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CADA VEZ AS CIFRAS TEÑEN MÁIS IMPORTANCIA
no xornalismo e a política faise en base a números.
Os díxitos son máis efectistas e máis manipulábeis
que as palabras para a maioría da poboación. A
quen se lle vai ocorrer que dous e dous non son ca-
tro! As campañas de prevención dos accidentes
nas estradas son un claro exemplo. Crean unha tre-
menda tensión nos cidadáns en base aos mortos do
ano anterior e aos mortos que houbo nesta “opera-
ción saída”, converténdonos a todos en culpábeis.
Certamente, as 108 vítimas mortais desta Semana
Santa e as ducias de feridos graves son unha eiva
que a sociedade non debe admitir como algo lóxi-
co e inmutábel. Pero, nesta política efectista, non
se informa que o cómputo diario anual supera os
dez mortos diarios, por exemplo. Trátase nesta
campaña, como noutras semellantes como a da
prohibición de fumar, de inculpar o individuo es-

quecendo que a economía desta sociedade está
sustentada en gran medida na industria automobi-
lística, co coche convertido en icona. O noso siste-
ma conta cun amplo abano de liberdades indivi-
duais que semellan incuestionábeis, mais, no fon-
do, a persoa está cada día máis controlada por
campañas publicitarias cada vez máis intensas e
efectistas e por uns medios de comunicación que
teiman en recoller e fidelizar os seus receptores en
base ao sensacionalismo amarelo. A análise de
fondo, o devalar das causas últimas está ausente
ante a forza dos números e o seu impacto social en
imaxes singulares da traxedia. Unha pregunta. Por
que non se realizan idénticas campañas cos acci-
dentes laborais ou coas enfermidades profesio-
nais? Estas tamén son produto do mesmo sistema,
pero habería que culpabilizar determinadas empre-
sas e corporacións económicas.♦

BROOKLYN FOLLIES
PAUL AUSTER

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.

Interior dunha cela na unidade terapéutica do
cárcere de Pereiro de Aguiar.
Aos internos gústalles chamarlle habitación.

Entramos no cárcere de Pereiro de Aguiar
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Máis de cen presos serán trasladados a Euskadi antes de un mes
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‘O problema galego non é de feísmo
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Chema Iñarra leva tres anos e se-
te meses no módulo terapéutico
sen drogas de Pereiro, dúas se-
manas despois de crearse o 21 de
novembro de 2001. É un caso ex-
cepcional porque
a estancia media
nesta comunidade
terapéutica peni-
tenciaria é dun
ano e medio. Des-
pois, a maioría
dos que teñen éxi-
to son conducidos
a programas fóra
da prisión en cen-
tros solventes.
Mais Chema, por
cuestións deriva-
das do cumpri-
mento da pena,
non pode beneficiarse desta me-
dida de momento.

Nunha situación semellante a
Chema está Jonni Petrucce, un
italiano nunha especie de limbo
xudicial que non lle permite ser
desviado a un programa no exte-
rior. “Xa empezara con Proxecto
Home antes de 2003 pero tiven
que ingresar en prisión. Aquí tes
todas as oportunidades e só de-
pendes de ti”, explica.

Mentres non chega ese mo-
mento, Chema e Jonni conviven
con outros reclusos nun espazo
exclusivo para os internos acolli-
dos ao programa. O cárcere de
Pereiro de Aguiar é un caso ex-
cepcional nacido a raíz dunha fi-
losofía penitenciaria dos anos oi-
tenta na que a reinserción era un

obxectivo proclamado. Quizais
por iso, en Pereiro vense menos
reixas que en ningún outro centro.
As celas dos internos de todos os
módulos, por exemplo, están illa-

das con vidros
blindados, pero
sen ferros que
obstrúan a visión
e nos patios as ár-
bores e o céspede
son unha nota ca-
racterística. De
todos xeitos, non
se trata dun hotel
porque ningunha
prisión é un lugar
idílico ao que se
desexe ir. A saída
é sempre un ob-
xectivo.

Razóns para participar

“A posibilidade de saír antes é algo
que se valora cando se entra neste
programa na comunidade terapéu-
tica”, admite Chema Iñarra. As
presións familiares tamén inciden,
como as maiores posibilidades pa-
ra obter permisos, as facilidades
para acceder ao terceiro grao ou a
incapacidade para consumir por-
que se esgotaron todos os recursos
para acceder ás drogas. “Case sem-
pre, as causas son externas, non
por convencemento interiorizado,
pero a nós non nos importa”, expli-
ca Judit González, a coordinadora
desta comunidade terapéutica.

Esta iniciativa sen drogas den-
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A Nosa Terra entra en Pereiro de Aguiar para falar
cos internos sometidos a desintoxicación

‘Dentro do cárcere hai drogas
e deixalas costa moito’

H. VIXANDE

Se deixar as drogas constitúe un reto
que con frecuencia se salda con fracaso,
tentar levalo adiante desde dentro dun
cárcere resulta aínda máis complicado,
ben que, ás veces, non hai outra alterna-
tiva. Algo así sucede no módulo sen
drogas da prisión de Pereiro de Aguiar.’

‘O que de verdade
é duro é
a psicoterapia,
o enfrontamento
coas razóns que te
levaron ás drogas”,
CHEMA

Noelia é unha madrileña de 19 anos
que leva un mes en prisión preventiva.

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS



tro do cárcere de Pereiro de
Aguiar naceu en 93 como unha
unidade de día. En 1998, unhas
conversas con Proxecto Home
abriron as portas ao programa tal e
como hoxe funciona. Con todo,
aínda que é Proxecto Home a or-
ganización que xestiona este mó-
dulo terapéutico conxuntamente
co persoal da prisión, cando os in-
ternos saen a comunidades tera-
péuticas para continuar a súa re-
habilitación, elixen eles o centro.
Unhas veces o destino é Proxecto
Home pero outras, entidades co-
mo Alborada e outras semellantes.

Paradoxo

No módulo sen drogas de Pereiro
de Aguiar viven separados do resto
dos reclusos 37 homes e tres mu-
lleres. No interior vense celas orde-
nadas que os reclusos se afanan en
limpar. “Neste módulo non teñen
contacto coas drogas, só houbo un
caso no que si houbo contacto e de-
tectouse ese mesmo día”, indica o
director do Centro Penitenciario,
Manuel Arias. Que nunha prisión
teña que haber un módulo sen dro-
gas pode parecer paradoxal porque
a idea que se ten é que non debe
haber drogas en ningunha parte da
cadea. A isto responde Manuel
Arias indicando que iso é perfecta-
mente posíbel, pero matiza que
“habería que ter un centro non per-
meábel, sen contacto coa socieda-
de, e precisamente as prisións de-
ben ter contacto coa sociedade pa-
ra permitir a reinserción dos inter-
nos”. Hai dúas vías de entrada da
droga nos cárceres: os encontros
íntimos entre os reclusos e os seus
familiares e amigos e as saídas ao
exterior cos permisos. “A un fami-
liar facémoslle un rexistro seme-
llante ao que se somete a cada ci-
dadán nun aeroporto, pero non
máis porque ten uns dereitos; no
caso dos internos, o rexistro é máis
intenso, pero sempre poden aga-
char droga dentro do corpo. Fronte
a isto só cabería usar raios X, pero
non é bo para a saúde, por iso so se
emprega esta medida en casos con-
tados de absoluta certeza e sempre
baixo control xudicial”, explica o
director do Centro Penitenciario.

O programa terapéutico neste
módulo non difire do que se apli-
ca no exterior. “Son os médicos
os que deciden se hai que darlles
metadona ou calquera outra subs-
tancia, nós non nos metemos pa-
ra nada niso”, sinala Judit Gonzá-
lez, a coordinadora do programa.
Judit e o seu equipo céntranse no
traballo cos internos e coas fami-
lias. “O papel das familias é fun-
damental”, sinala Judit.

Dureza do programa

Todos os reclusos que están neste
módulo admiten que participar
nesta comunidade terapéutica é
moi duro. En xeral, chegan con vi-
das desestruturadas e con frecuen-
cia tras estadías en prisión nas que
van da cela ao patio ou ao come-
dor, sen ter actividade nin máis or-
ganización da vida que as rutinas
carcerarias como os recontos ou os
horarios e comidas. Mais cando
deciden integrarse no programa e
por fin son trasladados de módulo,
son asignados a tres zonas diferen-
ciadas segundo o grao de progreso
amosado na comunidade terapéu-
tica. Isto percíbese ao visitar o in-
terior. Os que veñen de incorporar-
se están en celas a miúdo de dúas

camas, e mesmo ás veces indivi-
duais. No seguinte paso, os grupos
son máis numerosos, e finalmente,
comprobamos como chegan a vi-
vir oito persoas na mesma cela, iso
si, nun lugar suficientemente am-
plo que rolda os 30 metros cadra-
dos. Precisamente, a convivencia
entre reclusos do programa é unha
das bases desta comunidade tera-
péutica, por iso nas fases avanza-
das convén que os internos com-
partan cela. Este sistema de rein-
serción está baseado no de alcohó-
licos anónimos de automotivación
con auxilio comunitario.

Fuxir como modo de vida

A automotivación é moi impor-
tante, permite que se dea o paso
para iniciar a reinserción. “O que
che pide o corpo é quedar no mó-
dulo e cumprir a condena sen
complicacións, estar deitado na
cela e deixar pasar o tempo. Aquí
hai obrigas, tes que madrugar...”,
explica Rodrígo, un preso que es-
tá a espera dun papel para acceder
ao terceiro grao e ir a casa. Ao ca-
bo, deu o paso, mais agardou un
ano para poder entrar no progra-
ma. “O importante non son as
drogas, senón as causas polas que
optaches polas drogas”, asegura

Rodrigo con convicción.
Rodrigo atinxiu o grao de

consciencia e compromiso que é
indispensábel para continuar nes-
te programa. “Ao principio, botas
meses amagando, pero chega un
momento no que tes que tomar a
decisión de dar un paso cara a súa
rehabilitación”, indica.

Ese paso ao que se refire Rodri-
go non ten que ver cos obradoiros
nos que traballan os reclusos que
participan no programa, tampouco
coa normalización da súa vida den-
tro da prisión, senón coa abordaxe
dos problemas que os levaron ás
drogas. “O que de verdade é duro é
a psicoterapia, o enfrontamento coa
razón dos teus problemas, pero ta-
mén é unha recompensa”, explica
Chema. Incidindo nesta cuestión,
Rodrigo admite que “durante anos,
estiven enganándome, sen asumir
responsabilidades, refuxiándome
nas drogas”.

Esta convicción que manifes-
tan Rodrigo e Chema é a razón po-
la que no programa terapéutico
non amosan preocupación coas
motivacións dos presos. “Moitas
veces veñen contándonos que es-
tán moi motivados, que a súa deci-
sión é por razóns internas, pero sa-
bemos que non é verdade –explica
Judit González, a coordinadora do

programa–, o importante é que
despois se impliquen e que asu-
man a necesidade da reinserción”.

A grandes trazos, a reinserción
é un éxito. “Cómpre ter en conta
que en xeral a porcentaxe de éxito
de abandono das drogas non é al-
to en ningún caso e que moitos
pensan que sempre haberá recaí-
das, aínda que para nós non ten
por que ser así”, matiza Judit. En
calquera caso, a porcentaxe de
éxitos é tan razoábel que desde
que comezou o programa en Pe-
reiro ningún dos que participaron
no programa até o final reingresa-
ron na prisión pola comisión de
novos delitos. “Iso é importante,
porque se o cárcere debe ter como
o obxectivo a reinserción social
dos internos, este programa cum-
pre plenamente eses obxectivos e
ademais permite a rehabilitación
como toxicómano”, sinala Ma-
nuel Arias, o director do penal.

Problemáticas diversas

Dentro do programa, non todos
os casos son iguais. As proble-
máticas coas que chegan os in-
ternos ao programa poden ser su-
mamente complicadas, aínda
que ás veces toman a decisión a
tempo. Ramón é Noelia son dous

extremos da mesma situación.
Ramón ten 38 anos e leva toda

a vida no mundo das drogas. A pri-
sión tampouco é un elemento alleo
na súa vida, pero ten esperanza.
Ten un trastorno psicolóxico que
non se sabe se é anterior ás drogas
ou consecuencia delas e a súa vida
está completamente desestrutura-
da. “Hoxe, o único apoio que me
queda é o dos meus avós e o dun-
ha ex noiva”, conta. No longo ca-
miño da politoxicomanía na que
incorreu, Ramón perdeu a confian-
za familiar, pero ten a convicción
de poder refacer a súa vida e recu-
perar a potestade do pequeno dos
tres fillos que ten. No patio da pri-
sión, Ramón apóiase nunha mule-
ta. Días atrás tivo un accidente du-
rante unha xornada na que os inter-
nos practicaron un deporte de mo-
tor con motocicletas de catro ro-
das. “Iso non é nada”, asegura con
veteranía este home que xa partici-
pou neste programa pero que inte-
rrompeu para ir a outra prisión.
“Despois, custoume máis de tres
volver e agora penso que podo
conseguilo, vin como outros com-
pañeiros saían adiante cando ao
principio parecía que ían fracasar”.

Fronte a Ramón está o caso
de Noelia, unha madrileña de 19
anos que leva un mes en prisión
preventiva. “Grazas a este pro-
grama decateime do erro que co-
metín e de como estaba a estra-
gar a miña vida”, explica, para a
continuación indicar que “os
meus compañeiros dinme que
oxalá que teña que botar máis
tempo no cárcere, pero non o din
por mal, dino para que poda
cumprir todo o programa”.

As palabras de Noelia parecen
as dunha persoa que ten a lección
aprendida e que recita todo o que
sabe que queren escoitar. “Non é
así”, explica Patricia Pérez, unha
das persoas de Proxecto Home
dentro do módulo. “O que sucede
é que Noelia –di Patricia– aínda
non ten a vida desestruturada,
conta con apoio familiar, a súa re-
lación coas drogas non era a mes-
ma e iso permítelle ver as cousas
antes que os outros e decatarse
dos seus erros, pero non é queira
enganar a ninguén”.♦
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Vén da páxina anterior

Pereiro de Aguiar non é un cár-
cere calquera nin rexistra os ni-
veis de saturación que padecen
outros penais no Estado. Cons-
truído en 1987
para 300 presos,
sucesivas refor-
mas permitiron
que teña espazo
para acoller 400,
aínda que hoxe
están ingresados
492, pero é difí-
cil que chegue a
superar os 500.

“Catrocentos
é un número ide-
al para o tamaño
e as instalacións
que temos, máis
impídeche por
exemplo facer cambios de mó-
dulo nos casos nos que conside-
ramos que son necesarios”, ex-
plica Manuel Arias, o director
do Centro.

Para os 492 reclusos de Pe-
reiro de Aguiar, hai 80 vixilantes

e 30 traballadores sociais. “Estí-
mase que o mantemento anual
dun interno, sumados os custes
alimenticios, as instalacións e o

persoal, supón
uns 21.000 euros
ao ano”, di Ma-
nuel Arias. Pero
se é así, por que
non lles dan os
cartos aos reclu-
sos e os mandan
para casa? “As
cousas non son
así –responde
Arias–, o cárcere
debe cumprir un
obxectivo de
reinserción e ade-
mais ten que estar
dedicado aos ca-

sos máis graves, por iso non en-
tendo por que razón agora botan
man do Código Penal para solu-
cionar problemas sociais como
os derivados do tráfico, que terí-
an que abordarse de maneira ex-
tra penitenciaria”.

Nunha prisión, o uso de ba-
rrotes limita o campo visual
porque non perite atinxir todo o
horizonte debido ao grosor das
reixas, por iso Pereiro de
Aguiar carece deste sistema e
opta, nas máis das veces, polos
vidros blindados. É unha forma
de humanizar a prisión. Outra é
dar comidas específicas ás per-
soas que polas súas conviccións

así as demandan. Os reclusos
musulmáns poden acceder a un-
ha dieta sen porco e variar o ré-
xime de comidas para cumprir
coas disposicións de xaxún no
mes do ramadán.

Hoxe, na maioría das pri-
sións non se rexistran os proble-
mas de violencia habituais anos
atrás, pero a convivencia tam-
pouco é doada. En Pereiro, en
xeral as celas son de dúas per-
soas e non sempre é posíbel fa-
cer boas migas cos compañei-
ros. Un problema común son as
diferenzas por cuestións de dro-
gas –compre ter en conta que o
48% dos reclusos son ou foron
consumidores de drogas.

Dos 492 internos de Pereiro
de Aguiar, 130 teñen empregos
remunerados e con Seguridade
Social no interior da prisión, o
que representa uns ingresos de
400 euros ao mes en departa-
mentos como a cociña ou a la-
vandería, aínda que tamén fan
traballos para o exterior.♦

Unha cadea máis humana

Manuel Arias é director do Centro de Pe-
reiro de Aguiar desde hai catorce anos.

‘O Código Penal
dá solucións
penitenciarias
a problemas como o
tráfico que deberían
quedar á marxe”,
MANUEL ARIAS,
director da prisión

Chema aínda non cumpriu o tempo en prisión para continuar o programa no exterior, pero a súa rehabilitación está moi avanzada.



■ RECOÑECEMENTO DAS VÍTIMAS E
DA DIVERSIDADE DOS CIDADÁNS
COMO FUNDAMENTO
DA CONVIVENCIA E O RESPECTO

Oobxectivo é unha España democrática e
un País Vasco sen violencia. Hai que
comezar sinalando que, no intre pre-

sente, a comprensión das violencias estruturais
e as expectativas xeradas na súa eliminación
son moi diversas en España e no País Vasco; as
unhas por demasiado constrinxidas e as outras
por demasiado expansivas. Mais hai que afir-
mar con rotundidade que non se pode xa por
máis tempo humillar as vítimas, as cales deben
ser obxectivo coidadoso da xustiza. Todas as
vítimas (da ETA e da violencia estrutural) so-
portaron un ninguneo por parte da sociedade
(vasca e española, respectivamente) durante
moitos anos e en parte propiciado polos me-
dios de comunicación que as consideraron co-
mo sospeitosas e merecedoras do ostracismo.

Hai que afirmar que hai un resentimento
oculto e profundo entre moitas capas da pobo-
ación debido a un dano persoal continuado e
prolongado durante lustros (mortos pola ETA
e os seus familiares; mortos da Guerra Civil,
exiliados, encarcerados, perseguidos coas sú-
as familias polas institucións civís do fran-
quismo e dunha malentendida democracia). E
a xustiza esixe que se repare no posíbel nas in-
xustizas inflixidas. A ETA mataba no nome do
pobo vasco, mentres que as institucións ataca-
ron individuos, grupos e asociacións precisa-
mente por seren membros do pobo vasco.

