que polo
modo de falar era filla da nobre e
traballadora Cataluña.
Era, abofé, unha dona que sabía moito de letras, e finaron por
falar de asuntos literarios.
—Yo també hago poesías,
sabe vosté? Que m´aguste molt
la literatura, aunque mal m´esté
el desirlo.
—Canto me alegro –contestoulle o viaxante Miguel, que así
se nomeaba o noso personaxe–.
Cataluña e mais Galicia teñen

moitas semellanzas.
Despois falaron de Mistral,
de Verdaguer, de Rosalía de Castro, de Pondal; e ás derradeiras
preguntou a catalá.
—Y vosté es catolich?
—Eu? Xa non me decato,
miña señora o que eu lle son.
Fun tantas cousas neste baixo
mundo! Agora adícome ao rexenerador choio da lata... e dispense.
A catalá falou despois do
Deuterenomio, do Pentecostés,
do Cantar dos Cantares!...
—San Froilán me valla, e
Santa Minia me protexa! –dixo
para contra si o viaxante–, esta é
unha protestante, unha filla do
desleigado Lutero, que me quere
arrecadar para a súa igrexa.
Chegaron a Cangas. Un fato
de labregos, limpamente vestidos, agardaban pola catalá. Era a
comisión dos protestantes que
ían a unha misión.
Toda aquela patulea meteuse
nun vapor que fai viaxes decotío
á Vigo, e saíron para a dita vila.
Un dos protestantes, mozo
ben plantado que debía saber
manexar ben unhas caínzas, desenfundou traidora, docemente,
con certo aquel de orgullo, un
maldito acordeón, ese instrumento que nos traen do estranxeiro para castigo dos nosos pecados. O acordeón comezou a
renxer bravamente; e unha ducia
de desentoados paisanos, ceibaron ao aire unha cántiga sen graza, como se saíse das gorxas
dunha comunidade aburrida...

“Aquí en estos mares
es Dios el capitán;
que rabien y que trinen
los hijos de Satán...”
Un mariñeiro da tripulación
preguntoulle á outro.
—Ei ti, Carrizo, que quere
dicir iso de fillos de Satán?
—Home, eu teño para min
que é un aldraxe para nós; como
se nos dixesen fillos de...
—Mala sentella os coma!...
E a longas zancadas foi onda o músico, arrincoulle das
mans o acordeón, que tirou ao
mar con todas as forzas que tiña. Como o instrumento levaba
collida unha tecla, foi xemendo
polo aire como se lle arricasen
unha moa, e esmendrellouse no
mar.
Virxe do Carme, a que alí se
armou! Ao viaxante Miguel, no
medio daquel rebumbio, arrempuxárono e quedou guindado na
baranda cos pés asolagados no
mar, e tiveron que metelo dentro
como se fose pesca maior.
Chegaron ao peirao de Vigo.
Máis de duascentas regateiras do
Berbés, cos mandís recollidos e
cheos de pedras, baduaban en terra ollando pra o vapor.
O viaxante colleu as dúas
maletas, a da roupa e a da folla
de lata; e aínda non afincara os
pés en terra, en compaña da catalá, deron as regateiras un resoante “¡Viva la Virgen!”. E comezaron a chover sobre del croios a
vao. Ceibou as maletas enriba do
muro e meteuse outra vez no va-

E nxeños e criaturas
Cow-lady
A Coccinella, a mariquitiña, ese animaliño
con ás e que voa con Deus. Era eu neno e
cando colliamos unha mariquita (en Lugo
chamabámoslle así, seica con nome español,
aínda que eu creo que tamén é nome galego,
de feito, mariquiña e mariquitiña son o mesmo nome. Volverei a isto) poñiámola na man
e deixabamos que nos subise polos dedos,
como se os contase de un en un. A mariquitiña buscaba un punto alto desde o que poñerse a voar: a xema dun dedo. Diciámoslle:
Voa, voa, —e soprabámoslle para axudala.
Ninguén mataba unha mariquita, aínda que
matásemos case todos os outros animais
(menos as anduriñas, os carrizos, os paporrubios, os arcángeles). A mariquita era de
Deus, era boa.
Bouza-Brey dedicou un traballo aos nomes e tradicións da Coccinella en Galicia.
Outros, como tal Rielo, tamén recolleron o
seu. Moitas das formuliñas que se lle dedicaban aparecen no delicioso libro de Maruxa
Barrio e Henrique Harguindey, Lerias e Enredos para os máis pequenos. Pero hai moito máis. Vexamos exemplos e tiremos conclusións.
A Mariquitiña
a) leva moitas veces nome de muller, é

por, agachándose para que o defendese a obra morta. A catalá fixo o mesmo poñéndose a catro
patas, para máis seguranza. A
condenada chuvia de croios seguía zombando no costado do
barco, namentres en terra berraban aquelas boas mulleres cun
torgo digno de mellor causa:
“Abaixo os protestantes! ¡Viva
la Virgen!”
Unha regateira, irritada e
descomposta coma unha lurpia,
colleu a maleta da roupa, esgazouna e tirouna no mar, escupindo despois como se fose
cousa abafada; fixo o mesmo
coa das mostras, e dixo: “Velaí
van os libros herexes... malo
mar os trague!”
A garda municipal veu poñer
orde nas desaforadas mulleres, e,
despois de gran traballo, desembarcou o viaxante entre unha fileira de regateiras que o miraban
feramente, dicíndolle: “Galopín,
larpeiro, protestante, xa te comeran os demos no inferno!”
E a catalá que viña tras do
viaxante falaba:
–Pasiensia, noi, pasiensia.
Esta es la ignoransia que brama. Lo tomaron a vosté por saserdote protestante. Ya nos desquitaremos después parlando
de la poesía...
–Que poesía nin que centella!
A poesía estaba na miña maleta
da folla de lata, que me doaba a
mantenza; agora non me queda
en Vigo máis lata que a literaria,
coa que terei de abondo para
adoecer de fame.♦

Xosé Miranda
unha delicada fémina (no pensar do camponés): Mariquitiña, Xoaniña, Maruxiña, Margarita, Mariposiña, Costureiriña, o mesmo
aquí que no resto de Europa; en España, Mariquita, Catalina; na Toscana, Lucia; etc
b) é un animal das mulleres: na Alemaña,
polo das mulleres, vaca das mulleres.
c) está dedicado á Virxe María: bicho da
Virxe (Suíza), galiño de María, Jungfrau Marias, (Alemaña), vaca da Virxe, cow-lady,
ladycow, ladybird, ladybug, ladyfly. (Anglaterra) ou a santa Lucía (a santa da luz)
d) é de Deus: na Galicia, bichiño de
Deus, cuquiño de Deus; en Rusia, “Pequena
Vaca de Deus”, Boszia Karovka; na Alemaña, paxariño de Deus, cabaliño de Deus, vaca de Deus. En sánscrito era Indragopa, protexida por Indra.
e) está dedicado a outro santo: a san Miguel (Piamonte), a san Nicolás (Sicilia), a
santo Antón (España). Volveremos sobre isto.
f) é do sol (porque é vermella, e esta é a
clave, o sol é o verdadeiro Deus): así se lle di
Papasol, Pitasol (a pita do sol), e se lle pide
que faga bo tempo: Reichín, Reichín, vai e
dille ao teu padrín que mañá faga un día de
solín; Papasol, Papasol, dille ao teu pai que
mañán faga sol. —Ou mándaselle voar e ir
ao sol (sen dúbida a pedirlle bo tempo): Pitasol, Pitasol, ensíname os panos e vaite ao
sol (os panos son as ás que leva recollidas)
g) se non é de Deus nin do sol, é do ceo:
animaliño do Ceo (Alemaña), e pídeselle que
voe ao ceo: Voa, voa, que che hei dar pan e
cebola.
h) como é vermello, é substituto do sol e
é Rei ou cando menos, é dourado, de ouro: en

