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FAGÁMONOS RESPECTAR. ESTA DEBÍA SER A DIVISA E PRINCIPAL LIÑA
de actuación do Goberno. Sen ela non pode existir o “cambio” prometido nin unha liña eficaz de xestión. A dignidade dun pobo é moito máis importante que as obras. E as últimas visitas dos ministros a
Galiza, Magdalena Álvarez e máis José Montilla, foron unha falta de
respecto aos galegos. Non se pode pretender obviar como fixo a titular de Fomento unha das demandas máis unánimes da cidadanía galega: a prioridade no cumprimento do Plano de Infraestruturas. E aínda menos afirmar que se están a cumprir os prazos e, ao mesmo tempo, recoñecer que non saben cales son. Primeiramente, é obvio que
as obras non avanzan segundo o acordado, pois non se invisten sequera os orzamentos aprobados. En segundo lugar é a súa obriga traer o tema preparado e darlles as explicacións aos cidadáns que as demandan perentoriamente. Tampouco son de recibo as declaracións do
ministro de Industria cando rexeita a reactivación de Astano “porque
en Europa estamos para recibir fondos e para respectar as regras”.
Ambas as visitas e ambas as contestacións poñen de manifesto a idea
que no goberno central teñen de Galiza, sexa da cor que sexa. Unha
Galiza submisa e subvencionada á que mandan calar dun xeito que
non empregarían con ningún concello da periferia de Madrid, por
exemplo. Ante esta situación, quen primeiro debe levantar a voz é o
Goberno, pois xa non se trata tanto de demandas xustas como de dignidade. É preciso sacudir xa a síndrome do colonizado, que, finalmente, lastra aínda máis o porvir dunha nación e o atraso das obras.♦

BROOKLYN FOLLIES
PAUL AUSTER

O 17% están parados,
o 34% de ser universitarios
64% de precariedade laboral
PACO VILABARROS

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.

Só un 13,7 vive emancipado
Gastan o 50% do salario en vivenda
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As taxas de paro afectan a un 17% e a precariedade a un 60%

A situación dos mozos está peor
que en 1980
RUBÉN VALVERDE

PACO VILABARROS

As recentes protestas dos estudantes franceses e as informacións referentes ao botellón traen á actualidade a situación social
da mocidade en Galicia. O Goberno de José Luís Rodríguez Zapatero prometeu unha reforma social que facilitase mellores
condicións de traballo e permitise acceder a unha vivenda que aínda segue agardándose por parte da mocidade, malia ser unha das súas fontes de votantes. O Goberno galego tomou algunhas medidas sectoriais en campos como o emprego ou a
vivenda, pero tal como recoñece o Director Xeral de Xuventude, Rubén Cela, “falta coordinación entre distintas áreas”.
Mentres os medios centran a súa
atención en temas como o botellón, a situación global dos mozos
galegos en relación co conxunto
da sociedade foi empeorando dende o ano 1980. No resto do Estado
o comportamento do sector xuvenil foi semellante, segundo indican informes de entidades tan variadas como o INE, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (Acsuc), a CIG,
a Fundación Bancaja ou mesmo
Cáritas. Os problemas para chegar
a fin de mes, a vivenda e o emprego precario son as grandes preocupacións dunha xuventude que
se tende a criminalizar con moita
frecuencia. O botellón, neste contexto, non sería máis que unha reacción a un baixo poder adquisitivo, o problema para poder beber
na propia vivenda ao non dispor
de unha e o incremento constante
dos prezos dos produtos e servizos de ocio.
As taxas de paro sitúanse na
franxa dos 20 aos 29 anos no
17%, mentres que o paro global
no Estado é do 10,25%. A situa-

ción non é mellor cando se fala maior parte dos contratos dos
de universitarios. Cunha das ta- mozos menores de 29 anos son
xas máis baixas de Europa, 31 eventuais, cun 59,8% do total.
estudantes por cada mil habitan- Esta taxa estase a agrandar cada
tes, os problemas
vez máis, xa que
para atopar emno mes de febreiegundo un
prego son enorro o 90% dos
mes. Segundo un
contratos asinainforme de Ac- informe de Acsuc,
dos foron temposuc, existe unha existe unha taxa de
rais. Tan só o
taxa de paro do
11% dos contra34,28% entre os paro do 34,28%
tos son fixos. Codiplomados e limo media, cada
cenciados no Sis- entre os diplomados mozo menor de
tema Universita29 anos asinou
rio Galego. Do e licenciados no
2,7 contratos du65,72% que tra- Sistema
rante o 2005.
ballan, tan só un
No tocante
52,58% o fan Universitario
aos salarios, en
dentro do seu
Galicia cóbrase
campo de estudo Galego”
como media un
e destes un 10%
12,1% menos que
teñen que facelo
no resto do Estafóra de Galicia.
do, con 17.406,81 euros anuais:
Segundo estes datos, estaría 19.256 no caso dos homes e
xustificada a afirmación do pri- 13.664 no tocante ás mulleres.
meiro ministro francés, Domini- Cando se fala de mozos entre 20
que de Villepin, ao afirmar que e 29 anos, o salario medio baixa
“os mozos españois están máis case nun terzo até situarse nos
Continúa na páxina seguinte
explotados que os franceses”. A

‘S

A Consellaría de Traballo
destina 124 millóns de euros para crear emprego estábel
A Xunta situou o problema da
mocidade como “prioritario” e
tratará de atallar o paro xuvenil e
a precariedade cun paquete de
dez medidas urxentes, tal e como
o bautizou o conselleiro de Traballo, Ricardo Varela. A Consellaría
pretende investir 124 millóns de
euros este ano para fomentar emprego e destes, perto de 40 millóns irán destinados ao fomento
da contratación indefinida.
Na opinión de moitos mozos

está a decepción co contrato Labora ideado polo anterior executivo. “Era unha estafa. Traballabas durante un ano en algo que
non tiña por que ver co que estudabas por un salario de miseria,
menos de 600 euros ao mes. Cando rematabas o contrato non tiñas
posibilidades de quedar e tampouco adquirías experiencia que
te servise para o futuro xa que
non traballabas no que estabas titulado”, asegura Carla Vázquez.
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Vén da páxina anterior

12.675 euros: 13.664 no caso
dos home e 11.136 para as mulleres.
Ademais destes datos cuantificábeis estatisticamente, existen
outro tipo de fórmulas precarias
que lles afectan aos mozos. Segundo o secretario de acción sindical
da CIG, Antolín Alcántara, “o
máis habitual é que moitos mozos
traballen en economía somerxida,
sen contrato, que fagan horas extras por riba da legalidade e sen retribuír ou que sexan contratados
por ETT’s ou outro tipo de subcontratas co fin de pagarlle menos
ou de que desenvolvan xornadas
de traballo moito máis longas”.
Segundo o secretario de Acción Sindical da UGT-Galicia,
“os sucesivos gobernos levan
dando cartos á patronal para favorecer a contratación de mozos e mulleres e a situación non

deixou de empeorar. Iso é un inUnha das consecuencias didicativo claro de que o modelo rectas da precariedade laboral é a
de incentivo que repercute no sinistralidade. Ao traballar para
empresario e non no traballador subcontratas que fan menos revié inaxeitado. Tesións, un número
mos unhas taxas
maior de horas e
de precariedade
con
contratos
o mes
en Galicia que
eventuais, os moduplican as da de febreiro
zos son o sector
UE, co 37%, e no o 90% dos contratos máis afectado pocaso da mocidalos accidentes de
de a cifra case asinados
traballo.
No
duplica esta taxa,
2004, o 50,2%
con case un 60%. foron temporais”
dos accidentes de
O peor de todo
traballo sufríroxa non é que se
nos os menores
estean facendo
de 35 anos.
contratos precarios e de formaNon é difícil localizar licención con menos de 20 anos, se- ciados traballando en postos panón que a precariedade está ra os que non esixen remunerachegando aos 30 anos. A maio- ción, ou con contratos sen espería dos mozos traballan en cate- cialización. En cidades como
gorías inferiores ás da súa for- Vigo ou A Coruña o soño de
mación e teñen contratos de moitos mozos, incluso licenciaseis meses”.
dos, é acadar un contrato fixo

‘N

nunha factoría coma Citroën ou
nuns grandes almacéns coma El
Corte Inglés. Natalia Pérez, por
exemplo, é licenciada en Empresariais e asegura estar contenta por acadar un contrato de
vendedora de cosméticos. Alexandre Pereira ten dúas licenciaturas en Filoloxía, Clásica e
Portuguesa, traballou até hai
pouco coma comercial e acaba
de deixalo para preparar unhas
oposicións.
Outro caso sería o de Xosema Alonso, que se licenciou en
Dereito Económico e acaba de
aprobar unhas oposicións para
traballar como bedel en Barcelona despois de catro anos sen atopar emprego estábel. A emigración segue a ser vista coma unha
solución. Os datos do INE indican que o 62% das persoas que
emigraron dentro do Estado no
ano 2004 eran mozos.

Aumento das desigualdades
Segundo un informe de Bancaja,
os baixos salarios da mocidade
están conducindo a unha desigualdade sen precedentes en Galicia, xa que no ano 1980 era a
comunidade máis homoxénea.
Un traballo da CIG, Mocidade e
emprego, confirma esta situación. Un traballador con menos
de 20 anos en Galicia gañan un
72,4% menos que a media dos
traballadores. No seguinte grupo
de idade, entre 20 e 30 anos o
salario equivale o 62,3% da media. Incluso os traballadores con
idades comprendidas entre os 30
e os 40 anos teñen remuneracións un 10% inferiores á media.
Destes datos conclúese que o
montante salarial máis grande
está moi concentrado no tramo
de idade que vai dende os 40 aos
60 anos.♦

Só o 13,7%
da poboación
menor de 30
anos vive
emancipada
Segundo datos do Observatorio Joven de Vivienda (OBJOVI), dependente do Ministerio de Vivenda, tan só un
13,7% dos mozos menores de
30 anos viven emancipados.
Ao igual que acontece coas
condicións laborais, a dependencia dos mozos foi en aumento dende o ano 1980, segundo datos do Instituto de la
Juventud (Injuve). Así, en
1984, o 64,1% dos mozos vivía dos seus propios recursos.
Tal e como asegura o
OBJOVI, para os mozos
emancipados, o gasto en vivenda supón un 50% do soldo entre os 18 e os 24 anos e
un 45% no caso dos mozos
entre os 24 e os 29 anos. Entre os 30 e os 35 anos o esforzo en vivenda supón o
37% do salario.♦

Unha reforma
fiscal pendente
Un dos aspectos que prexudica claramente a mocidade é o
modelo fiscal vixente que
obriga a declarar e a pagar a
aquelas persoas que perciben
cartos de máis dun pagador
cada ano. Unha medida lesiva
para os mozos, que teñen de
media 2,7 contratos ao ano.
“A medida é claramente prexudicial para nós. Eu traballei
seis meses e logo cobrei do
paro e tiven que pagarlle a facenda malia non chegar ao
tope estipulado por percibir
cartos de dous pagadores. Iso
fíxose para prexudicar os mozos. Hai persoas que gañan
máis de 18 .000 euros ao ano
que non teñen que pagar nada
e a min cóbranme e case nin
chego aos 10.000 euros”, explica Carla Vázquez.♦

PACO VILABARROS

Vivenda subvencionará a adquisición
de pisos protexidos e alugueiros
A Consellaría de Vivenda preparou un plano de acceso á vivenda
por parte da mocidade e subvencionará a adquisición de vivenda
protexida, vivenda de construción propia no rural, pisos de segunda man e o acceso a alugueiros. Modifícanse polo tanto os
anteriores criterios de subvencionar a vivenda libre que nalgúns
casos superaba os 180.000 euros
e cuxas axudas beneficiaban tamén as rendas altas.
As axudas que se percibirán
agora dependerán da renda do demandante. Se este ten 35 anos e
non supera 2,5 veces o salario
mínimo (IPREM), as subvencións a fondo perdido son de
12.500 euros. A estes hai que engadirlles 600 euros para a constitución dunha hipoteca. No caso
de residir nos concellos de Vigo,
Santiago ou A Coruña, os solici-

tantes poderán recibir 300 euros
máis. As axudas aumentan en caso de ter fillos ou persoas ao cargo, ser discapacitado ou ser vítima de violencia de xénero. En caso de que as rendas dos menores
de 35 anos superen entre o 2,5
veces e 3,5 veces o salario mínimo profesional, as axudas directas descenden a 9.500 euros.
Para os mozos que gañen menos de 1.200 euros ao mes, ademais de axudas directas, a Xunta
subvencionará os xuros até 82
euros ao ano por cada 10.000 euros. Isto implica que se por exemplo un mozo merca unha vivenda
de 100.000 euros, podería recibir
a maiores das axudas directas,
820 euros anuais para pagar o
préstamo hipotecario. As mesmas
axudas servirían para as vivendas
de construción propias feitas no
rural ou pisos de segunda man.

No caso de vivendas no rural o
tamaño máximo non pode superar os 120 metros cadrados habitábeis. No caso de vivendas protexidas ou de segunda man o tamaño non pode superar os 90 metros cadrados. En caso de que a
renda do demandante supere entre 2,5 veces e 3,5 veces o salario
mínimo, entón subvencionaranse
os xuros até 48 euros por cada
10.000 euros solicitados.
Alugueiro
O novo programa de alugueiro
da Xunta substitúe a bolsa que
estaba en vigor e que levou a
múltiplas fraudes cometidas tanto polos propietarios como polos
inquilinos. Para evitalo, os propietarios terán que inscribirse
nun rexistro e o valor do piso non
poderá superar os 450 euros ao

mes. Deses cartos, o mozo non
pagará máis que o 30% do seu
salario. O resto será pagado pola
Consellaría de Vivenda.
Os contratos terán un prazo
máximo de 5 anos e revisaranse
anualmente. Terán prioridade as
vítimas de violencia de xénero, as
persoas con risco de exclusión social, os discapacitados e a familias
numerosas. Tamén se poden acoller os maiores de 65 anos. Poderían chegar a ter unha subvención
do 60% aquelas persoas que non
superan en 2,5 veces o IPREM.
Outro aspecto que cambia con
respecto ao anterior modelo é que
quen busca o piso e o outorga neste caso é a Consellaría e non o inquilino. “Tratamos de evitar que
un único inquilino teña un piso de
100 metros e unha familia numerosa teña un de 50”, explican fontes da Consellaría.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Os británicos van
arranxar os dentes a
Budapest e os suízos
van a Francia. O
prezo do dentista
compensa o avión.
Hai tempo que
comemos mazás de
Chile e que cosen as
nosas camisas en
Tailandia. Din que é
unha característica e
unha vantaxe da
mundialización. Pero
iso non quita a
impresión de que hai
algo de raro, algo de
ilóxico, algo que está
fallando. Talvez certas
guerras, algúns dos
denominados conflitos
étnicos teñan que ver.
Pero non se ve claro o
vínculo e os políticos
falan con palabras
opacas.
Eleccións en Italia.
Hai cinco anos, en
Sicilia, a dereita
sacou 61 deputados
de 61 posíbeis. Non
temos a man os
resultados de
Medellín, pero si
lembramos as fotos de
Pablo Vioque con
Fraga.
Galiza mellorou
unha barbaridade
desde os anos
setenta. Daquela tiña
o record do Estado en
peóns atropelados na
estrada. Agora ten a
mellor marca de
rapaces mortos en
accidente de tránsito.
Iso quere dicir que
pasamos de camiñar,
a andar en coche. Xa
morremos en pé de
igualdade.
Primavera. Está de
moda a chaqueta de
mangas frouxas e

D

ous motivos me incitan a unhas pequenas reflexións. A primeira é a proximidade do aniversario da proclamación
da II República en España (14 de abril do
1931), a segunda e máis fundamental render
unha homenaxe e inclinarme perante a lembranza de todos cantos foron represaliados con
motivo da súa fidelidade a unha progresista
nova forma de Estado e perante o esforzo dos
seus descendentes que hoxe tratan de recuperar os seus restos para lles render unha merecida homenaxe e con iso recuperar unha memoria histórica negada e perseguida durante demasiados anos; unha memoria histórica que,
na certeira expresión de Luis Castro, se nos
pretendía manter eternamente nunha situación
hemipléxica, xeradora de esquecemento.
Digamos, para empezar, que nunha esmagante maioría, os actos programados de recuperación se fan desde unha notábel grandeza da
alma, para combinar a piedade coa xustiza e o
honor, nunca para reclamar merecidos castigos,
responsabilidades, ou tamén actos de vinganza
ante terríbeis e irrecuperábeis agravios, son actos inspirados pola verdade e na maioría dos
casos, por un perdón cara a persoas inmerecedoras de tal actitude pola súa actuación rancorosa, mesquiña e de constante belixerancia.
Como exemplo frecuente de máis do anterior tivemos que escoitar, con estoica paciencia,
que a exhumación dos restos de moitas persoas
estaba motivada por actitudes vingativos ou de
evidente necrofilia. Sexa a miña admiración
para o temple de moitas persoas que soportaron
estas observacións, vergoñentas para os que se
atrevían a realizalas, e que para a miña modesta persoa que non sufriu aquela terríbel forma
de represión me parecían insufríbeis. Particularmente lamentábeis eran estas calumniosas
observacións, por non chamalas insultos, cando
proviñan dunha tradición de necrofilia triunfante de descendentes ideolóxicos daquelas xentes
que pasearon a ombreiros e teatralmente (primeiramente desde Alacante ao Escorial no
1939, e posteriormente ao infamante Val dos
Caídos en Cuelgamuros, no 1953) os restos de
José Antonio Primo de Rivera, os mesmos que
observaban impertérritos a sinatura de constantes sentenzas de morte por Francisco Franco,
que eran presididas polo incorrupto brazao
dunha gran mística española, os mesmos que
gababan os intentos de Felipe II e a súa Santa
Igrexa para que o príncipe Carlos milagrosamente recuperase a perdida razón facendo que
se deitase con outro, tamén incorrupto, cadáver,
e un longo etcétera. A proxección paranoide de
moitos militantes e desgraciadamente multitudinarios membros dun partido que comparte
esas siglas (PP) continúa. Abandonemos o pestilente, aínda que incorrupto, tema.
Existen non obstante outras razóns que
motivan unhas actitudes que pola súa enorme
mesquindade parecerían ditadas por un medo á
perda da súa riqueza, status, ou o temor a un,
afortunadamente inexistente, afán de vinganza. Hai semanas lembrábanos con inusitada
brillantez Terry Eagleton (London Review of
Books, 9 de marzo do 2006) a terríbel observación de Walter Benjamin de que “incluso os
mortos non se achan seguros perante o fascismo, que simplemente quere borralos da me-

Tempo, memoria e medo
XOSÉ F. PÉREZ OIA

O autor considera que lembrar os represaliados polo
franquismo pode axudar a restaurar a xustiza cunha
parte da sociedade á que lle negaron os seus dereitos.
moria histórica”. Iso é o que veu sucedendo no soviets (é dicir, o pobo traballador que desexa
noso país. Os usufrutuarios dun poder irracio- ser feliz e pacífico e non sobrepasar o bulímico
nal e opresivo temen aquilo que dicía Benja- khrucheviano consumo obesizante da manteiga
min: “o que incita a humanidade á revolución dos EE UU) coa dun suxeito histórico represivo e gastado, ou sexa o Estado,
non son os soños de liberación paque non pode ser un mero instrura os nosos netos senón a lembranza da opresión dos nosos
ncitemos mento, carente de autonomía, do
sometido pobo. Hoxe nos parece
avós”. A lembranza das vellas ina todos
necesario, perante a belicosa e mixustizas reforza a conciencia solitarista actuación desapiadada do
cial da necesidade de seguilas
combatendo, xa que moitas hoxe os nosos amigos Imperio “amerikano” a elaborasobreviven. A hemiplexía é boa, reivindicadores ción democrática de esquemas
utópicos. Marx era renuente a dar
lembremos, que como moitos reaccionarios din e desexan, a inda xustiza e “receitas para as cociñas do futuro” mais nós debemos, polo mexustiza serve tamén para considedo pasado
nos, soñar co que podería consisrala algo irremediábel, e eterno,
tir o menú que realizar. Temos que
para que, como dicía Karl Marx, o
pasado se constitúa nunha especie a que prosigan sobardar a fase na que nos atopade lousa, “de pesadelo para o pena súa heroica, mos na que, como di Eagleton, “a
imaxe que do futuro podemos ter
samento dos que hoxe viven”, paobstinada
é o fracaso (eu diría crime) do prera que a servidume sexa aceptada
sente”. Marx, que como todos os
e voluntaria. Exhumar cadáveres
acción”
xeniais pensadores non carecía de
de persoas honradas e idealistas
certa ambigüidade, dicía que: “a
non serve para reforzar esa actiturevolución social non pode extrade. O honrar a persoa ausente
er a súa poesía do pasado sen fuevoca a súa loita, iso é perigoso,
sexamos coherentes, non permitamos que cer- turo”. A urxencia ante a destrución da natureza
e a humanidade é tan grave que tentaremos lotas “pantasmas” sexan invocadas.
Sería digno dunha longa reflexión traer a grar unha revolución necesaria apoiándonos
conto as diversas actitudes que moitos refor- sobre ambos os aspectos do descorrer temporal.
Incitemos a todos os nosos amigos reivinmadores sociais tiveron perante o pasado, e a
evocación ou múltipla construción utópica dun dicadores da xustiza e do pasado a que prosimáis xusto e humano, posíbel futuro. É cada gan a súa heroica, obstinada acción e recortevez máis claro que o proxecto utópico do mar- mos aquela belísima frase de Antonio Machaxismo fracasou e o sufrimento do que foi cha- do de que: “a esperanza é unha consecuencia
mado gulag o testemuña. Aínda que poida ser da acción, non ao revés”. Esperemos!♦
tilado de filo-anarquista, no que me honro, o
erro básico do falsamente chamado “socialisXOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA é filósofo e economista.
jperezoya@mundo-r.com
mo real” foi o de substituír a democracia dos
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AVISO AOS LECTORES
Co gallo das vacacións,
A Nosa Terra non se publicará de novo
até o 20 de abril.

Cartas

Resposta
ao Partido Galeguista
Veño de ler cunha mistura de noxo e abraio o comunicado dun
chamado Partido Galeguista que
se posiciona en relación coa inmigración en Vilaboa. Nel apelan a unha suposta defensa da
“cultura galega”, dos valores occidentais de respeto aos “dereitos humanos” e á “separación da
Igrexa e o Estado”.
Con estes argumentos do
máis baixo ton populista e oportunista, están a propiciar o enfrentamento entre comunidades;
como se pode falar da nosa cultu-

ra e dos valores de defensa dos
dereitos humanos? E que acaso
polo feito de seren traballadores
magrebís están en contra dos dereitos humanos? Só podemos entender semellante dislate cando
vén de concepcions tan unilaterais e eurocéntricas cargadas de
prexuízos como as que manifesta
dito comunicado. E que é Europa, a do tráfico de escravos africanos, a do nazismo, a de Estados que apoiaron a guerra no Irak
a que ten en exclusiva o patrimonio da defensa dos dereitos humanos? Cales son os dereitos humanos deses pobres traballadores
que se ven obrigados a marcharen da súa terra, para ser tan in-

xustamente tratados? E que a cultura galega é excluínte? Non temos os galegos máis xente fóra
que inmigrantes no país? Non sufrimos os galegos a xenofobia, os
chistes racistas noutras latitudes?
Como apelar á separación da
Igrexa e o Estado para negar o
dereito á liberdade de culto? Non
está o país inzado de templos católicos, xa que logo por que eles
non poden ter o seu templo?
Só en clave electoreira de
moi baixa moral podemos entender tanto oprobio dun partido
que acaba de reclamar a provincia de Vigo, noutro claro exemplo de localismo e de que aquí
vale todo polos votos.

Canto ao que din dos partidos de esquerda, sorpréndense
do apoio dalgunhas forzas ao
colectivo de inmigrantes? E que
acaso a esquerda non foi por definición abandeirada da defensa
dos traballadores por riba das
fronteiras? A mágoa é que a esquerda en Vilaboa, dun xeito
oportunista, renunciou ás ideas
solidarias e internacionalistas,
sumándose á corrente de xenofobia que nalgúns sectores veciñais comeza a agromar.
Para rematar, dicirlle a ese
Partido Galeguista que non manchen o nome dun partido fundado por Castelao, que foi emigrante e que adicou algúns dos
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Aprender a fumar é fácil, pero como o deixar?
M. DE BRAN

Deixar de fumar pode converterse nunha tortura que non resiste calquera forza de vontade. Logralo é recuperar a saúde e o sabor de moitas cousas da vida.

A

Lei Antitabaco, que entrou en vigor o
primeiro día deste ano, estalles causando moitas molestias aos que fuman, pero é beneficiosa para os non fumadores. O que
comprendo ben, como fumador que fun.
Eu fumei o meu primeiro cigarro sendo
rapaz. E foi un día soleado de verán, nunha
arraiosa aldea do río Tambre, na que nacín.
Púxome a fumar Ramiro de Prado, un becerreiro xurafaz que andaba aos becerros pola
aldea montado nun cabalo grande, que metía
nunha chousa de meu pai, sen el sabelo, para
poder botar a sesta despois de xantar.
Aquel día vin andar un cabalo na chousa,
e fun ver de quen era o fermoso animal. Entón
atopeime co becerreiro deitado á sombra dun
piñeiro manso, ao que eu lle quitaba os piñóns
todos os anos. O becerreiro estaba fumando. E
ao verme, díxome mirando cara ao ceo:
—Rapaz, me cago nos pontóns do ceo!,
queres ver como boto o fume polos ollos?
—Si –respondinlle eu.
—Pois, ven aquí e ponme a man no peito
–díxome el, marcándome o sitio.
E eu púxenlle a man onde el me mandou,
para o que tiven que anicarme ao seu lado. E
mentres lle miraba para os ollos, que tiña dilatados coma os dun moucho, púxome o cigarro ardendo encima da man.
Despois, aloumiñoume pola perrencha
que eu collera coa xogada que me fixera, e
deume un cigarro de caldo de galiña que me
preparou e ensinou a envolver. Pero como
aquel tabaco era do máis forte que se vendía
no estanco, ao tragar o fume del houbéronme
de saír as alegrías pola boca.
A este primeiro cigarro sucedéronlle outros moitos, cos que o becerreiro me subornaba, coma o amo ao can coa comida, para
que non contase na miña casa a presenza do
cabalo na chousa. E tamén fumaba da picadura que lle collía a meu pai nos fondiños
dos petos do chaleque, cando el o quitaba.
Porque o tabaco convertérame no can e mais
no amo, ou sexa, nun escravo de min mesmo.
Seguín así uns trinta anos máis, até que o
tabaco me comezou a producir as típicas molestias: mal de estómago, canseira das pernas,
perda do olfacto, tusemia, etc. E ao tusir polas
mañás, lembraba o meu pai, que tamén tusía.
El fumou coma un carreteiro mentres viviu, e
miña nai ao velo co cigarro na boca sempre lle
dicía: “O tabaco vai acabar contigo”. Pero el
nunca lle fixo caso, porque lle faltaba a motivación necesaria para deixar de fumar.
Fumadores así coñecín moitos, aos que se
lles podía aplicar o dito dos que comen unha
comida que lles sabe pero non lles presta: “Perdóolle o mal que me fai polo ben que me sabe”.
En cambio, a min motivoume, para deixar o
tabaco, o mal que me estaba producindo e máis

o desexo de acabar co vicio, porque me acorda- comidas, etc; e en canto ás espirituais, a dimiba do que lles dicía con sorna aos veciños, can- nución diaria da ansiedade e do temor a coller
do chegou a vello acabado, un home da miña te- un cáncer. Realizando esta análise, foi como
rra que era putañeiro e vicioso desfun esquecendo o tabaco. Pero
feito: “Agora deixei os vicios”. E os
máis mérito eu tería se deixase
min
veciños contestábanlle: “Quen te
antes a fumeta.
deixaron foron os vicios a ti”.
A análise continua da expemotivoume, riencia
Así que, un día, decidín deixar o
coido que lles pode ser
tabaco. Pero coas ansias de fumar
útil
ás
persoas
reflexivas, capapara deixar
recaía no cigarro, sen o que non axices de asumiren un compromiso
riaba, que é como din na miña aldea
para venceren a forte dependeno tabaco,
dunha persoa que non acouga. E pacia física e psíquica da nicotina.
o mal
ra evitar as recaídas manchiguei
Ou sexa, capaces de estaren eschicles de nicotina, ese veleno do
piritualmente por riba da droga
tabaco que é tan forte que unha soa que me estaba en vez de sometidos a ela.
gota del basta para matar un cabalo.
Pois aínda que presumimos
producindo e
Ademais, o tabaco ten outras moitas
de ser racionais, é dicir, de nos
máis
substancias nocivas que se activan
rexer pola cabeza en todo canquimicamente coa alta temperatura
to facemos, a experiencia deo desexo
da combustión do cigarro.
mostra que non o somos tanto.
Pero volvendo aos chicles, coPorque a conciencia pode dede acabar
mo non se poden consumir máis
pender das drogas, e non só
de tres meses para non quedar un
dos valores espirituais. E a
co vicio”
adicto a eles, fun reducindo a súa
vontade pode estar sometida ao
dose en contra do que o corpo me
subconsciente, responsábel de
pedía. E para reforzar a miña débil
moitas das nosas condutas, e
vontade, o que implica reflexión e compromi- non depender só da conciencia.
so para cumprir o desexo de deixar o vicio, fiEn resumo, a longa experiencia co tabaco
xen unha análise continua da experiencia.
fíxome ver que para deixar de fumar hai que
Esta análise consiste en ir observando ter unha motivación especial. E que os que
atentamente e polo miúdo as melloras físicas deixamos de fumar debemos ser comprensie espirituais experimentadas despois de deixar vos cos fumadores. Pero eles tamén deben
de fumar. Por exemplo, en canto ás físicas, a comprender que non teñen dereito a contarecuperación da axilidade para andar e subir minar o aire que respiramos os demais. Nesas escaleiras da casa, a mellora do sabor das te sentido, benvida sexa a Lei Antitabaco.♦
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Xosé Lois

ALFONSO DÍAZ FONI
(PONTEVEDRA)

BNG: hexemonia ou
subalternación?
Lemos nunha anterior carta certas
críticas ao actual funcionamento
interno do BNG que nos parecen
atinadas. Entendemos que o debate interno se reduce hoxe a unha mera loita polo poder en prexuízo da necesária discusión ideolóxica, estratéxica e táctica.

O abandono do debate ideolóxico, en aras dunha mera política de xestión –homologábel coas
do PSOE e do PP– impídelle ao
Bloque a obtención da hexemonia cultural, social e, por tanto,
política na nosa nación e condúcenos, polo contrario, cara á subalternación a respecto do PSOE.
A proba é a nosa experiéncia nos
co-gobernos municipais.
Pensamos que o noso éxito
electoral anterior a 1997 era debido á percepción pola sociedade da nosa condición de forza
nacionalista e de esquerdas,
atraendo para o nacionalismo
certos sectores sociais que previamente tiñan o PSOE como

A xerarquía
eclesiástica anda
enfadada. Meten
presión a favor dos
colexios relixiosos,
piden máis cartos
públicos, etc. Hai
unha razón: a crise
de vocacións e o
baleiramento dos
seminarios. Este país
que deu tantos
cregos, agora ten que
importalos. Informa
O Correo que un
sacerdote colombiano
administra dúas
parroquias en Vedra,
un polaco está
destinado en Enfesta,
un guineano en
Bando e así.
Non tivo un grande
éxito de público a
película galega de
debuxos O soño
dunha noite de San
Xoán. Dixeron algúns
críticos que non era
tan boa coma
O bosque animado,
da mesma produtora,
Dygra. Pois non sería
tan boa pero é mellor
que as segundas
partes de Bambi ou
de Ice Age.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

seus mellores debuxos aos negros de Cuba e ás minorias étnicas de Nova York.♦

cortada por baixo do
peito. Chámase
bolero. E o novo baile
de Huecco, o
rumbatón. Chegan os
pequenos
descapotábeis de
dúas prazas. O
mundo está
cambiando. Dá voltas
en círculo.

forza de referencia. A posterior
procura dun pretenso centro-dereita galeguista privounos dese
caladoiro de votos e motivou a
resurrección do PSOE.
Impugnamos a existencia
dun centro-dereita galeguista.
Levamos anos escoitando que as
enquisas situan o BNG como segunda opción dunha gran parte
dos votantes rurais do PP. Esta
fábula viuse desmentida nas últimas eleccións autonómicas onde
o pequeno sector que abandonou
o PP marchou para o PSOE. Xa
con anterioridade, no proceso de
elección das cámaras agrárias, o
SLG ficou en terceiro lugar.
Pola contra, defendemos a

existencia dunha maioria social
obxectivamente interesada en políticas de esquerda: o concepto de
proletariado está periclitado, podemos discutir o concepto de clases traballadoras, mais os diferentes niveis de renda son unha
realidade insoslaiábel. Esta maioría social é o caladoiro natural do
Bloque que, no proceso de construción nacional, se debe transformar en maioría nacionalista. Só
así conseguiremos a hexemonía e
evitaremos o perigo de nos converter en subalternos do PSOE.♦
MIGUEL ANXO PORTELA
ANDRÉS SUÁREZ
(A CORUÑA)

Fraga na dirección
madrileña do PP. Pide
un discurso menos
agresivo e está a prol
do diálogo entre ZP e
a ETA. Para que logo
digan cousas malas
de Galiza.
Mandáronnolo para
aquí feito un bruto
que rebentaba os
tirantes, e
devolvémosllelo moito
máis moderado e
conversador.♦
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A acusación propiciou o enfrontamento dialéctico entre Touriño e Rodríguez

O BNG denuncia que a política de infraestruturas
do goberno central é unha fraude
A. EIRÉ
O enfrontamento dialéctico entre o presidente Emilio Pérez Touriño
e o voceiro do BNG no Congreso dos Deputados, Francisco Rodríguez, eclipsou a verdadeira polémica e a magnitude das declaracións
dos nacionalistas. Rodríguez acusou o goberno central de “fraude”
porque aproban uns orzamentos para infraestruturas na Galiza
que logo non executan. De seguir así, o BNG non apoiaría os próximos orzamentos do Goberno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Francisco Rodríguez reclamou,
nunha rolda de prensa celebrada
a semana pasada, “unha negociación directa entre a Xunta e o
goberno central en materia de infraestruturas”.
Xustificou esta demanda porque a política do Goberno Zapatero para con Galiza “está a ser unha
fraude”. O deputado nacionalista
afirmou que se aproban uns orzamentos polo goberno central que
logo non se executan. Reclamando
do goberno socialista que se comprometa “canto antes a informar
das características que propón para cada itinerario do AVE”.
Ante esta situación na que o
goberno central “chulea a Galiza”, Rodríguez criticou o executivo galego “por actuar coma eco
do goberno central, mentres outros facemos o seu traballo”.
O nacionalista queixouse de
que as negociacións e presións do
BNG en Madrid para que se cumpran os orzamentos e executen os
planos aprobados, non se vexan
correspondidas cunha presión suficiente do presidente galego.
Concretamente pediulle a
Touriño que faga valer a súa posición ante os seus compañeiros do
PSOE en Madrid “se realmente
quere ter un perfil de presidente
de Galiza”. A presión de Touriño
sería o “plus” necesario para que
os proxectos aprobados se realizasen como “horizontes seguros”.
A rolda de prensa do voceiro
do BNG no congreso tivo lugar
tres días antes da chegada da ministra de Fomento, Magdalena
Álvarez, a Galiza. Nunha visita
na que a nova da supresión da

Os dirixentes
do PP
de Madrid
molestos
con Fraga
Magis Iglesias, biógrafa de
Mariano Raxoi, escribe en La
Voz de Galicia (4 de abril) sobre a actividade de Fraga en
Madrid, na dirección do PP.
“Manuel Fraga preside desde
hai un mes as convocatorias
dos órganos de dirección do
PP, como estipulan os estatutos
do partido que lle conceden ao
presidente fundador esta prerrogativa, aínda que seña o pre-

peaxe no Morrazo e na Barcala
tiña que enseñorear sobre as demais cuestións pendentes con
Fomento, sen que estivese previsto falar das infraestruturas por
que a ministra non quería.
Se Rodríguez quixo aguilloar
a Touriño ou mesmo apoialo nas
súas reivindicacións ante unha
ministra que non semella facerlle
moito caso ás demandas galegas,
o único que fixo foi enfurruñalo.
Así, ao día seguinte, o presidente contestoulle desde un acto
partidario acusando aos nacionalistas de “traballar para ter espazo
mediatico cada día”. Nunha alusión clara a Rodríguez, engadiu:
“os socialistas non necesitamos,
no pasado, queimar bandeiras nin
agora envolvernos na de Galiza”.
O presidente acusaba o deputado nacionalista dun delito do
que foi finalmente absolto. En
1998 foi condenado pola queima
dunha bandeira española logo
dunha manifestación. Entrou na
cadea pero o Tribunal Constitucional sentenciou que había que
repetir o xuízo no que foi, finalmente, absolto. Dáse a circunstancia de que, daquelas, gobernaba o PSOE no Estado e que a denuncia foi aguilloada por algúns
dirixentes socialistas, segundo
teñen denunciado desde o BNG.
As declaracións de Touriño,
consideradas fóra de lugar e propias dunha persoa autoritaria,
mesmo por dirixentes socialistas, foron contestadas por Rodríguez, afirmando que “a el quédalle grande a bandeira de Galiza
porque sempre estivo submiso á
bandeira de España”.

sidente executivo Mariano Raxoi, quen dirixa as reunións.
Desde que deixou o Parlamento de Galicia e regresou a Madrid, as súas profusas e sempre
contundentes intervencións
condicionan os debates e chegaron a molestar a algúns dirixentes populares. ‘Intervén en
cada informe, apostílao todo e
sempre ten algo que dicir’,
apunta un dos dirixentes que
asistiu ás exposicións de Fraga
na reunión do comité executivo
celebrada en vésperas da entrevista de Raxoi co presidente do
Goberno. Nesa sesión, Fraga
‘falou moitísimo’, defendeu
brindar un apoio incondicional
a Zapatero e sostivo unha actitude moi colaboradora e optimista ante o alto o fogo, precisamente a contraria da que ma-

Francisco Rodríguez e Emilio Pérez Touriño.