A bondade do proceso que agora se abre fi-
cará medido na satisfacción que se lles conce-

da ás vítimas e á rectificación dos vitimarios.
E a pregunta que se nos ocorre neste pri-

meiro intre de instaurar a paz coa
supresión da violencia (e non de
precisar novas fórmulas políticas
de convivencia) é indagar a quén
lle corresponde guiar a política
de supresión da violencia. Hai
dous axentes que deben xestio-
nar o final da violencia estrutu-
ral: por unha parte a ETA e pola
outra os que teñen ou teñan a res-
ponsabilidade de suprimiren to-
das as sinerxías da violencia es-
trutural española. É dicir, a res-
posta é dupla. Corresponde su-
primir a violencia, en primeiro
lugar, non sólo o vitimario da
violencia etarra e o vitimario da
violencia estrutural, senón tamén
e principalmente a sociedade ci-
vil organizada que escolle os
seus representantes no goberno.
Mais cunha salvedade funda-
mental para non caer no pedi-
mento de principio. Esta socie-
dade civil nin é exclusivamente a
sociedade española nin o é a so-
ciedade vasca, cada unha marca-
da co seu propio nacionalismo.

Podemos agardar que haberá
xenerosidade por parte das vítimas se dunha
vez por todas a supresión da violencia é defi-
nitiva. Así se pode agardar das vítimas se o vi-
timario é a ETA. Igualmente dos vascos se o
vitimario son as institucións políticas, xudi-
ciais, legais e eclesiásticas do ámbito español.

O obxectivo que se nos propón é o de con-
figurar unha sociedade vasca na que por com-

plexas que sexan as circunstan-
cias futuras non serán motivo su-
ficiente para a volta á violencia,
xa sexa por parte das armas da
ETA, xa sexa por parte da vio-
lencia estrutural española.

■ CONSECUENCIAS INMEDIATAS
DA SUPRESIÓN DA VIOLENCIA
ESTRUTURAL

A primeira consecuencia é a afir-
mación de que a violencia estru-
tural non crea dereito. A violencia
etarra xa desacreditou a causa po-
lítica que defendeu polas armas
como era a segregación social, a
autodeterminación e a indepen-
dencia. Mais por outro lado a vio-
lencia estrutural das institucións
civís e eclesiásticas españolas ta-
mén desacreditou, polo exercicio
da violencia estrutural, a causa
política que defendía, como era a
unidade centralizada e que pres-
cindía das minorías e dos seus
dereitos históricos. 

A xustiza obriga a que ás víti-
mas da ETA e aos seus familiares

se lles recoñeza publicamente a súa cidadanía
vasca como xesto público de acollemento do
pobo vasco. E as vítimas, familiares e institu-
cións do pobo vasco obrígaos igualmente a re-
coñercelles publicamente esa cidadanía vasca
como expresión política da existencia e dos de-
reitos do pobo vasco.

Igualmente obriga os que mataron ou
apoiaron a ETA a mostraren sinais de arrepen-
timento aínda que fique como facultativo o per-
dón dos que o padeceron. E igualmente se de-
be esixir un arrepentimento e unha rectificación
dos que sistematicamente desnucaron as inicia-
tivas do pobo vasco, aínda que sexa facultativo
o perdón dos que padeceron persecución poli-
cial, xudicial, lexislativa, cárcere ou exilio por
defenderen a existencia do pobo vasco.

O conflito prolongado por anos e lustros
atentou duplamente contra a sociedade, pri-
vándoa das vítimas e dos vitimarios. Hai du-
plos vitimarios en sentido contraposto que
deberán ser reinseridos nunha sociedade fu-
tura vasca reconstruída e reconciliada.

A sociedade vasca con vítimas da violencia
etarra e estrutural segue fundamentalmente
marcada e non pode pasar páxina nin perder a
súa memoria histórica. As vítimas da ETA non
esquecerán a quen foron os seus vitimarios. As
xeracións vascas soxulgadas polo franquismo
ou polas institucións españolas non poderán
esquecer quen foron os lexisladores, ministros
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‘O obxectivo
que se nos
propón é

o de configurar
unha sociedade
vasca na que

por complexas
que sexan

as circunstancias
futuras

non serán motivo
suficiente

para a volta
á violencia”

Xosé Lois

Cartas

Deputacións
Provinciais e
gaitas ‘marcianas’

O Colectivo en Defensa da Gaita
(CDG) quere amosar a súa gran
preocupación polos feitos aconte-
cidos recentemente tras a sinatura
dun convenio de colaboración en-
tre a Asociación de Bandas de
Gaitas da Provincia de Pontevedra
(ABGPP) e a Deputación ponte-
vedresa para a implantación de
varias escolas que o único que van
fomentar, segundo os antece-

dentes existentes, será a música de
corte militar, propia de Escocia, e
non a galega, tal e como acontece
dende hai anos na provincia de
Ourense coa súa Escola Provin-
cial de Gaitas en mans da Deputa-
ción ourensá. Tras as conversas
mantidas coa Asociación de Gai-
teiros Galegos (AGG) a adxudica-
ción deste “ambicioso” proxecto
caeu sen remedio en mans da
ABGPP, tal e como xa sospeitaba-
mos moitos dos gaiteiros e demais
xente relacionada coa música tra-
dicional galega que coñecemos
sobradamente este tema. É incon-
cibíbel que institucións da nosa te-

rra, financiadas con cartos públi-
cos de todos, fomenten un mode-
lo musical alleo á nosa cultura, ig-
norando e rexeitando as propostas
presentadas por diferentes aso-
ciacións e entidades para a posta
en marcha deste proxecto. O CDG
non entende como despois de 15
anos sufrindo e padecendo unha
auténtica invasión escocesa en
Galicia dende a provincia de Ou-
rense ninguén faga practicamente
nada por evitar este tipo de acor-
dos que mesturan música e políti-
ca cos cartos interesados de xente
que non ten respecto pola nosa
cultura. Xa que ninguén porá en

dúbida a inexistente galeguidade
destas bandas. Son todo menos
galegas. Pero como di moita xen-
te, chaman a atención, son moi
bonitas e quedan moi ben. É o
que se busca. Pasan os anos e os
que saben que todo é un engano
tamén semellan pasar de todo. O
CDG leva anos informando a
xente e as cousas non melloran.
Ao contrario. E non cansaremos
de dicir que o que está a acontecer
neste país no tocante a esta cues-
tión non ten perdón nin é normal.
Os políticos manexan os cartos
do pobo ao seu antollo, sen aseso-
rarse previamente do que están a

Continúa na páxina seguinte

Alto ao fogo e violencia estrutural (II)
XOSÉ ESTÉVEZ RODRÍGUEZ-JOSÉ LUÍS ORELLA UNZUÉ

Os autores continúan analizando cal debería ser o futuro das vítimas e vitimarios no novo esce-
nario da tregua permanente da ETA. Perdón e lembranza como valores de superación do conflito.

Os alcaldes do PP
ourensán bufan
contra a voda gai do
seu concelleiro na
capital, oficiada
diante dos xefes e
coas cámaras como
testemuña. Había
pouco que puxeran a
caldo a ZP e agora
son os socialistas os
que escachan a rir.

Un paisano,
emigrante retornado,
pregúntalle a un
neno se prefire
quedar en Galiza ou
marchar para Vigo.
Non é un lapsus do
home, é que
identifica “Galiza”
con “aldea”.

Un home entra
nunha libraría e pide
o novo evanxeo de
Xudas. O libreiro, un
espabilado, sácalle
as últimas memorias
de Alfonso Guerra.

Desaparece o
churrasco de porco.
Todo é de vaca. Polo
colesterol. Iso si, os
que din renunciar ao
sabor pola saúde,
logo acompañan cun
criollo. 

Un xornalista
veterano di: “A

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González



do Interior, xuíces do Tribunal da Orde Públi-
ca, da Audiencia Nacional e do Tribunal Cons-
titucional, os xefes de policía e da Ertzaintza
xa que estes tales foron os seus vitimarios.

■ CONCLUSIÓN

Tras o recoñecemento da violencia estrutural
ambivalente e dos seus vitimarios cómpre
comezar a exercer o respecto aos distintos. A
verdadeira política do futuro debe dar satis-
facción democrática na xestión dos asuntos
que a todos nos concernen dentro do equili-
brio de proxectos que todos propugnamos.
Hai que buscar fórmulas políticas e sociais
que lles dean satisfacción a todos, sen que es-
pañolistas nin nacionalistas vascos deban re-
nunciar aos seus obxectivos políticos.

O conflito vasco pervivirá moitos lustros
máis, se ao final todo prescribe, todo sanda
na epiderme e todo se esquece. Pola contra,
para que o conflito termine para sempre, hai
que imaxinar novas fórmulas de convivencia
nun futuro europeo e globalizador.

A vida social futura dos vascos non será
idílica nin paradisíaca, senón que será unha
vida en conflito, amasada nunha vontade de
vivir xuntos dentro do respecto das peculiari-
dades. Esta convivencia reclamará reconci-
liación, pero de ningunha maneira nivelación
de intereses, perda da memoria histórica e
globalización de comportamentos.

Do mesmo modo as vítimas da violencia
deberán evitar o pedimento de principio que é
a posición ideolóxica máis maquiavélica e si-
bilina. É dicir, que todas as vítimas da Guerra
Civil, da ETA e das institucións españolas de-
berán recoñecer o seu erro e cando a paz sexa
unha realidade concreta, definitiva e sen posi-
bilidade de volta atrás, non crerán que coa
paz se terá aceptado un estado da cuestión
que era o marco ideolóxico e político polo
que cada un dos vitimarios loitara. Á calor da
fin da violencia estrutural algúns procurarán
xeitos de reforma do noso marco político
nunha dirección determinada. Para algúns se-
rá a busca dunha estrutura política dende un-
ha perspectiva nacionalista española e polo
tanto non incluente de todas as sensibilidades
e para outros será desde unha perspectiva na-
cionalista vasca e polo tanto igualmente non
incluente de todas as sensibilidades.

O País Vasco sen violencia será moito
máis libre e ademais a liberdade será o des-
cubrimento de novas perspectivas económi-
cas e de novos horizontes máis afastados e se-
guros. A maioría da sociedade vasca e en pri-
meiro lugar as vítimas da da violencia fran-
quista, da ETA e da violencia estrutural espa-
ñola desexarán refundar a convivencia,
aprendendo da historia vivida e dentro da
aceptación dun novo norte como é o do res-
pecto ao pluralismo. Este respecto á plurali-
dade deberá forzar a pactar un novo dereito
entre os pobos español e vasco, ámbolos po-
suidores dunha soberanía causante do seu ser
social. Dereito que coordene a convivencia e
unha nova forma de Estado español e de arte-
llamento da nación vasca dentro de Europa.♦

XOSÉ ESTÉVEZ RODRÍGUEZ e
JOSÉ LUÍS ORELLA UNZUÉ son historiadores.
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Vén da páxina anterior prensa galega só
fala de sucesos e de
estradas”. 

Jiménez Losantos
acusa o diario ABC
de pagar os
impostos no País
Vasco. O seu editor
desmentiuno e
engadiu ademais
que pagar os
impostos en Bilbao
(o grupo Vocento,
ao que pertence,
ten raíces no norte)
non sería un delito.
En todo caso,
se o ABC é
sospeitoso de
antiespañol,
o que lles queda
aos demais!

Comentario dun
rapaz de cidade, de
paso polo campo:
“Pero vosotros echáis
las patatas y luego
las recogéis. No sé
que sentido tiene”.

Bomba
en Tel Aviv.
Crea alarma,
hai xenerosas
fotografías e duras
palabras para os
líderes palestinos.
Cando os palestinos
morren, cando
derruban as súas
casas cunhas
escavadoras
mercadas por Israel
especialmente
para ese traballo,
cando bombardean
os campos de
refuxiados,
a noticia é pequena
e ten o aire do cotián
e do inevitábel.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

asinar. Dentro duns anos, cando
este fenómeno sexa totalmente
asumido como propio, chegarán
as lamentacións. Será porque nin-
guén informa. Será porque nin-
guén avisa. Será porque ninguén
di nada. O refraneiro popular di
que quen avisa non é traidor. “Os
traidores son os que agora calan e
defenden a súa “verdade”, con in-
tereses para o seu propio benefi-
cio. Políticos e tocadores de gaita
(que non gaiteiros). Sen ningunha
distinción.♦

COLECTIVO EN DEFENSA DA GAITA
(A CORUÑA)

‘Contar mi vida... no sé por dónde
empezar. Una vida se recuerda
a saltos, a golpes. De repente te

viene a la memoria un pasaje y se te ilu-
mina la escena del recuerdo”. Con estas
palabras é como Josefina Aldecoa comeza
a súa fermosa novela Historia de una ma-
estra, e se cadra, isto é o que nos poderí-
an dicir algunhas das persoas que o 14 de
abril, o día que conmemoramos o 75 ani-
versario da proclamación da II República,
estiveron en Vigo.

Amenceu un día fermoso de ceo azul
onde caía a luz potente do sol,
tinxíndoo todo dun amarelo in-
tenso. E xa tiñamos a primeira
cor: a amarela. As demais; a
vermella e máis a violeta, po-
ñeriámolas nós.

A vermella puxérona eses
homes e mulleres; cheos de en-
rugas nas súas mans. Eses ho-
mes e mulleres que sufriron na
súa pel a dureza dunha época
na que viron medrar o seu so-
ño, na que viviron o soño e na
que sufriron, tamén, o seu trun-
camento.

Eles, coma outros moitos,
construíron as ilusións dunha
época que durou cinco anos e
na que a pesar de que, neste
voo, só houbo tempo para esti-
rar as ás, se puxeron as primei-
ras pedras para unha sociedade
laica, libre e igualitaria.

Pintáronse brochazos ver-
mellos cando un home de 88
anos, Leopoldo García, nos
contou un anaco das súas vivencias; cando
reivindicou o papel que xogou a II Repúbli-
ca na educación dun país que superaba as
derradeiras gretas da ditadura de Miguel
Primo de Rivera.

E aí chegou o soño; un soño procla-
mado no 1931 e que trouxo consigo, co-
mo García dixo, a creación dunhas sete
mil escolas para levar a educación a todos
os recunchos do país; que levou de vila en
vila a cultura: o teatro, o cinema, a músi-
ca... facendo desta un ben comunal e non
elitizado. E unha das súas reivindicacións
principais, que saíndo de boca de alguén
de tan avanzada idade chegou a poñer, a
min persoalmente, a pel de galiña: a
igualdade de dereitos para as mulleres.
Esa  puxa na que aínda hoxe fica tanto
por facermos.

E tamén, como non podía ser doutro
xeito, fixo referencia á nosa débeda co pa-
sado; a cómo é preciso lembrar todas esas
persoas, mulleres e homes, que ficaron no
camiño; uns homes e mulleres que pelexa-
ron polos ideais nos que crían e que morre-
ron no seu intento, porque se algo caracteri-
zou o inimigo era o de non respectar o dife-
rente e o que estivese en desacordo con
eles. Tivo García, para todos eles, palabras
cheas de agarimo.

A saltos e a golpes lembrou, Leopoldo,
pasaxes da súa memoria. Durante un anaco
compartiu connosco escenas das súas vi-
vencias. E nos levou da man contándonos
parte dunha historia, desa historia que nos
pertence e que é preciso desagochar, para
coñecer, para falarmos, para manter acesa a

nosa memoria, a memoria dun soño que nos
truncaron; a memoria de tantas mans que
nos arrebataron.

A memoria que toca sacar á luz; a me-
moria que toca ouvirmos, é a da república
española. Agora ben, non por iso menos im-
portante.

Ao cabo, e diso non hai dúbida, de ter-
se fraguado e consolidado o proxecto re-
publicano no estado, a situación actual
non tería sido a mesma; polo menos, eses
coarenta anos de letargo e longa noite non
terían pasado sobre nós. Letargo do que

aínda hoxe estamos a sufrir as
consecuencias: no ensino, coa
Igrexa, ou coa situación das
mulleres.

O proxecto educativo de-
fendido pola república preten-
día levar a toda a poboación a
posibilidade de aprender, de
pensar por si mesmos... de es-
tender unha igualdade de opor-
tunidades para todos. 

Isto que hoxe considera-
mos un dereito de calquera
cidadán: ensinar e aprender,
foi o máis doroso de todo
aquilo que se truncou. Toda
aquela xente que tivo que fu-
xir do país para non ser asasi-
nada levou consigo o mellor
de si: os seus coñecementos e
a súa sabedoría; uns coñece-
mentos e unha sabedoría que
non puideron ser sementados
nin compartidos e que, de se-
guro, de telos deixado medrar
teríanlle dado á poboación

unha cultura e unha educación dos que
hoxe se estaría a sacar proveito. 

E de seguro tamén, que os nosos avós
poderían tomar nesas mans enrugadas un li-
bro para ler ou un anaco de papel para es-
cribir.

Iso é o que máis doe; cómo lles arreba-
taron aos nosos antepasados a fermosura
dun proxecto que levaba consigo a educa-
ción igualitaria, e o que é peor cómo o ani-
quilaron cando xa se comezaba a conseguir.

Fáltanos, agora, a cor violeta; a viole-
ta veu pintada pola emotividade, pola ten-
rura, pola emoción, ...puxémola os alí pre-
sentes: os represaliados (un ancián de cen
anos, Manuel Lago cantando, ao final do
acto, co puño en alto os himnos de Riego
e o galego); os fillos dos combatentes e a
xente que, de boca dos seus pais escoitou
algunha vez pezas deste puzzle da histo-
ria; e os máis novos, os que sabemos que
nos toca erguer as pedras e poñerlles pala-
bras á voz silenciada (daba gusto ver os
rapaces envoltos nas bandeiras da repúbli-
ca e da Galiza)...

O pasado 14 de abril, ao final dos chan-
zos da rúa da II República de Vigo, todos os
alí presentes sentimos a man dun avó, a
ollada emocionada dun amigo poñéndolle
ao día a cor  violeta.

E xuntamos, ao fin, as tres cores; tres
cores que ondean ao xeito de bandeira pe-
dindo a voces que as deixen falar. Pedindo
contar a vida de toda aquela xente que, o 14
de abril de hai 75 anos, formou parte dese
soño no que se brandían a liberdade, a
igualdade e a cultura.♦

75 ANIVERSARIO DA II REPÚBLICA

Pintando con cores
o 14 de abril

MARÍA BRAÑAS COSTAS

Escoitar os testemuños dos que viviron primeiro a
ilusión e logo a dor do soño republicano é un en-
sino de vida fundamental para as novas xeracións.