Galicia, Rei-Rei; en Asturias, Reichín (o pequeño Rei), en Anglaterrra, Golden Knop ou
Golden Knob (botón dourado, nó dourado)
i) outros nomes aluden á cor: Cascarrubia, Coccinella (que é escarlata), Aveloiriña.
j) é un polo ou unha pita. No Piamonte:
La galiña d`San Michel Buta j ale e vola al
ciel; en Alemaña, galiño de María, galiño do
sol, paxariño do sol, galiño de Ouro; en Galicia, Pitasol, Aveloiriña; en Sicilia, palumedda, pombiña.
k) é unha vaca ou un xato: Boszia Karovka Paleti na niebo bog dat tibié hleba (en ruso, Pequena vaca de Deus, voa ao ceo, Deus
darache pan) Que lle diciamos nós?: Vola,
vola, heiche dar pan e cebola —ou: Cóntame os dedos e vaite con Dios. Na Alemaña:
xatiño do sol, vaquiña das mulleres (que a invocaban para ter leite e manteiga); en España, vaca de santo Antón, etc
l) é un cabalo: cabaliño de Deus (Alemaña). En Calabria, o escarabello verde dourado, a Cetonia aurata leva, en cambio, o nome
de cabalo da Lúa. Casualidade? Non parece.
m) xa que pode facer de intermediario
con Deus, ou coa Virxe (ou a Deusa) ou co
sol, pode adiviñar o tempo. Así se lle chama
Adiviñón, Deviñón, Sabiñon, así se lle di:
Cascarrubia, Cascarrubia, dime se mañá vai
haber sol ou chuvia; —ou: adivina, Adiviñón, se mañá fai sol ou non.
n) xa que é trasunto do sol, algo ten que
ver co lume. Dinlle os nenos ingleses: Cowlady, cow-lady, fly away home your house is
all burnt, and your children are gone. E na
Alemaña: fuxe, fuxe, que a túa casa arde.
Seguiremos outro día. De momento, lector, abre as ás, voa libre e vai con Deus.♦

Henrique
Harguindey
‘Na toponimia e
nos apelidos están
unha parte da
historia do país’
M.B.
Vénse de publicar O fío da
lingua (Laiovento), libro
que recolle os artigos que
publicou en A Nosa Terra
do 2000 ao 2005. Como
xorde a publicación?
Había moita xente que
pedía que se editara e Laiovento brindouse. A compilación permitiu establecer índices que ofrecen unha visión
máis ampla do traballo. É
ademais un xeito de convertelo en instrumento de traballo
para ámbitos como o ensino.
Que finalidade tiñan os
artigos?
Excitar a curiosidade do
lector. Moitos temos xa esa
inquedanza, buscamos relacións entre palabras e facemos reflexións, pero son moi
rápidas e non dispomos,
moitas veces, dos instrumentos necesarios para verificalas. Esta idea refórzase cun
intento de formar e de que
fose tamén un lecer. Non esquezamos que a lingua é
ademais dun instrumento de
comunicación un medio de
creación e de xogo. Con todo, fuxín de elaborar artigos
cunha finalidade normativa.
Fálase ben en Galiza?
Falamos igual que noutras partes. Dependendo das
circunstancias e os contextos un exprésase de xeito
máis ou menos coidado.
Mais, tal vez, como a nosa
lingua é minorizada, temos
unha expresión máis reducida. A expresión, a riqueza léxica, ás veces, non ten que
ver co nivel de formación.
Nos seus artigos tamén
reflexiona sobre a toponimia.
Galiza é moi rica en toponimia. Todos os lugares
teñen, até as terras máis pequenas, o seu nome e os que
viven preto coñéceno. Os topónimos recollen circunstancias climáticas, históricas ou
de vexetación, falan de familias que viviron nelas, de fábricas... Na toponimia, como
nos apelidos, está unha parte
da historia do país, toda unha
serie de vivencias que é posíbel reactivar a medida que se
vai afondando nela.
Vai seguir tirando do fío?
Todos seguimos tirando
do fío. Non é necesario ter unha gran capacidade filolóxica,
só hai que ter curiosidade. A
linguaxe é un eido de todos.♦
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A linguAxe dAs cAmpÁs
M.B.
Trebóns, incendios, defuntos,
cabodanos, bautizos, exorcismos, festas... As campás galegas dobraron dun xeito específico para toda unha serie de
acontecementos cotiás das vilas
e cidades galegas. Xerardo Dasairas ofrece no libro Campás e
campaneiros un repaso por esta
parte da cultura popular, unha
tradición que está a esmorecer.
Parte destacada da tradición popular, o son das campás marcou
até hai pouco a vida cotiá e relixiosa das vilas e cidades do país.
Tanxéronse as campás á defunto, nos cabodanos, na misa, nas
oracións, nas festas, nos bautizos, nos partos, no mar, na instauración de repúblicas e monarquías e tamén nos casamentos
das viúvas, nas noites de voda,
nas batidas de lobos, nos incendios e nos exorcismos. Xerardo
Dasairas recolle en Campás e
campaneiros (Ir indo) os toques
que se escoitaron no país, moitos deles desaparecidos hoxe, e
fai un estudo sobre a súa orixe e
significado.
Malia que as campás foron
empregadas en moitos dos casos
con carácter relixioso, coa finalidade de aguilloar as conciencias
dos fregueses, o seu son tamén
marcou outros ámbitos máis profanos. Con campás anunciábase a
hora de peche dos establecementos de venda e de traballo e mesmo as lanchas que se precisaban
para levar a pesca ao porto.
Na actualidade diminuíron os
toques ao restrinxirse o uso. Xerardo Dasairas sitúa nunha aldea
dos anos cincuenta unha serie de
toques diferenciados: alba, Ánxelus, Ave María ou Oración e os de
festa, defunto e cabodano. A pesar
de todo, no pasado existiron un
amplo abano de toques diferentes.
MISA. A misa anúnciase con
toques continuados coa campá
maior e ao final tres, dous ou un,
segundo se achegue o momento
de comezar a celebración.
DEFUNTO. A morte tamén se
acompañou tradicionalmente de
badaladas. Comézase con dous
golpes na campá maior e un na
menor aos que lle sigue un na