As razóns políticas
Este cruzamento de declaracións
foi considerado pola case totalidade dos medios de comunicación como un enfrontamento
máis no Goberno bipartito, aínda
que tanto Touriño como Anxo
Quintana, presidente e vicepresidente, negasen ese enfrontamento no gabinete e desen a polémica por rematada.
O que si existe é un enfrontamento entre nacionalistas e socialistas que ten moito a ver tanto coa idiosincrasia de ambos os
partidos como coa súa situación
no panorama político estatal.
O PSdeG-PSOE, como analizan algúns dirixentes socialistas,
caso de Miguel Barros, non acaba de aceptar os nacionalistas
como unha forza máis coa que
competir pero tamén chegar a
acordos necesarios. Esta visión
acentuaríase coa paulatina chegada á dirección socialista na
Galiza de ex dirixentes do PCE.
Na dirección do PSdeGPSOE ollan o BNG coma unha
pata da súa estratexia, e non entenden a “teima” dos nacionalis-

nifestou minutos despois de facerse público o comunicado da
ETA, que cualificou de mala
noticia. ‘O peor é que Fraga esgota os debates’, comentou un
dos fillos políticos do histórico
dirixente. ‘Despois de que el
fala, ninguén se atreve a intervir’, explicou, e atribuíulle ao
protagonismo do fundador a
magra lista de líderes –dous–
que pediron a palabra na reunión da semana pasada, cando
se prevía propicia para unha
prolongada discusión sobre a
situación política creada pola
tregua. Altos cargos do partido,
e mesmo dirixentes autonómicos, reciben a cotío recortes de
xornal con asuntos que lles
afectan, remitidos polo de Vilalba. ‘Hai que estar preparados’, argumenta”.♦

AGN

tas de levar unha política propia
e diferenciada.
O BNG, pola súa propia ideoloxía, pero tamén pola necesidade de procurar un espazo político lonxe da sombra socialista,
defenda unha alternativa propia.
Os nacionalistas levan, sobre
todo, unha política de presión e
negociación en Madrid para reclamar o xa pactado co Goberno
central cando votaron a prol dos
orzamentos, ou cando poñen sobre a mesa as súas demandas históricas. Moitas delas recollidas no
Acordo de Goberno asinado entre
ambos os partidos na Galiza.
Os nacionalistas consideran
que Touriño non realiza presión
abondo ante Madrid, polo que se
empantanan os proxectos que consideran básicos. Do mesmo parecer son tamén algúns deputados
socialistas. Desde o BNG quixeran
que Touriño tivese un comportamento menos seguidista do goberno central, máis semellante, por
exemplo, ao de Pasqual Maragall.
Desde o socialismo ollan as
reivindicacións dos nacionalistas, as súas demandas e declaracións desmarcándose dunha po-

lítica que, segundo eles, debería
ser común, como un intento de
acaparar protagonismo mediatico realizado en plan electoralista
para desmarcarse.
E, como non entenden o papel do nacionalismo como forza
propia, consideran ataque, cando
non deslealdade, calquera postura pública autónoma do BNG.
Pero os nacionalistas afirman
que cumpren o “acordo de goberno escrupulosamente” e que en
Madrid non existe ningún pacto.
Só apoiaron os orzamentos, pero
de non cumprir as promesas, os
nacionalistas negaranse a facelo
de novo, segundo pareceres recollidos por esta redacción.
Se o AVE non entraba no
guión deseñado pola ministra
Magdalena Álvarez e o presidente Touriño, as denuncias de Rodríguez serviron para que, tres
anos despois, Fomento decidise
afrontar o tramo do AVE entre
Silleda e Boqueixón que tiña paralizado por por dunha mina do
ex ministro Villar Mir.
Aínda así, na maioria das hemerotecas, só quedará “guerra
das bandeiras”.♦

Manuel Fraga, Mariano Raxoi e José Mª Aznar na homenaxe de despedida do primeiro.
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Patriotismo
esixente
X.L. FRANCO GRANDE

C

ando falamos de
patriotismo estamos
moi lonxe dos mitos
nacionalistas. Antes ben
referímonos a valores de
moita entidade práctica e
moi vixentes –ou, se se
prefire, sen cuxa vixencia
non podemos sosternos
como pobo.
Entendemos o patriotismo
como un valor superior que
se asenta nunha actitude
entusiasta, xenerosa e
idealista que ten como
obxectivo o
desenvolvemento, cultivo e
mellora do patrimonio que
fomos creando ao longo dos
séculos e que permanece
hoxe: a nosa lingua e a nosa
cultura, a nosa sociedade
integral, o orgullo de sermos
un pobo e o idealismo de
facer del outro moito mellor
do que nos deixaron os nosos
devanceiros.
Ben sabemos que os
tempos non axudan. Pode
que a meirande
perversidade creada polas
nosas sociedades –a nosa
máis inmediata e case todas
as demais– sexan as
dificultades, os atrancos e
os entretollos que se lle
poñen á mocidade, de
maneira que esta debe
ocupar todo o seu tempo,
moitas das súas ilusións e
todas as súas forzas en
poder independizarse da súa
familia e botarse a camiñar
na vida polo seu pé. E que a
maioría, nesa loita, remate
perdéndose ou cedendo.
¡Inmenso crime dos
sistemas vixentes matar a
ilusión da mocidade ou
reducila a esas e outras
miserias!
Aínda así coidamos que
non é ese o problema máis
sinalado. Para nós é moito
peor que a vontade política
pareza tan esfolgaxada, tan
dependente dos partidos, tan
escrava dos votos e, á par,
tan afastada da realidade do
país e das súas esixencias
como pobo. Ou sexa, que a
capacidade de influencia dos
políticos na sociedade foille
deixando o seu lugar a outros
axentes e un xa non sabe se
teñen algunha función real.
Ás veces, mesmo semella
que xa non.
Por primeira vez na nosa
historia forman parte do
goberno galego políticos
nacionalistas. Non sei se se
decatan da inmensa
responsabilidade que sobre
eles pesa, no tocante a facer
acordar a nosa sociedade,
cultivar nela un patriotismo
esixente, axudala a ser
orgullosa dos seus valores e
dela mesma. Son
responsabilidades que lles
esixirán os nosos fillos e os
nosos netos. Non sei se están
á altura de tan grande
responsabilidade.♦

Logo do traspaso do Instituto Social da Mariña

Galiza prepara
a chegada de novas competencias
PERFECTO CONDE
Despois da polémica orixinada sobre o traspaso das competencias do Instituto Social
da Mariña (ISM), que mesmo lle deu orixe a algún receo entre a Presidencia e a
Vicepresidencia da Xunta, a
axenda para negociar o traspaso desta e doutras competencias volve estar encarreirada, segundo manifestou o
vicepresidente Anxo Quintana
na sesión parlamentaria que
tivo lugar o martes, 4 de abril.
As negociacións que foron necesarias para traspasar as competencias do ISM, sen seren en
ningún momento irreversíbeis,
nunca foron doadas. Os representantes da Vicepresidencia,
departamento encargado de representar a Xunta neste proceso, tiveron que facer uso do que
Anxo Quintana chama “cooperación intelixente” para lograr
que o Estado desbloquease unha transferencia tan importante
e, sobre todo, para que superase
a oferta inicial de 8,5 millóns de
euros que facía Madrid para entregar unha competencia que
ten en Galiza o 30 por cento da
súa actividade e que se pretendía traspasar ofrecendo só o 2,8
por cento do investimento que
ten o ISM en formación.
Dende o primeiro momento,
o Goberno galego considerou
inaceptábel esta oferta que até
podía representar unha discriminación respecto a Cataluña
ou a Valencia, comunidades que
xa tiñan transferida esta competencia. Os 8,5 millóns que ofrecía o Estado representaban un 8
por cento dos custos indirectos
e asociados do ISM, porcentaxe
que no caso de Cataluña é do 20
por cento. Por outra parte, a
oferta estatal podía até ser considerada un retroceso porque o
Estado chegou a ofrecer a mesma transferencia por valor de
9,5 millóns de euros en 1999.
Así as cousas, non deixa de
ter a súa importancia que a perseveranza galega acabase servindo para arrincar do Estado a
petición inicial de que se faga
este traspaso do ISM cunha dotación orzamentaria de 10 millóns de euros, 6,2 millóns destinados a gastos de persoal, 1,4
para gastos correntes e perto de
1,5 millóns de euros para investimentos reais. O propio Quintana encargouse de salientar este acordo como “un grande éxito para Galiza e para todos”.
Novas competencias
Animado quizais por este éxito,
Quintana non dubidou en acudir
o martes 4 de abril ao Parlamento para revelar a nova axenda da
Xunta para negociar a transfe-

O vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana.

rencia das competencias que
aínda non ten Galiza. Tráfico,
salvamento marítimo, industria,
enerxía e minas, emigración e
inmigración, cultura, agricultura
e política forestal, infraestruturas, ordenación do litoral e déficit estrutural son os novos espazos competenciais que marcou o vicepresidente da Xunta.
A través da Secretaría Xeral
de Relacións Institucionais, a
Vicepresidencia está traballando
agora mediante unha vía de diálogo permenentemente aberta
que, aínda que mantén “unha actitude firme e esixente” está evitando “a estratexia da confrontación pola confrontación que o
PP levou a cabo nas súas relacións co Goberno de Zapatero e
que propiciou que Galiza non recibise nos últimos anos a cesión
de ningunha nova competencia”.
Esta política negociadora
está dando xa resultados, segundo Quintana, e no próximo
pleno da Comisión Mixta de
Transferencias, que terá lugar
este mes, asinaranse non só a
transferencia do ISM senón tamén outras relacionados co seguro escolar e co financiamento
sanitario, e, segundo vaia marchando a ponencia técnica, tamén se podería incorporar o
traspaso do Parque Nacional
das Illas Atlánticas.
Ademais, a Xunta xa solicitou a transferencia de todas as
competencias reclacionados co
tráfico, a circulación de vehículos e a seguridade viaria, proceso no que o Goberno galego non
só reclama as funcións de vixilancia e prevención, que levará
a cabo a futura Policía Galega,
senón tamén a asunción integral
dos servizos de documentación
e matriculación de vehículos, sinalización e seguridade viaria,

PACO VILABARROS

realización de exames, autorización e expedición de licenzas,
sancións e recurso administrativos, taxas, etc. A Secretaría Xeral de Relacións Insitucionais xa
solicitou a constitución dun relatorio técnico para comezar esta negociación neste mesmo
mes de abril.
En canto ao salvamento marítimo, a Xunta reclama que se
impulsen fórmulas de xestión
conveniada e cooperativa tanto
no que compete ao propio salvamento como na inspección de
capitanías marítimas, coa finalidade de empregar os medios
públicos coa máxima eficiencia
e eficacia. En Industria, Enerxía
e Minas solicítase os traspaso
das funcións da tramitación administrativa das autorizacións e
a inspección das instalacións
enerxéticas, as competencias en
materia de protección radiolóxica, as funcións de aprobación
dos modelos e homologación
de produtos para autorizar a súa
fabricación e comercialización
e as competencias executivas
relacionadas co uso de explosivos na actividade mineira. Un
primeiro relatorio técnico sobre
todo isto podería reunirse antes
de que finalice abril.
No que ten a ver coa emigración e a inmigración, a Vicepresidencia xa lle mandou ao
Estado un documento solicitando o estabelecemento por parte
de Galiza de mecanismos de cooperación coas insitucións dos
países receptores de emigrantes
galegos e a competencia exclusiva para salvagardar os dereitos económicos e sociais dos
traballadores galegos no estranxeiro. Comptencia igualmente
exclusiva en materia de acollida
básica, atención, apoio e orientación dos inimigrantes, etc.

A Xunta está a elaborar, en
materia de Cultura, un documento de traballo para ver se a Administración central puidese asumir
o importe derivado da falla de investimentos nos edificios e instalacións que son da súa titularidade dende 1989, un concepto que
ascende a perto de 40 millóns de
euros. Galiza pedirá, ademais, o
control da saída e reprodución
dos fondos existentes nos centros
nos que xa foi transferida a súa
xestión e que se analice tamén o
traspaso da titularidade dos arquivos históricos, bibliotecas,
museos e fondos bibliográficos,
documentais e artísticos.
En política agrícola e forestal, vanse iniciar os traballos
para transferir competencias de
intervención e regulamento dos
mercados agrícolas, xestión exclusiva dos fondos estruturais
no marco da lexislación europea, participación na planificación e na xestión dos seguros
agrarios e asunción exclusiva
da política forestal.
No que ten a ver coas infraestruturas, Quintana explicou
que hai dúas liñas fundamentais
que traballar dende a Xunta. A
constitución dunha comisión bilateral para participar na planificación, programación e xestión
das infraestruturas que lle afecten a Galiza, tanto sexan estradas como ferrocarrís, aeroportos, portos, transporte fluvial,
plataformas loxísticas ou centros internodais de transporte.
Outra liña sería a identificación
das competencias do Estado en
materias suceptíbeis de transferencia ou delegación para comezar a negociación do seu traspaso. Nisto, a Xunta tamén lle propuxo a Madrid a posta a andar
dunha comisión bilateral antes
de que finalice o mes.♦
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Elixirán Reitorado, Claustro e Xuntas de Facultade

A ignominia
urbanística

Nacionalistas e socialistas pactan listas
C
nas universidades de Santiago e Vigo

XOSÉ MANUEL SARILLE

A.N.T.
Aberto xa o prazo para a determinar o censo electoral, á
volta da Pascua terá lugar a
presentación de candidaturas
nos órganos electos das Universidades de Vigo e de Santiago. Xa están perfilados os nomes que tratarán de alcanzar
os reitorados.
No caso da Universidade de Santiago, o mércores dez de maio terá
lugar a votación para elixir ao reitor, aos representantes do Claustro
Universitario, aos representantes
nas Xuntas de Escola ou Facultade
e aos representantes nos Consellos
de Departamento. Se o reitor non
consegue a maioría máis un dos
votos válidos emitidos, sen que se
teñan en conta os sufraxios en
branco, haberá unha segunda volta
o sete de xuño e nese caso gañará
o que obteña a maioría relativa.
Toda a comunidade universitaria
–profesorado, alumnado e persoal
de administración e servizos– está
chamada a participar.
Na Universidade de Vigo tamén toda a comunidade está chamada a participar, as votacións
terán lugar o martes 23 de maio e
servirán para elixir reitor, integrantes do Claustro Universitario e representantes dos estudantes nos Consellos de Departamentos. No caso da elección de
reitor, se ningún dos candidatos
alcanza a metade dos votos máis
un –descontados os sufraxios en
branco, que tampouco computan
neste caso– haberá unha segunda
volta o mércores 31 de maio e na
mesma só se necesitará unha
maioría relativa.
Hai unha diferenza significativa nas eleccións a reitor que se
celebran en Santiago fronte ás de
Vigo. Mentres o reitor compostelán Senén Barro preséntase á reelección porque vén de rematar o
seu primeiro mandado, en Vigo
Domingos Docampo abandona o
seu posto despois de dous mandados –máximo aos que se pode
optar. Por esta razón, a elección
viguesa preséntase máis aberta
que na capital de Galiza.

Senén Barro é reitor da Universidade de Santiago e preséntase á elección. A carón del, á dereita, Xosé María Barja, que foi elixido
en 2003 reitor da Universidade da Coruña, onde non se celebrarán eleccións.
OTTO/AGN

En Compostela, a Senén Barro enfróntase o catedrático de
Enxeñería Química Xoán Casares. En Vigo, os candidatos son o
vicerreitor de Planificación, Alberte Gago, e o catedrático de Física Aplicada e ex secretario xeral da Universidade, Xosé Luís
Legido.
En Santiago, a Plataforma
Universitaria Progresista de Senén Barro procurou un entendemento coa nacionalista Universidade Aberta para presentar unha
candidatura conxunta fronte a Xoán Casares. O acordo significou
unha lista paritaria entre as dúas
organizacións. Fontes de Universidade Aberta sinalaron que “non
é momento de confrontación, senón de traballo conxunto”. Fronte
a esta coalición, preséntase a Candidatura Independente, encabezada por Xoán Casares, que foi director xeral sendo conselleiro
Carlos del Álamo, o que o sitúa no
ámbito do PP. Algunhas fontes sinalan que Casares fai campaña
entre os descontentos coa xestión
de Senén Barro.
En Vigo, tras a conclusión do
segundo mandado de Domingos

Docampo, o sucesor natural á
fronte do seu grupo, Alternativa
Universitaria, era Salustiano Mato, pero a marcha deste último á
Dirección Xeral de Investigación
da Xunta modificou os plans da
candidatura e Alternativa Universitaria elixiu ao vicerreitor de
Planificación, Alberte Gago, para
ser o cabeza de cartel.
Fronte a Gago e como candidato a reitor de Nova Universidade, estará Xosé Luís Legido.
En Nova Universidade tamén
houbo cambios inesperados. A
repentina morte do seu líder, Xosé Toxo, de forma paradoxal implicou que aumentasen moito as
posibilidades deste grupo.
Alumnado
Respecto ao alumnado, na Universidade de Vigo o único grupo
organizado a nivel global son os
Comités Abertos de Escola e Facultade. Contan con representación nos oito centros de Vigo, en
dous de Ourense e, por primeira
vez, no campus de Pontevedra,
en concreto en Ciencias da Comunicación. En todas esas esco-

las e facultades, presentarán candidatos. Fronte a eles non hai
ningunha organización análoga,
aínda que abondan as fórmulas
independentes, moitas veces debedoras de prácticas caciquís
que o reitor Docampo non conseguiu erradicar –a pesar de que
non o apoian precisamente a el.
Aínda que os CAEF admiten
certa sintonía con Alternativa
Universitaria de Alberte Gago,
non pedirán o voto para el. O seu
programa céntrase na reivindicación dunha universidade galega,
pública e de calidade.
Na Universidade de Santiago,
os estudantes están máis organizados, pero moi atomizados. Hai,
certamente, organizacións vinculadas a correntes de pensamento
como os nacionalistas dos CAF
ou os progresistas de IESGA, Iniciativa Estudantil Galega. Non
hai organizacións confesadamente conservadoras, pero si algunhas nacidas so o auspicio dos decanos e acusadas de amarelas polos estudantes. No caso dos CAF
non piden o voto para ningún dos
candidatos a reitor, no de IESGA,
pronúnciase a prol de Barro.♦

Ten vocación galega, democrática, plural e apartidista

Nace a asociación ecoloxista e pacifista Verdegaia
H.V.
O pasado domingo dous de abril
nacía en Compostela Verdegaia,
unha organización que estará coordinada por Xan Duro, anterior
secretario xeral de ADEGA. A nova entidade traballará na substentabilidade ecolóxica, a paz e a
xustiza social.
Tras a marcha de Duro e un
amplo colectivo de ADEGA, a
idea dunha organización plural,
democrática e non partidista rematou por concretarse nunha
asemblea na que se inscribiron
90 persoas. Ademais de Xan Du-

ro como coordinador xeral, a
Permanente da Comisión Coordinadora, estará composta por
Xosé Veiras como vicecoordinador xeral, Xosé María García Villaverde como secretario xeral,
Xosé Portela como vicesecretario xeral e Sonia Couso como tesoureira. Tamén serán da Comisión Coordinadora Xeral Óscar
Freire, María López, Carlota de
Vega e Xan Martínez.
O obxectivo de Verdegaia é
“contribuír desde Galiza á defensa do ambiente e o avanzo na
transformación social e mundial

en termos de sustentabilidade
ecolóxica, xustiza social e paz”.
Ademais da substantabilidade, a paz e a xustiza social, o ideario de Verdegaia descansa sobre
a democracia participativa, a autoorganización da cidadanía galega, a independencia e o apartidismo, a defensa dos dereitos
dos animais, a defensa da diversidade cultural e lingüística e a
superación do patriarcado.
No tocante aos principios de
organización e traballo desta nova entidade, estes baséanse na
acción en rede, a independencia

fronte a opcións políticas, o rigor
e a esixencia crítica, o funcionamento democrático da dirección,
a promoción participativa dos
seus socios, a paridade, a planificación da actividade, a fidelidade na información, a transparencia no financiamento e o control
no emprego dos fondos económicos no seu poder.
A nivel organizativo, Verdegaia é unha entidade que aspira a
operar en todo o país e que de
momento contará con activistas
organizados en Ferrol, Ourense,
Compostela e Vigo.♦

oncluír que a
corrupción de Marbella
se produce pola maldade duns individuos con peito
suficiente para organizarse
nunha mafia é un grande erro
de percepción. Esa falsa
mensaxe estase transmitindo
en moitos foros.
O problema é que onde
os poderes públicos
funcionan mal ábrense ocos
por onde se coa o gangsterismo. Os ladróns son ladróns,
mais resulta demasiado
elemental centrar neles as
paixóns xusticeiras. As
responsabilidades están noutro sitio, para alén dunha
simple corporación local.
Durante quince anos, o
goberno autonómico andaluz
e varios gobernos centrais de
distinta cor miraron para outro sitio mentres se construían trinta mil vivendas ilegais
só nesa cidade. Por iso é
razoábel pensar que esa mesma política se practique en
máis áreas do Mediterráneo.
Estamos ante unhas
institucións débiles que non
quixeron ou non puideron
enfrontarse á corrupción.
Despois de ver iso,
pensar na Galiza produce
vertixe. O remate das autovías e a mellora das infraestruturas está atraendo construtoras poderosísimas para
comarcas galegas pouco
explotadas, aínda que bastante desfeitas. E un pregúntase
pola capacidade dos
concellos para aguantar a
presión, supondo que tivesen
ganas de aguantar.
Se até agora se violaban
as normas urbanísticas, se
calquera veciño erguía un piso porque lle petaba, ou case,
se os contratistas retranqueaban faiados ilegais até duplicar as alturas, ¿que van facer
os edís cando traten coas empresas do sur, en troca do
construtor do lugar?
Só en San Cosme de Barreiros (sen plano urbanístico
nin rabos de gaita)
comezaron xa a construír catro urbanizacións. É o inicio
de varios miles de vivendas
ciscadas sen orde.
Leva razón Alfonso
Guerra, cómpre restarlles
competencias urbanísticas aos
concellos. O territorio é un
ben común que sobarda a
localidade. Aquí deberían
transferirse ao goberno galego.
Mais, chegarían a tempo? Serían capaces de regular o urbanismo tendo diante a grupos
económicos dispostos a pisar
tan forte? Todo iso deberían
facelo antes de que a Mariña,
a Costa da Morte e outras
comarcas desaparezan enteiras
debaixo do formigón.
Coa maioría dos autóctonos encantados, incluídos os
alcaldes, falemos claro. En
Barreiros chegan a venderse
mil metros de leira en sesenta millóns de pesetas. Así
calquera votaría por un Jesús
Gil. Ou é que o pobo de
Marbella é anxelical?♦
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É unha especie de intermedio telao, o que distinguiu a Piñeiro foi
porque eu fixen un traballo sobre o situarse no que xa non era o rea memoria da nación e estou ter- publicanismo e o abandono do
minando a segunda parte que se- concepto de Galiza como nación.
Un home aberto ao mundo
rá unha análise crítica da ideoloxía española e da historia política coma vostede que pensa acerca
de Galiza nas idades moderna e de como ve o mundo os galegos?
Como ve o mundo os galegos
contemporánea. Este libro de
agora é un repouso que me deixa depende moito de como nos vemos
traballar no outro con máis tran- os galegos a nós mesmos. E como
quilidade. Hai nel cousas moi ac- nos vemos os galegos a nós mestuais como son artigos sobre o mos depende moito da visión que
Estatuto de nación, a maior parte ten o Estado español sobre Galiza.
deles publicados n’A Nosa Terra. Por desgraza, en Galiza moita xenPor que se chama A terra te tén interiorizada a visión do Estado sobre nós, unha visión negaticantada?
Estando en Sagres coa miña va en gran medida. O exemplo
muller, alí no museo que hai na máis claro é a lingua. Somos un
punta, había unha exposición na país excéntrico, rural, que fala unque figuraba un texto de Bruce ha lingua minoritaria e campesiña.
Chatwin que dicía o seguinte: Por non abondar en visións aínda
“Uma terra que não é cantada é máis arcaicas. Unha idea absolutauma terra morta, se os cantos fo- mente diferente da realidade. A reram esquecidos a própia terra alidade é que o galego é unha linacaba por morrer”. Pareceume gua universal. Tan universal coma
precioso e, deste texto, naceu o o castelán. Unha proba diso é que
eu falei en galego no Parlamento
título do meu libro.
Como se ve o mundo dende Europeo sen pedir permiso nin facer unha instancia como agora se
Galiza?
Eu, no libro, fago unha refle- pretende. Eu simplemente cheguei
xión comprometida, dende a prác- alí e falei galego e fun traducido ao
tica política e cultural, non dou un- grego, ao finés, ao sueco ou ao daha visión dende un observatorio nés, ao inglés e ao castelán, sen
isolado. O que fago é un desmenti- ningún problema. Pero esta realido rotundo sobre a idea de que dade, contraria a idea que se ten
quen se sente dunha nación é que dende fóra, non é aceptada por unnon se sente do mundo e non é in- ha boa parte dos galegos e mesmo
ternacionalista. Esa visión é pura das institucións. Precisamente, o
goberno actual
ideoloxía dos Estaaínda non acaba
dos centralizadode actuar nesta onres e uniformizaoubo
da e aínda non redores. Quen reicoñece o galego
vindica ser dunha un momento
como parte dunha
nación sen Estado
en que no mundo
lingua universal.
vese negado por
O día que se recoesa ideoloxía abso- había tres imperios
ñeza que o galego
lutamente enganoé tan universal cosa a participar nos e un era o de
mo o castelán, a
problemas da hupropia visión de
manidade. O libro Alfonso VII,
é un desmentido o rei que foi coroado España cambiará
totalmente. Dito
diso, é dicir, senisto, hai máis coutíndose galego e na catedral
sas. Nós non aprequerendo resolver
ciamos o valor da
os problemas de de Santiago”
nosa terra como
Galiza, valorando
xeografía. Galiza
a túa terra e a túa
é un lugar absolunación, é como se
ven os problemas do mundo entei- tamente privilexiado no mundo
ro. Un pode sentirse galego de na- pola súa beleza e mesmo pola súa
ción tendo ideoloxías moi diferen- auga. No mundo no que estamos,
tes. Pode haber un sentimento na- famento de auga, nós somos auténcional mesmo en ideoloxías con- ticos privilexiados. Case somos a
traditorias. Historicamente é así. principal fachada de Europa cara
Hai Estados europeos que lograron ao Atlántico e nós mesmos intea súa independencia pola interven- riorizámonos como se fósemos
ción de clases dirixentes que non máis excéntricos ca Irlanda ou Fintiñan nada de populares. O que pa- landia. O problema é que aceptasa é que, despois, produciuse unha mos a excentricidade porque é visemerxencia das clases populares. ta dende Madrid.
Eu sempre digo que reino tan
Iso non pode parecerse ao
que dícia Ramón Piñeiro cando raro é este que se chama reino e
preconizaba a galeguización de nunca foi reino. Claudio Sánchez
Albornoz dicía que cousa tan estodas as forzas políticas?
Non é exactamente iso. O que traña que o galego, idioma dun
eu quero dicir é que a aspiración país que nunca foi imperio, fose
nacional existe en si mesma. Aín- falado en todos os sitios como se
da que hai experencias anteriores fose a lingua dun imperio. Eu o
como é o caso da independencia que digo é que foi un imperio.
de Holanda, mesmo deriva da so- Houbo un momento en que no
beranía popular da Revolución mundo había tres imperios e un
Francesa e, nese sentido, é demo- era o de Alfonso VII, o rei que
crática en si mesma. Outra cousa é foi coroado na catedral de Sanque, segundo as circunstancias tiago de Compostela.
Que pensou vostede cando
historicas de cada momento ou de
cada nación, a hexemonía do pro- lle escoitou ao actual presidenceso de independencia nacional te da Xunta dicir que foi o pripoidan tela intereses, clases e sen- meiro en falar galego nas institimentos difrenciados. En todo o tucións europeas?
Non quero atribuílo á ignocaso, para que unha nación sexa
plenamente nación, non é malo rancia e, ademais, non foi no
que todos os grupos políticos se Parlamento Europeo sequera, foi
sintan nación. Pero, en fin, o que no Comité de Rexións, algo toeu digo non ten nada a ver co que talmente prescindíbel e que non
dicía Piñeiro. A diferenza de Cas- pinta nada.♦

‘H

P. CONDE

Camilo Nogueira
‘Pode haber igual sentimento nacional
en ideoloxías contrarias’
PERFECTO CONDE

Camilo Nogueira, enxeñeiro e economista de profesión, foino case todo na política. Acaba de publicar A terra cantada (Xerais),
unha reflexión sobre a construción do proxecto nacional galego a
través de 80 textos políticos que foron escritos entre 1981 e 2005.
O seu libro, aínda tratándose de
recolleita de textos desperdigados, ten unha grande unidade.
Trata asuntos específicos de
Galiza, dá unha visión dende aquí
dos problemas do Estado e fai unha reflexión sobre Europa, e tamén ve o mundo dende Galiza
moi lonxe do que eu chamo
cosmopolitismo provinciano, que
é ser do mundo perdendo a propia
personalidade en lugar de ser do
mundo dándolle ao mundo a túa
propia personalidade. O limiar é
novo e algúns dos traballos que
están no libro son doutro tempo e,
aínda que algúns son inéditos, a
maioría están publicados e son ensaios, intervencións, artigos publi-

cados na prensa galega –A NosaTerra, entre outros–, etcétera. Incorporei algúns, cinco ou seis, de
principios dos 80 como mostra de
unidade, tratando problemas naquel tempo practicamente como
os trataría hoxe. Hai un par de artigos de cando Endesa estaba empezando a explotar As Pontes e
obtendo os beneficios que lle permitiron despois ser unha multinacional. Ou a exposición de motivos da primeira lei de normalización língüística que foi presentada
por min en nome de Esquerda Galega. Ou a visión de traer os restos
de Castelao, que foi tan discutida
mesmo por certas partes do nacionalismo que compartía a visión

de que Castelao tiña que estar na
Chacarita. Había que traelo aquí
para que tivésemos o seu recordo
e o exemplo da súa acción nos
movera para facer un mundo e unha nación mellores. Está claro que
o meu libro non ten nada de exhaustividade e queda todo un traballo por facer sobre como fixo o
nacionalismo para, aproveitando a
autonomía, crear unha idea de Galiza como nación continuando a
Castelao e a Bóveda, etc., algo
que non está aínda de abondo estudado e que algún día haberá que
facelo.
A simple vista, o libro pode
parecer un repaso do pretérito
recente de Galiza.
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Reclaman á Xunta medidas inmediatas para impulsar o galego