‘Iso é o que
máis doe; cómo
lles arrebataron

aos nosos
antepasados

a fermosura dun
proxecto que

levaba consigo
a educación
igualitaria”

Os textos
enviados a
esta sección
non deben
sobrepasar
as 45 liñas.
Estarán
identificados
co nome,
enderezo,
documento
de
identidade e
asinados.
A Nosa Terra
resérvase o
dereito de
publicación e
resume.
Non se
mantén
corresponde
ncia sobre
orixinais non
solicitados.
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A batalla pola Deputación Pro-
vincial de Lugo non semella es-
tar nestes intres nos diferentes
partidos políticos, que tamén, se-
nón máis ben na loita intestina
que vén mantendo o PP que de
momento ocupa a presidencia do
ente provincial.

Francisco Cacharro, o actual
presidente, e o sector que o apoia
dentro do PP, están en pé de gue-
rra para poder recuncar e que no-
vamente Cacharro, que leva vinte
anos no cargo, volva figurar co-
mo candidato dos conservadores.

Pero no seu partido, ou polo
menos no outro sector que non o
apoia, non semellan estar polo
labor e as últimas informacións
apuntan xa á confirmación de
Xoaquín García Díez, que xa
ocupou a alcaldía lucense con
anterioridade, como candidato
para tentar quitarlla ao actual, o
socialista Xosé López Orozco.
As últimas informacións off the
record que nos chegan confír-
mannos que Cacharro non será
candidato á Deputación e que no
número dous da lista ao concello
lucense, lugar habitual do candi-

dato provincial, irá Xosé Manuel
Barreiro, presidente provincial
do PP e que se propugnaría así
para ocupar o sitio de Cacharro,
caso de gañar as eleccións.

De todos os xeitos, as cousas
non semellan tan doadas xa que o
actual presidente provincial non
se rende e mantén aberta a súa
fronte de batalla: de momento in-
siste en que se convoque un novo
congreso provincial, a pesar de
terse celebrado un hai un ano,
pois entende que aí é onde pode-
ría demostrar o seu potencial e
poderío na provincia despregan-
do os moitos alcaldes que lle

quedan, todo o cal podería levar
consigo a caída como presidente
provincial de Barreiro, que sería

substituído por un home de con-
fianza de Cacharro como é o ca-
so de Ramón Arias, e que serviría

así mesmo para a estabilización
novamente como candidato do
actual presidente provincial.

As espadas están pois en alto
e do que non semella haber dúbi-
da é que Alberto Núñez Feixóo
pretende, dunha vez por todas,
impor a súa autoridade nesta
provincia non admitindo as pre-
sións do sector cacharrista ao
que xa advertiu que o congreso
non se celebraría pois os estatu-
tos marcan que deben facerse ca-
da catro anos e ainda está moi re-
cente o anterior.

De momento, todo se limita a
réplicas e contrarréplicas pero hai
quen pensa que Cacharro podería
morrer matando e nada mellor pa-
ra iso que presentar unha lista pa-
ralela nas próximas eleccións. Xa
non é a primeira vez que o fai co-
mo acto intimidatorio e mesmo o
propio Manuel Fraga tivo que hu-
millarse e tragar sapos hai anos
cando Cacharro lle fixo fronte
presentando unha candidatura
que non era a oficial.

De momento a batalla está
aberta en todas as frontes. Vere-
mos como remata.♦

A batalla de Cacharro
ANTÓN GRANDE

Francisco Cacharro quere un novo congreso do PP lu-
cense que lle permita manter o seu poder na Deputación.
A dirección galega aposta por Xosé Manuel Barreiro.

Lugo

Bono record
de mencións
da palabra
‘España’
O até agora ministro de De-
fensa, José Bono, despediuse
do cargo nun acto oficialmen-
te denominado “despedida de
bandeira”. Segundo El País,
11 de abril, “Bono non a des-
pediu: levouna canda el”, pos-
to que o xefe do Estado Maior,
Felix Sanz regaloulla, aínda
que para iso tivo que romper o
protocolo. Bono, a quen se lle
crebou a voz tras bicar a ban-
deira, dixo que sentía no seu
corazón “un profundo amor a
España” e cada día se sentía
“máis profundamente espa-
ñol”. O xefe do Estado Maior
respondeulle que “ninguén
pronunciou tantas veces Espa-
ña como ti fixeches, ninguén
se emocionou máis ca ti dian-
te da nosa bandeira e ninguén
incorporou as virtudes do mi-
litar coma ti”.♦

Humala
quere que en
Perú se paguen
impostos
Ollanta Humala, candidato
máis votado na primeira vol-
ta das eleccións peruanas, e
persoa moi criticada pola
prensa occidental, defendeu
nas súas primeiras declara-
cións, despois dos comicios,
moitas das medidas que en
Europa resultan normais, pe-
ro que no seu país perxudica-
rían as grandes corporacións
estranxeiras, como é o pago
de impostos. Humala decla-
rou: “eu creo nun sistema on-
de haxa orde, credibilidade
no Estado e na clase política,
onde se xeneren as condi-
cións para a estabilidade e
onde haxa paz e reconci-
liación”. Tamén comentou,
sobre a actividade das empre-
sas multinacionais, que “un
bo investimento no Perú é o
que trae transferencia tecno-

lóxica, xeración de empre-
gos, benestar ás comunidades
através do pago de impostos
e respeto ao medio ambiente”
(El País, 11 de abril).♦

Guerra
presume de que
as Cortes se
‘cepillaron’ o
plano Ibarretxe
e o Estatut
catalán
O ex dirixente socialista Al-
fonso Guerra, criticou con du-
reza os nacionalistas, o pasado
oito de abril, durante o con-
greso das Juventudes Socialis-
tas celebrado en Bilbao. Gue-
rra, que falou durante máis de
unha hora, acusou os naciona-

listas de “crear guetos” e “gu-
lag”. A continuación criticou
os compañeiros de partido que
“falan como nacionalistas”, en
referencia a algúns membros
do PSC e do PSE. O ex vice-
presidente e actual deputado
socialista cualificou de “infu-
mábeis” o plano Ibarretxe,
aprobado polo parlamento
vasco e tamén o Estatut vota-
do favorabelmente polo 85%
dos deputados da cámara cata-
lana. Do primeiro dixo: “cepi-
llámonolo sen chegar a comi-
sión” e do segundo comentou
que os membros da comisión
do Congreso “cepillárono co-
mo carpinteiros”. Estas afir-
macións foron cualificadas de
“lamentábeis” polos diversos
grupos nacionalistas vascos
(El País, 10 de abril). Guerra
tamén sostivo que España vive
unha situación de desmembra-
ción, semellante á que pade-
ceu no seu día a Unión Sovié-
tica, afirmación da que se des-
marcou días despois o presi-
dente Zapatero El Mundo, 17
de abril).♦

Pesimismo na
dirección do PP
La Vanguardia (17 de abril)
comenta a situación política.
“A experiencia conduce ao pe-
simismo nas filas do PP res-
pecto á influencia electoral do
alto o fogo da ETA”, sinala o
xornal catalán. “O temor da
dirección do PP é que todo o
conseguido co debate sobre o
Estatut e a decisión de erguer
a bandeira de España, que ti-
vera un reflexo electoral ao
seu favor, quede en nada. Por
iso a decisión é manter vivo o
debate territorial para intentar
contrarrestar os posíbeis bene-
ficios que poida obter o PSOE
(...) No PP non contemplan a
posibilidade de que unha rup-
tura do alto o fogo por parte da
ETA cambie as tornas. Están
convencidos de que a ETA non
lle vai regalar ao PP unha
ruptura, co que, se esta se pro-
duce, será sempre, pensan,
despois da xerais de 2008”.♦

José Bono xura bandeira no acto de despedida de ministro.

KAP / La Vanguardia, 17 de abril de 2006

Xosé Manuel Barreiro e Francisco Cacharro.                                   PEPE FERRÍN / AGN



RUBÉN VALVERDE
Sabido é que tanto a literatu-
ra castelá como a fala popular
historicamente teñen recolli-
do acepcións pexorativas pa-
ra referirse aos galegos. Al-
gunhas desas expresión foran
recompiladas en diferentes
etapas pola Real Academia
Española e incluídas nos seus
dicionarios. Porén, dende a
edición de 1970 tenderan a su-
primirse os significados que
identificaban aos galegos con
brutos, pobres, esclavos ou
pedichóns. Aínda así, na súa
última actualización, a RAE
volveu incluír dúas acepcións
que identifican o vocablo “ga-
llego” coma “tonto” e “tarta-
mudo”. O BNG vén de pre-
sentar unha Proposición Non
de Lei no Congreso para que
tales termos sexan eliminados.

A RAE fúndase en 1714, baixo
o reinado de Felipe V, co propó-
sito de “fixar as voces e voca-
blos da lingua castelá na súa
maior propiedade, elegancia e
pureza”. Malia estes principios,
a primeira acepción que se re-
colle do termo gallego comeza
non sendo demasiado positiva,
xa que se di que é aquilo
“pertencente a Galicia, como o
touciño galego ou as persoas”.
Ponse antes o exemplo do tou-
ciño que o xentilicio.

Un século máis tarde, en
1817, o dicionario recolle no
vocablo gallego un refrán pexo-
rativo que amosa o sentimento
de superioridade do casteláns
sobre os galegos: “A gallego pe-
didor, castellano tenedor”. Na
explicación do dito indícase que
“advirte o desaire que deben ter
os importunos e molestos”. Por
aquela época xa se empeza a re-
flectir o termo galego coma si-
nónimo de emigrantes e solda-
dos (aqueles que pertencían ás
clases máis humildes) e recólle-
se baixo o vocablo gallegada
que é “unha multitude de gale-
gos que saen do seu país en tro-
pas ou á sega a Castela”.

En 1936 a RAE recolle co-
mo sinónimo de gallego, mozo
de corda, ou o que é o mesmo,
criado. Tamén comeza a identi-
ficarse deste xeito a “todo espa-
ñol que se traslada a sudaméri-
ca”. Iso si, os académicos advir-
ten con anterioridade que se tra-
ta dun sinónimo “despectivo”.
Así mesmo, xa dende mediados
do século XIX se recolle o ter-
mo “mesa gallega” para referir-
se á mesa pobre ou sen pan.

Nos anos oitenta do século

XX estas identificacións pexo-
rativas foran eliminadas. “O cu-
rioso é que en pleno século XXI
sexan recollidas dúas acepcións,
a de tonto (5º lugar) e tartamu-
do (6º lugar) que son ademais
moi marxinais e que pouco te-
ñen que ver coa fala culta e tan
sequera a coloquial. Hai que ter
en conta que hai outros xentili-
cios que a nivel popular teñen
significados moito máis estendi-
dos como a identificación do ca-
talán con avaro ou vasco con
bruto e terrorista que loxica-
mente non son recollidas. O
mesmo ocorre con xudeu ou con
xitano, que teñen claras conno-
tación na fala popular”, explica
o deputado nacionalista, Fran-
cisco Rodríguez.

As comparacións
con catalán e vasco

Por exemplo, cando se vai bus-
car a palabra catalán, a súa pri-

meira acepción é “natural de
Cataluña”. A segunda é “perten-
cente ou relativo a este antigo
principado, hoxe comunidade
autónoma de España”. A tercei-
ra é “lingua romance vernácula
que se fala en Cataluña e nou-
tros dominios da antiga coroa
de Aragón”.

No tocante á palabra vasco,
esta recolle coma primeiro sig-
nificado “vascongado”. Na se-
gunda, “natural dunha parte do
territorio francés comprendido
no departamento dos Baixos Pi-
rineos”. Coma terceira, “perten-
cente ou relativo a esta parte”.
E, en cuarto lugar, “éuscaro”.

Como se ve, a RAE empre-
ga definicións moito máis ex-
tensas cando se refire á lingua e
ao territorio, dando referencias
históricas e xeográficas e ob-
viando alusión de carácter pe-
xorativo. Por exemplo, mentres
que do catalán dise que é “unha
lingua vernácula romance que

se fala en Cataluña e na Coroa
de Aragón” como terceira acep-
ción, e no caso do vasco dise en
cuarto lugar, no tocante ao ga-
lego faise mención á lingua co-
mo sétima acepción, por debai-
xo de tonto e tartamudo e sen
indicar que é unha lingua ro-
mance nin o seu parentesco co
portugués. Até mediados do sé-
culo XIX facíase mención a ga-
lego como “pertencente ao Rei-
no de Galicia” e logo como
“procedente daquel país”, até
que no franquismo se cambiou
por rexión e agora por comuni-
dade autónoma.

Na Proposición Non de Lei
presentada polo BNG, piden
que se eliminen do dicionario as
acepcións negativas, “máis ao
tratarse dunha institución sufra-
gada con cartos públicos e cuxa
fundación, que data de 1993,
está financiada tamén pola
Xunta de Galicia”, conclúe
Francisco Rodríguez.♦
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Latexos

Machado,
republicano
e xacobino 
X.L. FRANCO GRANDE

Sen dúbida que é Ian
Gibson un dos hispanis-
tas a quen máis

debemos en canto a ter un
mellor coñecemento de nós
mesmos. A tantas outras
calicatas no noso pasado
inmediato, que tanto o teñen
esclarecido, súmase agora o
espléndido libro sobre Anto-
nio Machado (Ligero de
equipaje. La vida de Antonio
Machado, Aguilar 2006),
situado no seu mundo
republicano, encaixado na
súa atmosfera cultural e polí-
tica, visto como home da súa
terra e do seu tempo.

Por forza, por razón de
espazo, debo limitarme á con-
sideración dunhas moi poucas
facetas do libro. Penso nas
que, para min, son máis
iluminadoras da personalida-
de do gran poeta e das que
menos noticias tiñamos, Por
exemplo, a súa familia, o seu
avó e o seu pai maiormente,
xente progresista, republicana
e tamén de acción (o seu avó,
por exemplo, contribuíu ao
derrocamento de Isabel II).
Cando escribiu que nas veas
levaba “sangre jacobina”, sa-
bía ben o que estaba
expresando.

Antonio Machado aparece
neste libro acaidamente encai-
xado no ritmo e decorrer da II
República, dende o seu inicio
ata o seu fin. Un compromiso
activo o seu, aínda nos
momentos máis difíciles e
dramáticos. Impresionan os
seus escritos –proclamas, dis-
cursos, artigos– cheos de for-
za, de precisión e de valente
defensa dos valores republica-
nos, mentres Ortega, por
exemplo, miraba para outro
lado, algo que ao poeta moito
lle doeu. E non parou ata que
o exilio se impuxo.

A súa “sangre jacobina”,
por forza, tiña que rexeitar as
forzas reaccionarias da dereita
e da Igrexa. El podería ter es-
crito, como o seu admirado
Valle-Inclán, que “España, en
su concepción religiosa, es
una tribu del Centro de
África”. Ou sexa, que á par do
altísimo poeta que coñeciamos
temos un moi fundado e
caracterizado Antonio Macha-
do patriota, intelectual e home
comprometido, entregado por
enteiro, sen claudicar nunca, a
aquela aventura espiritual que
foi a II República.

Penso que o meticuloso
seguimento vital que Gibson
fai de Antonio Machado pode
contribuír a un mellor coñece-
mento da súa obra. Sen caer
na tentación de confundir
obra e vida, si que hai neste
denso e fundamentado libro
alicerces sobrados para mellor
achegármonos á inmensa poe-
sía dun dos máis grandes poe-
tas de todos os tempos. Unha
vez máis, a Gibson temos que
agradecerllo.♦

Con anterioridade xa houbera acepcións pexorativas
que non se aplican a outros xentilicios

O último diccionario da RAE
recolle tonto e tartamundo
para referirse aos galegos
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Vostede fala de case un cuarto de
millón de vivendas construídas
no rural galego nas últimas dé-
cadas. É unha cifra abraiante...

É unha cantidade real, calcu-
lada por min. Son as vivendas
construídas fora de ámbitos urba-
nos e vilegos. Non quere dicirse
que esas 240.000 vivendas sexan
esteticamente problemáticas, iso
é imposíbel de cuantificar, falo de
que tanta construción en 40 anos
trascende dun problema estético.
É un asunto económico, medio-
ambiental, cultural, paisaxístico e
de organización do territorio.

Porén moitas veces redúce-
se a un asunto estético.

Se houbese que actuar sobre
ese patrimonio construído a estéti-
ca non sería o máis urxente a re-
solver. Todas esas vivendas dise-
minadas precisan traida de auga,
de electricidade, recollida de refu-
gallos, transporte escolar, asisten-
cia sanitaria... Isto é un luxo para
un país pequeno e cunha potencia
económica modesta. Ter espallada
desa maneira a poboación e as vi-
vendas é un despropósito porque
ademais unha boa parte delas es-
tán infrautilizadas. Galiza é un dos
lugares do estado cunha das taxas
máis grandes de vivenda desocu-
pada o que supón nunha enorme
cantidade de cartos durmintes que
poderían estar investidos noutras
actividades máis produtivas.

Moitas destas vivendas le-
vántanse sobre terreos outrora
produtivos.

Mesmo sobre terras que esta-
ban preparadas pola Concentra-
ción Parcelaria, que se encargou
de agrupalas e construír pistas de
acceso e outras infraestruturas e
finalmente no canto de cultivos
alí agromaron chalets, case sem-
pre sen ningún tipo de vincula-
ción agraria co medio. Iso supu-
xo un estrago incalculábel en ter-
mos económicos das potenciali-
dades produtivas do medio e dos
orzamentos públicos.

A pegada do emigrante

O cambio de uso económico do
rural e a emigración son as
grandes marcas deste proceso?

A principal causa é a perda da
condición agraria do rural galego
para transformarse en non se sabe
aínda que. A vía pola que este pro-
ceso se produciu no mundo rural
pasaba necesariamente pola emi-
gración na Galiza dos anos sesen-
ta e setenta. Agora as transforma-
cións teñen outros vectores: a es-
cola, a televisión, o turismo... É
mais, hoxe na Galiza non urbana

vive xente que xa nace desvincu-
lada do agro, xa sexan fillos ou
netos daqueles emigrados ou sim-
plemente individuos que se insta-
lan espontaneamente noutro siste-
ma de vida... que montan un taller
ou viven dun soldo. A casa desta
xente é necesariamente diferente
da casa labrega tradicional porque
entre outras cousas, perde as de-
pendencias que naquela se desti-
naban aos animais e a gardar os
apeiros e os produtos do agro.