Valentín Ínsua facendo voar unha das campás da catedral de Mondoñedo.

maior e outro na menor, un espazo
de silencio, e así sucesivamente.
Existen variantes á hora de marcar
se o defunto era muller ou home.
ENTERRO. Oito toques alternos

Alec Reid
FRANCISCO CARBALLO

É

decisiva a mediación de Alec Reid na finalización
do militarismo da ETA? Polo menos é significativa.
Alec Reid é un crego irlandés, de 74 anos, da comunidade redentorista (fundada por San Alfonso de
Liborio, en Italia, s. XVIII.) En Euskadi os redentoristas
non teñen presenza, si en Pamplona. O Padre Reid leva
30 anos de mediación en Irlanda que desembocou na
desmilitarización do IRA, a partir de 1994. Iniciou
contactos coa ETA no 1998 e desde o 2001 vive
habitualmente en Bilbo. “Religión Digital”, 23-3-06,
ofrece datos precisos da mediación do P. Reid.
Alec Reid está convencido da forza do diálogo e da
malignidade de toda violencia. Amigo de Gerry Adams,
admirador de Gandhi, ten como ministerio propio a bus-

e tres badaladas se é home e dúas se
é muller. Repítese até tres veces.
BAUTIZO. Tres badaladas se
é neno e dúas se é nena.
AGÓNICOS. Despois de em-

PACO VILABARROS

pregarse nos mosteiros na agonía
dun frade comezouse a utilizar
nas parroquias. No século XIV
facíanse dous repeniques para unha agónica e tres para un agónico

ca da paz mediante a instrumentalización de diálogos
múltiplos. Recoñece que as condicións da ETA non son
as do IRA. Mais pensa que o proceso de desinstalación
da ETA vai ser máis rápido ca o do IRA. É optimista
ante a decisión dos etarras de “deixar a loita armada” e
aceptar a vía política das súas reivindicacións.
Alec Reid coñece ben o iter belicoso da ETA.
Viamos nos claustros de San Vicente , en Bilbo, no
1958, as siglas ETA, daquel círculo cultural a prol da
cultura e unidade de Euskal Herria. Nada indicaba
camiños cara ao uso da violencia. Mais nos anos sesenta, anos da descolonización en cadea de país tras país en
África e Asia, e anos de torturas policiais internas, cando a luz do Che Guevara encandeaba e a súa morte
enardecía, na ETA xurdiron tendencias e divisións.
Logo un interminábel éxodo: enfrontamentos, mortes,
asasinatos, de todo. As vítimas eran testemuñas do erro
e da barbarie; entre os militantes da ETA ía aparecendo
a constestación á via armada, Pertus, Yoyes, Pakito e
tantos outros que saíron do cárcere para nunca máis mi-

e un grande número deles para os
cregos. Xa non se emprega.
TRONO E TREBÓN. Tamén
se tanxían as campás coa intención de escorrentar as treboadas.
Aínda que en cada lugar é diferente, consistía en bater con viveza as campás até que a treboada se fose. Foron desaparecendo.
INUNDACIÓN, perigo de
ATAQUES ou INCENDIO. Emprégase o toque de rebato para
alertar aos veciños.
PARTO. Facíanse dobrar as
campás para pedir oracións polas
mulleres na hora do parto. Sucedíanse tres, sete ou nove badaladas.
Até o primeiro terzo do XIX existiu na cidade de Compostela o
costume, e perdurou aínda nalgunhas comarcas galegas.
EXORCISMO. É un dos
sons de campás máis antigos e
misteriosos. Con el queríase axudar a expulsión do espírito maligno que posuía algún fiel. As
campás foron na tradición popular instrumentos eficaces contra
os malos espíritos.
DÉCIMO. Está documentado
que durante o último terzo do
XV no bispado de Tui os fregueses que tiñan algo que dezmar
estaban obrigados a repenicar as
campás tres veces para que acudise o recadador ao pago. De non
o facer, as sanción podían ascender ao pago de dous mil maravedís e mesmo a excomuñón.
FIN DA XORNADA. Ao
marxe do aspecto relixioso, as
campás foron empregadas no eido profano. Un destes toques
marcaba o feche dos establecementos e das tabernas.
NO MAR. Nas longas travesías os barcos portaban campás.
Con elas marcábanse as gardas,
as horas das comidas e o momento de deitarse. Tamén se empregaban para avisar de perigo.
Nos galeóns galegos de pesca,
un toque no medio da ría indicaba a recollida do aparello. Dábase outro de haber pesca e, tamén
con badaladas facíase saber en
terra firme cantas lanchas debíasn enviar para levar o peixe ao
porto, unha badalada por barca.
Outro dos usos que se fixo,
este até os setenta, das campás
das igrexas foi o de guía dos barcos na néboa.♦

litar con armas. O impacto do 11-M, atentado en
Madrid, foi o derradeiro mazazo contra o idealismo violento da ETA militar. Era hora de saír do inferno.
Imos coñecendo os encontros de persoeiros en
representación da ETA e do goberno español. O acceso ao poder de José Luis Rodríguez Zapatero facilitou
o camiño. Enseguida da toma de posesión de Zapatero
recibiu carta da “banda” para abrir vías de solución.
Se ben Alec Reid estivo a empurrar uns e outros, o
diálogo máis eficaz foi o mantido por OtegiEguiguren. Así Batasuna e FSE asumiron unha
responsabilidade indiscutíbel. O mitin de Anoeta,
2004, deixou fóra do marco o convenio de Lizarra.
Todo ía por noivos camiños.
Alec Reid segue en Bilbo. É un extraordinario
mensaxeiro de paz, de entendemento mutuo. Zapatero
pode sentirse afortunado no seu talante: é actor dunha
pacificación, dun éxito. Se en Irlanda, despois de 700
anos, hai paz e carreiros cara a solucións integradoras,
aquí comeza un fermoso abrente.♦
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O Trinque
La Razón en galego
Desde esta semana, o xornal electrónico www.vieiros.com ofrece
na súa páxina web un novo servizo que permite ler xa en galego as
edicións dixitais dos principais periódicos do Estado (El País, El

Mundo, La Razón, El Correo…).
Grazas a esta aplicación, podemos
estar ao tanto dos últimos acontecementos estatais sen nos cambiar
de idioma. No proxecto colabora a
empresa Dimensiona.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

DE INTENCIÓN

Até o 18 de xuño podemos
ollar a mostra Bodegóns e
paisaxes de Luís Seoane,
na sede da súa fundadicón,
conformada por magníficas obras pertencentes aos
seus fondos.

VIDA E MORTE
NO ANTIGO EXIPTO
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

Ames
■ TEATRO

FARSA DE BULULÚ
Teatro do Morcego homenaxea a Manuel María coa
representación desta peza
este venres 31 na Casa da
Cultura do Milladoiro.

Baiona
■ EXPOSICIÓNS

IVÁN MORILLAS
Nova galería de arte na Avda. de Julián Valverde 64 de
Sabarís.