Nace o Observatorio de Dereitos Lingüísticos
A.N.T.
Membros da xudicatura, da avogacía, sociolingüistas, docentes universitarios e profesionais do Dereito, “sensibilizados pola dramática
situación que está atravesando a lingua galega e os atropelos e conculcación dos dereitos lingüísticos que sofren a cotío os seus falantes”, veñen de apresentar o Observatorio de Dereitos Lingüísticos.
O pasado 1 de abril presentouse este novo organismo, nun acto en
que estiveron presentes a coordenadora desta nova sección da Mesa, Elsa Quintas Alborés, ademais
doutros membros deste novo organismo, como as xuízas Ana LópezSuevos e Dalila Dopazo, a profesora e o profesor de Dereito Alba Nogueira (USC) e Xosé Manuel Carril (UDC), a avogada Isabel Castillo e os avogados Xosé María Rodríguez, Guillermo Garrido, Óscar
Refoxo e Nemésio Barxa, ademais
de Ramón Mariño Paz, profesor de
Filoloxía Galega, e do Presidente

da Mesa, Carlos Callón. Do observatorio tamén forman parte, entre
outras persoas, os xuíces Luís Villares e Xermán Varela, os profesores universitarios Pilar García Negro, Xosé Henrique Costas, Xosé
Ramón Freixeiro Mato, Xulio Ferreiro, Xavier Ferreira ou o técnico
do Servizo de Asesoramento Lingüístico do Consello da Avogacía
Galega, Antón Méixome
No acto de presentación, deuse
lectura ao “Manifesto fundacional”
e a unha “Chamada de atención”,
con medidas urxentes para este ano
2006. No manifesto proponse, en-

tren outros obxectivos, “emitir e
difundir anualmente un informe
analizando e avaliando a evolución
da situación lingüística na Galiza,
nomeadamente as discriminacións
e desagravos sufridos, as vulneracións dos dereitos lingüísticos, e as
situacións de desamparo; comprobar e exixir que as institucións públicas observen o cumprimento da
legalidade en materia lingüística,
así como propor medidas de actuación; analizar a política de subvencións en materia lingüística e avaliar os seus resultados ou pór de
manifesto as discriminacións lingüísticas que se cometan contra
usuarias e usuarios do galego.
O Observatorio chama a
atención sobre a perda de falantes, “especialmente nas xeracións máis novas”, unha situación que consideran posíbel co-

rrixila, “se existe unha política
decidida e a colaboración necesaria de todas e todos”.
Consideran que hai varios pasos urxentes, basados no Plan Xeral de Normalización da Lingua
Galega (PXNLG), que deberían
aplicarse neste mesmo ano 2006:
● Modificar o decreto de galeguización do ensino non universitario, de xeito que recolla a
realidade actual do sistema educativo e, ademais, os obxectivos
do PXNLG; a saber:
● Estabelecer unha oferta
educativa en galego na educación infantil.
● Que o uso do galego en infantil non pode ser inferior ao
33% nos espazos en que a lingua
predominante sexa o castelán.
● Que na primaria, ESO, bacharelatos e ciclos formativos, se

garanta que a docencia en galego
nunca sexa inferior ao 50%.
Respecto ás axudas polo uso
do galego consideran que se debería estabelecer que todas as
axudas públicas, de calquera tipo
procuraran producir un aumento
efectivo da presenza do galego
na entidade receptora e que se tería que avaliar o cumprimento.
No ámbito da xustiza urxen
que se traduzan ao galego os programas informáticos de xestión e
os formularios de uso cotián e
garantir a súa presenza en todos
os órganos xudiciais de Galiza e
respecto aos medios de comunicación reclaman un mecanismo
de seguimento para que as licenzas de emisoras de radio e TV
cumpran co compromiso explicitado no PXNL dun aumento progresivo do uso do galego.♦

Henrique Monteagudo
XAN CARBALLA
Xunto a Anxo Lorenzo, Henrique Monteagudo foi director dun
estudo recentemente presentado polo Consello da Cultura Galega que analiza unha década de evolución sociolinguística de
Galiza. Monteagudo móstrase crítico coa falta de pulso do goberno galego á hora de promover unha nova política linguística.
O estudo A sociedade galega e
o idioma (1992-2003), que radiografía fai da situación do
idioma?
Son os datos máis recentes
que temos, e é normal que collamos períodos como mínimo dunha década para poder demostrar
algo. Máis alá do estudo comparativo faise o balance dunha xeración, de todo o período autonómico. Por unha parte hai un
avance moi grande na lecto-escritura e pasamos dunha poboación cuasi analfabeta en galego a
uns niveis aceptábeis de lectura e
escritura en galego, sobre todo
na xente máis nova. Esa sería a
parte boa, pero en canto aos usos
hai unha caida constante no uso
do galego como lingua habitual,
caida que se desacelerou no grupo de 35 anos para abaixo, o que
nos dá a pista de que a presión
social contra o galego afrouxou,
a conciencia lingüística aumentou o que implica máis transmisión da lingua e menos perda de
galego-falantes. Pero no plano
político a lectura de brocha gorda é que temos que pasar de políticas de promoción do coñecemento da lingua a outras de promoción do uso.
Se cada vez hai máis coñecemento pero menos uso a resultante final é ben triste.
Os datos continúan dicindo
que o galego segue a ser a lingua
maioritaria do país. Isto é unha
vantaxe que non ten ningunha
minoria lingüística en Europa
occidental, incluídos vascos e
cataláns. É unha boa base, pero
cando empezamos a vela en detalle observamos que é porque a
xente maior, do medio rural e re-

lacionada co mundo agrario e
con baixa competencia en lectoescritura é galego falante, pero
iso non é o futuro, é o pasado.
Por tanto, temos unha situación
reversíbel pero perigosa.
A política lingüística do réxime anterior estaba basada
no lema do “bilingüísmo harmónico”, pero ao final dese
periodo aprobouse por unanimidade un Plano de Normalización que parece estar no
limbo.
Os datos deste traballo demostran o fracaso rotundo desa
idea, porque o que aconteceu nesa década do bilingüísmo harmónico (1992-2003) foi que as
tendencias en canto ao uso camiñaron á monolingüización. Os
galego-falantes son máis monolingues en galego e os castelánfalantes máis monolingues en
castelán, todo o contrario do que
se dicía pretender. Se iso era unha política, que penso que era un
eslogan, e a tomamos en serio
diríamos que foi un fracaso rotundo. Penso que a tendencia a
un uso máis monolíngue do galego é por unha maior conciencia do falante que cede menos ás
presións contra o galego en determinados contextos. Coa particularidade de que é un falante
que ten un dominio maior da
lecto-escritura e iso é importante. Pero nos monolinhues en castelán, sobre todo no medio urbano, detéctase menos oportunidade para o uso do galego fóra do
sistema educativo e tamén menos estímulo para usalo.
Falando da política do novo
goberno, que partía cun Plano
de Normalización consensua-

do, como valora vostede a súa
política lingüística?
O tempo non foi moito, pero
a verdade é que o balance destes
seis meses obríganos a falar de
continuísmo, falta un novo impulso, novas propostas e iniciativas. Non vexo o que todos esperabamos ver. Aínda considerando que as inercias institucionais son lentas, non se ve unha
declaración de intencións e uns
pasos emblemáticos que nos falaran de que comezaba un novo
rumbo.
Conectando co seu estudo,
o que se precisan son políticas
que fomenten o uso do galego?
Basicamente, porque as políticas de aumentar a competencia lingüística non teñen porque
abandonarse. Salta á vista que
se precisan políticas activas que
promovan o uso do galego, pero
non as vexo. O Plano de Normalización era unha base razonábel para funcionar, marcando
prazos, orzamentos e equipas de
traballo, que era o que todos esperabamos despois da aprobación unánime no parlamento.
Seguimos expectante pero sendo prudente detéctase desánimo
e como dicía un exceso de continuidade, tamén en persoas e
equipos.
Hai medo a que unha política lingüística máis dinámica
e atrevida xere rexeitamentos?
Hai un medo intuitivo a que
arredor deste asunto se desaten
unhas dinámicas conflitivas, e á
súa vez é un medo solidario coa
ignorancia do que significa facer
política lingüística. Moitas veces os gobernantes non se decatan da relevancia especificamente política que ten a lingua e
considérana un tema secundario
sen decatarse do desgaste que
pode producir para o goberno
diante da opinión pública a falta
de acción nesta matería. Estanse
equivocando.♦

AGN

‘O goberno equivócase ao non facer unha verdadeira política da lingua’
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Centralismo
CARLOS AYMERICH
Así que coa escusa do escándalo de Marbella, Mariano
Raxoi demanda que o Estado recupere competencias en
materia de urbanismo co fin de “atallar o cancro da corrupción vinculado ao sector inmobiliario”e de facer “unha lei do solo máis liberal que a actual”. Por razóns de eficacia, o dirixente do PP demanda tamén que sexa o Estado quen xestione (suponse que á parte de provocalas)
grandes catástrofes como a do Prestige. E, porque “hai
cousas que convén mantelas lonxe da xente”, o pontevedrés aposta porque o goberno central manteña “nas súas
máns” funcións como a Inspección de Facenda. Son propostas inconstituconais ou, por mellor dicir, propostas que
non teñen cabida na Constitución española vixente. Mais
neste caso o PP non ten problema ningún en promover unha reforma da Constitución. España é o primeiro.
Proposta tan sincera como a de Raxoi merece algunhas
consideracións. En primeiro lugar, porque parte de vellos
tópicos que a realidade, lonxe de confirmar, desmente todos os días como, por exemplo, o monopolio estatal da eficacia: todo é máis eficaz, todo somos máis iguais, todo é
máis obxectivo se se regula e xestiona desde o centro. E isto, simplemente, non é certo. Desde Galiza abondaría con
lembrar a xestión estatal das recorrentes catástrofes mariñas que asolaron as nosas costas, xa que neste caso, aínda
que non as exerza, as competencias de seguranza e salva-

Mariano Raxoi.

‘O problema é un PP ancorado no pasado e un Raxoi que non se dá
libertado da sombra de Aznar”
mento marítimo son do Estado. Ou a xestión estatal de infraestruturas como as ferroviarias polas que en Galiza aínda estamos á espera. Ou do tránsito e a seguranza vial, materia xestionada polo Estado e na que Galiza ostenta tristes
plusmarcas. Ou a política laboral e de pensións. Ou a de
medio ambiente porque, se falamos do litoral, é o Estado o
titular das costas e algo terá a ver coa súa degradación.
Como tampouco o problema é de que a lexislación do solo non sexa suficientemente “liberal”. Salvo que por liberal
entenda Raxoi procedementos de xestión urbanística como o
do “axente urbanizador” –un promotor privado pode obter
por vía expropiatoria os terreos pivados situados nun polígono determinado, aínda que posúa menos do 50% do total–, introducido en Valencia por Eduardo Zaplana e recollido agora
na maioría das lexislacións autonómicas. O problema radica,

máis ben, na falta de exercicio por parte das comunidades autónomas das potestades de control que lles son propias tal e
como sucedeu en Galiza até hai escasos meses. E o problema
é especialmente grave, cómpre lembralo, nos concellos e autonomías gobernadas polo PP. Non debe ser casualidade.
Non, o problema e outro. O problema é un PP ancorado
no pasado e un Raxoi que non se dá libertado da sombra de
Aznar. Hai quen di que, por España adiante, iso é o que lle
piden unhas bases radicalizadas, as mesmas que aclaman a
Ángel Acebes como líder. Mais tamén é claro que con este
discurso o “galeguismo reformista” de Alberto Núñez Feixóo carece, a esta altura, de calquera crediblidade. E que,
máis cedo que tarde, as tensións agromarán nun PP de Galiza no que, fóra de certos fundamentalistas, o centralismo
semella non ter moitos seguidores. Ao tempo.♦

A Coruña
A actualidade coruñesa continúa
a centrarse na elección do novo
alcalde e a esculcar con interese
todas as súas accións e tamén as
suas omisións. Porque de todo
hai, polo de agora, no arrellamento do cargo e na recepción dos
seus actos por parte da oposición.
O discurso de investidura
debe ser analizado detenidamente e con rigor para sacar as
consecuencias que tiren de algunha virtude de cara a estabelecer toma de posición, aínda
que quizais prematura, ou un
xuízo de valor polo que teñan de
significativos estes primeiros
pasos do rexedor coruñés. Dedúcese, mesmo de xeito esluído,
algún betamento de tipo social e
unha meirande acaroación aos
problemas cotiáns, aspectos estes que estaban practicamente
ausentes nas alocucións da etapa anterior, pero, por outra banda, non se observan signos claros de ruptura coa tona filosófica da política precedente co que
é dificil que poida pensarse en
que a vontade dunha verdadeira
política de atención os dereitos
colectivos sexa factíbel de pór
en práctica. Pero nestes casos
sempre é necesario agardar á dinámica propia do día a día municipal, un período de proba que
habitualmente se lles concede
aos novos cargos.
Pero xorden moitos interrogantes que podemos resumir neste: a política de Xavier Losada, a
pesar da súa proclamada vontade
de independencia da herdanza recibida, chegará até o punto de
chocar, se fose preciso, cos alicerces ideolóxicos do coruñesismo militante de corte vazquista
que se está a refuxiar en diversos
sectores da vida local.
Hai quen quere ver indicios
esperanzados e quen espera pasos adiante. Por exemplo, o 17
de marzo celebrouse un magno
acto de homenaxe ás vitimas do

Todos agardan
polo novo tempo político
MANUEL LUGRÍS

Haberá que agardar ás municipais do 2007 para saber
que rumbo levará a cidade no post-vazquismo. Xavier
Losada segue moi apegado aos modos do seu antecesor.
franquismo, organizado pola Comisión para a Memoria Histórica

Guisa e Napo

no paraninfo da Universidade
coruñesa con asistencia de mais
UXÍA E BRAIS

de cincocentas persoas entre as
que se encontraban o reitor e a

conselleira de Cultura. Un acto
impresionante no que participaron represaliados, artistas e poetas e que durante máis de dúas
horas constituíu un clamor contra a persistencia da simboloxía
fascista na cidade como provocación manifesta perante a dor e
a dignidade dos que sufriron o
terror da ditadura. E un fío de
ilusión se abre neste campo, como en moitos outros, como a reparación política dos déficits
agrandados na etapa anterior e
que agora ten o novo alcalde a
ocasión de restituír á normalidade democrática, o que resulta absolutamente normal no nivel persoal e cotián.♦

Subliñado

Dálles o riso
LOIS DIÉGUEZ
Nun deses telexornais que de cando en vez nos cadra ollar, facíanlle preguntas a mociños e mociñas sobre o idioma: que se lles
gostaba ler máis en español ou en galego. A pregunta, de por si,
xa tiña rabo. Aos nenos o que máis lles gostan son os doces, ou o
polo de granxa, poñamos por caso, ou a coca-cola. E vai unha nena-moza duns 13-14 anos e contesta que ela case sempre le en español, pois en galego non pode facelo porque lle dá o riso. Vaites
coa pequena. Dálle o riso. Inmediatamente imaxinamos os pais
que tería, e o tipo de profesorado que a educaba. Despois desta
impresionante noticia, o telexornal facíalle outra pregunta sobre o
topónimo “A Coruña” ao novo alcalde desa cidade, e el contestaba que cada un o utiliza como lle peta, que o problema non vén
polo topónimo en si senón polos intransixentes que queren impoñer o galego. Só lle faltou cantar o la-la-la. Así que con políticos
tan cultos e españois como este, e con pais que miden o valor das
cousas segundo o seu complexo, non nos estraña que apareza un
monstro que xa de neno comece a odiarse a si mesmo e teña introducido na súa conciencia que non falar galego é sinónimo de
modernidade e cultura. E nós, na nosa bóla de cristal luída na experiencia, vemos con angustia o futuro desa mociña ou mociño:
inseguros, silenciosos, serán a carne de canón utilizada contra a riqueza da diferenza; se no seu camiño non topan con alguén que,
libre e culto, lles saque a venda da dependencia que con tanto fervor foron pegando os fanáticos nos seus ollos inocentes.♦
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Pasado e
futuro
XESÚS VEIGA

A

índa que a orixe da
ETA ten unha explicación vinculada ás
características específicas coas que foi vivido o franquismo no seo da sociedade vasca, a súa prolongada
continuidade operou como
un factor decisivo na
configuración do sistema político xurdido no
posfranquismo e na propia
convivencia social do
conxunto do Estado español.
Por iso, o cesamento das
actividades da ETA afecta de
forma moi directa á nosa
existencia colectiva. Non só
porque as accións violentas
desa organización tiñan traspasado, dende había tempo e
de xeito indiscrimado, as
fronteiras do territorio vasco
senón porque, ademais, a súa
presenza contaminaba o
desenvolvemento da loita política e condicionaba
singularmente a capacidade
de actuación do
nacionalismo galego.
A progresiva e profunda
degradación moral da
traxectoria da ETA foi aproveitada para difundir a falacia de que todos os nacionalismos existentes no Estado
español eran fillos, irmáns
ou curmáns desa
organización militar. Durante moitos anos, diversos
dirixentes políticos
utilizaron o xogo sucio de
identificar o BNG coa ETA
en base a unhas
coincidencias nominalistas
(dereito de
autodeterminación,
soberanía nacional) que non
aplicaban, simetricamente,
para proclamar a identidade
entre Francisco Franco e os
actuais defensores da unidade de España.
Obviamente, as claves
para que exista un final definitivo da violencia non se
atopan circunscritas ao
ámbito galego. Requírese,
polo menos, a concorrencia
de dúas condicións básicas:
que a ETA desista totalmente da súa histórica
pretensión de conseguir
determinados obxectivos políticos pola práctica da
violencia e que os dous partidos estatais maioritarios
non sucumban á tentación
de buscar proveito electoral
inmediato da nova
conxuntura creada co alto ao
fogo. Se ambas as
circunstancias se cumpren,
poderemos falar do presente
e do futuro sen a tráxica hipoteca das últimas décadas.
Aínda que debamos, en todo
o caso, botar unha mirada
crítica a ese pasado que, loxicamente, seguirá
habitando durante moito
tempo na nosa memoria.♦

PACO VILABARROS

‘Somos forasteiros, pero tamén nos preocupa Galiza’

Inmigrantes de quince nacionalidades
fan un curso de galego en Ames
H. VIXANDE
Os inmigrantes que viven en
Galiza coñecen a Gayoso pero
ignoran quen foi Castelao, saben da realidade política pero
non teñen un coñecemento profundo, unha situación substancialmente semellante ao resto
dos galegos. É o que se desprende despois unha charla con
grupo deles que participa nun
curso de integración cultural.
Tres días á semana, dous grupos
de inmigrantes e de retornados
asistiron a senllos obradoiros de
integración cultural e lingüística
en Bertamiráns e no Milladoiro,
concello de Ames. En total, corenta e oito persoas de quince
nacionalidades estiveron presentes nun curso que en anos vindeiros terá continuidade.
“Este obradoiro é un laboratorio pola variedade cultural e lingüística que hai en Ames, hai uns
1.500 inmigrantes dunhas corenta
e tantas nacionalidades”, explica
Xosé Manuel Fernández (BNG),
concelleiro de Cultura en Ames.
“Máis da metade dos que estamos
censados, chegamos a Ames na
última década –sinala o concelleiro–, e no caso dos inmigrantes e
retornados, que mellor que a lingua e a cultura para facilitar a súa
integración cultural, social e mesmo de emprego? Ademais, este
curso é un primeiro chanzo para
logo poder facer o de iniciación á
lingua, xa que o ano pasado fixemos un de iniciación cos inmigrantes e vemos que lles resultaba
un pouco complicado”.
Os asistentes ao obradoiro que
se celebrou entre o 1 de marzo e o
3 de abril entenden todos galego,
aínda que algúns pídenlle ao compañeiro que matice unha palabra
que se lle escapou. O de falar, é outra cousa. Uns sóltanse máis que
outros. Mariné Vicente, do Uru-

guai, para falar ao xornalista no
obradoiro, opta polo castelán,
mentres recibe o apupo dos seus
compañeiros, o seu home incluído.
“Levamos tres anos en Galiza,
dous deles en Ames, e vemos aquí
para entendernos mellor”, di Mariné. Ela, e Martín Morales, o seu
home, levan a clase ao seu fillo
Bernardo, que aínda non fala. “O
próximo ano, o obradoiro incluirá
servizo de gardería, como acontece
noutros actos que teñen lugar no
concello”, sinala Rosa Moreiras,
técnica de Normalización Lingüística do concello de Ames e unha
das organizadoras do obradoiro.
A sesión do obradoiro á que
asistimos está conducida por Antón Lado, pero é Concha Diéguez a profesora habitual. “Os
alumnos veñen por decisión propia e en consecuencia teñen moito interese –sinala Concha–, ademais, non mostran ningún tipo
de prexuízo respecto á lingua, ao
contrario do que acontece con
moitos galegos”.
En calquera caso, á sesión que
asistimos ten por título “Lemos a
prensa e escoitamos música”. Cada alumno ten ante si un exemplar
de Galicia Hoxe, de A Nosa Terra
e da revista Tempos Novos e traballan sobre ese material. Son medios que xa coñecían e que xa
mencionaron no obradoiro cando
navegaron en internet e visitaron
os medios electrónicos en galego.
O obradoiro inclúe estudar a cultura do país, a súa xeografía, aproximarse á lingua, pero tamén redactar un curriculum ou enviar un
correo electrónico en galego.
Expectativas
Para Francisco Montes, de Venezuela, o obradoiro serviu para
lanzarse a comunicarse en galego. “Onte mesmo falei por primeira vez en galego cunha per-

soa á que lle pedira que sempre
me falase galego e, o outro día,
atopei un compañeiro do obradoiro que hoxe non está aquí, e
falamos en galego”, di. Pero o
obradoiro non só tivo esta utilidade. Tamén facilitou que entendese algúns porqués do país. “Por
exemplo –di–, de por que algúns
galegos teñen ese sentimento de
inferioridade da nacionalidade
galega, que se comprende estudando a historia do país”.
O curso, en todo caso, cubriu
as súas expectativas. Así o asegura Ramón Castro, un retornado que viviu 40 anos en Londres.
“Case non fun á escola porque
me puxen a traballar aos oito
anos, así que veño agora”, indica. Ramón asiste ao obradoiro en
compañía da súa muller, Brigitte,
unha irlandesa que sabía do galego polo seu home e “porque pasaba os veráns aquí”, pero que
admite que “teño que melloralo”.
Como Brigitte, Bárbara Martínez, tamén sabía da existencia
do galego. Contra o que pareza,
non é galega nin retornada, senón que tomou o apelido do seu
home. “Non hai galego sen morriña e volvemos á súa terra, por
iso estou aquí”, di Bárbara, que
naceu en Inglaterra.
Outras persoas, como Aurçe
Balbina, do Brasil, non tiñan coñecemento de que en Galiza tivésemos lingua propia. “Fiquei sorprendida cando cheguei”, afirma.
Ao seu carón, séntase unha compatriota súa, Judit Santos, que admite
que “os meus veciños falan galego
e gusto moito diso, pero non coñecía outras cousas de Galiza”.
Quen si sabía do galego é o
cubano Angel Tames, que antes
de chegar á Galiza, viviu en Asturias. “Alí o asturiano fálase
pouco e no campo, pero a lingua
maioritaria é o castelán, aquí o
galego si que fala”, di.

Cultura e política
A parte da lingua, que saben da
cultura e da política do noso país?
Preguntamos por Castelao e todos
calan, agás o peruano Ernesto Lissón. “Era un escritor”, di Ernesto,
que non pode precisar máis. “A
quen se estuda na universidade no
noso país é a Rosalía Castro, como precursora do galego no exterior, e a Casares, polo seu pensamento político”, asegura o peruano. Ernesto non se refire a Carlos
Casares, senón a Santiago Casares
Quiroga, o presidente do goberno
do Estado cando se produciu o
golpe de 1936.
E a Gayoso, coñecen a Gayoso
os inmigrantes e os retornados?
“Si”, responden todos ao unísono.
“Que non coñece a Gayoso?”, pregunta con retranca Daniel Correia,
un mozo de Guine Bissau que luce
un brinco na orella. “Gayoso é a
imaxe da TVG e todos vemos a
TVG”, asegura o guineano.
E de política?, que saben de
política? Cando preguntamos polo goberno local de Ames, ninguén pode dicir o nome do alcalde, aínda que a brasileira Aurçe
Balbina si lle agradece ao concello o esforzo por organizar o curso. “Sen a carta que nos enviou
convocando o obradoiro, non tería
sabido nada do curso”, sinala.
Cando seguimos preguntando polo concello, só algúns acertan a dicir o nome do concelleiro de Cultura, Xosé Manuel Fernández, pero non acertan co cargo que ten.
Mais se os asistentes a este
obradoiro descoñecen quen rexe a
política local, bastante máis saben
do que acontece nas institución nacionais. “Touriño é o presidente da
Xunta”, sinala Judit Santos e, cando preguntamos pola persoa que o
precedeu no cargo, Daniel Correia,
o guineano retranqueiro, responde:
“o que nunca marchaba”.♦
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O gran na rocha

JOHN ITESHI

Unha mirada africana sobre a axuda a África (e III)
A razón pola cal os asiáticos controlan no Reino Unido tanto o negocio da comida como dos artigos
de perruquería africana, por
exemplo, non é porque os asiáticos, ou calquera outro grupo, teñan unha maior tendencia innata
aos negocios, senón porque as
persoas negras emerxen desde
contextos semi-primitivos onde
aqueles sistemas xudiciais son
groseiramente ineficaces, facendo
difícil que os individuos consoliden sociedades mercantís ou cooperación entre eles por causa do
temor a seren desplumados. A que
tribunal acudiría alguén que foi timado polo seu socio nun lugar como Nixeria? Durante moitos anos
a creatividade e a capacidade emprendedora indíxena foi destruída
porque os individuos tiran conclusións da súa experiencia diaria de
trampas e fraudes e resístense
xuntar os seus recursos para constituír negocios máis fortes.
De feito esa carencia de sistemas xudiciais efectivos semella o
pivote arredor do cal xiran a

maioría dos problemas dos negros africanos. O máis importante que se pode facer para que a
África negra sobreviva é fortalecer as estructuras dos estados, reconciliando a xente cuns sistemas
estatais que lles resultan alleos e
que lles foron impostos polo co-

lonialismo. E isto só se pode acadar de xeito pacífico se se vai
construíndo confianza no sistema. En vez de negociar sobre como rotar nas posicións de poder
entre os diversos grupos étnicos,
sería máis productivo negociar e
reconciliar a relación entre os in-

dividuos e o estado.E non estou a debater cómo construír a sociedafalar dun tratado de filosofía, se- de, cómo asegurar o imperio da
nón dunha necesidade de sentido Lei e cómo acadar a seguridade
común: que a xente sente e nego- xurídica a través da acción da
cie os seus dereitos como indivi- Xustiza.
Por outra parte, aqueles que
duos e como coexistir pacificamente. Porque é de sentido co- culpan da corrupción e mal gomún que só un sistema xudicial berno á clase política en exclueficaz pode unir os diferentes siva, non caeron na conta de cógrupos étnicos e cementar esa mo a enteira sociedade favorece
confianza nas relacións políticas esa situación, de cómo un gobernador en Nixeria que non
e económicas.
De feito a razón de que exis- abrira unha conta en Europa e
tan disputas e guerras de carácter que no fixese a todos os seus
étnico por África adiante é sim- parentes millonarios nos seus
plemente porque as sociedades primeiros seis meses no cargo,
non están gobernadas pola Lei, sería recriminado mesmo polo
senón que existen lexítimas e seu párroco, por ter abandonada
fundadas queixas sobre casos de a súa parentela, que segue a sugroseira perversidade nos altos frir mesmo cando el ten a oporcargos e de fragrante inxustiza tunidade de cambiar as súas vinos sistemas. Un inclínase a crer das.
Todo o que necesitan as soque unha Nixeria onde o goberno
federal e os seus axentes, como é ciedades africanas é ser gobernao caso dunha sempre brutal poli- das por leis, no por homes. Discía, empezasen a obedecer todas traccións como esa campaña “Fai
e cada unha das ordes xudiciais e a pobreza Historia” non farán
a respectar os dereitos e liberda- ben a ninguén. Máis axuda esdes dos individuos, eliminaría de tranxeira a gobernos corruptos é
tanto como dar
inmediato as tenun impulso á insións étnicas e as
xustiza e a perpolíticas étnicas.
razón
versidade oficial.
De igual xeide que existan
Para o alivio da
to, a vida econóé moito
mica melloraría
disputas e guerras pobreza,
máis importante
se os tribunais
funcionasen. Os de carácter étnico que exista un sistema que permita
sistemas de crédito e outros sólidos por África adiante unha distribución
equitativa e xusta
fundamentos da
é simplemente
dos recursos por
economía fracatodo o país. O
saron por esa caporque
que pode que
rencia de sistemas
Bob Geldorf e
xudiciais efectias sociedades
outros aventureivos que eviten o
non están
ros africanos non
fraude. Lograr
observaran é que
eso non implica
gobernadas
as partes máis poque sobre África
bres e atrasadas
deba descender
pola Lei”
dun país calquera
unha clase espeson aquelas que
cial de seres hunon tiveron a sormanos. Só os nete de ter entre os
gros africanos, en
altos cargos a alpor si, poden conseguilo, descolonizando as súas guén desa zona, de xeito que desmentes e tomando conciencia de víe os mellores proxectos ás súas
que ese camiño de progreso só aldeas. Isto vén ao caso porque,
comeza cando nas súas socieda- aínda no suposto de que nesta
des se estabelecen leis que son ocasión os gobernos africanos secomprensíbeis para todos e que se xan forzados a usar os cartos para construír hospitais e escolas,
farán cumprir a todos.
Os intelectuais negros africa- pode que as áreas máis atrasadas,
nos non deben ter problema en co- onde máis os precisan, nunca se
piar a máis importante aportación beneficien deles, xa que o minisde occidente: que unha sociedade tro ou o gobernador prefire emdebe ser gobernada estrictamente prazalas nas súa aldea. As áreas
pola Lei e non polos sentimentos. máis excluídas permanecerán no
Ilustración é a palabra clave: Áfri- abandono ata que ameacen con
ca necesita máis mobilización po- alzarse en armas.
Se cadra a mellor maneira en
la xustiza social e política e menos
beneficencia. Organizacións be- que os europeos poden axudar á
néficas e outras que causan rubor súa colonizada África negra non
e que se auto-denominan ONGs, é por medio dunha entrega de
deben converter os seus modos de fondos que se sabe que acabarán
actuar, deixar de sobrevoar as ofi- en certos petos privados, senón
cinas dos altos cargos na procura axudando a botar os alicerces
de aprobación para uns vagos pro- para que emerxa unha sociedade
xectos que só as benefician a elas ben organizada. Ceibar cartos a
mesmas, e comezar a mobilizar a xente desorganizada nunca pode
xente para que a propia xente de- ser o xeito de proporcionar unha
senvolva o seu contorno e para re- auténtica axuda.♦
sistir todo tipo de abuso dos seus
dereitos. Revolucións pacíficas
Tradución: DANIEL LÓPEZ MUÑOZ
poden desenvolverse por todo o
continente se a xente comeza a
ogrannarocha@hotmail.com

‘A

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

Severino Domínguez, mariñeiro e comunista

De San Simón a Requena,
o periplo dun preso baixo a bota de Franco
XAN CARBALLA
Severino Domínguez Rei naceu
en Portonovo en 1915. Como
outros moitos mozos da súa xeración que estaban en sindicatos e partidos republicanos, sofriu persecución e cárcere. O
seu periplo, que narra con firme
memoria, foi desde a illa de
San Simón a Requena (Valencia). Aínda en 1948 foi sometido a Consello de Guerra e cumpriu outros dous anos de prisión.
“En 1936 eu tiña 21 anos. Traballaba de mariñeiro, era vicepresidente da Unión Agraria e Mariñeira e secretario xeral do Partido Comunista en Sanxenxo. Lembro un
conflito cun armador que non se
plegaba ás condicións que lle pedían. Daquela puxémonos de acordo cos sindicatos de Marín, Bueu e
Vigo, especialmente coa CNT, para que non lle comprasen o peixe e
non lle quedou outra que tiralo ao
mar. Pasoulle varias veces e afinal
cedeu. Daquela era outra maneira
de funcionar. Aínda que ás veces
tamén facíamos algunhas e quizais
nos pasábamos: como as asambleas eran os domingos á tarde, proibimos que abriran as tabernas. Unha delas non quixo pechar e multámola, pero despois abriu outra.
Total, que ao final tivemos que
arranxar con eles, pero estalou o
movimento e todas aquelas sancións nosas quedaron en nada”.
As lembranzas de Severino
Domínguez ensarillan todo o periodo, onde os comportamentos
non foron sempre os esperados
de vinganza, “ese armador, Juan
Norá, portouse moi ben a pesar
do enfrentamento que tivo con
nós. Chegaron á súa casa os asesinos de Cangas, que eran os que
andaban por aquí para darlle o
paseo á xente, quen foron os que
lle fixeron dano?, preguntaron, e
el retrucoulles, a min ninguén me
fixo nada. Fóra da miña casa, e
botounos por máis que insistiron.
Evitou que nos masacraran”.
O periodo anterior ao 18 de
xullo lémbrao de moita mobiliza-

ción, “estivéramos preparando as
eleccións da Frente Popular e despois do triunfo celebrouse un 1º
de maio en Sanxenxo con miles
de persoas, con festa e banda de
música. Tiñamos moita forza, no
Partido Comunista eramos 53 militantes no concello, con células
en Vilalonga, Aios, Noalla, Dorrón ou Bordóns. Nesa época
acórdome que conseguimos que
botaran a un tenente da Garda Civil, gracias a Bibiano Ossorio Tafall, que estaba de ministro en
Madrid. O garda era un chulo que
unha vez que fun a Correos, en
1935, fíxome comer unha carta
por capricho. Ao final desterrárono para Arnedo, en Logroño”.
Sublevación e cárcere
O 18 de xullo de 1936 a vida mudou radicalmente. Severino Domínguez fala de dous mortos pola
represión no concello. Un o mestre fundador da agrupación socialista, o mestre de Padriñán Alfonso Rodrigo, detido pola Garda Civil e cuxo corpo nunca apareceu,
“aplicáronlle a lei de fugas. Era un
gran amigo e avergónzame que o