Na súa análise fala da casa
tradicional, feita cun saber acu-
mulado por séculos e pensada
para uns usos precisos. Ademais
non concorda coa idea de que o
emigrante importe masivamen-

te modelos dou-
tros países.

O emigrante
sempre importa
cousas, pero na vi-
venda estes trase-
gos non son tan
evidentes como
normalemnte se di
cando se fala por
exemplo da casa
Suíza. En Galiza
moi poucas das
ducias de miles de
casas se poden identificar con mo-
delos suízos literalmente. A proba
de que a importación de modelos
non é tal témola en que nunha
mesma aldea emigrantes proce-

dentes de paises
moi diferentes fan
o mesmo tipo de
casa en tanto que
outros vidos do
mesmo destino
migratorio poden
construír casas
distintas entre si.
O mundo das mi-
gracións é moi
complexo, as cir-
cunstancias de ca-
da quen son moi

diferentes e as súas incorporacións
culturais no traxecto migratorio,
moi diversas. En xeral cabe consi-
derar que os nosos homes e mulle-
res cando están transterrados non

buscan modelos arquitectónicos
que traer para aquí. Os emigrantes
en Europa saben que o seu é un
periodo temporal e non están moi
dispostos a absorber aquelo que
consideran alleo. Pero incons-
centemente traen moitas cousas
incorporadas nunha equipaxe in-
material, por exemplo novos hábi-
tos de alimentación e novas for-
mas de entender a familia e a vida
e iso inflúe directamente na con-
formación da vivenda.

Vivenda inacabada

Unha das constantes da paisa-
xe na que primeiro se repara é
a da vivenda sen acabar.

Iso é o que algunhas xentes
das cidades observan cando circu-
lan no coche pola estradas do país
pero esa é unha das circunstancias
da casa, non é unha característica
en si mesma. Ademais é unha cir-
cunstancia epidérmica, literalmen-
te superficial, que obedece a un
modus operandi determinado. A
casa vaise construíndo por etapas,
ben cando o emigrante-promotor
retorna polas vacacións ou ben
cando acumulou cartos para avan-
zar... pero este é un modo de facer
absolutamente tradicional, non é
novidoso. Avivenda popular tradi-
cional facíase en Galiza sen arqui-
tectos, que aínda hoxe se conside-
ran unha imposición, e era cons-
truída polo seu propietario coas
axudas recíprocas da familia e dos
viciños que se axudaban para cer-
tas tarefas do especialista (en tem-
pos este era o carpinteiro ou o can-
teiro). En certo sentido hoxe pasa
algo parecido e a casa só avanza
cando o seu propietario está pre-
sente, no verán ou no nadal que é
cando pode construír a súa casa
aínda que para certos traballos se-
gue a precisar do especialista, que
hoxe é o contratista que fai a es-
trutura de formigón, a cubrición,
as instalacións e o “aluminio”. O
resto da casa é cousa do propieta-
rio, exactamente igual que sempre.
Desta maneira os acabados (pinta-
do, recebado ou axardinamento)
quedan moi para o final ou mesmo
non se chegan a facer nunca por
razóns diversas, porque cambia o
proxecto migratorio, porque os fi-
llos non che queren volver ou por-
que a familia decide comprar un
piso na cidade. Hai ademáis unha
razón conceptual, non necesaria-
mente consciente no promotor da
vivenda unifamiliar e que ten que
ver coas formas tradicionais de
construír no mundo tradicional
que segue exercendo unha fonda
influencia: os materiais de cons-
trución empregábanse á vista (pe-
dra, tella...) por eso aínda que os
actuais precisen un acabado isto é
algo que a xente non ten porque
asimilar. Por estas razóns hai tanto
edificio sen rematar. Deducir disto
un problema de fealdade é non en-
tender nada. Quizais haxa que
pensar en proporcionar materiais
de construción que non precisen
un acabado ulterior ou un mante-
mento que nunca van ter.

Referíndonos á cuestión es-
tética, houbo un momento no
que se chegaron a ofrecer mo-
delos de referencia de casas
desde as institucións pero non
tiveron moito éxito.

Os prototipos que se chegaron
a deseñar cando era conselleiro
certo personaxe de Lalín só pro-

Plácido Lizancos
‘O da vivenda non é un problema de fealdade
senón de ordenación do territorio’

XAN CARBALLA

O arquitecto Plácido Lizancos vén de publicar A casa galega contemporánea (Edicións A No-
sa Terra), un libro teórico e gráfico que descrebe o evoluír da vivenda no rural galego e afon-
da nas bondades e os danos dese descomunal proceso que construiu case un cuarto de millón
de vivendas no rural galego en catro décadas e sen apenas directrices e controis públicos

PACO VILABARROS

‘Galiza é
un dos lugares
do Estado cunha
das taxas máis
grandes de vivenda
desocupada”
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e o idioma
XOSÉ MANUEL SARILLE

As declaracións de Fran-
cisco Rodríguez en rol-
da de prensa, destacan-

do a deficiente política
lingüística seguida polo PSOE
nos concellos e na Xunta de
Galiza constatan a realidade e
son froito da inquedanza ante
a dramática situación do idio-
ma galego, mais tamén son
extravagantes, ou a min mo
parecen despois de ler os xor-
nais, porque a política lingüís-
tica da Xunta é froito dun
pacto entre as dúas
organizacións que compoñen
o goberno e en todo caso a
responsabilidade de que ese
órgano non funcione é das dú-
as organizacións. 

O BNG é responsábel de
ter asinado un pacto onde se
lle entregou esa Secretaría ao
Partido Socialista, e lémbrese
que foi Anxo Quintana quen
o 14 ou o 15 de setembro do
ano pasado despachou a pre-
tendida imposición da nova
secretaria por parte de Emilio
Pérez Touriño cunha frase
que en realidade era un visto
e prace para a nova realidade
que agora vivimos plenamen-
te, a da continuación da vella
política do PP. 

Coa anuencia do BNG si-
tuouse a política lingüística
nun perfil baixo, e rematou
neste fracaso un traballo de
decenios que tiña un dos coro-
larios na activación da Xunta
para restaurar o idioma. 

Tampouco nos concellos
vai moito mellor o BNG que
o PSOE, o interese é franca-
mente escaso, non se fala da
lingua e cando se fai é no re-
mate das reunións. Non se
sabe como facer nin até ago-
ra se quixo escoitar como fa-
cer. A lingua non progresa
nos concellos desde que se
galeguizaron os papeis inter-
nos e se fixeron os cursos de
formación de traballadores,
hai xa moitos anos. Cando
houbo algún documento para
discutir a revitalización,
tardaron en discutilo case
dous anos para ao final non
facer caso das conclusións.

Non é un problema técni-
co, é a visión do idioma que
ten a nova cúpula do Bloque.
Podía presentirse xa cando
agregaron e diluíron a lingua
na comisión de cultura e de-
portes, ou cando nos
concellos se comezaba a
falar do galego da mesma
maneira que se podía tratar
dun concurso de redaccións.
Oxalá que o amañen, porque
o PSOE e o PP non darán pa-
sos se antes non se moven os
que sempre se moveron. 

E ollo, porque tamén hai
concellos nacionalistas
despectivos co idioma, non
como o da Coruña, claro que
non, mais en Monforte o alcal-
de nacionalista ten declarado
que non se pode impoñer o
idioma, cando o concello está
todo en castelán, despois de
tres anos de mandato. Igual
que o PP nalgún tempo.♦

A cousa non chega ao extremo
de querer conquistar o mundo,
pero pode ir ben como metáfo-
ra. Tense falado moito nestes
días da posíbel unión dos con-
cellos de Ferrol e Narón. O al-
calde departamental, Xoán
Xuncal, foi o primeiro en mo-
ver ficha ao reabrir un debate
que xa fora obxecto de análise
no pasado.

Desprendíase así dunha en-
trevista concedida ao xornal La
Voz de Galicia, onde deixaba ca-
er o proveitosa que sería esta
unión territorial. Xuncal apunta-
ba, asemade, que non vía esta
opción como unha posibilidade
real, cando menos a curto prazo,
debido principalmente aos loca-
lismos políticos. Será verdadei-
ramente esta a solución para os
problemas que vén padecendo
Ferrol? Dende logo podería con-
templarse como unha das op-
cións posíbeis. Pero, nesta parti-
da xogan dous. E se cadra o se-
gundo implicado non sae tan
ben parado...

Trataríase de buscar benefi-

cios e servizos comúns. De po-
ñer en marcha iniciativas pro-
veitosas para as que a Manco-
munidade de Municipios se
amosou até o de agora incapaz.
A unión de ambos os dous con-
cellos daría como resultado un
dos meirandes municipios de
Galicia. Esta extensión e o nú-
mero de habitantes resultante da
suma levaría consigo ademais
grandes vantaxes no que respec-
ta aos cartos que chegarían das
arcas estatais.

Como en todo, hai inconve-
nientes. Neste caso serían para
os veciños –que fronteiras non
temos– naroneses. O seu alcal-
de, Xoán Gato, foi rotundo ao
respostar ás aspiracións do ho-
mólogo ferrolán. A unión “non
se verá no que lle queda de vida
política”. Non resulta difícil de-
catarse de que os dous contraen-
tes non achegan dotes equipará-
beis neste matrimonio. Narón
medra e Ferrol mingua. Por iso,
habería que amañar as contas na
casa propia antes de chamar á
porta da allea.♦

Xogando ao Risk
MARTINA F. BAÑOBRE

O alcalde Xoán Xuncal deixou caer a posibi-
lidade de anexionarse a Narón para medrar en
habitantes e conseguir melloras nos inves-
timentos e nos servizos. No concello veciño
non gustaron estas arelas expansionistas.

Ferrol

Os irmáns Saco
ou a loita galeguista baixo

o franquismo
FERNANDO SACO

A loita contra a ditadura levou a que moitos comunistas,
guerrilleiros, anarquistas, socialistas e galeguistas compartisen
cárceres e presidios. Eis o caso dos irmáns Cesáreo e Camilo

Saco, perseguidos por mor de actividades ligadas
ao Partido Galeguista.

A NOSA TERRA

duciron medio cento de casas.
Penso que erraron por non ofrecer
incentivos económicos notábeis
nin de simplificación burocrática e
de estandarización da execución
da obra. Se por Europa adiante
funcionan eses prototipos é por-
que teñen todo isto resolto, non
son un mero asunto formal, como
o que aquí se tentou montar. Dise
que cada galego quere a súa casa,
única e singular e iso non é certo.
Cando estudas os centos de miles
de vivendas que hai espalladas po-
lo rural galego descubres que son
repetitivas e responden ás tres ti-
poloxías que analiso no meu libro.
Todos coñecemos a vivenda de
nove peares (a de nove por nove,

cun corredor no centro, o baño ao
fondo, os cuartos aos lados e a es-
caleira por fóra) que está presente
en toda Galiza e que se personali-
za cos acabados e as cores que ca-
da quen quere aplicarlle. Este mo-
delo –non escrito– extendeuse
porque para os construtores e os
promotores é un produto racional,
que controlan e, á súa maneira,
normalizaron. A xente foi por
diante do que os seus políticos e
os seus técnicos propuñan. Por iso
quero insistir máis unha vez en
que chamarlle feo ao que esponta-
neamente os galegos dimos feito e
repetimos até a saciedade é, entre
outras cousas, unha desconsidera-
ción irresponsábel.♦

Na base deste problema do
que hoxe se transfire a culpa
non está a falta de ordena-
cion do territorio ou a ato-
mización municipal sen nor-
mas comúns?

Antes de respostar quero fa-
cer notar que, por diante doutras
consideracións, debe valorarse
moi positivamente o inxente es-
forzo que toda unha xeración de
galegos debeu facer, con moi es-
casa asistencia institucional e
nun entorno inzado de depreda-
dores, para construír a casa da
Galiza contemporánea. Iso é un-
ha fazaña colectiva, que supuxo
un forte esforzo para miles e mi-
les de paisanos. A crise que pro-
voca a vivenda contemporánea
–e que moitos descubren agora e
cualifican de “feísmo”– é que
ese esforzo levouse por diante
cousas irrepetíbeis como territo-
rio, a paisaxe ou a arquitectura
vernácula. Cando unha casa
aparece no fondo dun val fermo-
sísimo non é un problema que
esté sen recebar ou co aluminio
ou a uralita á vista, o problema é
a presenza aí desa casa. Provoca
un impacto paisaxístico e econó-
mico innegábel. E o problema
sería o mesmo se esa casa tivese
unha estética diferente. Esta si-
tuación foi xeral e, en moitos ca-
sos implicou a demolición literal
da arquitectura tradicional. É un
problema irresolúbel xa en moi-
tas partes de Galiza. A ausencia
de planeamento ou a existencia
de planeamento urbanístico de
mala calidade evidentemente
posibilitárono. Mais non esque-
zamos que o urbanismo é un ins-
trumento que é executado pola
administración e pola sociedade.
Aí están as responsabilidades. 

Hai quen defende que se
debían retirar competencias
urbanísticas aos concellos,
concorda con esa proposta?

Eu vou máis aló xa que pen-
so que hai que hai que reformu-
lar por enteiro o concepto e a
funcionalidade do concello. Un
país como Galiza, con 314 mu-
nicipios, é ingobernábel. Esa
atomización decimonónica non
é operativa, nin para adminis-
tración da arquitectura e do te-
rritorio nin para case nada. O
país temos que comarcalizalo

montando entidades supramu-
nicipais, nas que ten que haber
masa crítica de poboación e or-
zamento axeitado para montar
oficinas técnicas poderosas e
mecanismos de control do pro-
ceso de construción do territo-
rio. Hoxe son centos os conce-
llos que malamente poden sos-
ter un técnico municipal que
garanta o cumprimento da dis-
ciplina urbanística.

Ese fenómeno que se cha-
mou marbellización pode
darse en Galicia?

A corrupción é como un es-
treptococo que vai onde hai flu-
xo, de sangue nun caso e de car-
tos no outro. Efectivamente no
sector da construción móvense
moitos cartos, mesmo nas pe-
quenas obras esas cantidades,
repetidas por ducias e ducias de
edificios importan cantidades
notábeis. Arredor desta indus-
tria hai servidumes e intereses
tortos mais non creo que á vi-
venda popular actual poda cul-
pabizárselle deste asunto en
Galiza. En termos urbanísticos
o concepto de marbellización
aplícase tamén ao proceso de
degradación da paisaxe urbana.
Eu penso que os que queren
aplicar este adxectivo a Galiza
pouco coñecen o que é unha ci-
dade turística do Mediterráneo
porque a calidade material des-
tas, coas excepcións e as aspas
que lle queiramos poñer, é su-
perior á das cousas que se fan
por aquí. Non podemos poñer
Malpica, Caión ou Portonovo
ao lado de Marbella porque non
admiten comparanza. A calida-
de urbanística destes tres exem-
plos galegos é nefasta con letras
maiúsculas xa que aquí faltan
os máis elementais principios
de ornato público como son a
beiravías, árbores, alcantarilla-
dos, pintura nas fachadas dos
edificios, etc, etc. Hai lugares
da costa galega, e estes que di-
xen son só uns exemplos de en-
tre moitos, que son moi duros e
eu son dos que penso que xa es-
tá tardando a resolución deste
tema. A degradación á que che-
gamos precisa xa establecer un
mecanismo para recualificar e
re-urbanizar estas áreas, que
son moi extensas.♦

‘Foi unha fazaña o esforzo
de toda unha xeración para
facer a casa contemporánea’



A.N.T.
O cumprimento dos 75 anos da
proclamación da República deu
pé neste 2006 a unha chea de ac-
tos de lembranza e manifestos
públicos. Desde organizacións
como o Ateneo Republicano de
Galicia, na Coruña, ás aso-

ciacións Amigos da República
en Vigo e Ourense, véñense pro-
gramando nos dous últimos me-
ses múltiples iniciativas. En Vi-
go celebrouse, apesar de coinci-
dir coa festividade de Venres
Santo, unha manifestación no
centro da cidade (ver manifesto)

e en Ourense houbo un acto no
cemeterio de San Francisco en
homenaxe aos fusilados do 36. 

Todos os actos se comple-
mentan co Ano da Memoria, que
tamén están facendo xurdir nu-
merosas iniciativas das que da-
mos conta nesta información♦
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Por terceiro ano consecutivo os republi-
canos e  republicanas estamos aquí  para
proclamar  aos catro ventos que aínda es-
tamos vivos, que ainda seguimos loitan-
do pola desaparición  da  actual  forma
monárquica do estado. (...) Tamén para
reivindicar e proclamar os principios do
laicismo e a separación real da igrexa  e
o estado. Principios  que  deberían servir
para que –tal como facía a constitución
de 1931– “ni el estado, las regiones, las
provincias y los municipios” poidan  fa-
vorecer, manter ou auxiliar económica-
mente ás igrexas, asociacións e institu-
cións relixiosas. 

Os republicanos e republicanas recla-
mamos un estado  e unha constitución
laica que prohiba ás ordes relixiosas o
exercicio do ensino, da industria e  do
comercio, suprima os privilexios econó-
micos da igrexa católica e a obrigue non
só a someterse ás leis tributarias do esta-
do, senón tamén  a que teña que  rendir-
lle anualmente contas  a este sobre o in-
vestimento dos seus bens  e a  proceden-
cia dos mesmos.

Estar pola república hoxe, sentirse
republicanos hoxe, é algo que sobarda a
sinxela defensa dunha determinada for-
ma de goberno. Pola contra, estar a prol
da forma de estado republicana e contra
a monarquia,  implica a preferencia por
un estado pluralista fundado sobre os
principios da non–dominación e do que
resulte excluida toda posibilidade de in-
terferencia arbitraria por parte do estado. 

É por esta razón pola que moitos re-
publicanos e republicanas reclamamos
un estado federal ou confederal que
constrúa a súa arquitectura xurídico-po-
lítica  sobre novas bases –antimonárqui-
cas  e republicanas–  onde se recoñezca
o seu carácter plurinacional e se  aforta-
len  e espallen os principios de xustiza
social, solidariedade colectiva e igualda-
de  de goces.

E, naturalmente, estar pola república
hoxe significa, tamén, estar pola recupe-
ración da memoria historica, precisa-
mente neste ano en que andamos en que
o goberno da Xunta de Galicia  decidiu
proclamar como  Ano da Memoria.