Betanzos

E

E S P E C T Á C U L O S

no presentan este sábado 1
no Auditorio Municipal a
historia de Chicho de Chantada, que substitúe durante
uns días o seu amigo o fareiro, oficio do que non ten
nin idea, e que lle levará a
facer fronte a unha serie de
situacións das que consigue
saír airoso.

O Carballiño
■ TEATRO

NADARÍN

CONTOS NA PEDRA

Os Títeres Cachirulo estarán este sábado 1 no Auditorio Municipal.

FINAL DE PELÍCULA
A Casa da Cultura acolle, o
domingo 2 de abril, a actuación de Áncora Producións.

Boir o
■ TEATRO

TEATRO DO ANDAMIO
O venres 7 os máis cativos
gozarán do espectáculo
Edelmiro II e o dragón Gutiérre na Casa da Cultura .

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

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

Bur ela
■ TEATRO

TIRINAUTAS
Este venres 31 poderemos
gozar no Casa da Cultura
coa representación da peza
Ensalada de Mosquito.

Cangas
■ TEATRO

O FARO
Fulano, Mengano e Cita-

Silvia Penide
A artista presenta en formato acústico o seu disco Invisible. Este xoves 30 poderemos escoitala ás 21
h. no Fórum Metropolitano da

CORUÑA, con actuación previa de
Xurxo Mares. O vindeiro venres
7 vai estar na Casa do Pobo de
Beluso en BUEU.♦

Los Coronas
O grupo madrileño presenta o
seu novo disco Surfin Tenochtitlan este venres 31 na sala A Fá-

brica de Chocolate de VIGO; o
sábado 1 toca no Playa Club da
CORUÑA.♦

Astrud

GALIZA INDUSTRIAL

■ TEATRO

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 venres
31 ás 21 horas estará na cafetaría A Banca Pepo Suevos. O vindeiro venres 7 estará na cervexaría Estrella
Galicia Cándido Pazó.

Miguel
Barros
fala o
martes 4 na
Fundación
Paidea da
CORUÑA.

C U L T U R A

MODELOS

Carmen
A compañía de baile de
Antonio Gades presenta este espectáculo de
ballet, baseado na obra
de Mérimée e con música de Bizet, este venres
31 no Auditorio Pazo de
Congresos de OURENSE; e o sábado 1 no Auditorio Municipal Gustavo Freire de LUGO.♦

Bodegóns e
paisaxes de
Luís Seoane
é unha das
mostras que
podemos
ver na súa
fundación
na CORUÑA.

D E

Celanova
■ EXPOSICIÓNS

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

A Coruña
■ ACTOS

ANTÓN
PATIÑO REGUEIRA
A AELG e a Comisión pola
Recuperación da Memoria
Histórica da Coruña presentan un vídeo en honor de
Antón Patiño este venres 31
ás 20 h. na Aula Cultural de
Caixa Galicia (Médico Rodríguez) nun acto no que
intervirán Cesáreo Sánchez
(presidente
da
AELG), Afonso Eiré (director d’A Nosa Terra),
Manuel Rivas (escritor e
prologuista de Memorias
de ferro), Xurxo Souto
(xefe de programas da
RAG e amigo persoal do
homenaxeado), e Mª Beatriz Gómez Amigo (presidenta da CRMHdAC).

MIGUEL BARROS
O Secretario Comarcal do
PSdeG PSOE de Vigo falará o próximo martes 4 ás 20
h. nunha das salas da Fundación Paidea (Praza de Mª
Pita) dentro do ciclo Repensar Galiza, organizado pola
AC O Facho.
■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes
da Imaxe presenta este xoves 30 ás 20:30 h., dentro
do ciclo Cinema Austríaco, as fitas 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
xoves Vidas rebeldes
(1961). De Michael Haneke temos o venres 31 e
sábado 1 ás 20:30 h. a fita
Caché/
Desconocido
(2005) Máis información
en www.cgai.org.
■ EXPOSICIÓNS

DIEGO RIVERA
A nova sede da Fundación
Caixa Galicia estréase cunha mostra única sobre o
pintor mexicano.

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.

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 este
venres 31 de marzo.

NAS
PROFUNDIDADES...
os tentáculos dos anxos é
un proxecto concibido por
Xurxo Gómez-Chao, con
coreografía e peza musical
orixinais producidas para a
Fundación Luís Seoane por
Bárbara Monteagudo e
Óscar Górriz, respectivamente; ademais dunha exposición na que se amosan

Este duo de electro-pop, recoñecido
como un dos grupos estatais mellor
valorados, vén para presentar o seu
traballo Algo cambió este xoves 30

na sala Capitol de SANTIAGO; o
venres 31 ás 00. h. actúa no Playa
Club da CORUÑA; e o sábado 1 na
Fábrica de Chocolate de VIGO.♦

Joan Manuel Serrat
Coa súa voz e guitarra, e
acompañado ao piano por
Ricard Miralles, o artista catalán presenta 100 x
100 Serrat, un recital próximo ao público, íntimo,
do que poderemos gozar
este sábado 1 no Palacio
da Ópera da CORUÑA; o
luns 3 estará no auditorio
municipal Gustavo Freire
de LUGO; e o martes 4 no
Pazo de Congresos de
OURENSE.♦

Car teleira

☞

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

☞

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

☞

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

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

☞

☞

☞

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

☞

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

☞

ESCONDIDO. Unha
parella recibe varios víde-

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

☞

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

☞

MEMORIAS DUNHA
GEISHA. Película baseada no famoso best-seller literario.
Historia da mítica geisha Saiuri, a
máis completa e a favorita dos
homes máis poderosos. A pesar
dos seus privilexios, a hetaira soña cun amor imposíbel.♦
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lismo clandestino; e o vindeiro xoves 6 proxéctase
Queridísimos verdugos de
Martín Patino.

TEATRO
Hamlet

Ferr ol

RTA presenta 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. Este venres 31 chegará ao Coliseo Noela
de NOIA; o venres 7 estará no teatro Principal da Estrada.♦

El car ter o de Neruda

■ EXPOSICIÓNS

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

Esta obra dirixida por José Sámano recupera o texto teatral orixinal de
Ardiente Paciencia, de Antonio Skármeta, do que logo se derivaron a
novela e a fita do mesmo título. Poderemos ollala este xoves 30 ás 21 h.
no teatro Principal de SANTIAGO DE COMPOSTELA; o sábado 1 e domingo 2 representarase no Rosalía de Castro da CORUÑA; o martes 4 estará
no Auditorio Municipal de VILAGARCÍA; o mércores 5 no Principal de
PONTEVEDRA; e o vindeiro xoves 6 no C.C. Caixanova de VIGO.♦

JORGE CABEZAS

Farsa de Bululú

O Ateneo Ferrolán presenta
esta colectiva até finais deste mes de marzo.