PSOE cando tivo a alcaldía non
lle puxera nin o nome dunha rúa”.
O outro morto por fusilamento,
foi o xefe de correos Alfonso Vega, “un home de Madrid, ao que
non o salvou nin o seu parentesco
cun xeneral franquista. A el tíñanlla xurada desde unha vez, pouco
antes das eleccións de febreiro de
1936, que publicou un escrito criticando á Garda Civil que se presentou nunha reunión na Carabuxeira na que a Frente Popular preparaba os interventores. Gracias
ao avogado Adrio, que se presentou en Cambados, logrouse a liberdade de todos. A Vega non llo
perdoaron e a Adrio tamén o fusilaron en Pontevedra”.
A peripecia carceraria de Severino Domínguez comezou o 15
de agosto, “na casa pola noite non
durmíamos para evitar que nos viñeran buscar de noite e nos diran
o paseo. Detivéronme co que era
administrativo do PC, Antonio
García. Leváronnos a Cambados e
tomáronnos declaración. Había
unha chea de falanxistas e preguntábannos polas armas, pero nós
non tiñamos arma ningunha, as
únicas que temos son as liñas de

pescar. Non estaban moi conformes, pero alí
non nos pasou
nada. Aínda así
a uns de Castrelo salveilles a
vida, porque os
deixaron sair e
díxenlles que se
meteran entre o
millo, que non
pasaran pola
ponte. Dito e
feito porque alí
estaban esperando para liquidalos.”
Despois de
Cambados trasladáronos a
San Simón,
“chegamos a
Redondela e
X. CARBALLA
concentráronos
nunha fábrica. Ouvira falar de
que tiraban á xente ao mar no
traslado á illa e estaba con medo.
Esposáronos de a dous pero como
éramos nones eu quedei solto. O
dono da fábrica, cando soubo que
era de Portonovo, onde el mercaba longueirón para conservas,
deume unha bóla pan e unha lata
grande de sardiñas para todos.
Portouse ben e deu aviso na casa
de que chegáramos ben. Ao final
chegamos ao Lazareto sen novidade. Metéronme na brigada terceira, que era o pabellón que me
correspondeu. Alí non cheguei a
botar un ano e nese periodo na illa
non fusilaron xente. Empezaron
despois, cando caiu Asturias,
Cantabria e o País Vasco. Lembro
cousas daquel tempo, como unha
vez que o director pensou que facíamos un plante porque ninguén
quixo comer o rancho de lentellas. Non as coñecíamos e cando
veu preguntar pola protesta dixémoslle que a xente non quería comer semente de xesta”.
Traballos forzados
De alí levaróno a León, “a pri-

En Silleda reivindican unha placa aos Mártires do 36

Actos da memoria e aniversario da República
A.N.T
Coincidindo co 75 aniversario
da proclamación da República,
sucédense as convocatorias por
todo o país que se suman a diferentes actos de revindicación da
memoria. En Ourense, celebrouse a homenaxe a Alfredo
Gómez Ollero e para o 6 de
abril está prevista unha conferencia sobre “Ourensáns na resistencia francesa”. O día 7 terá
lugar unha mesa redonda en
memoria de Xulio Losada, previa á Festa da República. O día

14, no cemeterio de San Francisco ofrecerase unha homenaxe aos republicanos fusilados.
Os actos organízaos Amigos da
República.
Tamén os dezaseis fusilados
e paseados na redonda de Silleda serán obxecto de lembranza
nunha concentración-homenaxe
organizada pola Asociación
Cultural Adellis de Silleda e a
Comisión pola Memoria Señor
Afranio. Será o domingo 9 de
abril ás 18 horas, diante do monolito falanxista situado na Pra-

za da igrexa de Silleda. En Silleda a Comisión pola Memoria
presentou unha petición institucional para que se xestione o
traslado da placa cos nomes das
vítimas da represión no Deza,
actualmente depositada na sede
da Federación de Sociedades
Galegas de Bos Aires para instalala definitivamente en Lalín,
tal e como era o desexo dos que
a realizaron, os socios da Unión
do Partido de Lalín.
En diferentes centros de ensino estanse celebrando actos da

memoria. En Tui como informamos no número anterior, os
alumnos de tres institutos foron
os protagonistas e no Instituto
Fermín Bouza de Vilagarcía tamén se celebrou unha charla de
Mariví Villaverde, ademais de
expoñerse unha mostra de traballos feitos polo alumnado de 4º
da ESO. As experiencias e lembranzas de familiares e veciños
do conxunto do alumnado do
centro quedarán recollidos nunha publicación especial da revista Bardos.♦

sión militar estaba no que hoxe é
o parador de San Marcos, pero
botei só un día e fun para un grupo escolar habilitado tamén de
cadea. Aínda que o seguinte destino era nun campo de concentración en Miranda de Ebro, antes volvimos a Pontevedra. Metéronme no Batallón 21, e estivemos desde nadal de 1937 a xullo
de 1938 en Panxón, arranxando
as estradas”.
Despois de Miranda de Ebro,
o seguinte destino foi en Teruel,
“cavando trincheiras na frente.
Buscaban poñernos en terra de
ninguén para que nos mataran os
propios republicanos, pero eles
non nos dispararon. Unha vez
pasáronse de bando tres presos, e
seguindo órdenes do xeneral Varela tiñan que escoller outros tres
presos para fusilar. Fixéronnos
formar, eu tiña o posto 25 e escolleron o 26. Matábanos sen remedio se non fose por un cura
que terciou por eles. De alí xa
fun para o meu último destino
nesa época de represión, en Requena (Valencia). Como acabara
a guerra cousa foi máis atenuada
e no ano 40 volvín para Portonovo. Ahí xa empezou outra historia, porque non me querían dar a
libreta e non podía exercer de
mariñeiro”.
Severino Domínguez seguiu
activo no Partido Comunista. En
1948, durante unha grande vaga
represiva foi outra vez preso e encausado nun Consello de Guerra,
“o proceso encabezábase Contra
José Salmerón e 71 máis”. Sofreu
tortura na comisaría viguesa e tivo
que escoller avogado entre unha
lista que lle daban “ao tuntún, de
militares. Tocoume un que se chamaba Fabián de Castro y Castañeda, que nada sabía de min, e aínda
non se portou mal”. Botou outros
dous anos preso, pero gábase de
non ter dado o nome de ningún
dos seus compañeiros comunistas
en Sanxenxo, “neses anos seguimos funcionando, pero apenas para solidarizarnos cos presos e reuníndonos moi pouco”.♦
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O amplo público contrastou coa escasa oferta, especialmente dos expositores

Punto de partida para o Salón Erótico do Atlántico
RUBÉN VALVERDE
Moito público, bastantes artigos de sex shop e pouco espectáculo.
O Primeiro Salón Erótico do Atlántico, que tivo lugar en Vilagarcía entre o 30 de marzo e o 2 de abril, foi unha primeira experiencia que para algúns quedou lonxe das expectativas. Unhas
poucas actrices do porno, e unha boa organización non puideron
aplacar os ánimos dun público que pagou 20 euros por entrar a
un recinto moi grande pero algo baleiro. Entre o máis destacábel, un
casting feito en directo e a presentación do primeira curta porno en
galego, Pallas mentais. Non obstante, todo o evento estivo organizado pensando nos homes, dando unha visión machista do sexo.
“Pagamos unha pasta e aquí dentro non hai moito que ver”, comentan Xoán e Silvia, unha parella que asistiu a ver o espectáculo, mentres ollaban diversos
artigos dunha sex-shop. Durante
bastante tempo ao longo da tarde
do sábado 1, o posto máis visitado foi o da Concellería de Xuventude de Vilagarcía, que repartía preservativos femininos e
masculinos gratuitamente.
O salón estaba dividido en
dúas partes, unha centrada no
erotismo e outra de contido pornográfico. En cada un deses espazos separados por un gran
biombo había instalado un escenario no que se facían diversas

actuacións en directo, moi dirixidas a un público masculino, que
era maioritario, aínda que tamén
había bastantes rapazas.
Un dos expositores que máis
chamou a atención foi o dunha
parella da Coruña, Bruno e María, que se dedicaban a organizar
orxías por todo o Estado. “Os galegos aínda non están demasiado
familiarizados co que facemos,
sorpréndense moito coas prácticas de sexo en grupo e outras
cousas. Aínda somos un pouco
aldeáns, pero a situación está
cambiando. Dentro do Estado
onde máis orxías e festas de intercambio de parellas se fai é en
Barcelona, pero dentro da penín-

sula son superados con creces
polos portugueses. Contrariamente ao que se pensa son a
xente máis aberta de toda Europa. A maior parte da nosa
clientela é do país veciño”,
explica Bruno, mentres lle pide á súa muller que pose espida cun home que está vendo o posto.
De alí a pouco unha multitude aglutínase diante do
expositor de Bruno e María
para ver un bukakke, que é
unha práctica sexual na que
unha muller lle fai sexo oral a
un home ou varios. Bruno explica que teñen un fillo de 18
anos e que o día en que se fixo maior de idade pediulles
que lle organizasen unha orxía, “con xente da súa idade”.
Pouco máis deu de si o
Salón Erótico no tocante a espectáculos en directo. Había
actuacións de strippers e ac- Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS
trices porno nas que pedían
que subise algún voluntario,
que cando subía enriba do esce- te, cando organizaron un casting
nario se amosaba máis retraído. entre cinco voluntarios. O que
“Isto non é nada, o mellor foi on- pasa é que só un dos cinco rapa-

ces foi quen de cumprir,
os outros estaban demasiado nerviosos”, explica
Silvia, unha das azafatas
do Salón.
O público novo era
maioritario pero tamén
había algunha parella que
sobrepasaba os sesenta
anos. Manolo e Teresa
presentáronse como vellos veteranos dos festivais eróticos. “Somos de
Vilagarcía pero xa fomos
aos salóns de Madrid e
Barcelona en varias ocasións, pero xa antes, hai
máis de trinta anos, frecuentabamos salóns en
Suíza, onde vimos os nosos primeiros nus”, conta
Teresa. “Lembro que unha vez vendo un espectáculo erótico en Suíza,
cando aquí non tiñamos
nin revistas, escoitei unha
voz familiar entre o público que falaba en francés. Era un paisano que se laiaba
dicindo que fame pasamos con
Franco”.♦

Dora Venter, enfermeira de profesión e
seis anos como estrela do porno
A historia de Dora Venter é ben
semellante á doutras actrices pornográficas do leste de Europa.
Enfermeira de profesión en Hungría, decidiu acudir a un casting
erótico “porque co salario que se
cobra no hospital apenas tes para
vivir”. Comezou facendo un par
de filmes no ano 2000 e axiña se
meteu de cheo en producións en
toda Europa e nos Estados Unidos. “Levo oito anos coa miña
parella e ao principio non entendía moi ben que eu me adicase a
este mundo, pero agora compréndeo e respéctao, aínda que a miña
intención é aforrar e dedicarme
exclusivamente á miña profesión”, explica Dora Venter.
No hospital no que traballa asegura que os seus compañeiros “non
se meten na miña vida privada e
entenden que haxa rapazas que teñen que adicarse a esta profesión
para gañar a vida”. Segundo Dora
Venter, o máis duro de ser actriz é
“ter que viaxar por todo o mundo e
non poder levar unha vida normal,
cunha casa, familia, etc. En seis
anos participei en tantas películas
que nin me lembro. A produción
máis longa na que intervín durou
tres semanas. En moitas ocasións
as rodaxes eran só dun par de horas
e volta a coller o avión para marchar a gravar a outro sitio”.
Outro dos aspectos que son
fundamentais para Dora Venter é
que cando empezas no mundo do
porno “perdes totalmente a túa intimidade e privacidade”. Non
obstante, asegura que “seguirán
saíndo moitas máis rapazas do
leste porque alí o nivel de vida
aínda é moi baixo e os cartos que
se fan co porno son moitos”. De
Galicia, asegura que lle gusta

Fernando Fernández
‘En Barcelona pasaría desapercibido e en Galicia
obtiven recoñecemento, cando menos por uns días’

moito a forma de vida. “Aquí vívese moito pola noite, a diferenza
de Hungría, que a partir das seis
da tarde todo está morto. A xente
ten máis vitalidade e aínda que o

primeiro día do salón foi duro
porque apenas había ninguén, logo foi enchéndose e nuns anos
non vai estar moi lonxe do festival de Barcelona”, conclúe.♦

É o director da primeira curta
porno en galego, Pallas mentais. Camioneiro de profesión,
Fernando Fernández (Coirós,
1967), leva xa varios anos facendo pequenas filmacións
pornográficas. A súa primeira
filmación fíxoa para unha televisión local. “Atopei unha parella de certa idade nun pub liberal e ofrecéronse a que os
gravase. A filmación vendinlla
a un portal de internet madrileño, X Canal”, explica o director coruñés.
“Son afeccionado ao porno dende hai moito tempo e á
miña muller gústalle a idea de
que dirixa. Iso si, non son deses directores que queren probar antes as súas actrices. A
min o que me interesa é rodar”, sinala Fernando Fernán-

dez. Agora asegura que o filme, que xira en torno a un internauta que cumpre o seu soño erótico de deitarse coa muller que ten ao outro lado da
pantalla, irá como un extra
nunha longametraxe. “Tería
máis saída se a presentase en
Barcelona cun nome en inglés. Hai que ter en conta que
o 90% do mercado do porno
se concentra en Cataluña, pero eu preferín presentala na
miña terra e aínda que mañá
volva ter que levantarme ás
seis da mañá para conducir o
meu camión, sei que cando
menos fun un director recoñecido por uns días, mentres que
en Barcelona talvez pasaría
desapercibido como un máis
de tantos”, conclúe Fernándo
Fernández.♦
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Venda de decisións
publicas
MANUEL CAO
É imposibel abordar na súa amplitude todos os aspectos que incorpora a problemática da corrupción. O caso de Marbella é só a
punta do iceberg dun sistema de asignación de recursos que en
España é, posibelmente, un dos máis utilizados. Poderiamos dicir que a corrupción vén ser unha institución consolidada que
contén uns procedementos para facer negocios e tomar decisións
públicas e privadas que ten unha gran tradición e continuidade
histórica en España e en moitos outros países do mundo.
A venda de decisións públicas é un aspecto moi específico
que se manifesta explícita ou implicitamente nun intercambio
entre o decisor público individual ou colectivo (o corrupto) e o
indutor como particular ou representante dun ente xurídico colectivo (corruptor) polo cal o primeiro realiza determinada acción ou inacción que beneficia directamente o segundo en prexuízo do conxunto dos cidadáns a cambio dunha contraprestación dineraria ou non dineraria. As variantes que se poden dar
neste negocio ilegal son amplas tanto en relación ás características dos corrompidos e dos corruptores como ao tipo e contía
das contraprestacións. A ausencia de normas eficaces e controis
rápidos que penalicen esta sucesión de acordos non legais pode incentivar os axentes a realizar negocios deste tipo recorrendo ben a institucións informais preexistentes ou ben a outras creadas ex novo para adaptarse mellor ao contexto institucional e político, ás características da actividade ou sector e ao
ámbito espacial no que se realiza o negocio.
Polo que se vai sabendo, o caso de Marbella podemos circunscribilo a un modelo de venda de decisións públicas nun
contexto político-institucional democrático, centrado principalmente no sector da construción, nun ámbito territorial situado
inicialmente en Marbella pero xa en expansión cara a outras cidades e con axentes-actores autóctonos que poderían agochar
relacións con grupos internacionais. A decisión pública fundamental posta en valor polos corruptos deriva da competencia
que a lei lles atribúe aos concellos na definición de espazo urbanizábel segundo a cal, na práctica, os decisores locais poden
modificar case arbitrariamente o valor da propiedade territorial.
Neste sentido, as leis e regulamentos en materia de ordenación
territorial, acompañada polos usos e costumes existentes en España á hora de respectar as normas, convertéronse en aliados
importantes que permitiron a discrecionalidade e os abusos sen
que as institucións e mecanismos de control social, político e
xudicial fosen capaces de artellar as medidas oportunas.
O negocio da construción en España estase a converter na
fonte de acumulación de patrimonio máis rápida só despois,
probabelmente, de actividades ilegais como a trata de brancas
ou o tráfico de drogas e para iso non hai máis que ver as recentes fortunas acadadas ao abeiro da actividade inmobiliaria.
Se a iso lle engadimos a concentración en Marbella e arredores dunha economía de servizos na que conflúen axentes
internos e externos que manexan capitais importantes de procedencia descoñecida temos o caldo de cultivo idóneo para a
consolidación dun sistema de corrupción a grande escala que
acabou por marxinar os partidos tradicionais creando un
axente político novo, o GIL, que chegou a expandirse por algunhas localidades andaluzas e norteafricanas.

Tomás Reñoñes rodeado doutros concelleiros.

‘O caso de Marbella podemos
circunscribilo a un modelo de venda
de decisións públicas nun contexto
democrático, centrado no sector
da construción”
A venda directa de decisións públicas estase a converter
nun modelo perigosamente atractivo para a sociedade civil e
para algúns dos seus axentes principais modelando condutas,
incentivando comportamentos, ridiculizando a ética como valor social e instaurando o todo vale como base lexitimadora
da acción individual e colectiva. Casos semellantes existen
noutros territorios con diferenzas só, talvez, nas características dos contratantes, nas contraprestacións e no grao de desvergonza dos individuos implicados.♦

A ponte de Rande hai anos que está amortizada.

PACO VILABARROS

O PP privatizara a autoestrada até 2048

Cúmprese o acordo
do bipartito de eliminar
as peaxes da Barcala e Rande
H.V.
Cumprindo un compromiso
no marco do pacto de goberno do bipartito, o Executivo
central e a Xunta acordaron
a supresión das peaxes de
Rande e da Barcala na autoestrada do Atlántico. As cabinas de cobro desaparecerán.
A supresión da peaxe en Rande e
na Barcala non será como a fórmula ensaiada até a actualidade
de dar unha tarxeta aos usuarios
que así o soliciten, senón que implica a supresión as cabinas de
peaxe e a conseguinte eliminación do pago para todas as persoas que empreguen esas vías de
comunicación.
Tratábase dunha vella reivindicación do Morrazo e do contorno metropolitano coruñés que durante os períodos preelectorais todos prometían atender e que até
agora só se puxera en práctica a
través dunha subvención aos automobilistas que o solicitasen. O
PP prometeu suprimir a peaxe e o
PSOE fixo o mesmo antes das
eleccións do 14 marzo de 2005
que levaron ao poder a Zapatero.
Tanto un como o outro incumpriron os seus compromisos. Houbo
que agardar até a chegada ao poder na Xunta do goberno bipartito do PSOE e do BNG para que
se cumprise esta reclamación.
Porén, non se trata da mellor
das fórmulas posíbeis. Na súa visita á Galiza para anunciar unha
fin da peaxe que non só financiará o Estado, a ministra de Fomento Magdalena Álvarez dixo
que a supresión da peaxe implicará un gasto do dobre do que se
estaba a pagar polo sistema anterior –aínda que neste caso todos
os vehículos resultarán beneficia-

dos e ademais non haberá que de- Atlántico en 2003 e que se dese
terse na peaxe. Unha reivindica- en concesión até 2048, incluíndo
ción da Plataforma Anti Peaxe do os treitos de Rande e da Barcala.
Morrazo e dos colectivos que pe- Ademais, mentres estivo no goberno galego, o
dían a supresión
PP nunca accedo pago do treito
deu a unha verda Barcala na Coon se trata
dadeira supresión
ruña era rescatar a
da peaxe para toconcesión da au- da mellor fórmula
dos os usuarios.
toestrada para esA Plataforma
tes dous treitos, posíbel porque
Anti Peaxe de
posto que xa esta- é unha peaxe
Rande manifesban plenamente
tou que prepara
amortizados. Esta na sombra
unha festa para
postura
tamén
celebrar
este
contaba co apoio que terá
acordo, pero non
dos nacionalistas que pagarse
todos poden estar
do BNG, pero non
igual de satisfeipuido levarse a con financiamento
tos. A supresión
cabo, de modo
da peaxe en Ranque agora haberá público.
de non beneficia
o que se coñece
a Pontevedra nin
como “peaxe na
sombra”, é dicir, que será a Ad- aos habitantes do Morrazo que se
ministración quen asuma o custe. trasladen á capital de provincia e
por suposto tampouco aos vigueses que vaian a Pontevedra. DesCase seis millóns anuais
te xeito, non se producirá un abaEstímase que anualmente a Admi- ratamento proporcional do custe
nistración terá que pagarlle á con- da peaxe entre Pontevedra e Vicesionaria da autoestrada un mon- go.
Por outra banda, a reclamato total de 5,4 millóns de euros
anuais deica o ano 2048. Os in- ción da supresión da peaxe é algo
gresos para esta empresa serán que reclaman desde hai anos en
moi importantes, máxime se se Carballo. Nesta localidade varias
ten en conta que a ponte de Rande asociacións veciñais demandan
está amortizada. Ademais, a esti- que desapareza o pago na autoesmación inicial non ten en conta o trada que vai á Coruña. Esta deaumento de tráfico no futuro nin manda sempre estivo apoiada poas eventuais subas no prezo que se lo BNG, que ten no seu poder a
produzan, co que esa cantidade alcaldía do municipio. A esta repodería incrementarse cos anos. clamación sumouse por sorpresa
Unha das forzas que con o presidente da Deputación da
máis insistencia demandou nos Coruña, Salvador Fernández Moúltimos tempos a supresión des- reda (PSOE). O pronunciamento
tas peaxes foi o Partido Popular. do líder provincial tivo lugar canEsta organización, porén, é a res- do a Xunta e o Ministerio de Foponsábel de que se privatizase mento anunciaron a fin da peaxe
integramente a autoestrada do de Rande e da Barcala.♦
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Aspecto da manifestación de Bilbao.

Zapatero circunscribe a negociación ao ‘marco legal’

Milleiros de aberzales reclaman
o dereito dos vascos a decidir
CÉSAR LORENZO GIL
A primeira declaración do presidente do goberno central, José
Luis Rodríguez Zapatero, após
a manifestación que axuntou
miles de persoas reclamando “o
dereito a decidir” para o pobo
vasco cinxiuse ao marco legal.
“A negociación farase seguindo estritamente o Estado de
dereito”, explicou nas Cortes.
Comeza a pousar o balbordo do
anuncio de cesamento do fogo por
parte da ETA e aparecen, por entre
a néboa, as primeiras posicións
políticas de cada parte integrante
na negociación que agora se presenta. A esquerda abertzale convocou unha manifestación en Bilbao o pasado 1 de abril (participaron Batasuna, o PCTV, Aralar e
Eusko Alkartasuna, ademais de
ERC, que foi convidada) que serve de punto inicial do novo clima
de mobilización social que se quere impulsar desde estas forzas políticas para condicionar o enfoque
do diálogo entre partidos de cara a
acabar coa loita armada. “Dereito
a decidir”. Ese lema resume o
punto máis importante das reclamacións abertzales no principio
deste proceso. Batasuna, que até
agora liderou o paso da “loita nas
rúas á loita nas institucións”, quere que agora se reúna unha mesa
de partidos vascos que logre o recoñecemento a que Euskal Herría
sexa o “único espazo de decisión
sobre o futuro da sociedade vasca”, en palabras do seu líder, Arnaldo Otegi. É dicir, a estratexia
abertzale é conseguir que o Estado español acepte que o marco autonómico non serve para definir a

realidade vasca e que cómpre recoñecer o dereito á autodeterminación, non só da actual Euskadi,
senón tamén de Navarra e as provincias vasco-francesas.
Esta vía independentista conta
co apoio de Aralar e EA, que consideran moi necesario que se rache
a idea de que o problema vasco se
resolve “cunha simple reforma do
Estatuto”. Facer desaparecer o
conflito esixiría, segundo o seu
criterio, avanzar cara a un novo escenario “máis democrático, máis
apropiado aos desexos da maioría
do pobo vasco”, en palabras da
presidenta de EA, Begoña Errazti.
Segundo explicaba Otegi nunha entrevista ao xornal Gara que
concedeu antes de entrar na cadea,
o éxito do traballo abertzale nestas
dúas décadas foi manter viva a reclamación doutro espazo institucional para os vascos diferente do deseñado pola Constitución do 1978.
“Derrotamos a transición española,
puxemos en crise os marcos políticos, instalamos no debate político o
dereito a decidir e a territorialidade
e hoxe todo o mundo sabe que a
maioría do pobo vasco acepta con
naturalidade que Euskal Herría é
unha nación de sete territorios, plural e con dereito a decidir en paz e
liberdade. Esa é a gran vitoria”.
A novidade da posición de
Batasuna unha vez anunciado o
alto ao fogo permanente é o
compromiso de sentar con todas
as forzas do espectro político
vasco e “aceptar e defender o
que defenda a maioría deste país”, recoñece Otegi, quen precisa
que fai falta que o proceso sexa
democrático e non teña imposicións desde Madrid. “O goberno

O MUNDO AO REVÉS

central ten que decatarse de que
cómpren bases políticas novas”.
Quen manexa o proceso?
Catro días despois da manifestación de Bilbao, o lehendakari
Juan José Ibarretxe visitou a Zapatero na Moncloa. Do presidente español, o vasco tirou o compromiso de que participará activamente no diálogo. Este compromiso non é leve. O PNV sabe
que as liñas mestras da negociación da paz nestes momentos
se tecen entre Batasuna e o
PSOE. A esquerda abertzale sabe
que está en xogo o decidir quen
obterá os réditos electorais da paz
e pensa que o PNV pode querer
aproveitar a súa posición institucional para encanar e dirixir o
proceso no seu propio beneficio.
Esta idea divide o propio PNV.
Unha parte, que lidera o actual
presidente, Josu Jon Imaz, quere
propoñer unha reforma estatutaria
que encaixe nos líndes máximos
da Constitución. A outra, a denominada “soberanista”, prefire un
salto cualitativo do actual marco
institucional máis semellante ao
proposto por Batasuna.
Este tirapuxa en Euskadi favorece a Zapatero, que se sabe
director do proceso neste intre e
abala entre as demandas das diferentes “patas” do nacionalismo
vasco, algo semellante ao que fai
co nacionalismo catalán. O propio Otegi considera o presidente
un factor decisivo na tregua da
ETA e mostra nel un grao de
confianza descoñecido na relación entre o goberno español e a
Mesa Nacional de HB.♦
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O

coñecemento dos
diversos países e
culturas entre
pobos é deficitario en
todo o planeta. Ben é
certo que a economía
obriga a ter relacións
uns con outras, pero nas
viaxes oficiais hai case
sempre empresarios
unicamente. Fálase máis
nada que de comercio.
O sistema responde
ás importantes
mudanzas que o
continente americano
está a vivir creando
unha fenda que vai
medrando entre o que
alí pasa e a opinión que
podemos ter por esta
beira.
Só en Europa nas
últimas semanas
diversos xornais, con
verniz progresista,
recolleron opinións
belixerantes cos procesos
que, de xeito orixinal,
están pasando en
América. Emma Bonino
escribía que en
Venezuela non existen
institucións
democráticas. O
neoconservador Pipes
compara a Salvador
Allende con Adolf
Hitler!. Mario Vargas
Llosa chámalle racista a
Evo Morales. Hugo
Chávez é alcumado de
antisemita. L’Espresso
fixo un especial sobre
América Latina, onde se
insultaba ao presidente
venezuelano, asinado
por Moisés Naim, que
foi ministro daquel país
cando entrou en picado.
El País publicou dúas
reportaxes demoledoras
sobre Venezuela, escritos
por Norman Gall, que
foi consultor da
petroleira Exxon, que
operaba no país de
Simón Bolívar, e do
Banco Mundial nos anos
80, os da ofensiva
económica liberal e está
relacionado de xeito
orgánico coa oposición
burguesa venezuelana.
Por certo, os artigos
foran xa publicados nun
xornal dereitista
brasileiro meses antes.
A apropiación de
medios de comunicación
de gran tiraxe ou
audiencia por grupos
neoliberais ou con
intereses económicos nos
países americanos
prostitúe a mensaxe, que
pasa de ser periodismo a
propaganda. Ben faría a
opinión pública da vella
Europa en escoitar as
voces da antiga América,
sen intermediarios
financeiros.♦

Berlusconi apela ao ‘voto do estómago’
CÉSAR LORENZO GIL
O primeiro ministro italiano,
Silvio Berlusconi, tenta reducir
a desvantaxe nas enquisas de
cara aos comicios dos vindeiros 9 e 10 de abril apelando aos
instintos primarios dos electores. O líder da dereita reivindica baixos impostos, restricións
para os emigrantes e man dura
para os delincuentes, sempre
que non sexan “de luva branca”.
“Os italianos saben que se decide
nestas eleccións”, dixo Silvio
Berlusconi nun dos tres debates
televisivos que mantivo con Romano Prodi na televisión. “Hai
que escoller entre a honradez do
que se presenta dicindo quen é en
realidade e os comunistas que se
ocultan nun candidato de cartónpedra. Pero os italianos non son
parvos e saberán votar co estómago”. Xustamente, a meirande parte da campaña electoral aproveitouna o primeiro ministro para
demostrar que unha vitoria da
Unión (de centro-esquerda) suporía unha perda de benestar. Por
iso a súa promesa estrela é rematar co imposto de bens inmóbeis
(o catastro), unha medida que se
considera impracticábel por todos
os expertos tributarios de Italia,
xa que consideran que os municipios entrarían en creba de non obteren esta taxa á propiedade.
Curiosamente, Prodi enfocou
parte do seu discurso ao contrario. “Hai moitos italianos que están a pagar de máis para que unha ínfima parte estea libre de impostos”, dixo o candidato en alusión á lexislación actual, que favorece as grandes fortunas con
exencións tales como o imposto
de sucesións.
Prodi conta con vantaxe nas
enquisas electorais. A súa personalidade é moi respectada (chámano o “Profesor”), gañou moito prestixio internacional durante
a súa estadía en Bruxelas como
presidente da Comisión Europea
e vén de gañar unhas eleccións
primarias con máis de tres millóns de votos. O seu liderado
parece manter unida a coalición
de centro-esquerda, normalmente incapaz de artellar un discurso

Romano Prodi e Silvio Berlusconi antes do seu derradeiro debate na televisión.

coherente en máis de dous asuntos seguidos e con moitos nomes
desexosos de tomaren protagonismo sen teren unha base nin un
ideario firme.
Diante do monopolio que
Berlusconi ten nos medios audiovisuais, Prodi conta co beneplácito da maioría dos xornais e
axuntou no seu bando todos os
sectores descontentos cos últimos cinco anos de políticas de
terra queimada e crispación que
deixaron moi cansos gremios como o do cinema, a industria e incluso o fútbol. Mais os expertos
politólogos italianos consideran
que a oposición segue a remolque dos erros do goberno e ninguén podería apostar hoxe por
unha vitoria do centro-esquerda.
En troques, Berlusconi conta
co aparato do Estado a favor, domina perfectamente o espazo televisivo (moi importante na decisión final dos votantes italianos) e mantivo unha tensión

“comercial” durante cada día de
campaña, con pingueiras de lemas incendiarios e definitivos:
“a esquerda é sinónimo de violencia”; “non permitirei unha
Italia multiétnica”; “se os italianos queren un réxime comunista, que voten a Prodi”; “Durante
a época de Mao Zedong, na China fervían os bebés para faceren
esterco”; “como primeira medida do meu novo mandato impulsarei unha lei para que os asasinos de Tommaso Onofri cumpran integramente as súas penas”, dixo en alusión ao caso do
meniño parmesano asasinado
polos seus secuestradores, un
caso que foi portada de xornais
durante un mes.
Hai quen di que Berlusconi
pasou de representar unha clase
empresarial sen escrúpulos que
buscaba na política paraugas ás
súas operacións económicas sospeitosas a se achegar definitivamente á tendencia racista e neo-

fascista dos seus socios, a Liga
Norte e a Alianza Nacional
(AN). Non en van, o seu vicepresidente e chanceler e líder da
AN, Gianfranco Fini, é a cara
que máis aparece nos medios
despois da do seu líder pedindo o
voto para a Casa das Liberdades
e hai quen di que podería converterse no seu substituto se por
un acaso a xustiza o inhabilitase
para o cargo de xefe de gabinete.
En calquera caso, a próxima
lexislatura non vai poder ser tan
calma coma esta que agora remata. Berlusconi mudou a lei
electoral e agora o sistema volve
ser estritamente proporcional,
unha tradición que fragmentou
excesivamente a Cámara dos
Deputados e imposibilitou a estabilidade gobernamental. A cámara ten arestora 620 escanos,
unha cifra que medrará cos novos 18 representantes (entre senadores e deputados) que obtén a
emigración.♦

Irak ingobernábel
C. LORENZO
Tres meses despois das eleccións no Irak,
os resultados non serven. A pesar de que as
potencias ocupantes formularan un modelo constitucional supostamente acaído para
as tensións territoriais e relixiosas do país,
os responsábeis de Asuntos Exteriores dos
EE UU e o Reino Unido, Condoleezza Rice e Jack Straw, respectivamente, xa pediron formalmente a creación dun gabinete
de concentración nacional que “evite unha
guerra civil”.
O recoñecemento do fracaso do modelo proposto desde o Pentágono deixa ás
claras que a invasión deixou un país ingobernábel, non porque os iraquís sexan
de seu anárquicos senón porque o réxime
imposto é alleo aos seus desexos e carece
de funcións e financiamento independen-

te. É irrelevante que Ibrahim Al-Iaafari
loite unha chisca por se manter como primeiro ministro. Ocupe quen ocupe ese
posto, está preso nunha arañeira política
cuxa cabeza “tecedora” mora a miles de
quilómetros.
A pantomima gobernamental creada por
Washington demostra para quen queira velo
cal é a democracia ofrecida polas potencias
occidentais para Oriente Medio. A suposta
pluralidade e laissez-faire político acaban
revelándose como disfraces, coma un xogo
de rol diabólico no que o que pense que vai
ter autonomía acabará no foxo. O futuro político no Irak de hoxe nada depende dos supostos apoios cidadáns ou territoriais senón
das relacións coa CIA. Cun país esmagado
e en guerra, o que menos queren os invaso-

res é unha nova república senón máis ben
un vicerreinato.
Fóra dos acampamentos militares dos
estadounidenses non hai nin seguranza xurídica nin capacidade de desenvolvemento
autónomo. E seguramente non o haberá até
que se consigan unir á reconstrución propostas políticas que desagraden en Occidente. Non é unha cuestión de conflito total
entre sunnitas, xiítas e kurdos, pero esta vía,
ensaiada tantas veces na historia do imperialismo, pode transformar decisivamente
os mapas de toda Asia, os modelos de integración que os árabes quixeron ensaiar para
saíren do colonialismo. A factura desta volta ao pasado non vai ser barata en vidas humanas. E non só para os países que sufran a
sede de petróleo.♦
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Opinión
pública

Prodi chega ás eleccións con vantaxe nas enquisas
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Represión e alzamento militar en Galiza
de Carlos F. Velasco Souto

Un libro tan agardado como escrito para responder á demanda
das moitas preguntas que levaban facéndose desde hai
décadas a conta da represión franquista.
As que un pacto de silencio perpetrado na chamada
transición democrática evitaron que fosen respondidas.
O acontecer histórico relativo a aqueles fatídicos anos de 1936
a 1939 quere ser plasmado nesta obra que ten vontade de ser
escrita por vez primeira desde unha óptica netamente galega e
que, á vez, consegue atender a todos os lugares, aspectos e
personalidades que tomaron protagonismo, tráxico ou activo,
na defensa das liberdades nacionais, republicanas e sociais.