A defensa da forma de estado repu-
blicana significa hoxe estar contra a am-
nesia, contra o  esquecemento, contra  a
impunidade que provocou a ditadura e a
monarquia restaurada.  Significa ser soli-
darios con todas as persoas que sufriron
a tortura e o exilio, que foron asasinadas
e encarceladas e que padeceron persecu-
ción por defender a República e a lexiti-
midade  saida das urnas en 1931. Para to-
dos  e todas eles esiximos que se lles res-
titúa a memoria e o nome. Porque aínda
permanecen numerosas zonas de esque-
cemento  e  silencio.

É un insulto ás vítimas da ditadura e
aos loitadores que se enfrontaron a ela,
que aínda teñan validez os procesos
diante dos tribunais militares e especiais
subversivos que condearon con terríbel
dureza aos que defenderon a legalidade
e se proclamaron demócratas

Cumpre non esquecer que as respon-
sabilidades polos crimes cometidos pola
ditadura franquista, desde o momento do
golpe de estado ata ao fin da ditadura e
mesmo despois, teñen continuidade en
tanto en canto exista o Estado Español. E
isto non por capricho maximalista das
demandas das asociacións ou colectivos
que loitan neste terreo, senón porque é
un principio xurídico do dereito interna-
cional: os crimes contra a humanidade
non prescriben

Tal circunstancia, tal constatación ,
non só atinxe ás vitimas  concretas ou in-
dividuais, tamén ás organizacions políti-
cas, partidos, sindicatos e demais aso-
ciacións e colectivos cuxos bens e patri-
monios foron expoliados, incautados  ou
arrebatados  pola ditadura  

Porque, ademais do dito e contra o
que pensan os que queren revisar a his-
toria e os seus cómplices, defender a for-
ma de estado republicana   implica entre
outras cousas:  

– Reclamar e esixir a nulidade de to-
das as leis represivas do rexime fran-
quista en recoñecemento da legalidade e
da lexitimidade  republicana

– Esixir a declaración de nulidade de
pleno dereito de todas as sentencias e re-
solucións dictadas por Autoridades Mili-
tares, Consellos de Guerra, Tribunais pa-
ra a Represión da Masonería e do Comu-
nismo, Tribunais de Responsabilidades
Políticas, Tribunal de Orden Público e
por calquera organismo ou funcionario
en cumprimento de leis represivas fran-
quistas, por arbitrarias e ilegais

- Esixir o recoñecemento xurídico
das vítimas do franquismo e  –como con-
secuencia–  a rehabilitación moral, so-
cial e profesional  dos condeados e con-
deadas por autoridades militares e tribu-
nais franquistas e a reparación por parte
do Estado Español dos danos produci-
dos, sexan estos penais, civís ou admi-
nistrativos, con indemnizacions a prol
daquelas persoas, ou, no seu caso, dos
seus herdeiros que sufriron penas ou san-
cions.(...)

Todos  sabemos que a institución mo-
nárquica e a monarquia como idea é algo
absolutamente oposto e contradictorio
coa máis elemental noción do concepto
de democracia.  Situar na base da demo-
cracia unha institución como a monar-
quia que foi superada pola historia e con-
deada desde a revolución francesa de
1789 pola teoria política,  é unha aberra-
ción que atenta non só contra a inteli-
xencia senón tamén contra a razón.

Sen embargo, tal despropósito  con-
tou, e convén sinalalo unha vez máis,
coa complicidade  dos que apuntalaron
o rexime monárquico que padecemos e

o seu mito fundacional:  a transición.
Por iso, levantar a bandeira tricolor e a
palabra e a acción contra a monarquia,
non debería só materializarse en actos
de reclamo antifranquista ou de esixen-
cia da recuperación da memoria histori-
ca ou de defensa dos principios do lai-
cismo.  Debería partir sobre todo, dun
rexeitamento de plano, activo e mili-
tante da arquitectura da transición e do
seu expoñente xuridico-politico: a
Constitución de 1978, en tanto que mo-
delo bastardo no político e no social,
que non foi capaz nin de purgar nin de
democratizar os aparatos de estado da
dictadura, nin no exército, nin na admi-
nistración de xustiza, nin nos corpos de
seguridade do estado, nin na actividade
política, nin nas redaccións dos xor-
nais...

(...) Cumpre revisar ese pasado que
se pechou en falso cunha transición
pactada de costas á vontade popular e
abrir un novo proceso xurídico-político,
unha nova transición que teña como ho-
rizonte central a desaparición da forma
de estado monárquica e lle devolva a
voz aos distintos pobos que forman o
Estado español.

(...)Ser republicano e republicana
significa non só manifestarse todos os 14
de abril tal como os que estamos aquí fa-
cemos hoxe, senón que representa algo
máis fondo e comprometido, algo máis
de futuro e compromiso que a represen-
tación dun acto simbolico máis ou me-
nos cargado de lexítima nostalxia. Estar
pola forma de estado republicana signifi-
ca rebelarse  contra a continuidade do
franquismo simbolizada na monarquia  e
na  chamada transición.♦

Extracto do discurso lido por CELSO X. LÓPEZ

PAZOS en nome da Asemblea Republicana de
Vigo, “Amigos/as da República”, ao remate da

manifestación celebrada en Vigo o día 14.

Defender hoxe a República
CELSO X. LÓPEZ PAZOS

SANTIAGO
20 de Abrll
Proceso ao proceso
Na Aula Nova da Facultade de
Dereito, o 29 de abril ás 12 da
mañá o Foro da Memoria de Ga-
licia fará un acto xurídico e lite-
rario para lembrar a Julián Gri-
mau, con intervencións de Ma-
nuel Peña-Rey, Virginia Díaz
Sanz e Xesús Alonso Montero.

OURENSE
21 de abril
Concerto no Pavillón dos Re-
medios. 1ª RockPública

MESÍA
21 de abril
Homenaxe ao guerrilleiro Ma-
nuel Ponte. Cita no Mesón Oti-
lia ás 7 da tarde en Abella (per-

to de Xanceda de Mesía e Or-
des). Acto en Fontao, onde foi
morto, guiados da man de Mi-
ni e Mero, para despois dirixir-
se ao cemeterio onde está ente-
rrado xunto a Díaz Pan e outro
guerrilleiro asturiano.

LUGO
Xornadas sobre a República
Entre o 19 de abril e o 23 de
maio, hai unhas xornadas de
debate sobre diferentes temas
relacionados coa II República.
Organiza a Asociación Manuel
Azaña e o Ateneo Republicano
de Galicia. Para o martes 25 de
abril está prevista a interven-
ción de José Luis Pitarch, que
falará dos militares e a repúbli-
ca, abordando o 27 de abril
Mirta Núñez Díaz-Balart o te-

ma referido aos medios de co-
municación no mesmo periodo.

O BARCO DE VALDEORRAS
Xornadas da Memoria:
O franquismo en Valdeorras
Desde o 20 ao 30 de abril pro-
xectaranse diferentes documen-
tais, abrirase unha exposición
sobre Historia e memoria en
Valdeorras; intervirá Lourenzo
Fernández Prieto, coordenador
do Arquivo da Memoria Oral, e
celebrarase unha mesa redonda
sobre a represión na comarca.
Pecharase coa inauguración
dun monumento ás vítimas o
domingo 30 de abril.

FENE
Veñen desenvolvendo desde hai
varias semanas o ciclo Non des

ao esquecemento, que culmina o
20 de abril ás 18 horas, coa inau-
guración no Paseo Marítimo de

San Valentín, da escultura con-
memorativa do Ano da Memoria,
erguida polo escultor Loureiro.♦

Actos e celebracións nos 75 anos da República
Escultura conmemorativa

do Ano da Memoria
en Fene.
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Levitar
CARLOS AYMERICH

Hai quen entende que a política é non mollarse. Que só
se trata de dicir obviedades e pór cara interesante. Pairar
por riba do ben e do mal, mesmo ao prezo de descualifi-
car os compañeiros de partido e de goberno que, ao fin,
foron quen o puxeron aí. Para algúns gobernar é figurar.
Estar todo o día pendente dos teletipos e dos avanzos de
prensa e dedicar a maior parte do tempo a boicotear o que
os outros fagan. Porque o que interesa a esta forma de en-
tender –e de praticar– a politica non é transformar a rea-
lidade, senón mantela no propio beneficio. Non facer
mais facer que se fai.

Hai quen entende que presidir un país é someterse
ao que digan os gobernantes de países máis grandes.
Dicir que si a todo e non contradicilos, mesmo que se-
xa ao prezo de desautorizar os seus socios de goberno.
Que foron quen o puxeron
aí. Algúns valoran as institu-
cións en si mesmas, polo es-
tatus ou as prebendas que
fornecen, e non polo país e
as persoas ás que se deben
nin tampouco polas ferra-
mentas que habilitan para
mellorar a realidade. 

Para esta forma de facer
política non interesan valores
como a coherencia. Pódese dicir un día unha cousa e ao
día seguinte a contraria, porque a xente é parva e ten a
memoria curta. E, ao fin, xa se sabe, os programas están
para non se cumprir. Porque non hai que crear problemas
onde –seica– non os hai (ou, por mellor dicir onde eles
non os teñen). E, claro, calquera iniciativa transformado-
ra é un problema.

Outros pensamos que a política é enfrontar os proble-
mas e tentar resolvelos, conscientes de que calquera so-
lución nova supón unha composición diferente dos inte-
reses en conflito. Un cambio nas relacións de poder que

se dan na sociedade. Que hai
que optar, porque os proble-
mas non se crean, xa están aí
e hai xa moita xente que os
sofre diariamente. Aínda que
non teñan unha gran capaci-
dade de presión nin tampouco
un doado acceso aos meios de
comunicación.

Pensamos que hai que
baixar ao chan e confrontar

ideas e proxectos sen se agachar en supostos estatus in-
compatíbeis co debate. Arremangarse e traballar, de mans
dadas, coa maioría que quere mudanzas de verdade. Non,
non somos dos que entendemos que a política sexa levi-
tar –insípidos e incoloros– sobre a realidade. A de verda-
de e non a dos xornais ou a das enquisas.

E non estou a falar de Galiza. Aínda non.♦

A voda gai dun edil do PP no
Concello de Ourense foi o asun-
to do que máis se ten falado nas
últimas datas, e non só nesta pro-
vincia, senón en todo o Estado.
O matrimonio de Pepe Araúxo
coa súa parella foi portada do
xornal El País dous días. Evi-
dentemente, a atención non se
centrou na voda en si, senón no
feito de que era a primeira ceri-
monia homosexual no Estado es-
pañol que ía ser oficiada por un
alcalde do PP. 

Manuel Cabezas apuntouse á
“modernidade” dun xeito forza-
do, segundo afirman algunhas
persoas que coñecen as ideas do
alcalde sobre o asunto. Incluso
houbo certo malestar no PSdeG ,
que estaba dispoñíbel para oficiar
a cerimonia ante a postura oficial
de condena dos seguidores de
Mariano Raxoi, que teñen a lei no
Constitucional, para variar. Cabe-
zas debeu valorar como rendíbel
a súa participación nun momento
no que a súa popularidade –por
falar en termos de alta política–
está polo chan. O seu enriqueci-
mento persoal, a polémica sobre
As Burgas e as acusacións sobre

especulacións urbanísticas, leva-
ron aos cidadáns a esqueceren as
luces do seu labor
de tres lexislatu-
ras, algo que leva,
como é lóxico,
con moi pouca
resignación.

A sorpresa es-
tendeuse tamén
ao presidente do
PPdeG, Alberto
Núñez Feixóo, e
ao líder dos ou-
rensáns,  Xosé
Luís Baltar, moi
capaz de apuntar-
se a calquera cou-
sa coa mesma es-
pontaneidade coa que diría que
non, sempre en función da súa vi-

sión populista da política. A ceri-
monia sorprendeu a Feixóo, que

decidiu vestir sen
gravata en medio
dun ambiente de
estrita etiqueta.
Debeu pensar que
era un acontece-
mento menor e
quizais ningún
dos líderes con-
servadores calcu-
lou con precisión
a repercusión da
súa decisión. Da
noticia informa-
r o n  t o d o s  o s
grandes medios,
que aos poucos

días difundiron a comprensíbel
postura oficial da Igrexa a través

do bispo de Ourense. Luís Quin-
teiro Fiúza aplicou a máis estrita
coherencia para dicir que “o feito
conmocionou unha gran parte da
sociedade, en especial a cidade de
Ourense, e entristeceu os católi-
cos”. O bispo, con respecto á op-
ción persoal dos noivos, limitouse
a explicarlles aos altos dirixentes
do PP que deberían actuar na orde
política e social sen asumiren pro-
postas que vaian expresamente
contra a ensinanza evanxélica. “O
contrario sería, entre outras conse-
cuencias, causa de grave escánda-
lo”, segundo Quinteiro.

Estando en absoluto desacor-
do cos razoamentos eclesiásti-
cos, a secretaria de Igualdade do
PSdeG, Laura Seara, coincidiu
na falta de coherencia dos popu-

lares, e por iso cualificou de “ci-
nismo político” que os máis altos
dirixentes do PP galego apoiasen
publicamente a voda homose-
xual dun compañeiro mentres
agardan o pronunciamento do
Tribunal Constitucional sobre o
recurso que presentaron contra a
lei. Baltar intentou explicar, sen
éxito, que o de Araúxo era unha
cousa privada e que el só discre-
paba en que se lle chamase a
aquilo matrimonio.

Mais o progresismo dos con-
servadores galegos tivo o seu pre-
zo en Madrid, onde os dirixentes
reiteraron, sen matices galegos, a
súa postura contra a lei. Sábese
que, á marxe das palabras politi-
camente correctas, o enfado dos
Acebes, Zaplana e Raxoi foi con-
siderábel. E queda para a historia
a definición da lei como “noxen-
ta” por parte de Manuel Fraga,
quen tamén tivo a delicadeza de
deixarnos explicado que o da ho-
mosexualidade é unha anomalía
dos cromosomas. Non deixou di-
to o que había que facer cos seus
compañeiros “anómalos” de par-
tido e así pasou o que pasou en
Ourense. Parabéns, Pepe.♦

A voda incómoda
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

A voda homosexual do concelleiro Pepe Araúxo (PP) congregou na
cidade a plana maior do PP galego, algo que non gustou en Madrid.

Ourense

Mahmud
LOIS DIÉGUEZ

“Escrebe / que son árabe; / que roubaches as viñas do meu avó
/ e unha terra que araba, / eu, con todos os meus fillos...”. No
ano 2002, cando “Círculos Líticos” estreaba o seu primeiro es-
pectáculo dedicado a Palestina, recitabamos “Carnet de identi-
dade”, o poema de Mahmud Darwish  ao que pertencen estes
versos. Con eles e dramáticas cartas de nenos e nenas palesti-
nos faciamos a nosa homenaxe a esa nación asoballada e á súa
poesía, personificadas en Iaser e Mahmud, pois así queremos
chamarlles hoxe para sentirnos máis irmáns, se cabe. O outro
día visitounos Mahmud aquí, na Galiza, e fixémolo galego uni-
versal para compartir con el, dalgún xeito, a dor e o canto. Ima-
xinamos como se pode sentir un home, un poeta, ao que lle bo-
rraron coas bombas a aldea onde naceu, Briwa, Galilea, (“As
miñas raíces / fundíronse antes do nacemento / dos tempos...”).
Como se pode sentir cando os tanques do exército israelí se-
guen aínda a derrubar as casas construídas polos palestinos na
súa propia terra; cando a mocidade máis orgullosa segue a caer
cada día baixo a metralla sionista. Chorouno Mahmud en fer-
mosos e sentidos poemas. Mais el di que hai que cantar sempre,
que a patria é o futuro; que é a nación, e o amor, e a xente que
xamais se detén. A vida, si, tan valorada precisamente por aque-
les aos que llela quitan cada día. E por iso nós abrimos unha ca-
sa na Galiza para todos os Mahmud que coma el, seguen a can-
tar a nación futura, o dátil doce e a morada do pan e da cantiga.♦

Subliñado

‘Para esta forma de facer política
non interesan valores como a

coherencia. Pódese dicir un día unha
cousa e ao día seguinte a contraria”

O concelleiro do PP de Ourense coa súa parella despois da voda, acompañados da plana maior do PP, o alcal-
de Cabezas, o presidente da Deputación Baltar e Núñez Feixóo, principal responsábel do partido en Galiza.♦

‘Cabezas
debeu valorar
como rendíbel
a participación
nun momento
no que a súa
popularidade está
polo chan.

AGN



H. VIXANDE
Nesta entrevista, o alcalde de
Carballo, Evencio Ferrero
(BNG) reclama a supresión
da peaxe na autoestrada da
Coruña a Carballo e lembra
que é unha reivindicación his-
tórica. Xustamente, sobre es-
ta cuestión vén de pronunciar-
se o presidente da Xunta, que
anunciou que valora a posibi-
lidade de suprimir a peaxe.

Unha reivindicación de Carba-
llo é a supresión da peaxe.

Prodúcese desde o primeiro
momento. Durante catro anos, a
autovía usouse de forma gratuí-
ta no seu treito máis longo e
despois, ao abrirse toda a auto-
estrada, impúxose a peaxe. É o
primeiro caso no Estado no que
a peaxe aparece despois de usar-
se a vía de comunicación, cando
a tendencia é a contraria, supri-
mir a peaxe pasado un tempo.
Naquel momento, no 94, houbo
unha resposta cidadán masiva e
desde o BNG en moi pouco
tempo conseguimos 14.000 si-
naturas contra a peaxe, o que
demostra que hai unha sensibili-
zación social.

Que razóns hai para esa
sensibilización?

Desde sempre a actividade
da Plataforma pola Autovía
Gratuíta sinalou que hai unhas
relacións económicas da capital
de Bergantiños e de toda a co-
marca coa capital da provincia
que son vitais para o desenvol-
vemento de todo o contorno.
Son moitos os que teñen que
desprazarse e o lóxico é que un
traxecto tan curto de trinta qui-
lómetros sexa sen peaxe. Cóm-
pre ter en conta que un veciño
de Arteixo pode ir gratis até a
Meseta pero ten que pagar case
un fielato para ir á Coruña ou
para vir a Carballo.

Algo terá que dicir o Parla-
mento.

Xa o dixo. A comisión segun-
da acordou de forma unánime no
seu día instar á Xunta a supre-
sión da peaxe.

Un argumento que van em-
pregar contra a supresión é
que a vía non está amortizada.

Non falo das condicións co-
as que se fixo o contrato de con-
cesión na privatización da auto-
vía. Naquel momento, o PP non
sopesou as vantaxes sociais que
implicaba continuar sen peaxe.
Fisterra ten moitos problemas
de infraestruturas, a rede do Es-
tado nin existe e é a Administra-
ción autonómica a que ten que
dotar de infraestruturas á co-
marca. Non é aceptábel que, por
facer dez quilómetros, se priva-
ticen 35. Iso foi o que sucedeu
naquel momento. Non coñezo

en profundidade o prego de con-
cesión, supoño que será moi
custoso rescatar a concesión,
pero tamén é certo que a peaxe
nunca debeu existir.