Teatro do Morcego faille unha homenaxe a Manuel María coa representación desta peza o venres 31 na Casa da Cultura do Milladoiro en
AMES. O vindeiro venres 7 terémola no teatro municipal Lauro Olmo do
BARCO DE VALDEORRAS.♦

Final de película
A Casa da Cultura de BETANZOS acolle o domingo 2 a actuación de Áncora Producións. O vindeiro venres 7 estará no teatro Jofre de FERROL.♦

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

FONDOS DO ATENEO

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

T ic Tac. Sons dunha nave

■ TEATRO

Buratini representa esta obra o mércores 5 no teatro Pastor Díaz de VIVEIRO; o venres 7 estará no Edificio de Servizos Múltiples de CULLEREDO.♦

SAPRISTI

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.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 05
As obras do prestixioso
premio de fotografía de
natureza, recoñecido como
o máis importante a nivel
mundial, organizado pola
BBC Wildlife Magazine e
o Museo de Historia Natural de London, nas que
non só se valora a beleza
formal, senón tamén a
crueldade e os problemas
de conservación da natureza, pódense ollar no Aquarium Finisterrae, até o 25
de xuño.

Fene
■ ACTOS

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 xoves 30
proxéctase a fita Nueve cartas a Berta (1966), de Martín Patino, e o venres 31 celebrarase un recital do Obradoiro Literario de Fene. O
martes 4 Eliseo Fernández,
Xosé Manuel Iglesias Martínez, e Xosé Fernández
Barcia participan nunha mesa redonda sobre O sindica-

VIII Bienal da Caricatura
Organizada pola Casa da Xuventude, o Centro Cultural da
Deputación, a Concellaría de
Cultura e Festas e o Festival de
Cine, 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 Sen-

dón; Autor convidado: André
Carrilho, un dos máis notábeis
debuxantes de prensa da nova
xeración portuguesa, ousado,
irreverente e con orixinalidade
estética. No Centro Cultural da
Deputación (sábado e domingos só pola tarde) podemos
contemplar Autor galego: Xaquín Marín, 50 anos en liña,
antolóxica do coñecido 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.♦

Este venres 31 representa a
peza So, sobre no escenario
do teatro Jofre.

A compañía de teatro Lagarta, Lagarta estará no Novo Salón Teatro de LALÍN o venres 7.

folk eléctrico, vai dar un
concerto este xoves 30 no
Clavicémbalo. O venres 31
poderemos escoitar o power metal da banda asturiana Darksun; o sábado 1 teremos o ska dos vigueses
Kógito; e o vindeiro venres
7 será o turno da Banda de
Poi para presentar o seu
disco Mor.

LUGRÍS VADILLO

JUÁN CID

Mesía

■ EXPOSICIÓNS

■ ACTOS

DE VIAXE

RECUPERACIÓN DA
MEMORIA HISTÓRICA

Fotografías de Serafín Trashorras que se exhiben na sala Novimex.
■ MÚSICA

LISANDRO ARISTIMUÑO
O arxentino, máximo expoñente da nova onda do pop

ANTONIO MURADO

■ EXPOSICIÓNS

Lugo

LAGARTA LAGARTA

■ EXPOSICIÓNS

Maceda

Esta compañía representa a
obra Carambola (Cóncavo
convexo), de José Luís
Prieto, baixo a dirección de
Lino Braxe, o vindeiro venres 7 no Novo Salón Teatro.

■ TEATRO

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

No Castelo podemos contemplar, na cafetaría, a súa
mostra de fotos apoiada por
textos de Delfín Caseiro e,
na Sala de Mostras deste
mesmo lugar, a que está
adicada ao navegante galego ao servizo da coroa portuguesa João da Nova. Paga a pena, porque tamen
podemos coñecer o castelo,
hai pouco restaurado e convertido en hotel.

Lalín

Márquez da actuación do
quinteto Abe Rábade Jazz.

Este 14 de abril cúmprense
setenta e cinco anos da proclamación da II República,
e o 18 de xullo, setenta do
golpe de estado que deu
orixe á guerra e a case catro
décadas de ditadura. Co gallo destas efemérides son
moitas as institucións e colectivos que proclamaron
este 2006 como o Ano da
Recuperación da Memoria
Histórica e a Concellaría
organiza, na Casa da Cultura, en Xanceda, un ciclo de
conferencias no que participa Emilio Grandío Seoane
(profesor de Historia Contemporánea e de América
da U. de Santiago) o vernes
7 ás 21:30 sobre A II República en Galicia.

Oleir os
■ MÚSICA

GHU! PROJET
O vindeiro sábado 1 de
abril poderemos gozar no
Auditorio Gabriel García

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

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

IX ANIVERSARIO
DO ROCK CLUB
A sala de concertos celebra,
este venres 31, unha festa
na que van tocar as bandas
The Charades e Mittens, e
pinchará Power Pep.

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

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

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
31 ás 21 h. 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.
O vindeiro xoves 6 tócalle
o turno a Fernández e
Quintá, membros dos grupos Cempés e Linho do
Cuco, respectivamente, e
músicos rompedores que
exploran o abano do repertorio popular bailábel galego e temas de composición.
■ TEATRO

DOMINGOS
NO PRINCIPAL
A sétima edición deste programa para o público familiar promovida polo Concello e Teatro Akatro chega
ao seu fin o domingo 2 ás
18:30 no teatro Principal
co espectáculo La vuelta al
mundo en 80 días, da compañía Combinats.

O Porriño
■ ACTOS

XVIII FEIRA APÍCOLA
O vindeiro sábado 8 e domingo 9 celébrase no Pavillón Municipal unha nova
edición destes encontros
nos que haberá presentación de produtos, degustacións, obradoiros e xornadas técnicas para profesionais do sector.

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

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.
■ CINEMA

NO PATIO TRASEIRO
O ciclo de cinema europeo
independente presenta este
xoves 23 ás 21 h. no auditorio do C.C. Municipal Lola,
de Fassbinder.
■ MÚSICA

ESPIDO
Os compoñentes do grupo
Berrogüetto, Guadi Galego e Guillermo Fernández
presentan os seus novos temas este venres 31 ás 23 h.
no Liceum.
Guillermo
Fernández e
Guadi
Galego
presentan
os seus
novos temas
de Espido
este venres
31 no
PORRIÑO.
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Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

SEGUINDO O FÍO
Podemos ollar esta mostra no
Museo Etnolóxico até xuño .

Sada
■ TEATRO

YEPETO
A compañía Teatro do
Andamio actúa o sábado
8 na casa da cultura Pintor
Lloréns.