A NOSA TERRA
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Defensa e Comercio deseñan un plano de ‘reconquista’

Os EE UU preocupados
pola influencia da China en América Latina
CÉSAR LORENZO GIL
As eleccións do 9 de abril en
Perú poden significar un novo
chanzo no camiño de América
Latina cara a gobernos de esquerda. Esta tendencia preocupa en Washington porque a
colaboración destes novos réximes coa China racharon o seu
monopolio técnico e comercial.
De gañar en Perú a candidatura de
Ollanta Humala, outra “casiña” do
taboleiro latinoamericano pode
mudar de cor. Antes foran o Brasil,
a Arxentina ou Chile (xa decorados
co rosa da socialdemocracia) e Venezuela e Bolivia (ben marcados
co vermello do antiamericanismo).
Mañá pode ocorrer o mesmo en
México, Nicaragua, Ecuador…
O triunfo da esquerda en
América Latina chega nun intre
de debilidade “imperial” dos EE

UU, ancorados na campaña de
Oriente Medio e sen capacidade
para influír como antano nas clases dirixentes destes países. O
fracaso do neoliberalismo ditado
desde Washington e a alianza nacionalista entre certa burguesía
industrial e os movementos sociais –caso do Goberno Lula no
Brasil– deixou fóra de xogo o liderado político de moitas embaixadas norteamericanas.
Ao tempo, o monopolio comercial tamén sofre. A China comezou un proceso de colaboración profundo con Latinoamérica que xa comeza a dar os seus
froitos. En Rio de Janeiro hai 17
axencias gobernamentais de colaboración co xigante asiático. O
chinés é xa a terceira lingua estranxeira máis estudada e en só
dous anos sairán ao mercado varios proxectos comúns, caso dun

No último día do mes de marzo o presidente francés Jacques Chirac anunciaba, nun
discurso televisado, seguido con enorme
expectación por todo país, que finalmente
tiña decidido promulgar o CPE (contrato de
primeiro emprego), pero que este non se
debería aplicar até que fosen modificados
parcialmente os dous puntos máis conflitivos. Daba a súa aprobación, pero o CPE
quedaba en standby. Na práctica decidía desaprobar o seu sucesor predilecto, o primeiro ministro Dominique de Villepin, pero
anunciaba o seu plácet ao contrato de primeiro emprego. Trabalinguas francés propio da particular esquizofrenia dun goberno
acurralado nas enquisas que avalían a impopularidade dunha medida laboral rexeitada por un 70% dos franceses e que pesa coma unha lousa nas expectativas electorais,
cara ao 2007. Poucos franceses entenderon
o espectáculo de equilibrio circense dun
presidente en permanente decadencia.
Solicitaba Chirac modificacións para
os dous apartados máis contestados da
modalidade de contrato reservado para
os menores de 26 anos, que permitían o
despido arbitrario ou sen xustificación,
durante os dous primeiros anos de contrato. No entanto, procedía a promulgalo
antes de ser corrixido o texto
Cando o primeiro ministro Villepin deu
a coñecer o 16 de xaneiro de 2006, unha
das súas medidas estrelas que pretendía re-

O presidente brasileiro, Inácio Lula, saúda o seu homólogo chinés, Hu Sintao.

novo avión civil e maquinaria
para o procesamento do azucre.
Este modelo esténdese polo
subcontinente e preocupa nos EE
UU. O Tratado de Libre Comercio
das Américas segue collendo ba-

lor na gabeta e os departamentos
de Comercio e Defensa xa traballan na “reconquista”. Varios emisarios de George Bush solicitaron
de Pekín un cambio na súa expansión comercial. A cambio de con-

Aquí fóra

Trabalinguas francés
LAUDELINO PELLITERO
ducir as altísimas taxas do desemprego que sobrevive agachado na opulencia do prise concentran nos banlieues urbanos, onde meiro mundo, quixo facer un auto de fe
o paro na mocidade supera o 40%, moi su- sobre a súa existencia, que cada día negaperior ás, xa de por si, avultadas cifras de ba un goberno conservador, que cancelaba
desemprego xuvenil
os planos sociais nos
do 23%... non imaxiarrabaldos.
que está en crise
naba que dous meses
Naquela hora os
máis tarde o 60% dos
dous candidatos, meen Francia non é nin
franceses desaprobaría
llor colocados na grea súa xestión. Non
a constitución europea, lla electoral, ámbolos
acreditaría que a ficonservadores: O minais de marzo, o seu nin os programas sociais, nistro do Interior, Nicompañeiro-rival tencolás Sarkozy, e o
nin a política laboral
taría capitalizar o desprimeiro
ministro
contento en beneficio
Dominique
de
Villedo goberno... senón
propio, liderando propin coincidían na espostas de diálogo con
tratexia de utilizar
o propio réxime”
sectores convocantes
“man dura” para atadas mobilizacións, ao
llar as protestas. Pero
tempo que cuestionao chamuscado nas
ría publicamente o manexo da crise.
enquisas fora o resucitado Sarkozy.
Daquela, o CPE xurdía como iniciatiAgora o xogo das presidenciais de
va política para reconducir a rebelión dos abril 2007 deu unha reviravolta inesperaarrabaldos de novembro de 2005, protago- da na que os 52 artigos da denominada
nizada precisamente por mozos de ascen- “Lei de igualdade de oportunidades”,
dencia migratoria. O cuarto mundo, que provocaron un estoupido social, que se

‘O

cederlle tecnoloxía e incluso permitir un intercambio privilexiado
nos mercados das materias primas, a China debería circunscribir
a súa influencia a África. Outravolta a Doutrina Monroe de
“América para os americanos”.
Outro plano pasa por afianzar
a Colombia como base preferente en América do Sur. O modelo
de Álvaro Uribe é dificilmente
exportábel pero o Pentágono
confía en crear forzas políticas
parecidas en Venezuela, Ecuador
e Perú. De feito, a candidata da
dereita peruana, Lourdes Flores,
xa propuxo medidas que recordan un tanto ás do presidente colombiano. Esta estratexia, combinada coa desestabilización de
países como Bolivia ou o Brasil
é, polo momento, o único ao que
os EE UU poden aspirar mentres
non teñan controlado o Irak.♦

activou fóra dos parámetros da política
tradicional, fóra dos partidos políticos.
Nin Chirac cando perdeu o referendo da
constitución europea, nin Sarkozy cando se
viu desbordado pola crise dos arrabaldos,
nin Villepin cando se atrincheirou na defensa numantina do seu proxecto de precarización laboral, entenderon a mensaxe das rúas. Non descodificaron axeitadamente que
o que está en crise na Francia non é nin a
constitución europea, nin a sanidade pública, nin os programas sociais, nin a política
laboral do goberno... o que, na verdade, está en crise é o réxime, é o modelo.
Dende hai anos está en proceso de
xestación un complexo substrato de desamor e incomunicación entre administración e administrados. Unha permanente sensación de frustración vital que
non encontra acomodo no actual marco
representativo, nin nos axentes políticos.
Non entenden, adornadas palabras de
furado contido como as que pronunciaba o
presidente Chirac no seu trabalinguas televisado: “Na república cando se trata do
interese nacional, non hai vencedores nin
vencidos”. Non están para propostas
“abracadabrantesques”. Queren sentirse
protagonistas de Francia, nesta hora, e probabelmente noutras a moi curto prazo.♦
LAUDELINO PELLITERO é vicedirector do IGADI.
www.igadi.org
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Celta e Deportivo teñen todo a favor para retornar á competición continental

Recta final para Europa
CÉSAR LORENZO GIL
Celta e Deportivo están colocados
preferentemente para lograren
posto na Copa da Uefa ou incluso
na Liga dos Campións 20062007. A falta de sete encontros, os
equipos galegos parecen estar
en forma e cheos de motivación.
O Celta vive de novo un intre doce. Despois de tres derrotas consecutivas, o equipo vigués voltou ao carreiro das vitorias con
triunfos sobre o Mallorca e o
Atlético de Madrid. Estes resultados e a crise que vive o Osasuna, facilitan que a escadra adestrada por Fernando Vázquez teña
a só catro puntos o cuarto posto.
Ese cuarto posto podería estar
máis perto de gañar o partido
contra o Valencia, o vindeiro 8
de abril en Balaídos.
Como é posíbel que o Celta
poida ter a tiro a Europa só uns
meses despois de estar xogando
o tipo nos campos da segunda división? A explicación non é doada e ten varias arestas. Por unha
banda, o club reforzouse acertadamente, acolchando moi dignamente case todas as posicións.
Tanto foi así que Vázquez tivo
que “descartar” varios xogadores, caso de Roberto, Javi Guerrero ou Sánchez, que xogaron
moi poucos minutos, xa que o
plantel é grande de máis para só
unha competición.
Outro acerto, aparellado a este, foi a descuberta de novos talentos, principalmente Fernando
Baiano e Silva. O brasileiro ten
tanta potencialidade que até parece baixo o seu rendemento. Pero os seus goles son dos que va-

len moitos puntos e o seu protagonismo no campo é incontestábel. Silva está cedido polo Valencia e aos seus 19 anos xa pode ser considerado un dos mellores mediapuntas esquerdos da liga. O Celta quere mantelo en Vigo pero vai ser ben complicado.
O outro achado estaba na casa. Oubiña é un dos xogadores
máis regulares do equipo e lidera
o medio campo cunha veteranía
que só outorga a confianza absoluta do adestrador. O galego é un

dos posíbeis traspasos que axudarían a tempada que vén a equilibrar as finanzas celestes.
Outro valor é o colectivo.
Nunha liga moi competida, a
concentración psicolóxica é o
que define o éxito ou o fracaso.
O propio Celta viviu hai dúas
tempadas a desidia do vestiario e
parece que aprendeu a lección
porque a unidade foi unha das
claves deste ano.
É difícil prognosticar cal será
a posición final dos vigueses. As

cifras finais serán apuradas e incluso o cómputo de goles poden
decidir quen está na elite o próximo ano. Mais, como dixo Vázquez após a vitoria no Vicente
Calderón, “o cuarto posto está aí
agardando para quen teña gana
de ir por el”.
Fútbol obreiro
A vitoria diante do Rácing de
Santander esluíu as dúbidas que
lle naceran ao Deportivo cando o

4-0 do Bernabéu. Os coruñeses
están a dous puntos do sexto posto e teñen un calendario moi
atractivo para o asalto final. Ademais, coñecendo o seu adestrador,
Joaquín Caparrós, esta situación
seguro que lle fai a boca agua.
Porque o Deportivo de agora
é un conxunto de pelexa, que se
reta a sí mesmo cada xornada a
superar as súas propias limitacións cun fútbol a peito descuberto e máis próximo ao instinto
que á razón. Velaí o mérito dos
branquiazuis: sabérense limitados e non por iso tirar a toalla.
Se o Celta acertou coas fichaxes, o Deportivo escolleu de marabilla o técnico. Caparrós é un
profesor de aeróbic, un fedello hiperactivo que non deixa vivir
tranquilos os seus xogadores. Este
traballo de “musculación” do vestiario garante que colectivamente
o rendemento sexa altísimo.
O sevillano non dubida en sacrificar nomes na honra dos homes. Víctor ou Diego Tristán
non teñen máis cariño ca Iago ou
Xisco. E esa franqueza agradécena os rapaces do Fabril marcando goles decisivos.
Con certeza, ao Dépor faralle
falta unha recta final moi seria
–especialmente na casa– para
asegurarse un posto europeo, pero pase o que pase, a transición
do esplendor de antano á humildade que cómpre para sobrevivir
mañá será exitosa. O maior problema é saber se a desconexión
do público continuará no futuro
e se os desencontros entre o presidente Augusto César Lendoiro
e Caparrós deixan algunha pegada no xogo deportivista.♦

VI Torneo Internacional
de Minibasquet - Coia 06
PAVILLÓN DE COIA
Sábado 8 e
Domingo 9 de abril
de 10 a 19:30 h.

CATEGORÍA FEMININA
GRUPO A
Reica Celso E. Ferreiro
Canteiras A (Porriño)
GDB Gafanha (Portugal)
GRUPO B
Autoescola 6 do Nadal
Cortegada (Vilagarcía)
Carmelitas (Ourense)
CATEGORÍA MASCULINA
GRUPO A
Pescapuerta Celso E. Ferreiro
San Narciso (Marín)
GDB Gafanha (Portugal)
GRUPO B
Autoescola 6 do Nadal
Carmelitas (Ourense)
Canteiras A (Porriño)

Bieito Ledo.

Preséntase
a Enciclopedia
Galega Universal
A editora Ir Indo presenta o 6 de abril no Salón nobre do Reitorado de Santiago de Compostela o derradeiro volume da Enciclopedia
Galega Universal. No acto, presidido por
Emilio Pérez Touriño, intervirán Manuel
González González, o presidente da Real
Academia Galega, Xosé Ramón Barreiro
Fernández, o alcalde de Compostela, Xosé
Sanchez Bugallo, o reitor da USC Senén Barro e o editor Bieito Ledo Cabido. Despois
de que o proxecto botara a andar en 1999,
agora saen ao mercado os tomos 15 e 16.♦

Beckett

100
anos

Afonso IX.
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Primeiro documento
en galego
A Concellaría de Cultura de Allariz presenta no Centro Social O Portelo o 6 e 7
de abril o primeiro documento en galego,
escrito en Allariz no 1228. Trátase do Foro do Burgo de Castro Caldelas. Para presentalo está previsto que se celebren dúas
conferencias. O xoves 6 intervirá Mercedes Durany, nun relatorio titulado Allariz
na Idade Media, e o venres 7 farao Henrique Monteagudo, que afondará sobre a
importancia do Foro do Burgo de Castro
Caldelas e sobre a orixe do galego escrito.♦
Carlos Taibo.

A violencia na
Semana de Filosofía
As violencias serán o tema central da
XXIII Semana Galega de Filosofía que
se celebrará en Pontevedra do 17 ao 21
de abril. Organizada pola Aula Castelao
e Pola Universidade de Vigo, a semana
contará coa participación de Fernando
Longás, Fina Birulés, Frank del Buey,
Luís Álvarez Pousa, Adolfo Pérez Esquivel, Carlos Taibo e Iñaki Rivera Beiras, entre outros, que abordarán a violencia dende a óptica de xénero, da linguaxe, dos medios de comunicación, no
sistema educativo ou no institucional.♦

arula, a lura Marula. Ese é o
nome da nova mascota da
cultura galega. O simpático
aninaliño de cor azul e ollos
enormes serve para presentar o programa ‘A cultura circula’ que a
Xunta, a través da Vicepresidencia e as
consellarías de Cultura e Innovación, presentou esta semana. Música, teatro, cabaré,
circo, vídeo e informática son algunhas das
áreas que compoñen este proxecto, que a
partir de maio asolagará Galiza de cultura

M

en movemento. Outra convocatoria é a do
Museo de Arte Contemporánea Unión
Fenosa, que busca orixinais para a súa IX
Mostra Internacional de Pintura, Fotografía
e Escultura. As obras han presentarse
entre o 29 de maio e o 2 de xuño. E
tamén hai lugar para as letras, neste caso
a novísima novela da francesa Anna
Gavalda Xuntos e máis nada, gañadora
do premio ‘Novela europea’ do Casino
de Santiago, 2005, traducida ao galego
por Mª Dolores Torres para Galaxia.♦
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Os escritores galegos homenaxean
o poeta palestino Mahmoud Darwich
Concédenlle o Premio Internacional da AELG

Mahmoud Darwish
A.N.T.
Mahmoud Darwish recibirá
o Premio Internacional daAsociación de Escritores en
Lingua Galega. Aínda que
non se confirma a presenza
do poeta palestino nas próximas semanas en Compostela ,
para receber en man o galardón a AELA quer recoñecer
o traballo do que está considerado un dos mellores poetas árabes contemporáneos.
O galardón que inaugura Mahmoud Darwish quer “significar
a aqueles/as autores/as cuxa
obra e persoanldiade conteñan
un alto contido ético e estético
que os convirtan nun referene
para o seu pobo na defensa da
dignidade nacional e humana”.
A AELG traballa para concretar unha visita de Darwish a
Galiza e celebrar un acto público de entrega.
Darwish está considerado
como un dos máis grandes poetas árabes contemporáneas.
Nacido en Birwa, unha aldea
palestina da Galilea, en 1948
partiu para o exilio no Libano.
Cando os pais volven á aldea
natal esta xa fora destruida e
substituida por unha colonia
israelí. Daquela a súa biografía
é como a de tantos nenos e
adolescentes palestinos marcados pola diasóra obrigada pola
ocupación (ver recadro). Fundador e director dunha das
principais revistas literarias
árabes Al-Karmel, a redacción
e os arquivos foron destruidos
durante o cerco israeli a Ramallah en 2002.♦

‘A poesía é unha viaxe permanente entre culturas,
tempos e espazos’
A xornalista Muriel Steinmetz entrevistaba en L’Humanité o poeta palestino. Estas son algunhas das respostas a aquel cuestionario que falaba de poesía e de identidade entre outros temas.
¿Que lugar ocupa hoxe a poesía de lingua árabe e, en
particular, a súa propia poesía na literatura árabe?
Os países europeos e Estados Unidos cren que a poesía de
lingua árabe ocupa o lugar de
honor na cultura árabe, como sucedeu durante tres séculos. Fálase da crise da poesía en Occidente, da decadencia da súa masa de lectores. A mesma crise
existe entre nós. A relación entre
a poesía e os lectores volveuse
problemática, quizais debido a
que a poesía árabe se adentrou
en formas experimentais, que a
isolaron do gran público. Establece unha distancia entre o texto e a realidade e prívase da riqueza das cadencias da métrica
árabe. Hai tamén unha razón de
orde cultural. A poesía non é o
primeiro xénero literario entre os
árabes. Substituiuna a novela.
Iso é algo positivo. Eu engadiría
que vivimos unha crise de identidade cultural e política. Os árabes retroceden en numerosos
planos. Temos o sentimento de
non participar no curso da historia. Por exemplo, óese falar dun
gran Oriente Próximo. Pero os
estadounidenses, iniciadores de
devandito proxecto, consideran
que os árabes nin sequera mere-

O poeta Mahmud Darwish é unha lenda
viva para os países árabes écase un símbolo da cultura palestina. Comeza a escribir ao mesmo tempo que ingresa no
partido comunista, e aos vinte anos publica o seu primeiro poemario “Paxaros
sen ás”, moi influenciado pola poesía
clásica árabe. Catro anos máis tarde publica “Follas de oliveira”, que se caracteriza especialmente polo uso de mensaxes máis directas, mensaxes que falan
do sufrimento dos palestinos dentro do
estado de Israel. En 1966 publica “Namorado de Palestina”, cun estilo menos
directo, con menos amargor, nesta nova
fase parece advertirse a influencia do
Mahyar e a escola romántica. Na súa seguinte etapa, máis innovadora, trata de
traspasar os cánones tradicionais, facéndose eco das obras doutros poetas cos
que se identificaba Muhammad al Magut, Nazim Hikmet, Louis Aragon, Pablo Neruda, García Lorca e T.S. Eliot.
Xa en 1967 co poemario “Fin de
noite” abre unha nova etapa, máis madura, na que se advirte unha maior abstracción, sen renunciar con todo á súa

cen ser consultados. Na medida
en que as fronteiras dos países
árabes foron fixadas por estranxeiros, estes mesmos estranxeiros poden modificalas ao seu capricho. Os árabes non participan
na definición do seu destino.
¿Que quere que faga a poesía en
tales condicións? ¿Falar da idade
de ouro? ¿Adorar o pasado? A
verdadeira poesía árabe é unha
poesía crítica da realidade árabe.
Perdoe que lle faga esta
pregunta un pouco brutal, pero ¿pode a poesía, no seu sentido máis elevado, tal como
vostede practícaa hoxe, constituír a alternativa á relixión?
William Blake dicía que a
imaxinación é unha nova relixión. Todo o movemento romántico busca substituír a inspiración poética pola inspiración relixiosa e profética. Eu
creo que a relixión e a poesía
naceron da mesma fonte, pero
a poesía non é monoteísta. Tal
como dixo Heidegger, nomea
os deuses. A poesía está en rebelión permanente contra si
mesma. Non cesa de modificarse. A relixión é estable, fixa, permanente. Con todo, a
procura do descoñecido é común a ambas. A poesía tende
cara o invisíbel, sen atopar so-

lución. A relixión atopa unha,
dunha vez por todas. ¿Seica o
gran problema do marxismo
non foi que en certo momento
se converteu nunha relixión?
¿Pode a poesía axudar a
que un pobo conserve a súa
identidade, ata nas peores dificultades de supervivencia?
Non creo que a poesía teña
un papel evidente na loita nacional. A súa influencia non é
inmediata. Constitúe unha viaxe permanente entre culturas,
tempos e espazos. Nese sentido,
eu non creo nunha poesía nacional. Dado que o poeta é o fillo dunha época e dunha lingua,
contribúe sen dúbida a dar forma á identidade nacional dun
pobo ao desempeñar un papel

Lenda viva
forma de expresión clara, ao uso de símbolos relacionados co seu lugar de orixe
(rocha, árbore, mar…), e a ese sentimento de vida e á vez morte que lle inspira a súa terra. “Os paxaros morren en
Galilea”, de 1969, segundo o propio
Darwish, marca a súa primeira mutación poética polo amplo uso de símbolos e mitos. En “A miña amada esperta”
(1970) amplía o uso de símbolos misturándoos con acontecementos históricos,
tanto do mundo islámico como do cristián. A figura de cristo e a crucifixión
son os elementos máis relevantes. A súa
obra non pasa desapercibida debido ao
impacto que causan as súas mensaxes
respecto da humillación que sofre o seu
pobo, isto engadido á súa militancia comunista, cústalle numerosos arrestos
por parte do estado de Israel.
Nos anos setenta, instálase en Beirut.
Convértese en membro do movemento

literario libanés. Alí dirixe o centro de investigación de estudos palestinos. Poucos anos máis tarde tamén se fai cargo de
dúas prestixiosas revistas árabes “Shuún
filistiniyya” e “Al Karmel”. É nestes
tempos cando Darwish se consagra como
un dos poetas vivos máis grandes. En
1982 vese obrigado a abandoar o Líbano
trala invasión israelí. Exiliase en Europa,
principalmente en París compaxinándoo
con estancias en Túnez. Nesta etapa Darwish escribe poemas longos, teatrais, con
numerosas imaxes… A este tempo pertence o poemario “Gabanza da alta sombra” (1983) onde parece reflectir o temor
do poeta a que desapareza o soño, a esperanza, que o sustenta a el e ao seu pobo a consecuencia da interminábel traxedia. En “Menos rosas” de 1986, segue
experimentando coa forma e o ritmo, logrando poemas dunha estética moi coidada, cunha linguaxe próxima que transmi-

de orde cultural, pero non ten
por que incitar nada. Nos anos
cincuenta, sen dúbida, no mundo árabe e no mundo enteiro
–penso en toda a poesía comprometida, en particular, entre
vostedes os franceses, en Louis
Aragon–, o poeta tivo un papel
político directo. O mundo era
un pouco menos complexo que
hoxe en día. No noso caso, a
ocupación israelí é unha longa
ocupación, a diferenza da alemá
en Francia. ¿Que artista pode
representar sen interrupción o
papel de poeta de circunstancias, de poeta comprometido,
no sentido antigo do término?
Se pretende representar ese papel, a ocupación conseguiría
matar tamén a poesía.♦

te emocións moi intensas, directas e sinceras, entremezclándolo con símbolos,
lendas, historia, alcanzando unha gran
harmonía. “Once astros” de 1992, é o resultado do novo proxecto que Darwish
quixo levar a cabo, onde se despega do
presente e atopa na Historia o lugar que
lle negan na terra. “¿Por que deixaches o
cabalo só?” (1995), é un poemario case
biográfico, quizais impulsado polo temor
a que o pasado se esqueza. “O leito dunha estraña” (1999) e “Mural” (2000), son
poemarios dunha estrutura máis sólida,
con proporcións minuciosamente calculadas. Actualmente Mahmud Darwish,
vive en Ramalla, onde dirixe a prestixiosa revista literaria “Al-Karmel”, é constantemente requerido para dar recitais
poéticos por todo o mundo árabe, pero a
súa fama tamén se estendeu en Occidente onde goza de gran prestixio, unha boa
mostra diso son os premios literarios como o Lanzan Cultural Freedom Price
(2001) e o premio Príncipe Claus de Holanda (2004).♦
Atlas de Poesía
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Visibilizar
MARTA DACOSTA

A

gora que rematou
marzo, vou falar desa
parte da sociedade que
representa máis do 50% da
poboación, da que Lenin dixo,
sen elas “non teríamos
vencido, ou venceríamos a
duras penas”.
Esta frase refírese aos
acontecementos de 23 de
febreiro de 1917, día en que
as mulleres rusas tomaron as
rúas de Petrogrado
mobilizándose contra as
forzas zaristas para reclamar
pan para os seus fillos e exixir
que os soldados, os seus
compañeiros, volvesen da
guerra. Foi unha mobilización
espontánea e pacifista que
Alexandra Kollontai sitúa no
contexto do inicio da
revolución bolxevique.
Naquela altura Rusia e o
Occidente europeo rexíanse
por calendarios diferentes, e
para nós era 8 de marzo.
Xa nesas datas e desde que
tomara a decisión o II
Congreso Internacional das
Mulleres Socialistas, en 1910,
celebrábase un día ao ano o
día da muller, a proposta de
Clara Zetkin. Estes esforzos e
os que a continuación viñeron
foron fundamentais para a
visibilización das mulleres,
visibilización en que aínda
cómpre traballar.
A visibilización é o
obxectivo dun libro que lin
recentemente: Contos de
escritoras brasileiras, unha
selección de Lúcia Helena
Vianna e Márcia Lígia Guidin,
publicada por Martins Fortes
en São Paulo. O libro consta
de trinta e dous relatos de
trinta autoras, nacidas no XIX
e na primeira metade do XX.
A través dos seus relatos
constrúen un mapa de
mulleres en que se vai
deseñando a súa psicoloxía e
os seus actos, a súa identidade.
Como di unha das autoras
escolmadas, Lygia Fagundes
Telles: “Antes eram os
homens que dizian como nós
éramos. Agora somos nós.”
As responsábeis da edición
comezan a súa presentación
preguntándose o porqué
dunha antoloxía coma esta e
para elas hai unha razón que
se sobrepón a todas as
posíbeis: “muitas mulheres
brasileiras escreveram ao
longo do tempo e nem sempre
se teve notícia de tais
escritos”. A súa aposta é pois
visibilizar a obra escrita por
mulleres.
Son moitos os relatos,
destacaríamos dous: “La
pietá”, de Cecilia Prada, en
que a autora vai
contrapoñendo a imaxe da
obra de arte ao sufrimento
dunha muller que perde o seu
fillo no momento de nacer e
“Contemplação de Annelize”,
de Maria Caprioli, en que a
autora adopta o punto de vista
do home para narrarnos os
abusos sexuais a unha
traballadora. Ambos os dous
non nos deixan indiferentes ás
lectoras.♦

A crítica española premia Herba Moura
e As metamorfoses do túnel
Teresa Moure reivindica a teoría queer e Román Raña
destaca o papel da inspiración
A.N.T.
Herba Moura, a novela de
Teresa Moure e As metamorfoses do túnel, poemario
de Román Raña (Vigo,
1960) foron galardonadas
cos premios da crítica española, no apartado de lingua
galega, nas categorías de novela e poesía respectivamente.
As dúas obras foran merecentes xa de premios anteriores.
Herba Moura do Xerais e As
metamorfoses... do Caixanova. O membro do xurado, Luciano Rodríguez, destacou da
obra de Moure “o canto á paixón, á amizade, á maternidade
e á lectura”, así como “a súa
gran precisión e dominio lingüístico”. Tamén gabou o feito de que utilice recursos que
van desde a epístola, á poesía,
o ensaio e o diario”. Da obra
de Román Raña puxo en destaque “o seu ton positivo e o
seu pulo vital”.
Movementos alternativos
Teresa Moure recoñeceu a boa
acollida que está a ter a súa
novela, apuntando que quizais
se deba ao feito de “retratar
unha gran variedade de mulleres, de modo que todas se sinten dalgún modo identificadas”. “E non só elas”, afirma,
senón tamén “os homes que

Teresa Moure e Román Raña.

reivindican o que a historia lle
negou ás mulleres”. Moure
coincidiu co xurado no seu intento de destacar “a voz silenciada da muller”.
A escritora tamén apuntou
que o seu libro se identifica
cos movementos alternativos
que percorren Europa, “mais
non só feministas, senón tamén ecolóxicos, de liberación
homosexual ou queer”, termo
este último que reivindica o
valor do “raro”.
Herba moura será editada
en castelán en setembro, pola
editorial Lumen, en tradución
da propia autora.

PACO VILABARROS

Raña muda
a un ton ‘máis optimista’
Román Raña coincidiu co xurado
en salientar o “ton afirmativo” da
súa obra, sobre todo por comparanza coas anteriores. Raña basea
esa mudanza nos dous novos eixos temáticos: a “paixón amorosa” e máis a “visión cósmica da
natureza e do misterio de vivir”.
No aspecto formal, o escritor vigués apunta que o novo ton vai
unido a un estilo “máis distendido, con formulacións menos canónicas e unha maior liberdade
creativa” que inclúe, por exemplo,
“xogos de palabras”, pero que, ao

mesmo tempo “tenta ser fonda”.
Raña destaca, por outra
parte, a “claridade e a transparencia” que busca nas súas novas obras, “menos conceptuais” que as de etapas anteriores. O poeta afirma crer moito
“na inspiración”, ademais do
traballo. En concreto, recoñece
que As metamorfoses do túnel
débese en boa parte a “un estado emocional especial que me
tiña moi receptivo ao mundo”.
Román Raña ten neste momento outro libro de poemas
nos andeis de novidades. Trátase de Zen invernos, formado
por cen sonetos.♦

Nº 1.218
Do 6 ao 19 de abril do 2006
Ano XXIX

O patrón de Lugo
Froilán de Lugo. Biografía e
culto dun home santo. (Ensaio
de revisión haxiográfica), de
Domingo L. González
Lopo, é un
achegamento á vida do
santo lucense e tamén á
historia dun
mito que
medrou
durante os
últimos once
séculos e que
permanece
hoxe en día moi apegado ás
tradicións da cidade. Edita o
Concello de Lugo.♦

O mundo interior como misterio
Miranda presenta un longo poema de plenitude
Título: Capitán dos teus ollos.
Autor: Xosé Miranda.
Edita: Espiral Maior.

Que pode levar a un escritor,
contrastado pola consecución
de premios, pola fidelidade
dos lectores e pola fortuna crítica, a dar a
luz un poema- Un tema
rio que consta enunciábel
dun único e
indiviso poe- en poucas
ma, coa amea- liñas é
za de que a convertido
pouca volumi- por Miranda
nosidade, o nun caudal
escaso corpo poético
físico do libro, inusitado.
leve esa obra a
pasar desapercibida entre títulos de ben
aparente e moi superior envergadura, tanto entre os dos corpus do autor como entre as novidades do trinque diario? Non
se explica con satisfacción plena desde o capricho, nin desde
a querencia desmedida ou arrebatada por unha peza determinada. Non, mesmo a sabendas
de que as razóns que levan a
publicar determinadas cousas
de determinada maneira, obedecen, por veces a razóns moi
adentradas na esfera do privado e pouco atentas a intereses
estritamente literarios.
Miranda non precisa
agrandar currículos. E nós,
nestas liñas, imos tratar de explicar este Capitán dos teus
ollos como unha dupla necesidade. Por un lado a necesidade
de compoñer un poema de plenitude (xa veremos que en
máis de un sentido) e por outro a de desafiar a tensión que
hoxendía existe entre o extenso e o breve, que case vén sendo o mesmo que dicir entre o
conservador e o anovador.
Verá o lector que Capitán
dos teus ollos é un volume de
un só poema, un longuísimo
poema lírico, perfectamente encadrábel dentro dos presupostos formais que adoitan caracterizar a poesía libre que se manifesta fluida e desatada como río
interior e indómito; unha poesía
que potencia a consideración
do ritmo deica facer del unha
das chaves imprescindíbeis de
identificación xenérica.
Pois que formalmente este
libro segue parámetros habituais, que nos induce a ver aquí
algo especial? Precisamente a
súa mentada e infrecuente extensión, unido ao feito de non
se tratar de poesía narrativa,
onde esta extensión si é frecuente. Que o tema deste libro
ou poema sexa de índole abstracta é significativo, xa que indica que o poeta enfronta un reto meirande do que sería se se
conformara con facer poesía
narrativa. Un tema enunciábel

Historia medieval

Xosé Miranda.

en poucas liñas, nun poema de
poucos versos, é convertido
por Miranda nun caudal poético inusitado para os días de hoxe. Cando é frecuente a tendencia ao poema contraído, estrangulado deica o cripticismo, Xosé Miranda escribe un extenso
poema no que se atende á complexidade do instante, mediante a evocación e a suxestión como recursos estratéxicos.
Capitán dos teus ollos
constitúe a poetización dun estado. Se o Dante baixou aos infernos na procura da súa amada
e así demostrar o seu amor por
ela, Miranda escribe un poema
de plenitude. Lonxe da exaltación cursí e empalagosa do

XAN CARBALLA

amor, e lonxe do estado de
frustración inherente ao namorado non correspondido ou
afastado de quen lle provoca
tanto desvelo, superados ambos, Miranda escribe un poema
no que se analiza como se acadou a comprensión de tal estado. Que non ten nada a ver co
éxito no galanteo, nin co favor
da amada, senón coa eterna loita e alegría e a tristura, o bon e
o malo, que teñen existencias
nas que ambos e dous se contaminan mutuamente, incesantemente, e que só como excepción se amosan en estado de
pureza, neses momentos extremos que chamamos de felicidade e desgraza. Aceptada esta
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realidade, non só pola voz poética senón tamén pola amada, o
único importante é a fidelidade
no sentimento, ser capitán dos
seus ollos equivale tamén a ser
capitán tanto dos ollos da tristura como dos da ledicia, da
nao da vida que pouco valor
ten se non hai quen nos axude a
vivila, a facer a travesía; e tamén equivale a sentirse, se non
liberado, un chanzo máis por
riba do círculo cruel e contraditorio que atrapa ao ser humano
entre a ledicia e a tristura.
Escribir un poema reflexivo como este, desapaixonado e
porén sabendo conservar a dose xusta de paixón que non cegue as facultades do coñecemento deductivo, é máis complexo, é un reto máis meritorio
que responder á chamada da
impresión sublime. Miranda
resólveo empregando unha
técnica narrativa, na concepción e desenvolvemento do poema, que lembra o relato de
misterio. Atendendo o mundo
interior no que se establece a
dialéctica (que non sempre é
loita) entre alegría e tristura,
sen por iso desantender a envoltura do mundo exterior, ese
circo cruel dirixido por un xigante sádico, metálico, cunha
gaiola no peito, que axudado
por estatuas desalmadas defende “co látego e coas palabras a
lei do funil” (32), o capitalismo sempre voraz.
O libro desenvólvese entre a
expresión da reflexión e a confirmación do sentimento, contendo o ritmo cando é preciso e
ceibándoo cando a súa forza
asoballa e impregna todo, mais
sabendo encuazalo a fin de que
non estrague o conxunto.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Toxosoutos publica Valério do
Bierzo. Autobiografia, de
Renan Frighetto, o volume
gañador do
premio de
Historia Medieval de
Galiza 2005.
O investigador brasileiro
analiza e traduce ao
portugués a
vida deste
anacoreta que
describe a vida da Gallaecia do
século VII, nos tempos do
reino visigodo.♦

Exiliados
Unha mostra dos centos de galegos que foron acollidos en
América do Sul tras fuxiren da
represión franquista. Catro vidas do exilio galego en
Venezuela,
de Xurxo
Martínez
Crespo,
céntrase nas
figuras do
pintor Mario
Granell, o
cartógrafo
Xosé María
Mosqueira
Manso,
Alberto Puente García, ex soldado republicano e o
guerrilleiro venezuelano
Alejandro Tejero Cuenca. Edita a Asociación Galega de
Emigrantes Retornados.♦

Historia do papel
Ana Mª Rodríguez Rivas
presenta O xornalismo en Galicia. Percorrido histórico pola
prensa de
Lugo, que
edita
Galaxia. Esta
obra percorre
a relación da
cidade de Lugo e a súa
provincia coa
prensa durante
os séculos
XIX e XX.
Prensa partidista, diarios de avisos, xornais
empresariais, prensa obreira…
Unha evolución condicionada
polos avatares das últimas
centurias.♦
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Voces da casa
Nº 3. Marzo 2006.
Edita: Concello de Fene.