Por outra banda, a alterna-
tiva á vía é polémica.

Cando se fixo a autovía nos
anos noventa, segundo a Xefatu-
ra de Tráfico a C-552 que unía
Bergantiños coa Coruña era un-
ha das estradas de máis sinistra-
lidade dentro de Europa. Esa vía
tamén tiña naquel momento a in-
tensidade media de tránsito máis
alta de toda Galiza. Ademais, to-
da ela está trazada por núcleos
de poboación, co que en realida-

de é unha vía urbana. Todas esas
condicións non cambiaron estes
anos, por esa razón a C-552 non
representa unha alternativa real
para o tráfico, o que significa
que ten que desaparecer a peaxe
da autovía, porque non hai outra
forma de ir á Coruña.

Aínda que a supresión da
peaxe é unha vella reivindica-
ción, agora sumáronse algúns
colectivos e partidos.

En Carballo sempre houbo
unanimidade sobre esta cuestión.
Desde o BNG presentamos até
tres veces no pleno do concello
de Carballo e tamén noutros con-
cellos a demanda de gratuidade
da autovía e foi aprobada sempre
por unanimidade. Isto quere dicir
que sempre houbo unha deman-
da aberta e participativa na que
toda a sociedade e as forzas polí-
ticas estaban implicadas.

Outro argumento que se em-
prega a miúdo nestes casos é a
dependencia da grande cidade.
Houbo algunha reivindicación
de servizos para Carballo que
reducisen esa dependencia?

O eixe Arteixo, Laracha Car-
ballo vaise converter no centro
industrial da provincia da Coru-
ña en moi poucos anos. A ten-
dencia así o demostra e por tan-
to precisa dunhas infraestruturas
que lle dean servizo. Por outra
banda, hai reivindicacións histó-
ricas desde a comarca para con-
seguir equipamentos, como a
que se manifesta desde 1970 en
demanda do hospital comarcal.
Pouco a pouco, na capital da co-
marca foron creándose servizos
que se demandaban. Un dos últi-
mos foi a Escola Oficial de Idio-
mas, que non existía e obrigaba
a ir á Coruña. Despois, está a
cuestión da Universidade, os
mozos teñen que ir estudar alí,
pero sobre todo, a principal ra-
zón de desprazamento á Coruña
ten que ver con motivos labo-
rais. Parte da construción na Co-
ruña corre a cargo de persoal da
comarca de Bergantiños e as
viaxes de traballo nunha e outra
dirección son intensas.♦

Nº 1.219 ● Do 20 ao 26 de abril do 2006 ● Ano XXIXCapitalismo,
clericalismo,
militarismo
Mª PILAR GARCÍA NEGRO

Tal é a síntese con que Cas-
telao definía a esencia de
España. Veume inevitabel-

mente ao recordo nestes días
pasados da que aínda se chama
Semana Santa. Dá xenio ver
por televisión (tamén, a galega,
faltaría máis…) procisións e
máis procisións, acompañadas
de tambores e cornetas, “roma-
nos”, Exército de Terra, Arma-
da, Lexíón, con ou sen cabra,
Guarda Civil, ouro e prata na
ourivesaría e nos estardartes,
circunspectas autoridades (de
todas as cores) que, con xesto
serio e reconcentrado, acompa-
ñan ou presiden o cortexo pro-
cisional, señoras non menos se-
rias con mantilla española, pe-
quenos disfarzados de
novicios-aprendices de confra-
des… Un primor.  As mesmas
televisións, para que se note
que non todo é adherencia das
épocas máis rancias, combinan
esta programación co
espectáculo de miles de
vehículos en deslocamento de
vacacións-turismo programado,
coa previsión proverbial de
mortos nas estradas, e imaxes
de praias ateigadas de
consumidores de sol, e, por su-
posto, continúan coa balofa,
alienante e pornográfica ( =
fascismo moral) programación
habitual. Non me digan, por is-
to, que a sentenza de Castelao
non ten toda a vixencia e actua-
lidade. Só falta que titulen tal
sincretismo televisivo coa con-
sabida prosmada de “tradición
e modernidade”. ¿Que laicida-
de e aconfisionalidade dos po-
deres públicos existe? ¿Que
respeito aos crentes que acredi-
ten sinceramente no valor da
palabra e da mensaxe evanxéli-
ca? ¿Que faría hoxe o Xesús
que expulsou os mercaderes do
templo, se coñecese a (re)ven-
da, en Sevilla, por exemplo, de
lugares privilexiados para con-
templaren os espectadores as
procisións por valor de 600,
900 ou máis euros? 

Con estas palabras que
transcrebo comeza Manuel
Curros Enríquez, na súa
estadía en Cuba como emigra-
do-desterrado, o seu artigo “El
símbolo”, publicado en La
Tierra Gallega, da Habana,
mesmamente o 14 de Abril de
1895: “Conmemora estos días
la Iglesia Católica, con fórmu-
las y simulacros propios de su
liturgia, uno de los sacrificios
más grandes de que hay
memoria en los anales de la
Humanidad”. Coido que xa
dei coa clave. Na realidade, o
que se fai non é conmemorar,
senón celebrar, na acepción
orxiástica, a morte do
crucificado, acompañado,
como daquela, dos soldados
imperiais e de todos os
esbirros dos Anás e Caifás co-
rrespondentes. A Deus, o que é
de Deus; ao César, o que é do
César non chegou aínda a esta
modernidade que vivemos.

Capitalismo,
clericalismo, militarismo.
Castelao dixit. Tal cal.♦

H.V.
O 28 de maio de 1990, o líder da
FPG Mariano Abalo era designa-
do presidente da Xestora Muni-
cipal de Cangas despois dun
conflito social que desaloxou da
alcaldía ao socialista Lois Pena.

Tras entrar na alcaldía aquel
día, Mariano Abalo non tivo in-
conveniente en deixarse fotogra-
far coa bandeira de España e o re-
trato do rei ás súas costas. Asumía
a presidencia dunha Xestora Mu-
nicipal integrada por sete mem-
bros do PP, seis da FPG, catro de
Esquerda Unida e catro de Es-
querda Galega. Esta composición
non reflectía o resultado electoral

de tres anos antes, cando o PSOE
obtivera unha maioría absoluta
moi avultada, ao conseguir 13
concelleiros, fronte a tres de
Alianza Popular, tres do BNG, ou-
tro de Esquerda Unida e outro de
Esquerda Galega. A dimisión dos
trece concelleiros do PSOE facili-
tou unha recomposición munici-
pal, xa que os grupos representa-
dos no concello pasaron a facerse,
proporcionalmente, coas actas de
edís que deixaba sen ocupar o
PSOE. A presenza da FPG foi po-
síbel entón pola escisión do BNG
protagonizada no seu día polo
grupo que encabezaba Abalo e
que se produciu inmediatamente

despois das eleccións municipais.
A diferenza con Marbella, en

1990 non houbo unha disolución
do concello nin unha interven-
ción do Consello de Ministros. 

A tentativa das forzas progre-
sistas de alcanzar un acordo para
decidir a alcaldía non se produciu
nos días previos á elección do
presidente da Xestora, pero no
pleno celebrado para esa desgina-
ción, o concelleiro de Esquerda
Unida Antonio Sangabriel anun-
ciou que votaba á FPG para non
deixarlle aberta a porta á dereita.
Foi así como Mariano Abalo foi
elixido presidente da Xestora.

A decisión de Sangabriel

arrastrou a toda a corporación,
agás o PP, e implicou un varapau
para o PSOE e o PP. Manuel Fra-
ga e o daquelas ministro de Admi-
nistracións Territoriais, Joaquín
Almunia (PSOE), acordaran que
fose o PP quen presidise a Xestora
pero a reacción de EU impediuno.

Concluía así un proceso políti-
co comezado anos atrás, cando a
suba da contribución urbana dete-
riorou o clima cidadán na vila.
Despois, sucedéronse numerosos
enfrontamentos e manifestación
violentas. O PSOE non foi quen
de xestionar a crise con resolución
e, finalmente, Lois Pena e o seu
equipo abandonaron o concello.♦

Foi o primeiro caso en todo o Estado

Cangas, precursora da Xestora de Marbella

Evencio Ferrero, alcalde de Carballo

‘A autoestrada Coruña-Carballo ten peaxe
desde catro anos despois de inaugurarse e hai que eliminala’

●



A.N.T.
O pasado 8 de abril realizouse o
acto de lanzamento do Ano da
Memoria na illa de San Simón.
O vello lazareto mudado en
campo de concentración fran-
quista, acolleu a emotiva con-
centración de varios centos de
persoas, algunhas propiamente
represaliadas na illa, outras fa-
miliares das xa desaparecidas,
moitas solidarias de diferentes
asociacións activas desde hai
anos no traballo de restaura-
ción da lembranza democrática.

Manuel Barros, supervivinte do
cárcere, foi o encarregado de ser-
vir de guía polo triste itinerario
violento da illa, para dar paso ao
acto no que interviron os poetas
Salvador García Bodaño, Xosé
Neira Vilas, Marga do Val, Clau-
dio Rodríguez Fer e Xesús Rába-
de Paredes. A tamén escritora
Mariví Villaverde, viúva de Ra-
món Valenzuela, e filla do alcal-
de de Vilagarcía no 36, Elpidio

Villaverde, todos eles exiliados
moitos anos en América, puxo
tamén a emoción revindicativa
coa súa narración en primeira
persoa de testemuña da época.

A intervención final do acto
fíxoa a Conselleira de Cultura,
Ánxela Bugallo, que anunciou a
creación imediata dun Museu
nos propios edificios da illa, no
que se instalará unha exposición
permanente sobre a represión.
Tamén se anunciaron outras ini-
ciativas dentro do Ano da Me-
moria, como a elaboración dun
censo de represaliados/as no pe-
riodo 1936/1975 e a investiga-
ción exahustiva  dos mecanis-
mos e consecuencias da repre-
sión, nun esforzo coordenado de
investigación, coordenado desde
as tres universidades galegas.

O acto pechouse cunha
ofrenda floral e a interpretación
do Himno do Antigo Reino de
Galicia por Xosé Manuel Budiño
ao pé do muro no se realizaban
os fusilamentos na illa.♦
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Àngels Barceló
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS.
Sábado e domingos de 8.00 a 12.00 hrs.

ANO DA MEMORIA

Memoria, poesía e música en San Simón

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Manuel Barros, supervivinte do cárcere.



O fillo visita por fin os escena-
rios da detención e morte do pai.
Antes non fora posíbel. Durante
anos, os responsábeis dos arqui-
vos militares negaron informa-
ción sobre a farsa legal do conse-
llo de guerra e mesmo do lugar
no que o Gaioso fora enterrado.
“Na miña visita anterior, hai dez
anos, ninguén sabía que fixeran
cos seus restos –comenta Gómez
Abad. Compañeiros seus na ca-
dea falaban de que o deitaran
nunha foxa común”. En 2003
inaugurouse o monolito de San
Amaro en recordo de Gaioso,
Antonio Seoane e outros comu-
nistas enterrados na chamada zo-
na dos condenados. Gómez
Abad non puido asistir. 

A Xosé Gómez Gaioso e a
Antonio Seoane matáronos por
garrote vil o seis de novembro de
1948. Neira Vilas conta no libro
Guerrilleiros (Edicións do Cas-
tro 1991) a detención e torturas
dos dous dirixentes da resisten-
cia e reproduce as últimas cartas
de Gaioso á súa compañeira
Concha Abad residente en Cuba.
“Eu tiña seis meses cando o meu
pai viaxou dende Cuba, onde vi-
viamos, a Galiza movido polo
soño de derrubar o fascismo na
súa terra. Cando o mataron, eu
cumprira sete anos. Había cinco
que non chegaban noticias de
meu pai. A primeira mocidade
pasou sen formación marxista
aínda que tiña o exemplo da mi-
litancia e da intuición de clase da
miña nai. De rapaz lémbrome de
macuto dela a diario, dunha reu-
nión a outra da fronte anti-fascis-
ta da Habana, por veces até ben
entrada a noite e durmindo entre
cartóns nun recanto do local. Vi-
viamos nun cuarto da Habana-
Centro. Despois, nos comezos da
Revolución tomei conciencia
plena da xesta do meu pai”. 

Un tiro na vidalla 

Gómez Abad vive na Habana e tra-
balla como colaborador da Oficina
de Asuntos Históricos do Consello
de Estado de Cuba. En Composte-
la lembrou conmovido a carta na
que Gaioso informa á súa compa-
ñeira na Habana da súa detención:
“Levoulle cinco días escribila por-
que tiña as mans rotas, machuca-

das das torturas e aínda cuspía san-
gue. É unha carta que lin centos de
veces porque dá unha lección enor-
me: asume os erros cometidos e re-
pite que non se poden deixar flan-
cos abertos no traballo clandestino.
É un problema universal da
clandestinidade. Os erros de orga-
nización deitaron sobre el e Seoane
unha responsabilidade enorme.
Aínda así e con torturas salvaxes

non os deron dobrado. Os fascistas
necesitaban presentalos coma clau-
dicantes. A detención deuse nunha
cita na rúa Real por unha delación.
Un tiro da Guardia Civil entroulle
pola vidalla e baleiroulle un ollo.
Caendo pola escada perdeu a pisto-
la. Na carta conta que fuxiu, grave-
mente ferido e bañado en sangue
como estaba, e observa: se non  ti-
vese perdido a arma, non me ca-
chaban”.

Graduado en Historia e traba-
llando na Dirección Xeral de Inte-
lixencia do Ministerio do Interior
de Cuba, Gómez Abad recadou as
pezas perdidas da biografía fami-
liar. “Neira Vilas deunos o primei-
ro libro ben logrado de memoria
dos guerrilleiros e eu gardo con ce-
lo as carpetas e fotos do meu pai
naqueles anos, pero como non po-
día ser menos, hai moitas lagoas.
Nos momentos máis difíceis da
miña vida sempre me fixen a per-
gunta de como actuaría o meu ve-
llo nunha situación semellante. Ti-
ven a sorte de ter unha nai extraor-
dinaria, moi humanista e entregada
a causa da revolución comunista.
Nas crises sempre me dicía: Pepe,
na vida temos que sumar, non res-
tar. Os revolucionarios debemos
dar exemplo. Dela aprendín que as
vivencias persoais non nos deben
volver amnésicos e que temos que
facer a historia diariamente” 

Mantendo a militancia no
PCE, Concha Abad evitaba a liña
non insurreccional do Partido Co-
munista Cubano. “En 1956 vivin-
do en Matanzas entrou en contac-
to co Movimento 26 de Xullo.
Colaboraba con toda organiza-
ción que estivese contra a Ditatu-
ra: facía mandados, alugaba ca-
sas, axudaba a disfrazar aos que
andaban fuxidos”. Anos antes,
durante o governo de Chirbes, a
mobilización para deter as sen-
tenzas de morte contra Gaioso e

Seoane fora resoante en Cuba, co-
mo recorda Gómez Abad: “miles
de estudantes manifestaban a súa
simpatía pola causa hispánica
contra o fascismo e durante o pro-
ceso enviaban telegramas dende
todos os recantos de Cuba para
pediren a conmutación da pena de
Gaioso e Seoane. As simpatías e
as axudas para a causa chegaban
mesmo da patronal”.

Relendo a recomendación de
vivir con dignidade e honradez
que contén a carta derradeira do
pai, a voz de Gómez Abad busca
a forza que lle rouba a emoción.
“Coido que cumprín o que me
pedía dende a cadea e manteño
en pé a bandeira coa que el mo-
rreu. Son comunista cubano e
sentimentalmente considérome
comunista galego”.♦
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O fillo cubano de Gómez Gaioso
visita os escenarios da detención e morte

do líder guerrilleiro
G. LUCA

José Gómez Abad é fillo de Xosé Gómez Gaioso (Maceda 1909), secretario do Partido Comunista e co-
mandante da Agrupación Guerrilleira de Galicia, asasinado en novembro de 1948 na cadea da Coruña po-
los franquistas. Gómez Abad nacera en Cuba en 1941 e tiña meses cando Gaioso marchou á guerrilla. “Des-
pois de tantos anos podo facer o meu camiño particular de Santiago que é na realidade o camiño de Gómez
Gaioso”, di o destacado comunista cubano, axente clave nas campañas do Che Guevara en Congo e Bolivia.

Gómez Abad decidiu escribir un
libro sobre o Che Guevara ao ca-
bo de ler moitos outros que falsi-
fican a verdade do revolucionario
arxentino-cubano. Como el Che
burlo a la CIA está a piques de
aparecer en Cuba e busca editor
en España e Portugal. Traballan-
do no Ministerio do Interior, o fi-
llo de Gaioso formou parte do
grupo que preparou a viaxe do
Ché a Congo e despois a Bolivia.
“A viaxe secreta do Che a Tanza-
nia e Congo no 64 desatou toda

clase de rumores sobre a súa dis-
crepancia coa dirección da Revo-
lución. Medios de referencia con-
taron que fóra asasinado, que fu-
xira, que estaba na cadea. A viaxe
do Congo cadrou co I Congreso
do PCC e Ché aínda era o tercei-
ro na dirección. Fidel leu a carta
de despedida de Guevara o que
silenciaba de vez a intensa cam-

paña de provocacións. Ao Che
disgustoulle a publicidade dada
ao que consideraba unha carta
privada. A min tocoume ir falar
con el a Praga para que volvese.
O seu orgullo estaba ferido. Para
el só tiña sentido regresar en
triunfo ou morto”.

Cando por fin aceptou regre-
sar, mantivo unha extensa e cor-

dial conversa con Fidel. “Dese-
guida saleu con espírito triunfal
para Bolivia pero veuse logo que
a pesar das promesas o Partido
Comunista de Bolivia (PCB)
cortou a súa comunicación coa
militancia. Con só 16 homes, o
Che foi unha conmoción. Se ti-
vese cen, sería un triunfo. Na-
quel intre Cuba adestraba  na

guerrilla a 40 bolivianos recruta-
dos en todo o mundo. Estas tro-
pas e as que tan enfaticamente
prometera o PCB nunca deron
chegado á serra. De ser así, outro
galo lle cantara”.