Santiago
■ ACTOS

Convocatorias
XI CONCURSO ÁNXEL CASAL

O Concello de SANTIAGO promove este certame literario nas modalidades de
poesía, teatro e conto, dirixido ao alumnado do ensino secundario de Galiza a
partir dos 14 anos, que poderá presentar obras escritas en lingua galega, de
carácter inédito e tema libre, dun mínimo de 100 versos na modalidade de poesía e un mínimo de 10 páxinas a duplo
espazo, na modalidade de conto ou teatro. Os traballos presentados non levarán o nome do autor ou autora, senón
que serán asinados con pseudónimo, e
levarán adxunto un sobre pechado no
que, por fóra, deberá figurar o título do
conto, da poesía, ou da peza teatral e
dentro os dados persoais completos do
autor, centro de ensino, título da obra e

pseudónimo utilizado, xunto cunha copia desta en disquete, en formato Word,
acompañando ao exemplar en papel.
Os traballos remitiranse, por correo
certificado, en sobre pechado, ao Concello de Santiago de Compostela, Departamento de Educación e Mocidade
(Praza do Obradoiro 1, 15705), antes
do 17 de abril.

XXIII PREMIO XERAIS

Poderán concorrer todos aqueles autores/as de calquera nacionalidade que
presenten os seus orixinais en lingua
galega, conforme á normativa vixente,
con traballos inéditos e totalmente orixinais. De cada orixinal entregaranse
seis copias en papel tamaño folio ou
holandesa, mecanografados a duplo

espazo, antes do 7 de abril nos locais
sociais de Edicións Xerais de Galicia,
SA, na rúa Doutor Marañón 12, 36211
de VIGO. Co orixinal, que deberá ser
presentado baixo lema, axuntarase, en
sobre pechado, o nome completo, enderezo e teléfono do autor/a e o título
da obra, indicando no sobre: para o
Premio Xerais de Novela. Xerais convoca igualmente a Premio Merlín de
Literatura Infantil, e a I Edición do
Premio Fundación Caixa Galicia de
Literatura Xuvenil que se rexerán baixo as mesmas normas co anterior, tendo que indicar no sobre para o Premio
Merlín ou para o Premio Fundación
Caixa Galicia. Máis información no
teléfono 986 214 888 ou en www.xerais.es.♦

INTRODUCIÓN Á AGRICULTURA
ECOLÓXICA
Curso organizado polo concello do
PORRIÑO, xunto co Sindicato Labrego
e a Consellaría do Medio Rural, que
se desenvolvera de abril a xullo.
Abordará a problemática da agricultura convencional; bases científicas e
técnicas da agricultura ecolóxica;
control de pragas e fruticultura ecolóxica, resaltando o aspecto práctico.
Lidia Senra, Salvador Martínez Valladares, César Lema, Serxio Horacio
Quiroga, Ágatha Broeskamp Gundía
e Teodoro Piñeiro Alonso, entre outros, serán os encargados de impartir
os diferentes bloques temáticos que
conforman o ciclo. O curso está a
aberto a todos os interesados.♦

SEMANA
DA CULTURA KURDA

Isabel
Muñoz
mostra as
súas fotos
no Auditorio
de Galicia en
SANTIAGO.

Celébrase no teatro Princicipal, froito da colaboración do Concello da cidade
co de Diyarbakir. Este xoves 30, na galería Sargadelos terá lugar 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.

MOZART

ROMAN SIGNER

■ 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 dar a
coñecer 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.

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.

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

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

FACTORÍA

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

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

Esta compañía presenta Os
homes só contan até tres
na sala Nasa desde até este
venres 31 ás 22 h.

POR UN MILLÓN
DE DÓLARES

A compañía Bucanero &
Eme2 Producións estará
no Principal con esta peza
o venres 7 e sábado 8.

Vedra
■ TEATRO

III TEATROFILIA
Organizado

pola

A.C.

D.O.G.
CONSELLARÍA DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Convócanse axudas para asociacións de estudantes universitarios, en réxime de concorrencia competitiva, co obxectivo de apoiar actividades que
favorecen o asociacionismo no ámbito universitario para o curso académico 2005/2006. Poden so-

novidade

novidade

Manuel
Valcárcel
mostra a
vida de
distintos
pobos
nómades na
Fundación
Caixa
Galicia
de VIGO.
Na foto,
unha muller
uro, do lago
Titicaca no
Perú.

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

licitar estas axudas as asociacións de estudantes
que cumpran os seguintes requisitos: acreditar estar dadas de alta como asociación de estudantes no
rexistro da universidade; non ter ánimo de lucro e
estaren constituídas por estudantes en activo. As
solicitudes deberanse presentar antes do 18 de
abril. Toda a información referida a esta orde atópase no DOG de 17 de marzo.♦

novidade

novidade

Papaventos comezou o pasado venres 17 na Casa da
Terceira Idade do Burgo,
pero aínda chega ao 8 de
abril. Este venres 31 ás
21:15 o Grupo Municipal
de Teatro de Ames representa Caricias; o sábado 1
a esa mesma hora, Teatro
do Improvisto (Boiro) representa Cando Harry atopou a Sally; o domingo 2
ás 19:45, a Escola de Teatro do Liceo (Noia), Ximena e Minaia ámanse. O
venres 7 ás 21:15 chega o
Grupo de Teatro do Clube
de Xubilados (Boqueixón)
con Pezas varias; o sábado
8 ás 20:15 Producións
Seunpesoealoloco estará
con Non vou... e, ás 21:15,
a Escola de Teatro de Muros con Diáspora. Máis información no telf. 686 994
089 (Eliana Martíns)

Vigo
■ ACTOS

CASA DO LIBRO
Dentro da programación
desta libraría temos, este

novidade

novidade

xoves 30 ás 20 h. ao físico
José María Cordobés que
impartirá unha conferencia,
organizada pola Asociación
Astronómica Rías Baixas,
titulada Del macromundo
al micromundo y vuelta.
■ CINEMA

ADOLFO ARISTARÁIN
O ciclo organizado pola
Fundación Caixa Galicia
presenta na súa sede este
xoves 30 ás 20 h. e con entrada libre até completar
aforo a fita Roma. O vindeiro xoves 6 no ciclo adicado a Giuseppe Tornatore poderemos ollar o clásico Cinema Paradiso.

TAN CERCA,
TAN LONXE... ÁFRICA
A Fundación Juan Soñador
e Jóvenes del Tercer Mundo
pretenden achegarnos a realidade africana e das súas
xentes desde diversos estilos cinematográficos. O
vindeiro mércores 5 ás 21
h. no cine Salesianos e con
entrada de balde podemos
ollar a fita franco-senegale-

novidade

sa Mooladé (2004), de
Ousmane Sembene.
■ EXPOSICIÓNS

AVANGARDAS
PORTUGUESAS
Autores da importancia de
Amadeo de Souza-Cardoso, Paula Rego ou Almada
Negrerios contarán nesta
mostra con algunhas das
súas máis interesantes e importantes obras, que poderemos ollar no C.C. Caixanova até o 5 de maio.

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

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

NÓMADES
A sede da Fundación Caixa

novidade

novidade

GALIZA
POBOACIÓN E INDUSTRIA
de Adela Leiro, Mon Daporta Padín e Duarte Correa Piñeiro

A NOSA TERRA

■ Busco traballo como coidadora
de crianzas, limpeza ou para cafetaría. Con experiencia. 639 505 806.
■ Psicólogo especializado en
modalidades de intervención para
inmigrantes. Posibilidade de prevención, reformulación ou resolución de
conflitos vencellados a necesidades
de integración na cultura de acollida.
Para particulares e institucións da comunidade. Primeira consulta de balde. Telf. 981 134 144.
■ Alúgase en Viveiro unha casiña
durante Semana Santa con amplo
espazo natural. Moi económica. Telf.
652 119 553.
■ 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.
Teatro Arte
Livre acolle
a representación
de Evita,
Eva Perón.