Esta publicación recolle os
textos que participaron no
último obradoiro literario de
Fene. Inclúe traballos de
Aurora Varela, Xaime Pereira,
Mariola Hermida, Esther Val,
Pilar Pita, Mª Inés Pérez,
Matilde
Castro,
Arsenio
Iglesias,
Dulce López e Iria
López Teixeiro (que
publicou
Meniña de
cristal –novela editada por Biblos).
Amais dos textos destes novos
autores, a revista complétase
con fragmentos das obras de
Xosé Neira Vilas, Celso Emilio Ferreiro, Luís Pimentel,
Xosé Mª Álvarez Blázquez e
Xosé Luís Méndez Ferrín.♦

Adiós

A carón da cociña
J.A. Xesteira recrea historias íntimas en Contos de familia
Título: Contos de familia.
Autor: J.A. Xesteira.
Edita: Xerais.

Dábase a coñecer J. A. Xesteira no eido literario con dous relatos (Chao, moneca; O manuscrito atopado na Ramallosa) incluídos no volume colectivo Phiccions, no que algúns
xornalistas dun diario local,
compañeiros nese intre do noso
autor, se mergullaban na literatura. A experiencia semella que
foi gratificante e Xesteira decide non abandonar o mundo da
creación ampliando a súa obra
coas novelas Blues da ría e
Caldo de mares para homes libres xunto co libro de relatos
Acompáñoo no sentimento.

Contos de
veu da Guerra
familia, o seu Neste libro Xesteira
de Cuba comnovo libro de é dono dun estilo nidio e
parte espazo
relatos, está
literario con
formado por transparente cun esquema
amores prohic o n t o s q u e de contar inxel,
bidos e suicin o s t r a e n a de enorme efectividade
dios (As estamemoria da e sumamente atractivo.
cións do pazo).
guerra civil e
Once relada posguerra
tos tecidos
(Viaxe á illa de ida e volta ;
cos fíos da historia íntima, priAquel home que chegou pola
vada, aquela que aínda fica sen
noite) da emigración (Un
ordenar. Once relatos xunguisombreiro de pajilla de Mondos co elo común da memoria
tevideo) ou a maxia que se
e da emoción. Trae Xesteira ao
agacha nas persoas e que a lipresente e ao literario o espazo
teratura e quen de traer do
máxico da cociña “como lugar
fondo da memoria e da expesagrado onde ocorren cousas
riencia para situala no fantásmarabillosas” como outros
tico (Adelaidiña e as cascas
trouxeron o da lareira, recanto
de ovos) ou unha culler que
protector onde ao abeiro da ca-

lor do lar se debullan as historias que se mesturaban en perfecta simbiose cos recordos da
posguerra, a emigración… once relatos situados nun espazo
xeográfico común, o da familia, rescatando para a literatura
o ámbito privado, sen dor nin
catarse. Once relatos que morden na realidade pasada para
nos descubrir un mundo tapado
polo silencio e nalgúns casos
pola perda.
Xesteira é dono neste libro
dun estilo nidio e transparente
que reproduce un esquema de
contar inxel, de enorme efectividade e sumamente atractivo
para o lector.♦
XOSÉ FREIRE

Nº 57. Marzo-abril 2006.
Dirixe: Jesús Pozo.
Edita: EMSFM.

O último número desta revista
especializada para empresas
funerarias adica a súa portada
a Afonso Daniel Rodríguez
Castelao. Jesús Silva pescuda
nos seus temas literarios e artísticos para atopar a relación
co mundo dos mortos.
Ademais,
a revista
visita as
ruínas de
Palmira, o
esquecido
cemiterio
musulmán
de Valdés
(en
Asturias),
onde
descansan 54 marroquís
soterrados durante a Guerra
do 36. Tamén se dan as
últimas noticias do sector e as
novidades editoriais.♦

EN Vigo
Nº 13. Febreiro 2006.
Edita: Esquerda Nacionalista de Vigo.

Antonio Araúxo, portavoz do
BNG en Gondomar, repara na
necesidade de potenciar o
cambio político a través dos
concellos. Uxía Araújo e Saúl
Santim critican a desconexión
entre Galiza Nova e
a mocidade galega.
Afonso
López
salienta as
disputas internas dentro de Adega. Xosé
Valverde,
responsábel
local do
BNG en Vigo, fai un
chamamento aos políticos para darlles resposta ás
necesidades dos electores, case sempre esquecidos fóra das
épocas electorais.♦

A poética do silencio
Kim Ki-Duk conta
sen apenas palabras unha historia de amor n’O arco
Título: O arco.
Dirección e Guión: Kin Ki-Duk.
Intérpretes: Han Yeo-reum, Jeon Gookhwang.

Hai veces que, nunha carteleira
repleta de títulos máis ou menos
interesantes e unha mesma (ou
maior) proporción doutros tantos
insípidos,
emerxen pe- Kim Ki-Duk
quenas xoias acada unha
como a presen- madurez
te. O arco é o
último filme do estéticocoreano Kim narrativa
Ki-Duk, prolí- que o
fico cineasta encumia
habitual dos definitivafestivais euro- mente
peos, de onde como un
nunca soe marchar de baldei- mestre
ro, e que pouco da linguaxe
e pouco foi cre- audiovisual.
ando toda unha
lexión de seguidores que buscan os seus filmes nos andeis dos videoclubs.
Tarefa inútil, pois as películas
deste cineasta inda chegaron hai
ben pouco ao noso país.
Desta volta, e estando previdos pola estrea nos últimos anos
de polo menos tres dos seus títulos (Primavera, verán, outono, inverno... e primavera, Ferro 3 e Samaritan girl), atopámonos cun arriscado relato de
amor entre un vello e unha meniña illados do contorno no escenario único dun barco de pesca. Un amor mestura de desexo,
cariño, celos e afán de posesión,
que se materializa na forma física dun arco, elemento de comunicación do vello e poético xeito de adiviñar o futuro.

Este filme supón un paso
máis aló na traxectoria do cineasta. Xuntando a serenidade e preciosismo do tratamento da imaxe
que acadaba o seu cumio en Primavera, verán, outono, inverno...
e primavera, coa temática das
complexas relacións humanas
(que soen incluír incestos, relacións prohibidas, a sombra da pedofilia neste caso...) que predomina en tódolos seus filmes, Kim
Ki-Duk acada unha madurez estético-narrativa que o encumia
definitivamente como un mestre
da linguaxe audiovisual. Dende
logo non é un filme de consumo
fácil, nin para as grandes masas;
o seu ritmo é pausado, que non
lento, e resulta incrible comprobar como pode compoñerse un
relato (porque o seu é un exercicio de composición, cal partitura musical) en torno a dous per-

sonaxes principais que non pronuncian unha soa palabra ao
longo de todo o filme. Nin falta
que fai. Ás veces as palabras están de máis, a música, e por riba
de todo as miradas, dino todo
con moita máis fluidez. Mentres
as palabras son efémeras ou poden enganar, as miradas destes
dous seres solitarios, almas xemelgas en total comuñón que
son incapaces de mentir, revelan
todo o que senten, os desexos,
odios, paixóns e un amor sereno
que deriva en tolo e desesperado
coa chegada do elemento disonante, o rapaz que ven do exterior, da terra firme, da modernidade, que trae xuventude, tecnoloxía, o soñar cun mundo diferente e pode que mellor.
Kim Ki-Duk consegue plasmar unha relación de amor de
desgarrado realismo, na que o

espectador se ve en permanente
conflito ao observar o sentimento puro e verdadeiro do vello, pero baixo a sombra dun
rapto e a ameaza da pedofilia.
Conta porén cun final que aposta por outra vía, por un realismo
máxico que nos deixa un bo sabor de boca e fainos saír do cine
cun sorriso (ou cunha mueca de
perplexidade, para aqueles que
non dean en entender o significado metafórico), o provocado
polo feito de ter visto unha boa
película. É unha mágoa que
aquí tardásemos tanto en descubrir este autor. Esperemos que,
tras ver o que pode ofrecernos,
comecen a chegar máis filmes
ás nosas carteleiras, como respiro entre tanto produto de corte
hollywoodiense.♦
SABELA PILLADO
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No centenario de Beckett
Galaxia traducirá Molloy, unha das obras fundamentais
dun autor que segue a resultar inquietante
MANUEL XESTOSO
Os aniversarios serven para perseverar na lembranza dos escritores, para redescubrir anécdotas e
citas que talvez no seu tempo foron fulcrais para nós, para volver
sobre as súas obras, no mellor
dos casos. O centenario do nacemento de Samuel Beckett, que se
celebra o próximo día 13, ocupa
sen dúbida un lugar estraño nesta
xa de seu rara cerimonia das efemérides. Malia o fatigoso estátus
de clásico que se lle outorgou, a
súa obra segue a ser das menos
edificantes e máis inquietantes
do noso tempo. O seu teatro continúa nutrindo as compañías e salas experimentais, as menos
dadas a transitar os vieiros sabidos da escena convencional. As
súas novelas aínda provocan o
xesto de rexeitamento que acode
cando nos expoñemos ás nosas
propias feridas. A súa obra, en resumo, dá mostras dunha vitalidade que dificilmente amortecerán
os actos con sabor a exequias que
adoitan adornar esta caste de
conmemoracións.
Por iso xustamente agora importa recuperar a figura e a personalidade dun escritor que demasiado tempo viviu preso do
mito que o converteu nun ermitán con “pouco talento para a felicidade”, depresivo e pouco
confortábel consigo mesmo. Os
testemuños que posuímos de todos aqueles que o trataron falan
dun home infinitamente cordial,
afábel, excelente conversador e
dunha enorme xenerosidade á
hora de actuar como mentor de
colegas máis novos, Paul Auster
ou Harold Pinter entre eles. Semella que o único co que non se
sentiu cómodo Beckett foi coa
fama, da que fuxiu sempre que
puido, e que, segundo a lenda, lle
fixo exclamar un estarrecido e xa
célebre Que catástrofe! cando lle
comunicaron a concesión do
premio Nobel. Acto seguido re-
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nas: véxase aquel personaxe de
nuncia á súa patria irlandesa.
Primeiro amor, que descobre
Abonda con lembrar aquela ocaque está enamorado cando se
sión en que un inxenuo e mal insorprende a si mesmo “escribinformado xornalista lle preguntou
do o nome de Lulú sobre unha
se era inglés. Beckett sorriu e livella bosta de becerra”.
mitouse a contestar cun lacónico
O paradoxo de Beckett é que
Ao contrario.)
–escribindo dende a sospeita,
Importa tamén por iso reler
dende o malestar do individuo do
máis unha vez a súa obra, volver
século XX– a súa renuncia á cala uns textos que se erixen coma
quera clase de
verdadeiros e arreverdade é só un
piantes retratos da
leit-motiv
outro froito da
condición humavontade de vivir.
na. E para iso hai
que lembrar que se de varias das súas A literatura beckettiana empurra
trata dunha obra obras e aquel
o texto cara ao baque xorde das cinleiro existencial
zas de Austwichtz, tantas veces
dun xeito descarde Hiroshima e de
nado. A súa voz
Nagasaki. Aínda enunciado:
amarra a concienque o primeiro po- ‘Non desesperes,
cia do lector nunema de Beckett,
ha tensa espera
Whoroscope, data un dos ladróns
dun sentido que se
de 1930, a auténtisabe imposíbel,
ca revolución bec- salvouse.
nunha permanenkettiana dáse tras a
te ameaza de sifin da II Guerra Non deas nada
lencio. Pero esa
–durante a cal se por sentado,
mesma voz non
uniu á Resistencia,
cesa de transforprimeiro en París e un dos ladróns
marse continualogo, tras fuxir pomente, non renunlos pelos da Gesta- condenouse’
cia a perseverar
po, cando a célula
na busca daquel
á que pertencía foi
sentido. A condición existencial
delatada, en Rousillion. É nos
do Innomeábel xorde da imposianos que seguen á fin do conflito
bilidade de nomealo e, ao mesmo
cando Beckett escribe toda unha
tempo, da necesidade de facelo.
serie de obras mestras de enorme
O indiscutíbel é que Beckett
magnitude: a colosal triloxía de
é, en certa forma, un final de
novelas Molloy, Malone morre,
traxecto. E por iso importa, fiO innomeábel –cuxa próxima
nalmente, recuperar o diálogo
tradución ao galego anuncia, feque mantén a súa obra coa lilizmente, Galaxia–, Á espera de
teratura que o precedeu, dende
Godot (Laiovento), Final de paros seus prezados Dante, Racine
tida –seguramente a máis podee Shakespeare até Flaubert,
rosa obra teatral de todo o século
Proust, Kafka –de quen desconXX–, A derradeira cinta de
fiaba– ou, sobre todo, Joyce. Un
Krapp, Como é… Unha presada
Joyce cuxa amizade cultivou en
de textos que expresan con punParís, a quen sempre considerou
xente exactitude a angustia indicomo un segundo pai e con
sociábel á natureza humana, a
quen mantiña, segundo aqueles
traxedia de vivir unha vida sen
que os presenciaron, uns diálosentido.
gos tecidos sobre todo de silenNon obstante, o pesimismo
cios, de interminábeis silencios.
de Beckett non é deprimente ao
Dicía Marx que todo se repixeito que pode selo, por exemte na historia polo menos dúas
plo, Thomas Bernhard. A súa poveces: a primeira vez como trasición é doadamente asimilábel
xedia, a segunda como parodia
polo lector grazas non só á rigoda primeira. Beckett sábeo e
rosa arquitectura da súa prosa
converte os seus personaxes en
austera, límpida, senón tamén
portadores cómicos dun drama
pola corrosiva ironía –talvez o
ridículo, personaxes de vaudetrazo que máis sobranceiramente
ville, bufóns circenses, dun cine
caracteriza a modernidade– que
mudo que contén toda a semendestila o seu discurso. O seu pete da traxedia. Daquela, o
simismo, se se me acepta a coñeHamm de Final de partida
cida chanza, é en realidade optiamósase coma un Hamlet consmismo ben informado. O leitciente da súa intranscendencia,
motiv de varias das súas obras e
un deus derrotado no medio dun
aquel tantas veces enunciado:
mundo devastado. Cando Clov
“Non desesperes, un dos ladróns
exclama “Hai tantas cousas tesalvouse. Non deas nada por
rríbeis!”, el resposta “Non, non,
sentado, un dos ladróns condexa non hai tantas”. Correspónnouse”. Ou, na animosa versión
denos a nós reconstruír a pequede Malone, “un dos ladróns salna epifanía que contén ese univouse; é unha porcentaxe razoáverso de inesgotábel profundibel”. Unha ironía que devén hudade que nos legou e que nos
mor –cruel, pero esmendrellanobriga a ler dende a máis humilte– cando ten como obxecto o lade vulnerabilidade.♦
do ridículo das paixóns huma-

O

fuxiouse en Túnez para escapar
daquel “infortunio” e non acudir
ao acto de entrega e o diñeiro do
premio repartiuno entre a biblioteca do Trinity College de Dublín –onde exercera como profesor na súa mocidade– e varios
actores en apuros económicos.
Na orixe deste equívoco que
lle atribúe un comportamento túzaro e atormentado está sen dúbida –ademais da súa aversión
polos periodistas– o infausto pero habitual costume de confundir
a obra co autor. E a obra de Beckett está concibida dende a firme
convicción de que o acto da creación literaria debe ser difícil, sa-
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crificado, cheo de dúbidas, mesmo doloroso: non tanto expresión como pescuda na propia incapacidade de expresarse. Unha
convicción que o levou a abandonar a súa lingua materna, o inglés, para escribir en francés,
idioma que dominaba moito menos e que, xa que logo, o obrigaba a ser moito máis minucioso e
preciso e –como a miúdo explicaba– a “renunciar ao estilo”.
(Un abandono, o do inglés, por
certo, que foi mal interpretado
por moitos, que pensaron que a
adopción do francés era unha toma de posición ante o conflito
lingüístico do seu país, unha re-
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Cogumelos de Galiza
Textos de
Marisa Castro e
Víctor López Román
e ilustracións de
Carlos Silvar

A NOSA TERRA

Nº 1.218
Do 6 ao 19 de abril do 2006
Ano XXIX

Jaureguizar
‘Trato o conflito de identidades
cunha trama de novela de espías’
M.V.

Unha novela de espías, de ton escéptico, cos conflitos de identidades ao fondo. Así se podería resumir a última novela de Santiago Jaureguizar (Bilbao,
1965) que foi merecedora do premio ‘García Barros’. Cabaret Voltaire (Galaxia) transcorre en Ribadeo e Alemaña, entre os anos trinta e a actualidade.
Chama a atención que cando
a literatura de case todo o
mundo se volve conservadora
e se limita a contar unha historia, vostede insista no experimentalismo?
Desde Fridom spik e os
meus primeiros libros sempre
experimentei, gústame facer
cousas distintas, buscar novas
vías e non reiterar fórmulas.
Repetir converteríanos a todos
en aspirantes a autores de
best-sellers.
Non teme que iso o afaste
dun tipo de lectores que pide
presentación, nó e desenlace?
Pode quitar lectores, pero
non por iso vou deixar de facelo. Hai que buscar lectores inquedos. Eu tampouco vexo os
lectores como números para
sumar cantidades.
Cabaret Voltaire ten en común con outras novelas anteriores súas o seu gusto por
romper os xéneros.
Hai dúas novelas nesta.
Parto dunha historia de espías
clásica, pero logo intento parodiar o xénero, é algo que me divirte moito. Desde esa base de
parodia doulle unha volta para
situala no século XXI. As novelas de espías clásicas xa as
fixeron no seu día Green ou Le
Carré que ademais coñecían
ese mundo ben mellor ca min.
Eu contribúo coa ironía, con
certos xogos coa estrutura, como os saltos no tempo, para
darlle contemporaneidade.
Por exemplo, nos anos

trinta inclúe datos dos cincuenta.
Houbo xente que me dixo
que iso non lle gustaba. Pero o
novelista é omnisciente. El sabe o que pasou despois, non se
pode acoutar a unha época. Ese
sistema de verosimilitude resulta anacrónico.
Preséntanos un protagonista que cambia de nome varias veces.
Kurtz chega a Ribadeo nos
trinta, non sabe quen é. Esta
novela trata sobre as identidades colectivas e individuais.
El vai tendo lembranzas de diferentes países e linguas, non
sabe se traballa para os ingleses, para os alemáns ou para os
rusos. Os demais tómano por
un ou outro, en función da súa
propia comenencia.
Tamén hai a historia dun
diadema castrexo.
Si, por certo que diadema é
masculino, vén do grego. A
historia ten unha base certa. O
diadema atopouse na ría de Ribadeo e hoxe está no museo do
Louvre. En realidade funciona
como un macguffin, tira da historia pero non importa o que
pasa ao final con el. Quéreno
os nazis, non se sabe por que e
os demais saben que os nazis o
queren.
Algúns lectores tamén
poden pensar que nunca
existiu o tren de Vilaodriz ou
que o porto de Ribadeo nunca tivo esa importancia que
vostede lle dá.

Si, si. Tamén é certo que
había consul inglés e que dispararon contra el nos anos corenta. Eses son datos reais. No
fondo do libro tamén está a intención de reivindicar un pouco Ribadeo, a comarca e a súa
historia.
O resto da novela transcorre en Alemaña, é moi centroeuropea.
A min gústame a literatura
alemá e, sobre todo, a austriaca. Hai referencias obvias a
Kafka. Gústame o enfoque da
novela centroeuropea, ese estilo expresionista, a visión escéptica. Tamén me interesa
moito o conflito de identidades que se volve reproducir
na nosa época, desde as banlieu de París e outras cidades
aos Balcáns. Conflitos non
tanto económicos, como identitarios. Na novela hai saltos
de setenta anos, é un modo de
dicir que o que ocorreu na
Alemaña dos trinta pode volver ocorrer hoxe.
A pesar do que conta e do
realismo moitas veces documental que usa, a novela ten
un ton único, ás veces máxico, que a deixa suspendida
por riba da realidade social.
Está a serea, por exemplo.
Tratei de que houbese un
ritmo común, pero o da serea
non o deixo claro. O que pretendo é salientar que unha
persoa con limitacións físicas
pode ser máis forte. Nun segundo plano está o espectácu-
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lo [a serea actúa nun acuario
no Cabaret Voltaire de Ribadeo]. Non ten ningún simbolismo mítico. O do espectáculo sempre me gustou. Noutra
novela anterior miña aparece
un anano.
Transgresión, parodia,
son características súas.
Penso, contodo, que está é a
miña novela máis realista.
Intentei ser contido e controlar

Manuel Lugrís Freire
Colección Esencias

máis eses elementos, aínda que
quizais se siga notando que lin
moito a Cunqueiro. En todo caso o de “máxico” non tería nada que ver coa novela latinoamericana que non é o meu.
Documentouse bastante
para escribila.
Moito. Lin moitos libros da
época, tamén recorrín ao señor
Google e viaxei dúas veces a
Berlín. Penso que iso se nota.♦

A ponte
Manuel Lugrís Freire
Ilustracións de Anxo Fariña

Volta Lugrís Freire da man dunha intensa e axil
biografía escrita por Henrique Rabuñal.
O compromiso literario e galeguista dun autor
que mantivo unha deliberada aposta por
trascender coa súa poesía, teatro e prosa entre
as clases populares.
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Drama en dous actos
Representado por primeira vez
no Teatro Principal da Coruña
o 18 de xullo de 1903.
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Seguro Azar

Corina Porro
e os mortos
do 36
DAMIÁN VILLALAÍN

U

Arriba, Diego Rivera visto por Frida Kahlo.
Á dereita, Xosé Luís Méndez, director xeral
de Caixa Galicia inaugurando o novo
edificio da fundación na Coruña.

Un novo espello para A Coruña
A sede de Caixa Galicia
irrompe no panorama dos edificios singulares
B. LAXE
A Coruña ten unha face de
cristal que lles sorrí aos cidadáns e lles chisca o ollo,
con destellos de luz, aos que
chegan ao seu porto. Unha
luz que de noite, desde a torre de Hércules, sinala cara
ao mar de Breogán e dos
emigrantes. A Coruña olla
cara ao mediodía, cara a Galiza, desde as súas galerías, aínda que algúns teimen e que só
debe ollarse cara ao embigo.
Unhas galerías que se conforman ao mesmo tempo, como
espello, recanto de plácidos
adormeceres, identidade familiar e enxergos do descorrer cidadán. As galerías son, calefacción e ar acondicionado. Son
pasado, presente a futuro.
Nesta triloxía, imposíbel
pero real, sitúase a sede da
Fundación Caixa Galicia que
vén de inaugurarse.
É coma unha vaga que
chega ao Orzán sen rachar
nin luxar o mar Ártabro, só
que esta vez amara no Cantón Grande, crista de cristal,

camiñando cara ao futuro.
Este edificio, obra do arquitecto británico Nicholas Grimshaw, é certamente singular, na
súa modernidade e complexidade construtiva, que vén determinada, en parte, pola angostura do terreo na que se levantou.
Dentro da súa propia singularidade, se cadra o elemento máis
novidoso, afírmase que é único
no mundo, constitúeo a gran pantalla de cristal (72 metros cadrados) que, por un sistema de retroproxeción (proxección desde o
interior), serve de soporte para a
difusión de contidos informativos, culturais e artísticos.
Trátase de comunicar coa
cidade directamente, ampliando non a función, pero si as posibilidades de interrelacionarse
co exterior que sempre tiveron
as galerías.
Fronte á solidez da súa
compañeira Fundación Barrié,
asentada na terra-tradición, o
livián edificio de Caixa Galicia
sitúase máis na proxección
dunha atmosfera comunicativa.
Pero á xente, hoxe por hoxe, o que máis lle chama a

atención son os ascensores de
cristal, que soben de xeito irado até a terraza, nun singular
viaxe na procura da luz. Porque
a luz é o outro elemento definidor da construción.
É un edificio, nunca mellor
dito, con paredes de cristal no
máis puro estrito senso da palabra. Tanto que algúns visitantes
preguntan se a xente, os nenos,
non poderán caer.
Certamente, o edificio non
ten a versatilidade do da Fundación Barrié en Vigo, aínda que o
auditorio, no segundo e terceiro
soto, con capacidade para 283
persoas, permite que non se
converta unicamente nunha
gran sala de arte con paredes de
cristal e, unha cafetaría á que lle
auguramos vai ser punto de encontro de intelectuais e artistas.
Tres exposicións
A novidade do edificio fai se
cadra pasar máis desapercibidas do que merecesen tres exposicións, aínda que tamén é
certo que moitos dos que van
ver a “nova casa da Caixa”,

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.
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vense case na obriga de facer
un percorrido pola arte.
Calquera das tres merece a
pena por si soa. Pero, sen dúbida, a de máis sona é a do mexicano Diego Rivera. O éxito da
Frida Kahlo fai que Rivera tamén acadase popularmente
marchamo de grande acontecemento cultural.
Aínda que non fose así, a exposición de Diego Rivera é unha
das máis importantes do ano expositivo estatal, pois abarca 43
obras, que fan parte do legado do
Museo Dolores Olmedo, a colección máis importante do mestre mexicano, a maioría das cales
nunca foron expostas no Estado.
Un percorrido por todas as
súas etapas, desde o academicismo até as vangardas, pasando polo puntillismo e o cubismo, até chegar á pintura mural,
para moitos, a súa máxima expresión artística. A Coruña foi
a primeira cidade que coñeceu
Rivera á súa chegada a Europa.
Tamén se mostra unha boa
colección de obras da Colección de Arte de Caixa Galicia,
comezada hai 10 anos. De aí o
nome escollido: “Dez anos,
Dez Artistas”.
Entre os galegos, Isaac Díaz Pardo, coa Barca de Caronte, Antón Lamazares, Urbano
Lugrís ou Maruxa Mallo.
O escultor Francisco Leiro
ten exposición propia cos fondos da Colección da Caixa, que
paga a pena visitar. Salientar o
grupo escultórico “Colleiteiras
do Prestige” polo seu simbolismo que exemplariza a loita do
pobo galego contra a catástrofe.
A Coruña ten un novo faro,
esta vez de cultura, que se agarda, estea sempre aceso e desprenda luz propía, máis alá de mimetismos centroeuropeos ou da moda dos edificios singulares.♦

nha torpe escusa de
índole administrativa foi
o instrumento utilizado
pola alcaldesa de Vigo, Corina
Porro, para negarlle a condición
de Vigués Distinguido ao colectivo de represaliados de 1936.
Con esta decisión, a señora Porro deixaba en nada unha
moción aprobada anteriormente
polo Concello a instancias de
PSOE, BNG e PG.
A alcaldía explicou que “represaliados do 36” era “un ente
abstracto” carente de personalidade xurídica. O único fallo de
tan técnico argumento é que
Concha Nogueira, a presidenta
do colectivo postergado pola decisión da alcaldesa, si é –e por
moitos anos– unha persoa física
e non unha abstracción
calquera. Por iso os grupos que
votaron a favor da moción propoñían simbolizar nela o
recoñecemento ás vítimas do
franquismo en Vigo, entre as
que se contan ilustres antecesores da señora Porro, como os alcaldes Blein Budiño e Martínez
Garrido, ámbolos fusilados
polos militares alzados en armas
contra a Republica.
Pero non. Corina Porro dixo
non e uniu o seu nome á extensa
lista de políticos de dereitas que
se mostran irritados e reticentes
á hora de recoñecer a dignidade
das vítimas do terrorismo
desatado a partir do 18 de xullo
de 1936. As escusas son as de
sempre: houbo barbaridades nos
dous bandos e non hai que
reabrir feridas. Lamentabelmente, a equidistancia que a dereita
critica –con toda a razón– cando
se trata de avaliar a violencia no
País Vasco, convértese en norma
de ferro cando se volve a vista
sobre o acontecido no conxunto
de España hai xa setenta anos.
Tanto lles ten que nos casos concretos de Vigo e de Galicia só
houbese un bando con capacidade para a barbarie, o que converte a beatífica e aparentemente
ponderada equidistancia da
señora Porro nun exercicio de
hipocrisía ou nun simple
chorreo, moito máis eficaz para
reabrir feridas que unha humilde placa, unhas evocadoras palabras de lembranza ou unhas melancólicas flores.
É estraño que sete décadas
despois da Guerra Civil, a dereita siga mantendo esa perversa e
vergonzante relación de apego
ao franquismo e ao levantamento armado que lle deu orixe.
Non deixa de ser sorprendente
entre xentes que se declaran acérrimas defensoras da
Constitución e que mesmo
reclaman para si etiquetas ideolóxicas liberais. Ignoro se Corina
Porro sabe que non foron
poucos os liberais que tamén padeceron a intolerancia e o terror
franquista. Pero aínda que só fora pensando neles, ben podía a
alcaldesa de Vigo deixar de
enredar cos “entes abstractos” e
poñerlle unhas tristes flores aos
que ben as merecen. Non lle había facer mal ningún.♦

Revelación na danza
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cámolos. Sabemos que a danza
contemporánea ten claves que
non todo o público comprende,
mais ao mesturalo coa tradición
desaparece esa distancia”.
NGD engade

Avalados polo primeiro éxito e
coa ilusión de acadar o mesmo
recoñecemento desta vez, os
membros da Nova Galega de
Danza poñen en escena a súa última proposta Engado, na que
reivindican a loita polas ilusións,
que moitas das veces contradín a
lóxica cotiá. Podería dicirse que
a realidade que se trocase en ficción e que a andaina dunha compañía independente tradúcese en
música e danza.
“Queremos dicirlle ao público que vire os ollos cara o interior e que faga realidade as súas
ilusións”.
M. BARROS
Para este novo espectáculo a
compañía mudou parte da súas
Avalados pola boa acollida do seu pricomposición, abandonando o
meiro espectáculo, a compañía Nova
violín polo vibráfono e o djembe
pola batería. A nómina de bailaGalega de Danza presenta Engado, unríns confórmana agora Lilian
ha segunda creación que volve fusionar a música tradicional galega e a danza contem- Frias, Emma Cabaña, Ruth Cordero, Vicente Colomer e Xaime
poránea. Co seu primeiro espectáculo NGD deu un xiro no xeito de facer danza no pa- Pablo Díaz, mentres que na insatópanse Ricardo
ís, pescudando novos camiños e ofrecendo unha ollada cara adiante na danza de raíz trumentación
de Rozas, na guitarra, Miguel
tradicional. O resultado desa primeira incursión pode escoitarse agora no disco Alento. Queixas, na percusión, Pedro
Lamas, no saxo e na guitarra, José Belmonte e Miguel Castro no
vibráfono e Xabier Díaz na voz.
Apostan pola música en di- tal”, comenta Xaime Díaz. “Em- Todos os temas deste espectácuEngado é a segunda proposta da saxo, guitarra, violino, percusión
compañía Nova Galega de Danza, e voz) estrearon este primeiro es- recto e pola composición propia. pezar de cero tanto na música lo están compostos por Pedro
“Queríamos dar un cambio to- como na coreografía e no vestia- Lamas e Xosé Lois Romero,
un espectáculo que reinterpreta a pectáculo lonxe de Galiza.
rio e comezar a abrir portas”. O quen ademais desenvolve o labor
tradición con claves da danza conpropio título do primeiro espec- de director musical.
temporánea. Despois do éxito de
táculo, presentouse como unha
público e crítica e avalados polo
En Engado, a compañía quixo
declaración de principios, afon- contar ademais con creadores que
recoñecemento de premios e certadando no sentir de “estar vivo están a ofrecer visións diferentes
mes, a Nova Galega de Danza preofrecendo algo
senta, cun equipo renovado, un esdentro dos seus
novo que saía de
pectáculo que fala dos soños e incampos de trabadentro”.
cita a loita polas ilusións máis íntillo. O vigués
acemos cousas Cristobal Vidal
“Non é difícil
mas que trunca a realidade cotiá.
topar bailaríns en
Os coreógrafos e bailaríns do
foi o encargado
Galiza, pero é moi tradicionais
desaparecido Ballet Galego Rey
de elaborar o vescomplicado levar que a xente pensa
de Viana, Vicente Colomer e
tiario, quen escounha compañía
Xaime P. Díaz son a xénese da
lleu a compañía
independente que que son
Nova Galega de Danza, un propara presentar o
loita por algo noxecto que nace coa idea común
seu primeiro desvo”, comenta Dí- contemporáneas’
de fusionar a tradición coa danza
file individual na
az. “O que non
contemporánea a finais dos nopasarela Gaudí en
hai son compañíventa. Nese momento a música
2005. Colaboran
as e os bailaríns
tradicional estaba en plena evoademais, o fotóteñen que marchar. Agora hai un grafo Vari Caramés e o estudo de
lución e pescudara por novas vícambio de goberno e preocúpan- deseño Des-escribir.
as de expresión que lle estaban a
se máis da danza. Antes non haaportar aire fresco ao xénero. A
bía axudas, as únicas que reci- Disco de Alento
danza atravesaba unha situación
biamos viñan do Ministerio de
ben diferente. O equipo compléCultura”.
tase coa incorporación do comEstes días publícase o disco AlenSe a danza contemporánea ten to, que recolle a música do pripositor Xosé Lois Romero que
colgada popularmente a etiqueta meiro espectáculo. Editado por
acepta o reto de crear un produto
de “rara e alternativa” que semella Discmedi e ante a imposibilidade
escénico “coa perspectiva propia
non acabar de calar no público, de publicar un dvd, a compañía
de galegos do século XXI, conNGD parece ter topado a clave, presenta este disco seguindo a
densando nel os elementos disunha receita que os colocou entre mesma idea coa que nace a comtintivos da cultura popular galeos seleccionados para o Premio pañía: reunir dúas artes dinámicas
ga coa ‘contaminación’ marabiMax ao mellor espectáculo reve- que teñen entidade propia, como
llosa que nos ofrece a sociedade
lación e entre os finalista dos Pre- son a danza contemporánea e a
global en que nos tocou vivir”.
mios da Música. Como explica música tradicional e rachar certas
O 5 de abril de 2002 debutan
Xaime Díaz, “nos facemos danza dinámicas que se repiten nestas
baixo a denominación de Comcontemporánea dende o noso pun- artes. O traballo discográfico, que
pañía Trintraetrés, no I Maratón
to de vista. Facemos cousas moi dura ao redor dunha hora, recolle
de Danza de Madrid, que se cetradicionais que a xente pensa que sen ningún cambio boa parte da
lebrou no Teatro de Madrid, no
son moi contemporáneas. Desubi- música elaborada para o espectáque foron premiados co cuarto
premio. “Foi unha sorpresa”, inculo. A aposta da NGD ao publidica Xaime Díaz, “ese estilo que
car a parte musical de Alento é
chegaba de Galiza era como un
unha idea que poucas compañías
respiro”. A súa volta, e despois
materializan.
de que a súa proposta engaiolara
“Ou arriscamos ou seguimos
ao produtor José M. Garrido, a
como estabamos”, indica Jaime
iniciativa toma vida propia, fórDíaz. O importante deste proxecmase a compañía e bota a andar
to é que a xente que se implicou
o primeiro espectáculo, Alento.
fíxoo ben. A filosofía da compaEn maio do 2003 seis bailaríns
ñía vai máis alá de chegar, ensaiar
e seis músicos (acordeón, gaita e
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e marchar, é dicir algo novo”.♦
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J AZ Z NA BA R R I E
M.B.
O xenuíno son Gypsy Manouche, jazz latino e unha escolma
de propostas instrumentais recoñecidas internacionalmente
son os eixes sobre os que xira
o XI Ciclo de Jazz da Fundación Barrié que se desenvolverá durante o mes de abril.