Que sente Gomez Abad cando
pasados os anos o Che regresa en
imaxe á cabeza das manifestacións
dos indíxenas bolivianos? “Ilumí-
nase agora a semente que deitara
naqueles anos. Os mesmos indíxe-
nas que recearan del proclaman
agora a súa imaxe e a súa obra”.♦

Como o Che burlou a CIA

PACO VILABARROS

Entre dúas
revolucións 
Na saga familiar de Gómez
Gaioso aparecen relaciona-
das a resistencia de Galiza
contra o fascismo e a Revo-
lución cubana. O fillo de
Gaioso encontra en Cuba o
camiño para a ruptura social
e política que a intervención
militar franquista e a colabo-
ración dos Estados Unidos e
Inglaterra afogan aquí.

Entre Gómez Gaioso e
Gómez Abad repítese unha
constante na relación cubano-
galega contemporánea: a re-
presión dos gobernos da de-
reita expulsa ao exilio cubano
a persoeiros da esquerda na-
cionalista que en Cuba non
fan senón recargar o seu capi-
tal de experiencia e criar redes
de apoio material antes de re-
gresaren. Así pasou con Lus-
tres Rivas, Lugrís Freire,
Blanco Torres, Cabanillas,
Líster e os agraristas. Ás ve-
ces esa liña de continuidade
dáse na seguinte xeración co-
ma no fillo de Gaioso que ten
responsabilidades claves no
selecto grupo de colaborado-
res do Che. En moitos outros
casos, a difusa fronteira entre
o exilio e a emigración adqui-
re na descendencia dos gale-
gos asentados en Cuba un
compromiso de primeira liña
coma sucedeu na Guerra da
Independencia con Francisco
Villamil e no Asalto ao Mon-
cada con Raúl e Fidel Castro e
os irmáns Trigo de Viveiro.♦



O nacemento da Marcha Mun-
dial das Mulleres no ano 2000,
85.000 mulleres afroamerica-
nas organizadas en.. son dous
exemplos do uso que as mulle-
res fixeron da rede. Que papel
están a xogar internet e as no-
vas ferramentas dixitais no
movemento feminista?

As mulleres estamos a
aprender dos grupos antiglobali-
zación, que son a vangarda den-
tro dos movementos sociais. O
primeiro referente dun uso inte-
resante da rede foi Chiapas. Moi
pouca xente conectada a internet
conseguiu que boa parte da po-
boación coñecera a problemáti-
ca zapatista. Cómpre destacar
tamén os indymedia, que, como
zona aberta, permitían a posibi-
lidade de que calquera persoa
puidese colgar o seu punto de
vista e construír periódicos dixi-
tais. As mulleres aprendemos de
todo isto. O primeiro referente
na relación entre novas tecnolo-
xías e mulleres foi o Cumio de
Pekín, en 1995. Despois veu a
Marcha Mundial das Mulleres
no 2000. En moitos países evi-
denciouse a brecha dixital entre
as diferentes xeracións de mu-
lleres feministas. Mentres as
mais novas estaban conectadas,
as que tiñan máis anos de expe-
riencia  non o facían. Coido que
isto provocou que a Marcha fose
moito menos política do que
puido ser. Centráronse na pobre-
za e a violencia contra as mulle-
res deixando fóra outros puntos
polos que tamén había que pele-
xar. Houbo moito activismo pe-
ro faltou reflexión. A lectura que
debemos facer é que as organi-
zacións teñen que incorporar ás
mulleres referentes do move-
mento feminista ao uso das no-
vas tecnoloxías.

Como foi mudando o femi-
nismo coas novas tecnoloxías?

As novas tecnoloxías ofrecen
a posibilidade de participar de
xeito diferente, permitindo un
activismo moito máis individual.
Axudou tamén a poder reaccio-
nar de xeito inmediato, o que
significa ter moita máis capaci-
dade para poder intervir na polí-
tica, no concepto amplo de poder
cambiar as cousas. Desaparecen
as fronteiras físicas, axuda a in-
tegración das mulleres do campo
e as da cidade. Todo isto está a
provocar que mude, non só para
as mulleres, o panorama político
internacional. En Galiza eviden-
ciouse, por exemplo, coas cam-
pañas organizadas dende Nunca
Máis. A pesar de todo, existen
mulleres que teñen moitas reti-
cencias á hora de coller un orde-
nador, coido que pola educación
que recibiron. Parece que a tec-
noloxía e a ciencia son unha cou-
sa máis masculina. Hai moitos
fogares onde os ordenadores es-
tán a ser empregados polos ho-
mes e polos fillos. E iso é un pro-
blema que as administracións te-
ñen que afrontar. 

Como é na actualidade o
acceso da muller ás novas tec-
noloxías?

Non teño cifras, pero non
creo as que dan. Din que Anda-
lucía e Estremadura están por
debaixo da media do Estado en
relación ao tema do desenrolo
tecnolóxico, cando apostaron
por linux e o software libre e hai
moita máis xente implicada nas
aulas. Por iso poño en cuestión

eses baremos. O que si é certo é
que hai zonas nas que as novas
tecnoloxías son unha materia
pendente. Aínda que antes co-
mentaba que en Galiza utilizá-
ranse ben as novas tecnoloxías
dende a sociedade civil para a
denuncia, preocúpame a falta de
iniciativas e a falta dunha rede
de mulleres que aglutine proxec-
tos e difunda información que
nos afectan a todas. É unha das

autonomías con maior atraso. A
información e a comunicación
son uns dereitos, e como tal hai
que reclamalos ás administra-
cións. Nas situacións nas que a
conexión é difícil, as mulleres
sempre levan a peor parte. O re-
to agora é facer redes locais e au-
tónomas.

Como xorde Mulleres en
Rede e con que obxectivos?

Foi evolucionando no tempo.

No 97 foi unha das primeiras re-
des que se fixo a través da inter-
net. Non existían páxinas web
institucionais, tampouco había
moitas de grupos e colectivos. O
obxectivo era pendurar informa-
ción sobre mulleres que puidese
empregar todo o mundo. Co tem-
po decatámonos de que cumpría
facer un esforzo para incorporar
as mulleres de maior idade. Fixe-
mos neste sentido un proceso de

formación importante que conti-
nuamos desenvolvendo. Ultima-
mente co tema dos blogs avan-
zouse moito no aspecto da auto-
nomía. Mulleres en rede da acce-
so aos blogs relacionados, por-
que a idea é que sirva de escapa-
rate, que traballemos todas cre-
ando espazos interactivos. Se-
guimos na defensa dos dereitos
das mulleres, seguimos na idea
de facer política conxuntas e ten-
tar topar temas conxuntos para
pelexar e aglutinar e visibilizar
todo o traballo que se está a rea-
lizar dende o movemento femi-
nista en todos os lugares do
mundo pero apostando cada vez
máis polas novas ferramentas e o
software libre.

Cara onde apunta o ciber-
feminismo?

As primeiras que emprega-
ron este termo foron un grupo de
mulleres australianas, Venus Ma-
trix, para plasmar manifesta-
cións artísticas. Era a época do
net art. No 97 celébrase a pri-
meira internacional ciberfemi-
nista en Alemaña no seo dunha
feira de arte. Con isto quero ex-
plicar que os primeiros grupos
de mulleres que se asumían co-
mo ciberfeministas estaban rela-
cionados co mundo artístico. Lo-
go apareceron páxinas como cre-
atividadfeminista ou mujeresen-
red que tiñan un contido máis ac-
tivista. Nos últimos anos os ci-
berfeminismos artísticos decae-
ron e permanece o ciberfeminis-
mo social. Neste momentos hai
menos formulacións estéticas e
máis posicionamento social.  

Falamos da fenda dixital de
xénero, existen estratexias pa-
ra evitala?

Hai moita xente traballando
nisto. En Túnez o ano pasado ce-
lebrouse a segunda parte da Cu-
mio da Sociedade da Informa-
ción de onde saíron unha serie de
propostas. Está na axenda inter-
nacional traballar contra a fenda
dixital. No estado español esta-
blecéronse unha serie de medi-
das. Débese primar a cidadanía e
non os intereses das empresas, é
un dos problemas que temos. A
clave pasa por mesturar elemen-
tos de desenvolvemento, políti-
cas cidadás e que haxa xente que
reflexione sobre a óptica dos de-
reitos da cidadanía. 

Está sobre a mesa o debate
sobre o papel que os medios de
comunicación xogan na loita
contra da violencia da xénero.
Ao seu ver, como está a ser o
tratamento da problemática
que afecta á muller e que papel
xogan os medios alternativos
dixitais?

Os medios de comunicación
dixitais son unha reprodución do
mundo presencial. Desgraciada-
mente os medios virtuais seguen
os mesmos esquemas que os
analóxicos. A diferenza é que
para un medio dixital precisas
menos custes, o que posibilita
que as mulleres poidan canalizar
o seu discurso. No que se refire
a violencia de xénero, por exem-
plo, o panorama non é moi alen-
tador. Hai vinte anos empezaron
as primeiras denuncias e foi to-
do un esforzo das mulleres que
se visibilazase o problema. Coi-
do que falta reflexión nos me-
dios, a linguaxe segue sendo se-
xista, repítense estereotipos, aín-
da que cada vez existe maior
presión política.♦
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Montserrat Boix
‘Nas zonas onde a conexión a internet é difícil,

as mulleres levan a peor parte’
M. BARROS

Xornalista especializada no mundo árabe, Montserrat Boix é a fundadora de Mu-
lleres en rede (www.mujeresenred.net), unha malla de comunicación alternativa
a través de internet sobre contidos de xénero, que aglutina a máis de 5.000 mu-
lleres e colectivos. Ademais é coordinadora do grupo Internet e Xénero, nacido
no seo de Nodo50 e vén de recibir o premio do Observatorio de Violencia de Xé-
nero. O pasado mes de marzo foi unha das relatoras do ciclo organizado en Vigo
polo Seminario de Investigación, Feminismo e Resistencia (teorías e prácticas).



O déficit exterior
segue imparábel

MANUEL CAO

Os datos que se van coñecendo proporcionados por Eurostat e
o Banco de España revelan un continuo deterioro da balanza
española por conta corrente até o punto de que é a segunda eco-
nomía europea cun maior déficit en términos absolutos, só por
detrás do Reino Unido. Supera o 7,5% do PIB deixando atrás
aos Estados Unidos para converterse na economía desenvolvi-
da con maior porcentaxe relativo de déficit exterior en relación
ao tamaño da súa economía. É importante ter en conta o factor
conxuntural –no suposto de que o incremento dos prezos ener-
xéticos non se considere xa un elemento estrutural que afecta-
rá inexorabelmente ao sector das enerxías non renovábeis– de-
bido ao aumento continuo dos prezos do petróleo que se tradu-
ce nun deterioro das contas exteriores no conxunto da Unión
Europea. A iso debe imputarse o recente cambio de signo da
balanza exterior da UE –case sempre superavitaria ou equili-
brada até agora– cara a cifras claramente negativas. 

O determinante fundamental do déficit deriva da falta de
competitividade da economía española e da ausencia de empresas
e produtos con calidade suficiente para superar as desvantaxes
dun tipo de cambio elevado. Isto aféctalle ao fluxo de exporta-
cións que non se ven capaces de aproveitar as oportunidades que
ofrece a globalización e o crecente desenvolvemento das novas
áreas emerxentes. Máis, o factor principal, deriva da boa relación
calidade/prezo dos produtos importados debido á elevada cotiza-
ción do euro e á diminución dos riscos e maior rapidez das com-
pras realizadas no exterior facilitadas por unha gran capacidade
de adaptación das empresas dos países emerxentes e polo abara-
tamento, seguridade e maior capacidade dos sistemas e medios de
transporte e comunicación. Incluso para unha empresa española
orientada ao mercado español pode resultarlle máis beneficioso
producir ou comprar no exterior todos ou boa parte dos produtos
destinados á venda e quedar coa marxe comercial que incorpora
o diferencial de prezos en orixe a respecto dos españois.

A estes elementos estruturais temos que sumar o factor que
dinamiza e potencia esta evolución disimétrica crecente de ex-
portacións e importacións que provén dun modelo de desenvol-
vemento asentado no sector construción e no consumo interno.
Estas fontes son as que manteñen nun nivel elevado para o con-
texto europeo as taxas de crecemento, o que permite xerar em-
pregos, en boa parte temporais, e dotar dunha saúde envexábel
as contas públicas. O binomio construción-consumo é un mo-
delo que semella inestábel pero que outros poderían imitar, no
cal a construción representaría un sector activador da demanda
interna cun efecto multiplicador sobre a actividade económica
global nun contexto caracterizado pola estabilidade político-ins-
titucional da UE e pola estabilidade monetaria que garante a in-
tegración no euro e a política do Banco Central Europeo. 

Sobre o grao de sostibilidade dunha economía cun déficit
exterior tan elevado a pertenza á área euro elimina os riscos de
axuste monetario que se poderían trasladar, no seu caso, á capa-
cidade para soportar os altos altos niveis de endebedamento.
Persistirían os riscos de axuste en variábeis como o emprego,
pois as deslocalizacións e a perda de tecido produtivo propio
significan destrución inmediata de postos de traballo e iso é así
nas actividades de produción das empresas afectadas. Máis, na
realidade, outras liñas de produción ou actividades ligadas ao
sector servizos, ás que se engade a construción, compensan esas
perdas de emprego. Os mecanismos de axuste elixidos para mi-
tigar o déficit exterior operan a medio e longo prazo e oriéntan-
se a políticas de incentivación de investimentos en I+D, tecno-
loxía e formación e intentar atraer empresas multinacionais.♦

‘O factor principal, deriva da boa
relación calidade/prezo dos produtos

importados debido á elevada cotización
do euro e á diminución dos riscos e

maior rapidez das compras realizadas
no exterior”
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Estamos a vivir unha época de grandes cambios, e
non só no escenario político, como pode dar a sen-
sación moitas veces cando ollamos as portadas dos
xornais. En termos xerais, para garantir a boa saude
–física e mental, pública e privada– todo cambio
debe afrontarse en actitude positiva, pois leva con-
sigo unha renovación do obsoleto e unha aposta po-
lo moderno, especialmente se o enmarcamos no ei-
do das novas tecnoloxías.
Neste formulamento –e no
que se refire ás organiza-
cións– a información esta-
se a converter nunha das
actividades produtivas
principais, considerada co-
mo un recurso básico que
favorece o desenvolvemen-
to social e económico. 

En plena era da globali-
zación, atopámonos ante
unha nova realidade me-
diática que se traduce en
fenómenos como a estan-
darización de produtos e servizos, a racionali-
zación comercial, a tendencia á concentración, a
conglomeración de empresas produtoras ou a ex-
pansión internacional, por sinalar algúns. Neste
contexto, as organizacións precisan adaptarse de
maneira vertixinosa aos novos tempos, buscando a
consolidación nos seus mercados tradicionais pero
tamén a presenza noutros. Trátase de cambiar para
gañar, empregando a comunicación como ferra-
menta eficaz na xestión do cambio. 

A internacionalización preséntase, pois, como
un medio e como unha proba de competitividade,
aínda que o caso sexa diferente para cada empresa,
do mesmo xeito que as estratexias son tamén dis-
tintas. Se lle prestamos atención ao mercado actual
vemos que tanto América e Asia como a nova Eu-
ropa dos vinte e cinco están a ofrecerlles ás empre-
sas grandes posibilidades para seguir desenvolvén-
dose. Por iso, as organizacións que non queiran
perder este tren deben asumir como propio o reto
da internacionalización dos seus clientes e tratar de
acompañalos nas súas iniciativas no exterior.

Unha das claves do éxito da comunicación cor-
porativa é a implicación da Alta Dirección, básica
para adoitar unha adecuada estratexia de comuni-

cación. No que respecta ás funcións que asumen os
departamentos de Comunicación, destacan as rela-
cións cos medios informativos, imaxe corporativa,
comunicación interna, comunicación de produ-
to/marca, relacións institucionais e comunicación
da Presidencia e da Dirección Xeral.

As marcas con boa reputación corporativa
substitúen os referentes tradicionais de autoridade

e confianza, hoxe en desu-
so. As empresas estabele-
cen as regras da compe-
tencia tanto ética como
esteticamente, potencian-
do o estilo participativo.
Ademais de acontecer nas
grandes organizacións, ca-
da vez son máis as peque-
nas e medianas empresas
que se apuntan a esta nova
maneira de actuar. Iso po-
sibilita en boa medida a
súa supervivencia, sobre
todo se temos en conta

que un verdadeiro emprendedor debe ser tamén un
bo coñecedor das técnicas de comunicación.

A xestión da imaxe pública da compañía con-
vértese nunha necesidade estratéxica e vital para
esta. Afortunadamente, cada vez está máis esten-
dida no Estado español a idea de que os grandes
grupos empresariais deben dispoñer de gabinetes
liderados por xornalistas especializados que xes-
tionen directamente a cuestión comunicativa. A
empresa pode e debe comunicar por varios moti-
vos: por transparencia informativa, porque favo-
rece o cumprimento da súa misión e obxectivos,
porque mellora o desempeño da súa actividade e,
en definitiva, porque o simple feito de facelo per-
mitiralle dar pulo a un cambio de cultura na súa
organización e nos seus públicos, tanto internos
como externos. Por todas estas razóns, a comuni-
cación corporativa preséntase como unha ferra-
menta de xestión imprescindíbel e con gran pro-
xección de futuro, dese futuro que xa está con-
nosco. Porque as empresas que non acerten neste
terreo serán desprazadas por outras máis inteli-
xentes e produtivas.♦

xornalista@monchopaz.com 

Comunicación e cambio
MONCHO PAZ

‘Os grandes grupos
empresariais deben dispoñer

de gabinetes liderados
por xornalistas especializados
que xestionen directamente
a cuestión comunicativa”

Obreiros alén mar.
Mariñeiros, fogoneiros e
anarquistas galegos en New York

BIEITO ALONSO

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

novidade    novidade    novidade    novidade    novidade

A NOSA TERRA



A. EIRÉ
O primeiro episodio da remode-
lación do Goberno central foi a
“dimisión” de Francisco Váz-
quez. José Bono perdía definiti-
vamente a batalla para que José
Luis Rodríguez Zapatero mu-
dase a liña política na reforma
estatutaria e no plano de paz.
Illado internamente, tivo que
dimitir. Zapatero anunciou a
mellor conxuntura política que
podía agardar, anuncio da ETA
e aprobación do Estatuto cata-
lán, para consolidar o seu poder.

Non é circunstancial que José Bo-
no lle presentase a súa carta de di-
misión como ministro de Defensa
a José Luis Rodríguez Zapatero
en febreiro. Coinciden as datas
coas que se anunciou a “renuncia”
de Francisco Vázquez á alcaldía
da Coruña e o seu nomeamento
como embaixador no Vaticano.