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.

A Rede

os, instalacións e esculturas
de 20 artistas internacionais
■ MÚSICA

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

A FÁBRICA
DE CHOCOLATE

UNINOVA
www.uninova.org
Páxina electrónica dunha incubadora de
empresas de base tecnolóxica promovida
pola Universidade de Santiago e o Concello de Santiago para difundir a cultura emprendedora, a promoción de novas empresas e para o financiamento das mesmas.♦

RU
Este grupo, vinculado á Facultade 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 WallrafRichartz-Fundación Corboud, formada por unha
coidada escolma de 41 paisaxes realizadas por artistas
da talla de Courbet, Pissarro, Daubgny, Sisley, Monet, Renoir, Cézanne,
Gauguin, Toulouse-Lautrec ou Matisse.

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.

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

O MOMENTO
SUSPENDIDO

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, víde-

■ Arréndase piso en Ribadeo nos
meses de xullo e agosto. Telf. 982 120
839 / 676 727 518.
■ Particular vende Peugeot 205
PO-AF con ITV por 250 euros; e WGolf PO-W con ITV por 600 euros. As
persoas interesadas poden chamar
ao telf. 679 421 169.
■ Véndese moto Yamaha Virago
535 cc. en Vigo. Telf. 647 838 080.
■ Alúgase casa de campo completa en Meira (Lugo), á beira do nace-

A sala viguesa acolle este xoves 30 ás 22:30 h. o directo
do grupo local Glassonion.

berto Cordovani. Entrada
anticipada á venda nos centros do Corte Inglés.

PACÍFICO

CALDO DE

Este grupo vigués de poprock presenta a súa maqueta No amanece este venres
31 na Iguana Club; o sábado 1 celébrase o X aniversario do selo discográfico
Astro coa actuación dunha
das súas novas fichaxes, o
grupo Sapiens, e a posterior selección musical ofrecida por Roberto Astro DJ.

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALICIA
Considerada como unha das
agrupacións orquestais de
maior proxección de España, estará dirixida por Stanislaw Skrowaczewski e a
pianista Ewa Kupiec, este
venres 31 ás 20:30 no CC
Caixanova. Entradas á venda en www.caixanova.es,
no telf. 902 504 500 ou na
billeteira do teatro o mesmo
día da función.

CONCIENCIA

Máscara Producións actúa
este sábado 1 e domingo 2
no Auditorio Municipal. O
vindeiro sábado 8 teremos
no mesmo lugar a Títeres
Cachirulo con dúas sesións
da peza A pedra que arde.

Vilagar cía
■ TEATRO

GARCÍA
No Auditorio Municipal este venres 31 poderemos esta peza de Cándido Pazó,

mento 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
(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).

da man de Teatro do Adro.

Por to
■ EXPOSICIÓNS

RELÓGIOS DE SOL
A Galeria doPalácio alberga esta mostra documental
sobre reloxios de sol con
perto de 50 exemplares de
15 tipoloxías diferentes. Entrada libre. Até o 21 de abril.

MUSEU SERRALVES
O Museu de Arte Contemporánea de Serralves organiza visitas orientadas ás
exposicións (sábados ás 17
e 18 h. e domingos ás 12 e
13) que permite o encadramento e contextualización

■ 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.♦

das mesmas; visitas orientadas aos espazos arquitectónicos (domingos ás 15 e 16
h.), o edificio do museo é da
autoría de Álvaro Siza, e
serven para relacionar a arquitectura coa casa e o xardín; e visitas guiadas ao

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

Lisboa
■ EXPOSICIÓNS

CAMJAP
O visitante do Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão pode contemplar, até o 30 de xuño, a mostra de gravuras de Hein Semke (1899-1995), o artista alemán residente en
Portugal desde 1932; e os deseños de Fernando Lemos: formas xeométricas realizadas con caneta a tinta china en chapa
de offset. Até o 4 de xuño poderemos contemplar A arquitectura dos anos 60: Sede e Museu da Fundação Calouste Gulbenkian. De mércores a domingo das 10 ás 18 h.♦

Non vos riades que o conto é triste

LAMATUMBÁ
O 6 de abril ás 21 h. chega
á sala Nova Olimpia un dos
concertos máis esperados
da tempada, o dos ourensáns que están a presentar a
reedición de Lume... para
que saia o sol, xunto cos
bascos Betagarri.

MANTA RAY
A Auditorio do Campus
Universitario acolle o mércores 5 ás 18:30 h. e con
entrada libre a presentación
do seu último traballo Torres de Electricidad.
■ TEATRO

EVITA, EVA PERÓN
A nova sala alternativa Teatro Arte Livre (Vázquez Varela 19) acolle até o 2 de xullo durante todos os venres
ás 22 h., os sábados ás 20:30
e 22:30 h. e os domingos ás
20:30 h. o espectáculo de
Eisenhower Moreno e Ro-

Faltoulle tempo á Concellaría de Cultura de Vigo en mandar a súa acorazada de limpeza a salvar os
victoriosos do 36 das manchas rosas coas que alguén quixo denunciar unha cuestión que o Consello
de Europa acaba de facer oficial. A Ditadura de Franco non pode ser gabada ou aínda mantida polos
poderes democráticos. E menos nun edificio que se chama a Casa das Artes.♦
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Ano XXIX.
IV Xeira.

H

ai en Madrid un sector tolerante nisto das
linguas. A súa intención non é, para nada, acabar co galego ou o catalán.
Mais, polo que non pasa ese
sector é polo concepto de

“lingua propia”. Din que iso
de lingua propia constitúe
unha entelequia indemostrábel, un invento dos nacionalistas. Están equivocados.
Que Galiza ten unha lingua
propia indícao o propio no-

me. O galego é a lingua de
Galiza, o castelán de Castela
e o catalán de Cataluña.
Igual que se di que o apelido
Ferreiro é propio de Galiza e
Herrero de Castela. E igual
que a toponimia. Ou non?♦
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Xurxo Mariño
‘Canto máis tempo tes a luz acesa, menos fillos fas’
H. VIXANDE
É autor do libro Os dados do reloxeiro. Ciencia amena para mentes
inquietas, unha obra de divulgación científica, asunto sobre o
que debe saber, xa que é profesor universitario de fisioloxía.
As mentes inquietas, para que
necesitan ciencia amena?
Puxen ese subtítulo porque as
mentes inquedas das humanidades
tamén poden interesarse na ciencia, aínda que hai moitos que están
acostumados a pasar pola vida sen
pensar que somos bichos diante
dun mundo rexido pola bioloxía.
Tan divorciados estamos da
ciencia?
Por suposto que si, sobre todo cando persisten tantas seudociencias e misticismos como
as grandes relixións monoteístas
ou os horóscopos dos periódicos.
Usamos a tecnoloxía, pero non
sabemos en que principios básicos se fundamenta.
Un dos artigos titúlase “Xenes, ambiente e minas antipersoas”, xa me dirá que ten que
ver unha cousa coa outra.
Moitas cousas están moi relacionadas. A xenética pode axudar
aos estudos ambientais. Hai plantas que cambian de cor segundo a
terra na que están e as minas son
unha aplicación dese principio.
As minas desprenden unhas substancias tóxicas que poden cambiar a cor das plantas que están
enriba e así podemos detectalas.
Iso da ciencia e a guerra están moi relacionadas.
Están, moitos descubrimentos científicos aparecen primeiro
no campo militar porque o investimento dos Estados en armas é
moi grande. Moitos científicos
venden a alma ao demo por poder investigar.
Imaxino que logo se arre-