Makoto Ozone e Gary Burton.

MARICA CAMPO

T

alvez vivir é ler. Ler é descodificar, comprender a mensaxe
que se agocha tras un conxunto de signos. Todo o percorrido
da existencia non abonda para aprender a ler ese hipertexto
que é a historia, a individual e a colectiva. Moitos son os libros que
nos propoñen o seu enigma e poucas, en comparanza, as claves que
se nos dan para acceder ao sancta sanctorum do coñecemento. A
vida é curta para tan arduo labor. Para ler o territorio en que
transcorre a nosa particular epopea e para descifrar a xeografía da
epopea mundial. Para seguir as floracións e os nacementos da
Natureza. Para pescudar as pegadas do ser humano nos camiños do
tempo. Para procurar na ollada dos outros a ruta dos sentimentos, o
eco do noso propio sentir. A vida é curta, mais a literatura é longa.
Ler é ver anticipadamente o que a realidade nos pode confirmar
despois. Ler é adquirir as coordenadas en que poderemos situar
máis tarde as nosas vivencias, presentes ou pasadas. Ler é gañarlles
a batalla ao tempo e ao espazo, superar os nosos límites.
Abril de libros e natureza en gromos con (ou fronte a) un
alumnado pouco afeito a ler e moi destro en telever. Mentes
nubradas, atrofiadas, xibarizadas, alleadas polas imaxes que
substituíron as palabras. Incapacidade para manexar conceptos
porque o visíbel ocupa todo o espazo e non hai lugar para o
invisíbel. Cegueira total para ler un mundo que é moito máis que
iconografía. Imposibilidade de se expresar dun xeito coherente.
Realidade fragmentada.
Cómo explicar que a palabra escrita pode ser a apoteose de
todos os sentidos, a festa da vida. Cómo transmitir que a lectura é
unha fonte de experiencia totalizadora. Cómo convidar a descifrar
o libro da propia existencia. De qué xeito promover a rebelión das
aguias fronte a submisión das ovellas, o exercicio da liberdade
fronte o sometemento teledirixido. En que lingua argumentar que
as palabras da tribo, as nosas, son a alma dos devanceiros, a
sabedoría destilada na cunca da memoria de nós. Alén diso, todos
estamos mortos.♦

noticia batatas 1970-2006

Ler para ler,
ler para vivir

filas co americano Marc Johnson.
O cuarteto liderado por Jim
Hall soará tamén no ciclo da Barrié. Xunto co pianista Geoff Keezer, o baixista Scott Colley e o
batería Terry Clarke, Jim Hall
ofrecerá no Palacio de Exposición e Congresos da Coruña o
29 de abril un concerto con algún
dos seus mellores temas. Súa é
a versión do Concerto de Aran-

fernando casás (gondomar 1946)

gresos. Pianista cantante e compositora, a brasileira Eliane Elias
está considerada unha das mellores intérpretes pola súa técnica
no teclado e por conseguir fundir
o máis puro estilo jazz cos clásicos da música brasileira. Despois
de participar en Brasil Project de
Tootts Thielemans e na película
Calle 54, de Fernando Trueba, o
seu grupo actual conta nas súas

ant_art

O pasado 1 de abril inaugurouse na
sede da Coruña o XI Ciclo de Jazz
da Fundación Barrié, unha cita que
anualmente organiza a institución
dentro da súa programación cultural e que este ano xira ao redor do
son gypsy manouche e o jazz latino
da man de propostas destacadas
dentro do panorama internacional.
Durante todo o mes de abril, a
sede da Coruña acollerá a maior
parte dos concertos programados.
Un deles terá lugar no Palacio da
Ópera o 8 de abril e enfrontará o
facer co vibráfono de Gary Burton
e o piano do xaponés Makoto
Ozone. Sobre o escenario, os
dous músicos son capaces de
converter en jazz un tango e interpretar os clásicos coma poucos. O
seu xeito de tocar foi recoñecido
con varios premios Grammy e con
máis de dez nominacións.
Na Coruña actuará tamén
Eliane Elias Quartet, o 27 de abril
no Palacio de Exposicións e Con-

juez, un dos discos máis vendidos dentro da historia do jazz, no
que figuran Chet Baker, Paul
Desmond e Ron Carter, coa que
ademais gañou a admiración dalgúns mestres da guitarra clásica.

O ciclo desdóbrase
Por primeira vez, a fundación
programa na súa sede de Vigo

tres concertos, nos que músicos
emerxentes na escena jazzística
mundial compartirán escenario
con músicos consagrados.
Para o primeiro concerto vigués a fundación escolleu ao saxofonista italiano Francesco Cafiso. Con tan só dezaseis anos,
Cafiso xa ten actuado con algúns
dos grandes e ten sido invitado
para participar en xiras internacionais. Subirá ao escenario do
Auditorio da Barrié o 19 de abril.
O concerto programado para
o día 20 de abril incluirá ademais
da actuación de Bob Mover e
Benny Green Trio unha jam session, que reunirá os músicos galegos Manu Gómez (guitarra), Roberto Somoza (saxos), Carlos López (batería), Pablo Seoane (piano), Alfonso Morán (contrabaixo)
e Xavier Pereiro (trompeta) xunto
a outros artistas destacados.
O pianista neoiorquino Ronnie Mathews actuará no que será o terceiro e último concerto do
XI Ciclo de Jazz en Vigo. Ronnie
Mathews é un dos pianistas destacados da era hard-bop e del
dan en destacar a súa versatilidade como solista. O 21 de abril
presentarase no auditorio da fundación formando trío xunto a
Kenny Davis ao contrabaixo e
Greg Hutchinson á batería.♦
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Milladoiro premio Trasalba
M.B.
O grupo de folk Milladoiro vén
de ser galardoado co premio
Trasalba 2006 pola súa contribución ao desenvolvemento da
cultura galega e pola súa proxección máis alá das nosas
fronteiras. Esta é a primeira
vez que a Fundación Otero Pedrayo premia o gremio musical.
Despois de celebrar os seus vintecinco anos sobre o escenario
coa publicación dun disco recompilatorio e unha xira internacional, Milladoiro vén de engrosar o seu currículo cun novo premio. A Fundación Otero Pedrayo
acordou por unanimidade outorgarlle ao grupo o premio Trasalba 2006 pola “súa importante
contribución ao desenvolvemento da cultura galega, así como pola proxección da mesma máis aló
das nosas fronteiras, tanto a nivel
estatal como internacional”.
Esta é a primeira vez, despois
de vintecatro edicións do premio, que se lle concede o galardón a unha personalidade colectiva e sen produción literaria.
Como explica Xosé V. Ferreirós, para o grupo foi “unha sorpresa” que recibiron “con moita
satisfacción e con moito orgullo”.
“O galardón recaeu sempre en
xente vinculada ao mundo da literatura e da historia, con moito

“saber renunciar a individualidades polo proxecto colectivo”.
Nunha traxectoria tan dilatada, dende o grupo aseguran que o
máis importante “é seguir mantendo a ilusión”. “Cando levas traballando tanto tempo, semella que
xa non hai nada novo por onde ir,
pero é un erro, a nosa música é o
suficientemente rica”. Como explican “é necesario reafirmarse no
noso e descubrir moitas cousas
que aínda están agachadas”.
Milladoiro e Manuel María

LUÍS PORTAS

peso específico na nosa cultura”.
“Que unha fundación que traballa
nun campo máis centrado na literatura de repente pensase na
música non deixa de sorprender”.
Neste sentido, o premio semella un paso máis no intento de
que a música e a literatura acaden
o mesmo nivel de recoñecemento. “Ese é un problema da música”, indica Ferreirós, “mesmo
para a xente da cultura a música é
un arte menor, non me estou a referir a clásica, que goza doutro

estatus”. “Sempre foi a parente
pobre da arte”. Ao seu ver é “un
problema cultural que non é exclusivo de Galiza”. Por iso, para
o grupo “é dobremente un orgullo recibir o premio que vén dun
ámbito moi cerrado en si mesmo.
Que se abra e se acorde de nós,
non porque sexamos os únicos,
agrada”, indica Ferreirós.
Con máis de vinte e sete anos
sobre os escenario, ao redor dunha quincena de discos publicados
e máis dun milleiro de concertos

Na actualidade
vive en Galiza,
aínda que dende
neno viviu no
Brasil,
onde se formou
como artista.
Precursor do
binomio Arte &
Natureza, dende
finais dos anos
sesenta ven
desenvolvendo
unha obra de corte
marcadamente
conceptual onde a
reflexión sobre a
natureza, a arte e
demáis campos do
coñecemento foron
levando o artista a
crear obras
maioritariamente
efémeras, coma o
Proxecto Errante ou
os Proxectos
Idiotas. Tamén
conta con obras de
carácter perenne:
Amazonia/Raízes
(Parque de
Esculturas da
Catacumba, Río de
Janeiro); Two
Stones two
(University Botanic
Garden, Jerusalén);
Árbores como
Arqueoloxía
(Deserto de
Monegros,
Huesca); Lamed
Vav /Os 36 Xustos
(Illa de Esculturas,
Pontevedra) e
Ashé/A volta dos
9 (Baredo,
Baiona).♦

por todo o mundo, Milladoiro
tense convertido nun dos grupos
referentes dentro do folk feito en
Galiza que goza ademais da
maior proxección internacional.
“Coido que non hai ningún segredo”, comenta Ferreirós. “A
clave pasa por traballar, estar aí e
que te respalde o público. Por
moito interese que teñas, por moi
boa que sexa a túa proposta, se
non acadas que a xente responda,
debes buscar outro camiño”. Tamén destaca no traballo diario

O galardón chégalle a Milladoiro
en pleno proceso de gravación do
que será o seu seguinte traballo
discográfico, que está centrado na
figura de Manuel María. Enmarcado nos actos de homenaxe á figura do poeta organizados pola
AS-PG, a Mesa pola Normalización Lingüística, CIG-Ensino, e a
Asociación de Escritores en Lingua Galega, este disco monográfico presentarase en Pontevedra o
vindeiro mes de maio. No álbum,
artellado con textos de Manuel
María e con música do propio
grupo, os temas serán cantados
por diversos colaboradores que lle
renden tamén homenaxe ao poeta.
Cun percorrido eminentemente
instrumental o grupo dá un xiro
neste disco ao incluír a voz como
unha das súas protagonistas.♦

Alexandre Cribeiro
MARGA ROMERO

A

maxia existe e estes días de abril que reflectimos sobre o
36 e todas as consecuencias que aínda sufrimos eu desexo
lembrar a Alexandre Cribeiro, xa que cómpre facermos
memoria, e restaurar anaquiños do tempo máis recente. É a
técnica e non a maxia a que a través do ordenador nos fai vivas
as imaxes da traída dos restos de Castelao a Galiza, navegamos
dun blog a outro, desde alí como nunha máquina do tempo imos
a un pasado, aínda recente e/ou xa historia, para non ver máis
alá das palabras dignas e certeiras coas que falaba Tareixa
Navaza, palabras que, quen sabe, poida que hoxe xa non se
dixesen, nesta atmosfera do politicamente correcto. Nin as
palabras se censuran, nin o himno galego cando o avión toma
terra, a mellor ofrenda a quen se ve obrigado a regresar. Se a
censura non obrou foi porque o director de Centro Territorial de
TVE en Galicia, a única televisión que comezou a emitir en
galego, era Alexandre Cribeiro. Era 1984, gobernaba o PSOE e a
Cribeiro esta emisión custoulle o seu posto de traballo. Volveu a
Madrid e alí escribiu desde os anacos do seu interior, quizais
“acoitelado na espera”, moitos dos poemas do libro póstumo A
señardade no puño (1996). Si, este feito é comprobábel. Mais a
quen compartiu vida e amizade con Cribeiro, desde os membros
do “Brais Pinto” até as persoas que o seguen querendo, débelles
ser ben doado imaxinar o entusiasmo de poder trasladar, como
en desagravio, á dignidade á quen, unha vez máis, pretendían
roubarlla. Non é difícil imaxinar o bo profesional, o home
comprometido, que actuaba politicamente. Evoquemos agora ao
que actuaba persoalmente: o fillo de Pío Cribeiro, mestre
represaliado, mozo galeguista, compañeiro de Castelao, e de
Rexina Rodríguez, que nunca máis quixo volver falar daqueles
anos, o que leva o nome de Bóveda, fusilado un mes antes do
seu nacemento e por iso non o apadriñou, mais púxolle na fronte
unha estrela e no bico un cantar, que levou nese puño para facer
do comunismo un soño galego. A maxia existe e estes días unhas
sementes, de tulipáns, traídas desde Amsterdam o verán pasado,
comezan a florecer, xusto esta semana, nestas tres cores: marela,
vermella e morada.♦
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A Carón do Lar. Contos de Lugris Freire en A Nosa Terra

Unha aldraxe
Estevo de Casal era un mozo de
pouco coñecemento e dun xenio coma unha malva. Abofé
que non se facía memoria de
que tivese enfrontamentos con
ninguén.
Un amigo de Estebo, fillo do
zoqueiro que se chamaba por
mal nome Cantorto, chegara naqueles días do servizo do rei. No
cuartel, entre outras cousas de
grande utilidade, adeprendera a
mesturar coa nosa fala xiros e
verbas castelás que mesmamente
daba noxo ouvilos.
Unha tarde víronse os dous
amigos na taberna de Gorecho, e
non se sabe como comenzou a rifa; pero o caso foi que andaron a
labazada limpa. O amigo de Estebo saíu esmendrellado de vez.
O cura da freguesía, que tiña
moito coidado de que a mocidade vivira en paz, e pra que a
cuestion non chegase a máis,
chamou a Estevo pra darlle un-

ha reprimenda polo escándalo
da taberna.
—Entra, Estevo, entra sen
receo, e senta aquí, á beira da
mesa.
—Moitas grazas, –dixo o
mozo sentando.
—Mandeite chamar para que
me expliques que diaño de mosca che picou onte, que de tal xeito che fixo perder o bon sentido
andando a golpes cun amigo e
compañeiro teu.
—Señor cura, xúrolle polo
mais sagrado que a aldraxe non
foi para menos.
—Eu xa sei que es mozo de
bon xenio e de moito peso; mais
algunhas veces perde un a razón
sen que se decate do por que.
—Atenda, señor cura; cando
un home, coma min, chega á unha situación “pecuaria” non lle
gusta que lle lembren a súa pobreza.
—Si, home, si –respondeulle

o señor cura sorrindo– a túa situación ben comprendo que é
precaria, pero xa Deus te remediará.
—Eu non teño a culpa de non
ser rico, e non me gusta que ningún larpeiro se burle de min.
—Ben, home, ben. Vamos
ver que clase de aldraxe sufriches ti que de tal maneira te descompuxo.
—Aínda se me arrepía o corpo pensando no que me dixo.
Despois de que llo conte darame
vostede a razón. Pois verá. Cheguei eu á taberna do Garelo, e
atopei alí co Peilao, que así lle
chaman de alcume ao fillo de
Cantorto, que tamen é alcume,
con perdón. Porque levaba eu
posta unha chaqueta nova, que
ma fixo o fillo de Pitolongo, chamoume aleghante, e coma a min
non me gustan os alcumes....
–Xa vexo, xa, que non che
gustan os alcumes!

–Eu díxenlle entón que iso de
aleghante non llo deixaba dicir
nin ao mesmo Ferabrás, e que fose inxuriar á súa casta toda.
–Se non te inxuriou, Estevo!
–Non me diga iso, señor cura. Despois chamoume larpeiro... eu calado!; díxome que meu
pai era un ladrón... ¡eu calado!;
que miña nai... é verdade, si señor... eu calado!; que eu era unha besta que non entendía as parolas da xente fina... eu calado!
E ás derradeiras púxose de pé
diante de min, e díxome solemnemente, ollando para min fite a
fite. “Atende, Estevo, ti es unha
del tenor siguiente...” Non puiden seguir ouvindo, perdin o coñecemento coa rabia, erguín a
man e deille un lapo do revés
que lle fixen bicar o chan; e se
naquel entón teño unha centella
á miña disposición céibolla enriba... inda que despois me levasen á cadea”.♦

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

Xesús
Rodríguez
‘Escasean
as revistas
de educación’
M.B.
Despois de catro anos de silencio volve saír a rúa a Revista Galega de Educación.
Vostede é o director da publicación nesta nova etapa.
Con que retos reaparece?
Membros da revista e da
Nova Escola Galega fixemos unha análise e consideramos que debía estar de novo no escenario do activismo. O sector educativo debe
ter un punto de encontro co
que está a suceder neste eido, que lle sirva ademais de
ferramenta e de reflexión. Se
lle botamos un ollo ao panorama galego decatámonos
de que este tipo de publicacións escasean, de que non
existe ese punto de encontro
pensado dende a práctica e
para a práctica.
Que mudanzas presenta con respecto a etapa anterior?
Mantense o fío condutor
da anterior revista mais si que
houbo unha serie de cambios
que atenden as novas necesidades, aos novos temas que
están a xurdir, ao novo lector.
En todos os números incluirase unha entrevista a un personaxe relevante relacionado co
campo do ensino e abordarase
un tema de calado teórico con
fundamento na práctica. No
próximo número trataremos
nesta sección a relación entre
museos e educación. Para nós
tamén é fundamental que en
todos os números haxa un
apartado dedicado a prácticas
e experiencias de todos os niveis educativos. Quixemos
que tivesen presenza o mundo
rural, as novas tecnoloxías, as
contribucións que os educadores sociais están a realizar
na educación así como información específica para nais e
pais ou o estado da lingua.
Que periodicidade vai
ter?
Tres número ao ano.
Dende unha perspectiva histórica, cal é a importancia da revista?
É imprescindíbel. Dá conta da historia recente da educación en Galiza. Aquí recolleuse o esforzo dos mestres,
as experiencias innovadoras e
as mudanzas positivas. Dá a
sensación de que queda moito por facer, pero xa levamos
percorrido moito.♦
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Polos Camiños da Terra
Os xermolos
FRANCISCO CARBALLO

É

a denominación dunha
asociación xuvenil de
Guitiriz. É coñecida en
toda a Galiza. Deunos a un
colectivo “Enculturación-fe,
Encontros” acollida o 28 de
marzo no seu local social.
Tal local, tal agrupación:
abertos, de estética da Terra
Chá, para ler, falar, pensar e
tomar decisións.
Calquera pode dicir que
Os Xermolos son a
identificación de Alfonso
Blanco Torrado, e que
Alfonso significa a estirpe
inmorrente dos “bos e
xenerosos”. Por se alguén
non localiza este veterano
cura mindoniense,
galeguista e creador de
país, que saiba que atende
parroquias rurais, dálles
clase aos rapaces da ESO
nun centro público e
“tutela” Os Xermolos.
Mais estes mozos de
Gutiriz son dignos de tal
mestre e fan realidade as
aspiracións de galegos que
nós desexamos.
Grazas aos Xermolos,
Guitiriz vén ser o corazón
da Terra Chá: alí acoden os
poetas, os músicos, os
artistas. Alfonso soubo
gardar a calor e a presenza
de dous poetas magnos:
Xosé María Díaz Castro e
Manuel María Fernández
Teixeiro. Díaz (1914-1990),
de Vilares de Parga, doou
aos Xermolos manuscritos
dos seus poemas. Non
puiden, nas horas do
encontro do día 28, deixar
de remexer o poema:
Un paso adiante e outro
atrás Galiza,
E a tea dos teus soños non se
move.
A espranza nos teus ollos se
espreguiza.
Aran os bois e Chove.
Manuel María ía
constantemente conversar
cos Xermolos. Non faltaba a
cita ningunha. A súa obra é
ben recoñecida nesa
asociación e Alfonso con el
cruzan cada día e cada noite
a terra e ceos do val,
porque:
A terra Chá somente é:
Un pobo aquí, outro acolá,
Mil albres, monte raso,
Un ceo chumbo e tráxico
No que andan aves a voar.
O resto é soedá
Para nós, os visitantes,
Os Xermolos foron
compañía, presente e futuro,
esperanza. Moi perto, en
Bahamonde, Vítor Corral
engadiu á xornada a
escultura desde a naturaza.
Nada a faltar. ♦

Xesus Torres Regueiro

O San Roque de Xabriño
Xabriño está entre A Illana e Teixeiro nas terras meseteiras e frías de Curtis.
Tivo sona a feira da Illana en
tempos e tamén os queixos que
alí se comercializaban. Da Illana
mesmo temos papado moi bos
queixos mercados na feira de
Betanzos a unha familia dese lugar. O ferrocarril, que provocou
o nacemento dos núcleos de Teixeiro e Curtis coas súas estacións, fixo esmorecer a feira da
Illana que se celebraba o día 5 de
cada mes e aparece citada por
Madoz no 1845. Tiña daquela A
Illana oito veciños, corenta almas, máis xuntaba moita familia
da contorna nunhas feiras de
gando moi concorridas.
No lugariño da Illana advírtese aínda ben o que foi campo da
feira cos seus carballos. Resultan
curiosos tamén uns grandes penedos na parte máis elevada.
Unha muller de idade infórmanos dos cambios acaecidos no
contorno desde que ela acorda. A
ermida de Santa Xuliana, reconstruída e de nulo interese, cambiou de sitio. Non sabe cando
deixaría de facerse a feira, que
ela xa non lembra. O petrucio,
que se asoma á porta e se incorpora á conversa, di que el aínda
se lembra e que ten vendido
queixos na feira. “Si, pero daquela eras un neno e agora pasas
dos oitenta”, razoa ela. El ri e cala. Calculamos, pois, que debeu
desaparecer antes da guerra civil,
cando a feira de Curtis e quizais
a de Teixeiro xa estaban ben
asentadas. A de Teixeiro, de feito, herdou o día da Illana.
Moi perto da Illana está o
San Roque de Xabriño. Os dous
lugares pertencen á extensa parroquia de Fisteus. O Fisteus que
era un mundo para Lupe Gómez,
aquela nena prendida da ollada
mansa das vacas e que de grande
quixo contalo. Os párrocos de
Fisteus residían case sempre na
Illana, onde a ermida da santa
Xuliana facía de axuda parroquial pola súa centralidade. Na
Illana non hai cemiterio, aínda
que se tentou facer. Si o hai, en
cambio, no Xabriño. A tumba
máis antiga que se observa é de
1882 e na entrada mesmo case se
pisa a do párroco Juan Castromil, enterrado no 1928.
A ermida do San Roque de
Xabriño é unha feituca e fermosa igrexa barroca construída a finais do século XVII, segundo
parece. A obra primitiva foise
ampliando paseniñamente. Na
fachada campa nunha furna a
imaxe do santo, moi apreciado
por nós por ser o patrón da nosa
vila e tamén pola simpatía que
transmite a súa humilde historia
e a copla popular: “Por dicir Viva San Roque! / prenderon a
meu irmán; / agora que o ceibaron, / Viva San Roque e o can!.”
Ao pé da igrexa está a fonte, unha fermosa fonte con tres canos e
unha prazoliña á entrada, e todo
ao redor ten un fermoso campón
onde se celebra a romaría da Peregrina, que cae polo 28 de agosto. A fonte, cun frontón semicircular partido, semella ter ás.

BARAXEIRO

Hai poucos anos a Deputación
da Coruña publicou un libro sobre
Curtis e Fisteus, do crego castrense Xosé Antonio López Castro,
quen estudou os libros parroquiais
e dedica senllos capítulos ás ermidas da Illana e Xabriño. Por el sabemos que a fachada principal de
Xabriño coa súa airosa espadaña
de dous corpos foi obra do mestre
canteiro de Moraña Manuel García no ano 1816, aínda en estilo
barroco, que edifica tamén unha
capeliña no lado do Evanxeo para
a Soberana Peregrina, culto que
(introducido por algún crego) viña
competindo no fervor dos fieis co
de San Roque dende o século
XVIII. O mestre García tamén reconstruíu a fonte. O seu bo facer
foi louvado polo visitador eclesiástico que o anotou no libro correspondente.
Nos arredores da ermida hai
unha casa coa súa explotación
gandeira. En tempos seica existiu casa do santo co seu ermitán
que coidaba da ermida. No lugar

respírase unha apacibel calma
que só se debe ver alterada polo
paso dalgún vehículo. E os días
de romaría, claro está.
A primeira vez que fumos ao
San Roque de Xabriño fixémolo
Pilar e eu en compaña dos amigos de Teixeiro Xavier e Cova e
da pequena Xana. Era día de festa e ao atardecer fomos dar un
paseo para facer gana para a cea.
A noite caeu axiña e ollamos como comezaba a funcionar o alumado exterior da igrexa, que nos
pareceu un pouco excesivo naquelas soidades. De súpeto batemos de fuciños cunha placa que
informa deste xeito:
“Este contorno natural de
San Roque de Xabriño inaugurouno o conselleiro da Presidencia Excmo. Sr. D. Xaime Pita
Varela sendo alcalde D. Xavier
Caínzos.
17 agosto 2003.”
Xavier, que mesmo ten feito
acampadas cos rapaces scouts
neste contorno natural xa ben an-

tes de ser “inaugurado”, é o que
se amosa máis cabreado coa ocorrencia das autoridades. A min
faime graza e dou en pensar no
meu paisano Pita en plena faena
de inaugurador botando o espiche coa súa labia característica.
Agora o home, por unha tempada polo menos, non vai ter que
inaugurar cousa ningunha, nin
sequera un humilde contorno natural. A ver se se acostuma.
Vaites, que agora os nosos
políticos inauguran contornos
naturais! Engadíndolles elementos artificiais, naturalmente: un
pequeno valado de peche, un
lousado de acceso á fonte, algunha grella de obra para o churrasco e a iluminación.
Claro que se pensamos que o
seu superior, Manuel Fraga, inaugurara a fervenza do Xallas, entubada pola eléctrica de turno, e ceibada só os domingos á mañá, non
debería estrañarnos demasiado estoutra inauguración dun contorno
natural moito máis modesto.♦
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O Trinque
Andr ea Costas
A sede da Fundación Torrente Ballester en Santiago acolle até o 15
de abril a exposición ‘Persoal e
transferible’, que xunta as obras
premiadas na terceira bolsa de creación fotográfica convocada polo

Concello de Santiago e o Centro
de Estudos Fotográficos. A aposta
de Andrea Costas consiste en reunir nove persoas diante da cámara
para recoller as imaxes das súas
vivencias convencionais.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

A SUBVERSIÓN
DA REALIDADE
O Arquivo do Reino de Galiza presenta, até o venres 28,
esta colectiva de 5 fotógrafos.

FRANCISCO LEIRO
No espectacular edificio da
Fundación Caixa Galicia
podemos contemplar a obra
de Francisco Leiro, a de
Cristina Iglesias e a colectiva 10 anos, 10 artistas, na
que se fai unha selección de
10 autores cuxas obras simbolizan o percorrido da Colección de Arte Caixa Galicia nos últimos dez anos.

DIEGO RIVERA
A nova sede da Fundación
Caixa Galicia estréase cunha mostra única sobre o
pintor mexicano.
O Centro
Galego de
Artes da
Imaxe, na
CORUÑA,
continúa
coas
proxeccións
cinematográficas.

Ar teixo

actúa o vindeiro sábado 15
no Auditorio Municipal.

■ TEATRO

Cedeira

CUARTA PARED
Representa este venres 7 ás
20:30 h. o espectáculo Maribel y la extraña familia.

O Bar co
■ TEATRO

FARSA DE BULULÚ
Teatro do Morcego homenaxea a Manuel María con
esta representación o venres 7 no teatro Lauro Olmo.

Betanzos
■ TEATRO

CONTOS NA PEDRA
Co obxectivo de potenciar a
imaxe da Zona Vella como
un lugar axeitado para o lecer e para manter uns dignos
estándares de calidade vida,
o Concello pon en marcha
esta iniciativa que leva a oito locais hostaleiros outras
tantas actuacións de humoristas galegos, con entrada
de balde. Este venres venres
7 estará na cervexaría Estrella Galicia Cándido Pazó.

Boir o
■ TEATRO

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

Bueu
■ MÚSICA

SILVIA PENIDE
A artista presenta en formato acústico e en salas de aforo reducido o seu disco Invisible. Este venres 7 vai estar
na Casa do Pobo de Beluso.

Cambados
■ EXPOSICIÓNS

PEDRA E MADEIRA
A galería Borrón 4 amosa,
até o martes 18, as esculturas de Francisco Pazos.

Cariño

■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
Fotografías sobre mariñeiros de Javier Teniente na
sala Áncora.

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
■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes da
Imaxe adícalle un ciclo ao director independente tailandés
Apichatpong Weerasethakul do que podemos ollar este xoves 6 Mysterious object
at noon (2000) e, o luns 10,
Blissfully yours (2002), ambas ás 20:30 e con subtilulos
en galego. No ciclo de Chris
Marker podemos ver este
venres 7 ás 18 h. A bientôt
j’espére (1968), 2084-Centenaire du syndicalisme (1984)
e Un maire à Kosovo (2000);
o sábado 8 Le tombeau d’Alexandre (1993); o martes 11
as serie On vous parle...
(1969-1973); o mércores 12
Loin du Vietnam (1967); o
martes 18 AK (1985) e L’ambassade (1973); e o mércores
19 Description d’un combat
(1960), Le mystére Koumiko
(1965) e Bestiario (19851990), todas estas sesións ás
20:30 h. Continúa o ciclo de
John Huston este venres 7 ás
20:30 con Fat City (1972),
que tamén se proxecta o sábado 8 ás 18 h. Polo que respecta ao Cine Thai, o luns 17 ás
20:20 proxectarase Fun bar
karaoke (1997) de Pen-Ek
Ratanaruang. Máis información en www.cgai.org
■ EXPOSICIÓNS

TERRITORIO OESTE
O museo Unión Fenosa
acolle esta magnífica colectiva de 27 artistas portugueses.

■ TEATRO

OS OUTROS
ARQUITECTOS

SALITRE

Podemos visitar esta mostra
no Domus-Casa do Home.

A compañía Volta e Dálle

MODELOS 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.

D E

C U L T U R A

coreografía e peza musical
orixinais producidas para a
Fundación Luís Seoane por
Bárbara Monteagudo e
Óscar Górriz, respectivamente; ademais dunha exposición na que se amosan
máis de 30 pezas realizadas
por L. Seoane que conteñen
esta iconografía. A duración da coreografía 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
As obras do premio de fotografía da natureza, recoñecido como o máis importante
do mundo, organizado pola
BBC Wildlife Magazine e o
Museo de Historia Natural
de London, pódense ollar no
Aquarium Finisterrae, até o
25 de xuño.

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

A compañía Buratini actúa
este venres 7 no Edificio de
Servizos Múltiples.

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

Asturies Berra !!!
Este venres 7 temos na Iguana Club
de VIGO o grupo de electropunk-hop
Stoned Atmosphere, e o espectáculo músico-teatral, con versións acús-

ticas e poesía, de RIX. O sábado 8 ás
21 h. repiten no Rock Club de OURENSE, cunha entrada de 8 euros con
dereito a consumición mínima.♦

Sexy Sadie
Con 10 anos de brillante carreira
dentro da musica independente,
esta banda presenta o seu novo
traballo Translate, nun concerto

no que estarán acompañados polos Igloo, este venres 7 no Playa
Club da CORUÑA; o sábado 8 repiten na Iguana Club de VIGO.♦

Che Sudaka

■ TEATRO

TIC TAC.
SONS DUNHA NAVE

A Fundación Barrié acolle
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.

E S P E C T Á C U L O S

Culler edo

VIDA E MORTE
NO ANTIGO EXIPTO

GALIZA INDUSTRIAL

E

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 as catro décadas de ditadura franquista, analizándoas nas diferentes etapas e aspectos.
Este xoves 6 proxéctase
Queridísimos verdugos de
Martín Patino.

O núcleo da banda xurdeu dos antigos integrantes de Correcaminos,
banda da costa atlántica arxentina,
que, xunto con músicos do barrio
gótico de Barcelona deron vida a
proxecto. De alí a pouco aparecu o
traballo La Colifata; no 2003 sae
Trippi Town; e agora, este grupo
de espírito reivindicativo e reggae
punky presenta Alerta Bihotza con
cancións en portugués, euskara,
catalán, español e inglés. Este xoves 6 ás 22:30 estarán no bar Faluya da CORUÑA (de balde) pero polo mesmo prezo volven estar neste

desta pintora até o domingo
9 no Ateneo Ferrolán.

local o martes 11 ás 22 h; o venres
7 ás 23:30 na sala Bauhaus de LALÍN por 4 euros; o sábado 9 ás 00
na sala Dzine de SAN SADURNIÑO,
acompañados por Nao, por 5 euros; o domingo 9 ás 21:30 no Aturuxo de BUEU por 6 euros; o luns
10 ás 22:30 no bar Terra de MARÍN
(de balde); o mércores 12 ás 22 h.
volven por BUEU para tocar na sala Zappa (de balde); o venres 14 ás
00 estarán no bar Cristal de SILLEDA (de balde); e o sábado 15 deixaranse caer polo Centro Cívico de
CANGAS por 5 euros.♦

venres 7 a representación
da compañía teatral Áncora Producións.

MIGUEL NAVARRO

A Fonsagrada

Ferr ol

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

NAS PROFUNDIDADES...

■ EXPOSICIÓNS

■ TEATRO

MAXIMILIANO LÓPEZ

os tentáculos dos anxos é
un proxecto concibido por
Xurxo Gómez-Chao, con

ANA ALBERTA

FINAL DE PELÍCULA

Podemos gozar coa obra

O teatro Jofre acolle este

Os seus cadros pódense
contemplar no Museo até o
domingo 30 de abril.

■ EXPOSICIÓNS

Car teleira

☞

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

☞

☞

☞

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

☞

INSTINTO BÁSICO
2. Segunda parte do thriller erótico sobre unha asasina en serie interpretada por
Sharon Stone. A actriz autoparódiase nunha secuela que
perde sensualidade e incorrección política.

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

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

☞

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.

☞

CRASH. Trinta e seis
horas na vida de Los Angeles. Película coral que recrea
as dificultades de integración
das diferentes colonias de emigrantes en California. Dirixe o
guionista de Million Dollar
Baby.

☞

MEMORIAS DUNHA GEISHA. Película baseada no famoso bestseller 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.

☞

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.

☞

MATCH POINT. Un
profesor de tenis casa
coa filla dun home de clase alta, que lle dá un traballo. Todo
vai moi ben até que se lía coa
ex moza do seu cuñado. Comedia de Woody Allen con algúns
tópicos para facerlle a rosca
aos ingleses.♦

TEATRO
A pedra que arde
Títeres Cachirulo representaráa este venres 7 no Centro Cultural de SAN
SADURNIÑO; o sábado 8 faráo no Auditorio Municipal de VIGO.♦

Hamlet
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Nº 1.010 ● Do 26 de

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 Galiza.

Narón
■ TEATRO

ILLA REUNIÓN
O Centro Dramático Galego
representa esta peza, baixo a
dirección de Ana Vallés, este venres 7 e sábado 8 ás 20
h. no Auditorio Municipal.

Or tigueira

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 7 estará no teatro Principal da Estrada; o sábado 8 e domingo 9 faráo no Auditorio Municipal de RIBADEO.♦

■ MÚSICA

Lalín

A BANDA DE POI

■ TEATRO

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

No Clavicémbalo este venres
7 presentando o seu primeiro
traballo Mor. O mércores están os murcianos Davis Moya & Jass, dentro da xira
Cantautores de Alterne.

Lugo

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

JUÁN CID

PARA A LEMBRANZA
Podemos visitar esta mostra de bicicletas antigas no
Museo Provincial.

O MAR
Caixa Galicia presenta, até
o 28 de maio, na súa Aula
Sociocultural unha selección de obras pertencentes
á colección da entidade.

MANUEL DEL RÍO
A súa obra exponse, xunto
coa de Fermín Prieto e
Fernández Vila, na galería
Amararte até o xoves 20 de
abril.

JOSÉ VÁZQUEZ CEREIJO
O pintor exhibe os seus cadros, até o 9 de maio, na galería Clérigos.

10 MESES E 10 DÍAS
Podemos visitar esta colectiva de cerámica na Capela
de Santa María.

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.

Pontevedra

O FARO

■ EXPOSICIÓNS

Fulano, Mengano e Citano presentan o vindeiro sábado 15 no Teatro da Beneficencia a historia de Chicho de Chantada, que substitúe durante uns días ao seu
amigo o fareiro, oficio do
que non ten nin idea, e que
lle levará a facer fronte a
unha serie de situacións das
que consigue saír airoso.

Our ense
COLECCIÓN
GERSTENMAIER

ANTONIO MURADO
Mostra a súa pintura na galería Marisa Marimón até o 15
de abril. Tamén en www.artes.com/marisamarimon.

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

Mesía
■ ACTOS

■ EXPOSICIÓNS

RECUPERACIÓN DA
MEMORIA HISTÓRICA

JOSÉ AGRA CÉSAR

CIRCUÍTOS 2005
A sala X da Facultade de
Belas Artes exhibe, até o
venres 28, os traballos participantes no certame de artes plásticas e fotografía.

Podemos admirar a obra do
pintor no Casal de Ferreirós de San Salvador até o
luns 17 de abril.

Pontear eas
■ TEATRO

SANTART
O auditorio municipal Se-

tos, degustacións, obradoiros e xornadas técnicas para profesionais do sector.

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.

Podemos ollar a mostra El
chico de los huevos de oro
até o luns 24 na galería Espazo 48.

ENSAIOS
As pintura de Soledad Sevilla exponse na galería
SCQ até o xoves 13.

URBANOS

■ EXPOSICIÓNS

MARIOLA HEREDERO

SEGUINDO O FÍO

PERSOAL E

Podemos ollar os seus cadros até sábado 8 no Casino
Mercantil e Industrial.

Podemos ollar esta mostra no
Museo Etnolóxico até xuño.

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. Este 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.

Ribadavia

TRANSFERÍBEL

Ribadeo

Fotografías de Andrea Costas Lago que podemos ollar
até o sábado 15 na Fundación Torrente Ballester.

■ MÚSICA

FISURAS NO COTIÁN

MARÍA A. RÍOS
Xunto con Mercedes Eiros, vainos deleitar cun recital de piano o martes 11
ás 20:30 h. no Auditorio
Municipal, dentro do festival Músicas Posíbeis.

Sada
■ TEATRO

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

San Sadurniño
■ MÚSICA

EPHIMERE
Este cuarteto de corda vai
dar un concerto o mércores
12 no Centro Sociocultural.

A Casa da Parra é o lugar
escollido para presentar, até
final de abril, este proxecto
de 9 narradoras no relato da
violencia.

GALEGOS NA DIÁSPORA
As fotografías de Delmi
Álvarez pódense ollar no
Pazo de Fonseca até final
de abril.

VUDÚ
O proxecto O camiño negro
de Santiago do fotógrafo
Luís López Gabú exponse
na Fundación Granell até o
12 de xuño.
Podemos visitar a mostra
Unha peregrinación ao corazón do Tíbet até o 18 de
xuño no Museo das Peregrinacións.

ANTONIO MURADO

Santiago

■ ACTOS

■ DANZA

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

XVIII FEIRA APÍCOLA

O HOTEL / 6 HAIKUS

LAURENT MILLET

Podemos ollar o espectáculo de Novoneyra e
Monteagudo et Shams este venres 7 e sábado 8 ás
22 h. na sala Nasa.

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

O sábado 8 e domingo 9 celébrase no Pavillón Municipal unha nova edición destes encontros nos que haberá presentación de produ-

XI Ciclo de Jazz da Fundación Barrié

RITA RODRÍGUEZ
Engrenaxes titula a artista
coruñesa a mostra que podemos contemplar na galería DF Arte Contemporánea
desde este xoves 6 ao 29 de
abril. Engrenaxes é corpo,
vídeo e fotografía, música,
medidas e tempo.

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

KAILÄSA

O Porriño

■ EXPOSICIÓNS

Comezou o pasado sábado 1 de
abril coa proxección, na Coruña,
da película Swing (2002), de Tony
Gatlif e continuou, o domingo 2,
coa exclusiva mundial deste festival: o Festival Gypsy Jazz Manouche, a cargo dos herdeiros de
Django Reinhardt Tchavolo Schmitt Quartet máis os artistas manouches invitados (Django Reinhardt foi un músico da étnia zigana dos manouches que espertara
no seu día o asombro de Duke
Ellington). A novidade deste ano
é que se celebra na Coruña e en
Vigo. Este sábado 8 ás 20 h. no
Palacio da Ópera da CORUÑA estará Gary Burton, vibráfono, e
Makoto Ozone, piano (entrada
gratuíta previa retirada o mesmo
día do concerto da invitación); o
mércores 19 no auditorio da Fundación Barrié de VIGO ás 20 e 21
h.estará Francesco Cafiso Quartet (entrada gratuíta até completar

MARIO TRASTOY

A galería Arte JVGespacio
presenta até o luns 17 esta
mostra do pintor Rafael R.
De Rivera.

ESCULTURA
NA COLECCIÓN
CAIXA GALICIA

■ EXPOSICIÓNS

Poio

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

veriano Soutullo acolle, o
mércores 12, a representación da peza As que matan
o sono, realizada a partir do
Macbeth de Shakespeare.

■ TEATRO

Esta mostra recolle un conxunto de 45 magníficas táboas e lenzos de pintura flamenca, que podemos ollar até o 7
de maio no C.S. Caixanova.

Maceda

A Banda de Poi toca no Clavicémbalo de LUGO este venres 7.

DIÁLOGO
DENDE O INVISÍBEL
Até o 14 de xuño podemos
ollar no Parlamento de
Galiza esta colectiva dos
artistas Fran Rodríguez,
María Viñas, Federico
Fernández, Natalia DíazMella, Marisa Torres,
Jorge Rivera, Sabela Dopazo, Pancho Lapeña e
Nano 4814.
Rita
Rodríguez
expón na
galería
DF de
SANTIAGO.

Jim Hall e, á dereita, Benny Green.

aforo); o xoves 20 ás 20 e 21:30 h.
tamén no auditorio da fundación
en VIGO será o Benny Green
Trio e o saxo alto Bob Mover os
que suban ao escenario, estando
prevista unha repichoca con algúns dos máis representativos
músicos galegos na segunda se-

sión (entrada gratuíta até completar aforo); continuando en VIGO
no mesmo local, o venres 21 ás
20 e 21:30 h. será Ronnie Mathews Trio os que suban ao escenario; o xoves 27 ás 20 no Palacio de Exposición e Congresos
(Palexco) da CORUÑA vai estar

Eliane Elias Quartet (entrada
gratuíta previa retirada o mesmo
día do concerto da invitación); e o
sábado 29 ás 20 h. tamén no Palexco da CORUÑA estará Jim
Hall Quartet (entrada gratuíta
previa retirada o mesmo día do
concerto da invitación).♦
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DO GRECO A GOYA
A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle, até o 14 de
maio, a mostra O retrato español no Museo do Prado.

Convocatorias

ISABEL MUÑOZ

Este premio consta de dúas categorías,
unha de investigación literaria ou lingüística e outra de creación literaria, de
narración curta. Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos, estarán escritos en lingua galega, con liberdade de normativa, e terán unha extensión mínima de 50 follas para o premio de investigación, e dun mínimo de
50 e un máximo de 100 folios para unha narración ou conxunto de contos
por autor, no de creación literaria. Os
orixinais e 5 copias enviaranse entre o
15 de abril e o 15 de maio de 2006, debidamente grampados ou encadernados, ao Concello de Ferrol-Rexistro
Xeral, co correspondente título e lema
e, en sobre aparte, constarán os dados

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.

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

SARATOGA

O grupo
heavy
Saratoga
toca este
sábado 8
na sala
Capitol de
SANTIAGO.

A banda máis potente do
heavy metal estatal acaba
de comezar a xira de presentación do seu oitavo álbum Tierra de Lobos, co
que chega este sábado 8 á
sala Capitol, ás 22 h. Entrada anticipada 13 euros, 15
na billeteira.

persoais e breve currículo, cun remite
que será unicamente o lema.

XV CERTAME RICARDO
CARVALHO CALERO

I PREMIO DE SEGURIDADE VIAL
O Instituto de Estudios Políticos y Sociales promove o certame de iniciativas Cambia de Marcha: Mobilidade
Segura co obxectivo de sensibilizar e
previr entre a mocidade universitaria
os accidentes de circulación, partindo
de que a gran maioría se deben a factores humanos e a que as taxas de mortalidade son maiores entre a xente nova. Poden participar todos aqueles estudantes, residentes na Galiza, que cursen estudos en calquera das tres universidades galegas ou na UNED durante o curso 05/06 ou que, finalizados
os seus estudos, obtivesen o título universitario nalgunha desas universida-

des e teñan unha idade inferior a 30
anos o 1 de xaneiro de 2006. Os concursantes realizarán unha única proposta de sensibilización e prevención
escrita ou en formato audiovisual en
calquera das linguas oficiais, a título
individual ou en grupo, da que se enviarán 5 copias do orixinal, sen asinar
e cun lema que figurará nun sobre á
parte cos dados persoais, a copia da
matrícula universitaria ou do título, e
do DNI, antes do 25 de maio á Fundación Instituto de Estudios Políticos y
Sociales, rúa Xosé Cornide 7, 15005
da Coruña. A organización dispón de
varios premios consistentes en ordenadores portátiles, DVDs e a correspondente dotación económica. Máis información en www.fundacionieps.org,
www.udc.es, e www.stopaccidentes.org.

até completar aforo esta fita
de Giuseppe Tornatore.

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 12 ás 21 h. no cine
Salesianos e con entrada de
balde podemos ollar a fita de
animación Kirikú e a bruxa
(2000) de Michel Ocelot.

REAL PHILARMONÍA
DE GALICIA
En concerto este xoves 6 ás
21 h. no Auditorio de Galicia, coa presenza de María
Bayo e baixo a dirección de
Antoni Ros Marbà.
■ TEATRO

MERDA
Na sala Yago preséntase
desde este xoves 6 ao domingo 9 esta peza de Ricardo de Barreiro, Rafael
G. García e Xavier Estévez. Entradas e horarios en
www.salayago.com.

POR UN MILLÓN
DE DÓLARES

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

Tui
■ EXPOSICIÓNS

YAGO QUESADA
Os seus cadros poden ollarse

na galería Trisquel e Medulio até o sábado 15 de abril.

Vedra
■ TEATRO

III TEATROFILIA
Organizado pola A.C. Papaventos comezou o pasado

venres 17 de marzo na Casa
da Terceira Idade do Burgo.
Este 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
Senunpesoealoloco estará
con Non vou... e, ás 21:15, a
Escola de Teatro de Muros

D.O.G.
CONSELLARÍA DE INNOVACIÓN E
INDUSTRIA
Convócanse axudas para o ano 2006 en réxime de
concorrencia competitiva destinada a incentivar a
modernización e a implantación de comercios situados en zonas rurais de Galiza. Poderán ser beneficiarios os comerciantes retallistas xa sexan persoas
físicas ou xurídicas, sociedades civís e comunidades
de bens, legalmente constituídas que cumpran os
requisitos recollidos na orde. A información com-

pleta pode consultarse no DOG do 23 de marzo.♦

CONSELLARÍA DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Convócanse axudas a estudantes universitarios con
residencia en Galiza que cursen estudos oficiais fóra do país por non estaren implantados no sistema
universitario de Galiza. O prazo de presentación de
solicitudes remata o 27 de abril de 2006. Esta orde
pode consultarse no DOG de 27 de marzo.♦

con Diáspora. Máis información no telf. 686 994 089
(Eliana Martíns)

Vigo
■ ACTOS

TALLER ARTÍSTICO
PARA CRIANZAS
Durante as mañás do luns
10, martes 11 e mércores
12, de 10 a 12:30, Caixanova organiza un obradoiro
artístico baixo o título A árbore: proxecto escultórico.
Máis información e inscripcións nos telf. 986 120 074
ou 986 120 075.

A editora convoca este certame de poesía
no que se poden presentar libros inéditos
escritos en galego (segundo a normativa
vixente) ou portugués, dun mínimo de
500 versos e que non poderán participar
simultaneamente noutros certames poéticos. Os orixinais deberán ser presentados por cuadriplicado, mecanografados a
duplo espazo e baixo plica, con lema e
sen remite, facendo constar no interior os
dados persoais e currículum do autor, e
enviaranse por correo certificado antes
do 15 de xuño a edicións Espiral Maior
(r/ Xoán Carlos I 22, 1º B - 15670, Culleredo), indicando no exterior Para o
XIV Premio de Poesía Espiral Maior.
Establécese un único premio dotado con
12.000 euros e a publicación de 2.000
exemplares na Colección Poesía.♦

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 CAÍDA
DA CASA USHER

A OUTRA CARA
DE ÁFRICA

Película de Jean Epstein
do ano 1928 en versión
francesa que podemos contemplar o martes 18 ás 20
h. na Fundación Barrié
dentro do ciclo Cine e impresionismo. A proxección
será comentada por Román
Gubern. Entrada libre até
completar aforo.

O Verbum-Casa das Palabras acolle esta mostra até
o 31 de agosto.

■ EXPOSICIÓNS

ÁNGEL SEVILLANO
Até o 10 de maio o centro
de arte Alpide presenta a
obra deste pintor.

ARTURO FUENTES
Xunto coa de Azucena Vieites expón a súa pintura na galería Ad Hoc até o 13 de maio.

GOYA E CAMARÓN
Podemos visitar a mostra
Pintores de Cámara até o 7
de maio no museo Quiñones de León.

■ CINEMA

EDUARDO
VEGA DE SEOANE

CINEMA PARADISO

O pintor exhibe o seu traballo
na galería PM8 até sábado 22.

O ciclo organizado pola Fundación Caixa Galicia presenta na súa sede este xoves
6 ás 20 h. e con entrada libre

XIV PREMIO ESPIRAL MAIOR

AVANGARDAS
PORTUGUESAS
Autores da importancia de

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

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 inte-

Alamedadosoulna
toca na
festa
republicana
que se
celebra na
Fábrica de
Chocolate de
VIGO este
sábado 8.

Anuncios de balde
■ Alúgase vivenda en Beade (Vigo),
a 200 metros da autovía da universidade, preto do parque tecnolóxico, por
360 euros. Chamar ao 665 955 770.
■ Alúgase casa en Penalva (Nogueira de Ramuín), en plena Ribeira
Sacra, por fins de semana ou vacacións de Samana Santa ou verán.
Completamente equipada e con garaxe. Telf. 661 642 070 ou 986 376 022.
■ Urxe profesor/a nativo/a de inglés para centro de formación en
Compostela. As persoas interesadas
deben enviar CV con foto a compostelaempleo@yahoo.com.

resante 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.

Colores o venres 7; Josele
Santiago e Pablo Novoa o
martes 11; Bukowski Trío
o mércores 12; Fungo o xoves 13; Pararrayos o venres 14; Doghouse (exmembro de The Clash e Pil) o
sábado 15; Amany Manera o mércores 19; O Esguince (The Paleo Rock
band) o xoves 20.
■ TEATRO

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, vídeos, instalacións e esculturas
de 20 artistas internacionais

EL CARTERO
DE NERUDA
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 película do mesmo título. Poderemos ollala este xoves 6 no
C.C. Caixanova.

A Rede

EVITA, EVA PERÓN

CHUS LAGO

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

www.chuslago.com
Páxina electrónica da alpinista galega que
subiu o Everest e conseguiu o premio Leopardo das Neves por alcanzar o cumio dos
picos máis altos da extinta Unión Soviética. Tamén inclúe noticias, palmarés, biografía, libros, programa de adestramento,
galería de fotos, axenda e ligazóns.♦

ALAMEDADOSOULNA
A asemblea republicana
Amig@s da República organiza para este sábado 8 ás
22:30 h. un concerto do
grupo madrileño, que estará
acompañado pola banda local Durga Mata, na sala A
Fábrica de Chocolate. Entrada a 6 euros.

DICK CHENEY
A banda trash punk sueca
de pop-rock visita a Iguana
Club o mércores 12 xunto
cos barceloneses Cinder.

MOURACHER
O ciclo Sonora 06 continúa
no teatro da Cidade Universitaria este xoves 6 ás
17:30 h. co concerto desta
banda e dos Sofa Surfers.
Entrada de balde.

LAMATUMBÁ
Este xoves 6 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.

FÁBRICA
DE CHOCOLATE
Ademais das actuacións reseñadas máis arriba esta sala programa as actuacións
de Sofá Cama para o xoves
6; Yarik y la Fábrica de

■ 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.

■ Arréndase piso en Ribadeo nos
meses de xullo e agosto. Telf. 982 120
839 / 676 727 518.
■ Particular vende Peugeot 205
PO-AF con ITV por 250 euros; e WGolf PO-W con ITV por 600 euros. As
persoas interesadas poden chamar
ao telf. 679 421 169.
■ Véndese moto Yamaha Virago
535 cc. en Vigo. Telf. 647 838 080.
■ Alúgase casa de campo completa en Meira (Lugo), á beira do nacemento do río Miño, con 3 cuartos duplos con baño incorporado, cociña,
calefacción e 10.000 m2 de finca, para
semana santa ou temporadas. Chamar ao 686 753 105.
■ A Gentalha do Pichel informa que está disponível um dos escritórios de
que dispom no Centro Social O Pichel,
na rua Santa Clara 21, em Compostela.
O preço do aluguer é de 150 euros por
mês. Contacto: xentalha@agal-gz.org
■ Alúgase apartamento en Lira (Carnota) a 50 m. da praia. Terraza con vistas a Fisterra. Completamente equipado para 4 persoas. Semana Santa 250
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, por enfermidade local comercial a pleno rendimento.
Bazar, venda de caramelos e bombóns e libraría no centro de Pontevedra. Telf. 886 208 703.

■ Traspásase local en Pontevedra
a pleno rendememto (é un bazar de
regalos, caramelos, floristaría...). Telf.
886 208 703.

■ Verduras ecolóxicas, da horta á túa
casa. Servizo semanal a domicilio na

■ Quero traballar nunha aldea en
calquera traballo. Telf. 666 627 459.

■ TEATRO

MONICREQUES
DE KUKAS
Os máis cativos gozarán da
peza Contos do vento acatarrado o sábado 8 no Auditorio Municipal.

■ Ofrécese Licenciado en Filoloxía
Galega (Apto no CAP) para traballar en
traducións, editoriais, docencia non pública, revistas, corrector ortográfico, etc.
Contactar no 619 991 876 (polas tardes).
■ Busco profesor de electricidade
e electrónica na Coruña ou Santiago. Razón no teléfono 656 180 390
ou ben pferreirop@yahoo.es
■ Búscanse persoas para traballar 4
horas diarias, na zona da Barbanza,
Santiago e arredores. Chamar para
entrevista ao 981 822 786.
■ Véndese carriño para xemelgos Jané Sukpertwin, con cambotas para a
chuvia, por 150 euros. Telf. 986 470 203.
■ Mozo de 35 anos oferécese para
conserxaría, vixiancia ou peón da
construción en Vigo ou arredores.
Alberto, telf. 616 870 908.
■ Pensos e cereais de produción
ecolóxica, certificados polo Consello
Regulador da Agricultura Ecolóxica de
Galiza (CRAEGA), libres de transxénicos, correctores, antibióticos e insecticidas, e producidos na Galiza. Apoia o
desenvolvemento sostíbel no rural ao
tempo que produces alimentos sans.
Telf. 676 863 910 / 637 913 642.
■ A Liga Nacional de Billarda
(LNB) ten en marcha a Superliga,
polo Varal (www.ovaral.blogspot.com)
podes seguir toda a actualidade dista
competición e se queres que un torneo LNB se dispute na túa vila, parroquia ou cidade, escribe a ovaral@hotmail.com. Outro deporte é
posíbel.♦

ALBERTO CONDE TRÍO
Baldo Martínez ao contrabaixo,
Nirankar Khalsa na batería e Alberto Conde ao piano
estarán, desde este xoves 6 ao sábado 8,
no Bogui Jazz (Barquillo 29, metro Chueca)
con pases ás 23 e 0:30 h.

FERNANDA FERNÁNDEZ

A sala Rivas Briones expón os seus cadros até o
domingo 30.

■ Coido crianzas, anciáns e, tamén, fago limpeza de casas. Telf.
666 627 459.

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

A pintora amosa o seu traballo até o luns 17 no Auditorio Municipal.

■ Busco traballo en empresas de
transporte (carnés B,C,E) para Galiza,
España e Europa. Telf. 662 170 654.

Madrid

Vilagar cía

ÁLEX VÁZQUEZ
■ MÚSICA

■ Busco traballo como coidadora
de crianzas, limpeza ou para cafetaría. Con experiencia. 639 505 806.

Coruña e arredores. Telf. 981 195 306.

Espinho
■ CINEMA

FEST
Do domingo 9 ao domingo
16 o Festival de Cinema e
Vídeo Jovem leva á vila

portuguesa o mellor do cinema realizado por xente
nova a nivel internacional,
con 134 obras presentadas
en 39 sesións, durante os 8
días consecutivos. Máis información en www.fest.pt.
ou en www.audiencia zero.org.

Bar celona
■ EXPOSICIÓNS

DEMOCRACIA E PAÍS
A Aportación do nacionalismo galego, é un mostra organizada pola Fundación Gali-

za Sempre e a galería Sargadelos, que é onde se encontra, e que se inaugura este
xoves 6 ás 20 h. coa intervención de Xabier Macías,
director da F. Galiza Sempre;
Pilar Dellunde, do Grup
Parlamentari de ERC; e Xosé Manuel Beiras.♦

Non vos riades que o conto é triste

Lisboa
■ EXPOSICIÓNS

UM MUNDO DE GAITAS
Mostra de gaitas de fol no
Instituto Superior de Agronomía até este venres 7.
Gaitas de todo o mundo:
Tunicia, Suecia, Escocia,
Bulgaria... O xoves 6 haberá un Concerto Pedagóxico ás 18:30.

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.

Se tivese que haber unha nova noticia sobre este hospital de referencia da sanidade pública galega
non debería ser outra que o cambio de denominación. Tarda máis da conta a Conselleira de Sanidade
da Xunta en reparar, a 70 anos do alzamento militar contra a democracia republicana e as liberdades
civís, unha afrenta que xa fede. Mesmo podía aplicar a doutrina emanada do Parlamento español.♦
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Nº 1.010 ● Do 26 de

Ano XXIX.
IV Xeira.

A

lectura do periódico
distinguiu a xente influinte en todo o percurso do século XX. Cando
o analfabetismo era maioritario, o médico, o boticario e
o secretario do concello esta-

ban subscritos a un periódico. Fraga pertence a esa época, coa súa obsesión por recortar anacos e pasarllos aos
seus colaboradores e coa súa
práctica de censurar/subornar xornais. Touriño vén de

poñerse como un basilisco
porque a Voz publicou as críticas de Rodríguez ao atraso
nas infraestruturas. Inconscientemente, Touriño sobrevalora a prensa. Xa non estamos no século XX.♦
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Mercedes Mora
‘Meu avó púxolle a Cruz á Torta de Santiago’
H. VIXANDE
Neta do pasteleiro que introduciu a silueta da Cruz de Santiago na Torta de Santiago, Mercedes Mora prosegue unha tradición familiar de elaboración deste doce típico nun momento no
que se vén de poñer en marcha a
Indicación Xeográfica Protexida
para este produto, algo así como
unha denominación de orixe.
Moita Torta de Santiago, pero a
améndoa vén do Mediterráneo.
Sempre veu do Mediterráneo,
aínda que aquí tamén hai. Ao meu
avó traíanlle améndoas galegas
pero hai que dicir que a do Mediterráneo é mellor. En repostería, o
valor da améndoa é moi alto. Hai
algo moi importante que os xornalistas nunca dicides: a calidade
da torta depende da améndoa, de
que sexa boa e fresca. Nós comprámola enteira e pelámola para
que a torta saia fresca.
Por que de Santiago e non
da Coruña ou de Ourense? Non
será centralismo da capital?
E logo como había que chamala? Torta de Galiza? Se é de
Santiago é porque meu avó comezou a poñerlle a silueta da
Cruz de Santiago.
E non rexistrou o nome?
Daquela non se facían esas
cousas, ademais o que nos move
é elevar o nivel da pastelaría.
E cando comezaron a adornar a torta coa silueta da Cruz
de Santiago?
O avó abriu a pastelaría en 1924
e penso que foi por aqueles anos.
Miña aboa bótalle cabelo
de anxo.
Cabelo de anxo leva a torta
de améndoa en Mondoñedo. Para min é máis rica.
E o meu pai adórnaa con
clara batida.

PACO VILABARROS

Aquí con azucre lustre.
Aclarémonos, que leva a
Torta de Santiago?
Basicamente, un 33% de
améndoa, un 33% de azucre e
como mínimo un 25% de ovo.
Seguro que leva un feixe de
colesterol.
Para nada, sempre dicimos que
a nosa torta é light. Ademais, a
améndoa non ten colesterol, o azucre tampouco, o único que ten un
pouco é o ovo. A améndoa é moi
san, ten compoñentes aceitosos, si,
pero non colesterol do malo.
Que lle parece que haxa unha Indicación Xeográfica Protexida para a Torta de Santiago, non será demasiada regulamentación?
Hoxe hai que controlar a calidade dos produtos que se venden, aínda que neste caso impli-

ca un custo engadido porque hai
que introducir controis, etiquetas, envases...
A este paso, van pedir dereitos de autor pola Torta de
Santiago.
A estas alturas xa non podemos. Ademais, hai trinta anos a
Torta de Santiago era algo que
coñecía a xente pero non como
agora. Antes non había turismo,
os que viñan facer o Camiño estaban movidos por razóns relixiosas e eran un número reducido. O turismo cambiouno todo, a
Torta de Santiago tamén.
E agora que está regulada,
que vai pasar co Rei das Tortas
de Mondoñedo?
Nada. Ten os seus propios
produtos e moitos clientes. Mesmo aquí hai moita xente vén preguntar pola famosa torta de

Mondoñedo. Nós non a temos,
máis que nada porque xa temos
moitas elaboracións e a torta de
Mondoñedo aquí non rota tanto.
E se vou fóra de Galiza e
nun restaurante teñen Torta
de Santiago, como sei que é
auténtica?
Saboreándoa. Na miña casa
mandabamos tortas a Barcelona
e en moitos sitios galegos de fóra do país teñen torta de Santiago. Cómpre ter en conta que a
denominación de orixe só afecta
á Galiza. Noutras partes poden
facela se queren.
E dígame, canto custa unha
Torta de Santiago nesta casa?
Depende do peso, pero custa
a 16 euros o quilo. Teña en conta que a améndoa da mellor calidade, a única que usamos aquí,
custa 11 euros o quilo.♦

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.
E DE REGALO 1 BOTELLA DE AUGARDENTE!!

Cristiáns
XOSÉ A. GACIÑO

F

ronte ao fundamentalismo islámico, o integrismo cristián, ben
en forma dos telepredicadores que lle fixeron boa
parte da campaña electoral ao pecador arrepentido
George Bush, ben a través
de kikos, lexionarios e outras formacións belixerantes con tanto predicamento na dereita española, ou
ben coa formación que se
está a lanzar en Italia, en
plena campaña electoral a
partir dun Manifesto por
Occidente, que lamenta a
crise moral de Europa e
coloca a Bieito XVI como
referencia para superar
esa crise.
O divertido é que un
dos que alentan esa rexeneración cristiá, para refacer unha sorte de nova Democracia Cristiá totalmente de dereitas, é Silvio
Berlusconi, que, despois
de probar a corrupción
noutros horizontes ideolóxicos (fora compañeiro en
irregularidades do socialista Bettino Craxi), recorre agora o seu camiño de
Damasco como campión
dos valores cristiáns”, non
sei se en alusión á súa tenaz batalla contra a xustiza, gañada polo método
cristián de cambiar as leis
para facer desaparecer o
delito (ou, polo menos,
para facelo prescribir), ou
á súa faceta de martelo de
herexes, que considera gilipollas os que votan á esquerda, en lugar de votar a
súa coalición de integristas e neofascistas.
Unha xerarquía que se
mostra tan escrupulosa ante os experimentos científicos que manipulan células móstrase, en cambio,
moi liberal e xenerosa cos
que manipulan conciencias (sempre que o fagan
na dirección axeitada) e
fondos públicos (sempre
ao servizo das boas causas
especulativas). E, nunha
retorcida interpretación da
parábola do fillo pródigo,
abre os seus brazos a personaxes descridos como
Berlusconi ou Federido Jiménez Losantos, porque
coinciden nas súas loitas
interesadas contra a esquerda, e marxinan ou
condenan outros cristiáns
que cren nas mensaxes solidarias da súa doutrina,
aliñándose cos débiles e
os oprimidos.
Os extremos tócanse e
non resulta estraño que
ese fundamentalismo islámico que os poderosos
occidentais contribuíron a
fomentar, da man do seu
ben querido e escurantista
réxime saudita sexa agora
utilizado como pretexto
para volver aos vellos
tempos teocráticos que
pensabamos superados
polo ilustrado e tolerante
laicismo da liberdade.♦