OTTO / AGN

pinten. Que llo pregunten a Alfred Nobel.
Arrepentíronse os da bomba
atómica, pero Nobel penso que
non. Lavou a alma, pero antes fíxose moi rico.
O que son as cousas, a Nobel
receitáronlle nitroglicerina para as súas doenzas de corazón.
As substancias químicas son
moi limitadas e moitas teñen varias aplicacións, unhas positivas
e outras negativas. Nobel inventou a dinamita a partir da nitroglicerina, cando na súa época esta substancia xa se usaba para
doenzas do corazón.
Iso da dobre utilidade dáse
coa guerra e a ciencia, pero ta-

mén coa saúde e a enfermidade, senón que llo pregunten ás
vacas tolas.
Esa enfermidade cáusana os
prións, que son unhas proteínas
capaces de transmitir unha malformación a outras proteínas sas,
que logo se acumulan no cerebro.
O curioso é que agora se sabe
que os mesmos prións son os que
se empregan para fixar a memoria no cerebro. Cando un proceso
é natural, é positivo, pero como
metamos a man os humanos...
Falando de vacas, parece
que non só é malo o zurro dos
bovinos, o mexo humano agora
tamén contamina.
Sucede polos fármacos e dro-

gas que consumimos e que o corpo se encarga de eliminar polos
ouriños, xa que as drogas sonlle
alleas. O problema é que van canalizados aos ríos e non hai ningún tratamento de augas residuais para evitalo.
Unha das conclusións que
se extrae do seu libro é que
canto máis tempo tes a luz acesa, menos fillos tes.
Un principio biolóxico di
que nas zonas frías os corpos
son máis grandes porque a superficie corporal é menor que a
masa corporal e daquela pérdese
menos calor. Sobre ese principio, uns científicos estudaron os
fluxos de enerxía no planeta e
detectaron que as sociedades
que máis enerxía consumen teñen menos fillos. A conclusión
que sacaron era que se consumes
moita enerxía a vida é máis cara
e ter fillos tamén o é, por iso se
teñen menos fillos.
Quizais por esa razón as cigarras teñen tantos fillos.
Cos fillos, hai dúas estratexias
biolóxicas. Ter moitos producidos
de forma barata, dos que logo sobreviven poucos, e ter moi poucos
e investir moito en formalos. As
cigarras optan polo primeiro e
xorden auténticas pragas, pero o
interesante desta especie é que saen á superficie en ciclos de 13 ou
17 anos. Os seus predadores saen
en ciclos máis estábeis e, por azar,
a bioloxía das cigarras descubriu
que se sae en ciclos de anos de números primos, é máis difícil coincidir cos seus predadores. Unha
aclaración: un número primo é un
que só se divide por un e por ese
mesmo número.
Cónteme, cando vai ser a
próxima praga de cigarras.
Aquí non hai esas especies,
pero no nordeste dos Estados
Unidos, en 2020.♦

GALICIA cultiva castes de uva que producen
OS MELLORES BRANCOS DO MUNDO.
Disfrúteos e saboréeos facéndose socio do

CLUB DE VIÑOS DE GALICIA
¡SER SOCIO É GRATUÍTO!
Chame hoxe
mesmo aos
teléfonos
986 20 73 17 e
902 99 94 60
(incluso domingos
e festivos)

(non supón pagamento de cotas, só o que consuma)

Poñemos no seu domicilio unha selección dos mellores viños galegos:
(elaborados coas variedades ALBARIÑO, GODELLO, TREIXADURA, CAÍÑO, LOUREIRA,
MENCÍA), augardentes artesáns, meles, conservas e calquera outro produto
que, pola súa calidade e elaboración, pague a pena dar a coñecer.
¡NON AGARDE MÁIS! FÁGASE SOCIO e como BENVIDA ao club, reciba unha selección de 6 botellas
de albariño da última colleita a un prezo excepcional POR SÓ 54,50 EUROS.

Medios
públicos
XOSÉ RAMÓN POUSA

O

s medios de comunicación públicos necesitan unha redefinición. Todos. Os
do Estado, os das comunidades autónomas e os locais. Temos un sistema de
medios públicos custoso,
malo e pouco fiábel, case
que sempre pola crecente
dependencia do poder político e pola minguante influencia da profesionalidade. Neste sentido, todos
puxemos unha pequena
esperanza no esforzo do
“comité de sabios” que
pretendía arranxar o problema, comezando polo
gran monstro: a RTVE.
Agora
contemplamos
abraiados as primeiras
consecuencias perversas
dunha actuación que vai
máis encamiñada ao desmantelamento que á transformación.
A RTVE decidiu o peche da mítica Radio 4 en
Catalunya, a emisora máis
veterana da radio en catalán, –os galegos xa o sufrimos hai case que unha
década– e a supresión da
práctica totalidade das
desconexións televisivas
territoriais. Algo que afecta de forma definitiva ás
nacións e nacionalidades
do Estado que contan
cunha lingua propia e co
compromiso de defensa
desa realidade cultural
dende o aparato do Estado. Pasa que a débeda que
arrastra a RTVE supera os
7.551 millóns de euros,
unha cifra mesmo difícil
de imaxinar e, para aforrar, vese que se quere
empezar xusto polo que
menos costa e máis servizo público representa.
Radio 4 foi unha emisora clave no proceso de
consolidación mediática
do catalán e, no seu momento, do galego, así como as desconexións da
TVE contribuíron a equilibrar un panorama audiovisual totalmente descompensado.
A medida foi adoptada coa compracencia ou o
silencio cómplice dos
medios privados. Como
consecuencia directa deste recorte, o espazo das
linguas minorizadas vai
diminuír en case que un
20% nos medios públicos, incrementándose na
mesma proporción o predominio do español. E o
que aínda é máis importante, a información de
proximidade, a visión do
mundo dende onde estamos, tamén desaparece.
Unha vez máis, micrófonos e cámaras situánse
lonxe dos receptores e
aos profesionais máis solventes estánlles a quitar o
seu oficio. Dende eiquí a
nosa denuncia.♦