Daquelas informabamos da
existencia dunha operación no
PSOE, propiciada por Bono, po-
la que intentaba situar no Minis-
terio da Defensa ao alcalde coru-
ñés, asumindo el unha Vicepresi-
dencia no Goberno central.

As disputas entraban dentro
dun forte debate político no par-
tido socialista con dous temas
centrais: reforma do Estado, co
Estatuto catalán como primeiro
chanzo, e o plano de paz para
Euskadi como segundo.

As diferenzas na dirección so-
cialista eran moitas, pero Rodrí-
guez Zapatero, auxiliado por Xosé
Blanco, impuxo con man de ferro
o seu pragmatismo político, que,
como vén demostrando desde os
vinte anos en León, cando se fixo
co control do partido, apartando a
vella garda, non para no escairo.

Neutralizo primeiramente a
Juan Carlos Rodríguez Ibarra con-
cedéndolle máis diñeiro para Ex-
tremadura. Pactou co presidente
do partido e de Andalucía, Manuel
Chaves, que o Estatuto andaluz
marcaría a pauta, como hai 25
anos, para os demais. Instalouse,
de novo o “café para todos”, con-
cedéndolle a Andalucía, Aragón,
Asturias..., a denominación de “re-
alidade nacional” se así o solicitan.

Blindouse ante as críticas in-
ternas de Felipe Gónzalez e Al-
fonso Guerra, reclamando o derei-
to da nova dirección a equivocar-
se, como o fixeran eles, compro-
metendose a avalar a súa xestión.

Conseguido un amplo consen-
so interno, pactou con CiU a esta-
bilidade necesaria para gobernar
sen sobresaltos se fose necesario.

Ao mesmo tempo, comezou
a desembarazarse daqueles que
lle podían impedir levar adiante
os seus planos. O primeiro en ser
removido do seu posto de presi-
dente da Federación Española de
Municipios e Provincias foi Váz-
quez. O seguinte sería Bono do
Ministerio de Defensa. Logo vi-
ría o defenestramento de Rosa
Díez como voceira do PSOE no
Parlamento europeo.

Xa contamos nestas páxinas
o proceso que levou a Vázquez
ao Vaticano.

A “dimisión” de Bono

A dimisión de Bono foi algo se-
mellante. Bono foi apartado pou-
co a pouco non só das decisión
importantes do Goberno, senón
tamén das reunións dos notábeis,
sobre todo nos asuntos que tiñan
que ver co terrorismo. Zapatero
lanzáballe sinais de que non só
non contaba con el, senón que
non se fiaba da súa lealdade.

Bono quixo xogar a súa carta
presentando a dimisión, conside-
rando que Zapatero non podería
prescindir do ministro mellor va-
lorado nas enquisas. Pero Zapa-
tero só lle demandou tempo e
discreción para realizar o relevo.
Como se a rifa non fose con el,
ofrecíalle, como a Vázquez, ou-
tras saídas políticas. Bono rexei-
tounas preferindo quedar coma
un dormente por se Zapatero fra-
casa nas próximas eleccións.

Desde o PSOE explican que o
presidente non podía levar adiante
a planificación que ten para pacifi-
car Euskadi con Bono no Ministe-
rio de Defensa. Bono, coma Váz-
quez, oporíase ao plan de Zapatero,
pero de Bono dependía un elemen-
to esencial, os servizos secretos.

Non só serán as espías as en-
cargadas de verificar a realidade
dos acordos que se vaian acadan-
do coa ETA, senón de impedir
que, desde dentro, por diversos

intereses, se poida torpedear o
proceso. Por Bono, non hai que
esquecelo, tamén pasaban os in-
formes dos confidentes e infiltra-
dos na organización armada.
Moito poder para quen se mos-
traba en desacordo co proceso.

Por outro lado, Zapatero tam-
pouco ollaba con agrado a liña di-
recta que mantiña Bono con diri-
xentes do PP, seus amigos, como
Mariano Raxoi e Eduardo Zapla-
na. Zaplana foi, precisamente, un
dos que primeiro soubo da mar-
cha de Bono, moito antes que a
maioría da dirección socialista.
Zapatero consideraba básico sor-
prender o PP nas súas apostas po-
líticas até que se convenza que
non hai marcha atrás no proceso
de paz e se decidan a realizar un
cambio interno. Por iso decide
darlle o seu apoio a Raxoi.

Así as cousas, Zapatero só ti-
vo que agardar o momento axei-
tado para realizar a primeira re-
modelación de Goberno, pero cun
alcance moi limitado, deixando
para cando se decidan os candida-
tos ás alcaldías e ás comunidades
autónomas outros cambios. Co-
mezando polo ministro de Xusti-
za, Fernando López Aguilar, ou-
tro departamento que tamén vai
ser clave nos próximos tempos no
proceso de paz porque ten as
competencias sobre os presos.

O momento escollido non
podía ser outro mellor que cando
a ETA anunciou o alto ao fogo
permanente e o Congreso apro-
bou, en primeira instancia, o Es-

tatuto catalán.
A hecatombe que agoiraban

desde o PP e tamén desde unha
parte do PSOE, xiraba cal roda da
fortuna, situando a Zapatero nun-
has óptimas condicións tanto in-
ternas como de cara aos próximos
comicios municipais e os xerais, a
celebrar dentro de dous anos.

As substitucións

Se o relevo de Bono tiña unha
mensaxe clara, pero tamén unha
funcionalidade interna, non teñen
menos importancia os nome-
amentos dos novos ministros. Za-
patero reforza a unidade do seu
equipo e o control sobre o partido.

O novo ministro de Defensa,
José Antonio Alonso, é, sen dúbi-
da, unha das persoas máis próxi-
mas ao presidente español. Del
van depender os servizos secretos.
Hai que lembrar que cando o seu
nomeamento para Interior, Zapate-
ro matinaba en que Alonso contro-
lase o aparato da espionaxe. Non
puido ser así pola presión de Bo-
no, apoiado polos militares. Zapa-
tero claudicou, aínda que desde In-
terior e Presidencia potenciaron o
seu propio servizo de información.

Este ministerio, como afir-
mabamos anteriormente, vai ser
vital para levar a bo termo o pro-
ceso de paz agora comezado.

O outro ministerio básico na
actual conxuntura política é, sen
dúbida, Interior. Nel situou Zapa-
tero un dos homes con máis oficio
e máis predicamento dentro do

partido, Alfredo Pérez Rubalcaba.
O até de agora voceiro no

Congreso non só ocupara dous
ministerios na época de Felipe
González, senón que foi o ele-
mento básico para conseguir o
apoio dos nacionalistas para que
puidera ser investido e, logo, go-
bernar estes dous anos Zapatero.

Rubalcaba sempre se ocupou
da intendencia interna e tamén
das negociacións externas máis
espiñentas. Entre elas, levou nes-
tes últimos meses os contactos
co mundo abertzale.

Rubalcaba coñece, polo tan-
to, cal é a situación real dos acor-
dos coa ETA. Cando se anuncie
o comezo das negociacións, que
será antes do verán, a súa inter-
locución pasará a ser oficial des-
de o Ministerio do Interior.

O relevo en Educación ten
menos importancia, aínda que no
PSOE consideran que a ministra
María Jesús San Segundo, xa es-
taba amortizada logo de apro-
barse a LOE.  A súa substituta,
Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo,
foi unha das fichaxes de Zapate-
ro, ocupando o número dous da
lista ao Congreso por Madrid.

A marcha de Bono

José Bono foise do ministerio co-
mo chegou, cun acto castrense ao
estilo dos seus antecesores fran-
quistas e coas mesmas glosas e re-
ferencias á bandeira é a unidade
de España que naqueles tempos. 

Non é gratuíta esta paifocada
do ex ministro. Forma parte do
seu xeito, “expansivo” din en Ma-
drid, de ser, pero, sobre todo serve
a unha calculada estratexia políti-
ca. Bono non só lanzou unha cla-
ra mensaxe na súa despedida, se-
nón que, nun día, concedeu media
ducia de entrevistas aos principais
medios de comunicación para de-
fender non só a súa persoa (“fun-
me porque quixen”) senón unha
filosofía política que ten moi pou-
co que ver coa que está a impulsar
Zapatero. Ningún dimisionario ti-
vo nunca tanto protagonismo.

E todo indica que Bono non
vai estar calado. Vázquez xa
anunciou que seguiría opinando
urbi et orbe desde o seu posto do
Vaticano. A Bono non lle fai fal-
ta anuncialo. “É incapaz de non
estar na peaña”, afirman desde o
PSOE, onde xa contan co prota-
gonismo do ex ministro.

Seguramente vai seguir sendo
colaborador da Cope, como vén fa-
cendo desde hai máis de unha dé-
cada, con interrupción de dous
anos. Comezou, sendo presidente
de Castilla-La Mancha, ditando as
súas opinións en programa tan em-
blemático do pensamento de rancio
avoengo español como Directa-
mente Encarna e, actualmente, par-
ticipa no programa Al sur de la se-
mana, dirixido por Rafa Sánchez.

O día que realizou o traspaso
de poderes, afirman fontes socia-
listas, Zapatero quedou moito
máis tranquilo.♦
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Remodelación do Goberno ante os novos tempos políticos

Zapatero logra impor
a súa liña tanto no gabinete coma no partido

Alfredo Pérez Rubalcaba, un home de confianza de Zapatero ao frente de Interior.



DANI ÁLVAREZ / BILBAO

A Moncloa e o PNV superan as
diferenzas no político para afir-
mar que primeiro virá a paz, e
logo o debate político. Batasuna
busca o xeito de refundarse
para recuperar o estatus legal.

O Aberri Eguna (Día da Patria
Vasca) deste ano foi especial: des-
de 1998 os abertzales non festexa-
ban esta xornada en paz. Era a pri-
meira festa despois do cesamento
do fogo da ETA, e debía marcar
nos distintos discursos as liñas que
PNV, EA, Aralar e a esquerda
abertzale han defender nos vindei-
ros meses. O Aberri Eguna, en to-
do caso, vén sendo de perfil baixo
nas súas últimas convocatorias de-
bido á data na que se celebra, o
Domingo de Resurrección, no me-
dio da Semana Santa, fai que moi-
tos militantes prefiran ir de vaca-
cións antes que quedar e acudir
aos mitins. E a pesar do alto ao fo-
go, este ano non foi distinto, a
afluencia aos diferentes actos non
pode dicirse que fora masiva.

Pero o que se pode tirar de to-
dos os pronunciamentos escoita-
dos é que un mes despois do anun-
cio da ETA as principiais forzas
políticas coinciden e aceptan o al-
manaque que José Luis Rodríguez
Zapatero marcou ante o lehenda-
kari: primeiro hai que verificar que
a paz é real, e despois chegará o
momento da política e da nego-
ciación na mesa de partidos. Días
atrás houbo sectores, a maioría
afíns ao PSOE e ao PP, que pre-
tendían cuestionar a representati-
vidade do PNV e do lehendakari
neste proceso. Había quen dicía
que non lles corresponde facer ou
dicir nada xa que este ha de ser un
proceso a dúas bandas: o PSOE e
Batasuna. Por iso Juan José Iba-
rretxe remarcaba en cada discurso
que a pacificación non debía ser
un muro para renegociar o marco
xurídico-político dos vascos.

Tras a reunión entre ambos os
presidentes as dúbidas quedaron
descubertas. O proceso vai ir amo-
diño, non hai présa. O primeiro pa-
so será o da verificación de que o
alto ao fogo é total, e despois con-
vocaráse a mesa de partidos. O al-
manaque xa está decidido e non
sufrirá, previsibelmente, modifica-
cións: antes do verán Zapatero irá
ao Congreso dos Deputados a soli-
citar autorización para negociar
coa organización, logo chegará o
achegamento de algo máis dun
cento de presos e pasadas as datas
estivais será Ibarretxe quen convo-
que aos partidos para acordar un
método negociador que permita a
todas as partes presentar o seu pro-
xecto político. De aí virá un acor-
do, seguro que nunca antes de
dous anos, que será ratificado en
consulta pola sociedade vasca.

Para calar as bocas dos intoxi-
cadores que queren marxinar o
nacionalismo institucional, Zapa-
tero reuniuse na Moncloa con Iba-
rretxe, logo estivo con Josu Erko-
reka, o voceiro nacionalista no

Congreso, e nos vindeiros días re-
cibirá a Josu Jon Imaz. Así a Mon-
cloa demostrará que o PNV é un
actor fundamental neste proceso,
e que sen o seu consurso a pacifi-
cación non estaría o suficiente-
mente acordada e, claramente,
non habería posibilidade dun pac-
to político amplo, ou con consen-
so, como gosta dicir o presidente.

As cartas

A Semana Santa discorreu no me-
dio dun affaire preocupante para
moitos: o anuncio de que varios
empresarios navarros tiñan recibi-
do algunhas cartas de extorsión
por parte da ETA. Foi o primeiro
feito dubidoso desde o anuncio do
alto ao fogo, un anuncio que a es-
querda abertzale ten respectado
polo miúdo: nin houbo accións de
kale borroka, nin campañas de
ameazas, nin mobilización nas rú-

as que tensionasen a convivencia.
Por iso, as declaracións de José
Manuel Ayesa (presidente dos
empresarios navarros, afín á de-
reita española) sobre as cartas, xe-
raron un rebumbio importante. Ti-
veron que pasar cinco días para
que o Goberno español, a través
do seu presidente, explicase que
esas cartas foron emitidas antes
do anuncio do 22 de marzo. Polo
tanto, o alto ao fogo é real e abar-
ca todos os aspectos.

Esta aclaración non é baladí:
tanto na Moncloa como na sede do
PNV afirman sen dúbidas que un
só caso de extorsión invalidaría to-
do o proceso. En expresión de
Imaz, o alto ao fogo debe ser uni-
versal e abarcar toda a sociedade;
non pode haber colectivos excluí-
dos da paz. E certamente, un caso
deste tipo rebaixaría a confianza
entre as partes a atrasaría sine die a
convocatoria da mesa de partidos.

O caso navarro

Unha das armas que o PP empre-
ga desde o inicio do proceso é
que o pagamento dun prezo polí-
tico por parte do Goberno espa-
ñol á ETA consistirá nun cambio
no estatus de Navarra. Esta é un
trola que se repetirá centos de
veces, dun xeito semellante ao
que aconteceu durante o debate
catalán. É unha trola porque nes-
te proceso non haberá prezo po-
lítico: quizais as forzas políticas
vascas non están facendo a sufi-
ciente pedagoxía sobre este pro-
ceso. Isto non é a negociación de
Alxer, nin a de Lizarra, na que os
nacionalistas camiñaban xuntos
cara á autodeterminación. O que
o PP chama prezo político non
existe, simplemente porque a
ETA adoptou a determinación de
parar. Non estamos ante un pro-
ceso de paz por soberanía, nin

tan sequera de paz por presos, é
algo que ninguén di abertamente,
pero que é así: isto é paz por paz.
A ETA chegou á reflexión de que
a paz é o único camiño.

Diversos analistas xustifican
esta decisión no que denominan
a debilidade da ETA. E quizais
teñan parte de razón. Pero a
ETA, como organización pode-
ría ter subsistido moitos anos
máis: ten fondos, infraestrutura
e xente disposta a coller as ar-
mas. O que ocorre é que podería
perpetuarse dez anos máis, co-
lleitando os mesmos resultados:
cero. Polo tanto, a partir de ago-
ra, Batasuna acudirá ao debate
político só co seu apoio social,
ao igual que os máis, en igualda-
de de condicións.

Se hai un lugar no que os ga-
legos poden verse reflectidos ese
é Navarra: a primeira forza polí-
tica é UPN, aliado do PP, un par-
tido que se di foralista e rexiona-
lista. Liderado polo Presidente
Miguel Sanz e por xente como
Ignacio del Burgo (o seu papel
na comisión do 11-M aí está pa-
ra quen o queira repasar) vai ser
o pear anti-proceso. En Navarra
hai unha porcentaxe notábel de
poboación que se sente vasca
(entre un 20-25% da poboación,
divididos entre Nafarroa Bai e
Batasuna), e os socialistas son a
segunda forza política. Polo tan-
to, só hai alternativa ao PP entre
socialistas e nacionalistas. A des-
culpa da dereita para que non ha-
xa achegamentos entre Navarra e
a Comunidade Autónoma Vasca
é que “os navarros xa saben o
que queren ser, e non son vas-
cos”. Unha explicación tan falsa
como se dixésemos que “os gale-
gos non queren ser galegos por-
que votan maioritariamente o
PP”. Pero Navarra, queira ou
non o PP, ten que particicipar
neste debate. E logo que os seus
cidadáns decidan que e como
queren ser.♦
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O Aberri Eguna após a tregua da ETA marca a folla de ruta do proceso vasco

Ibarretxe consegue
de Zapatero apoio para a Mesa de partidos

Decidido polo tanto que a finais
de maio ou comezos de xuño
será cando Zapatero vaia ao
Congreso a pedir autorización
para negociar coa ETA, e que
tras o verán, perto de finais de
ano, se fará a convocatoria da
mesa de partidos, queda por ex-
plicar que outros pasos se han
de dar para apuntalar o proceso.
O primeiro correspóndelle (por
orde e por sentido común) á
Moncloa, e consiste e soltar a
corda dun dos colectivos máis
sensíbeis para a esquerda abert-
zale: os presos. Ao redor de 120
presos será achegados a cárce-

res de Euskadi antes do verán
(máis tarde causaría malestar).
Mentres, Batasuna seguirá tra-
ballando no seu proceso de re-
fundación, buscando outras si-
glas e novos estatutos para po-
der voltar á legalidade. Outro
asunto esencial para afianzar a
negociación. E non debemos
esquecer que hai varios xuízos e
sumarios abertos que se non se
desactivan causarán máis dunha
dor de cabeza: Arnaldo Otegi
aínda ten pendentes varias cau-
sas xudiciais que o poderían le-
var á prisión se os xuíces non
afrouxan. O macroxuízo 18/98

segue a desenvolverse sen as
mínimas garantías para os 60
acusados que están a declarar, e
debe chegar a hora de que pro-
cesos non admitidos polo senti-
do común nin pola sociedade
vasca, como o Egunkaria, se-
xan sobreseídos dunha vez.

Cando todo isto ocorra, por-
que vai ocorrer, aqueles secto-
res sociais que seguen a descon-
fiar do anuncio da ETA suma-
ranse a esta vaga imparábel que
vimos anunciando desde hai
meses. A onda está chegando á
praia e aqueles agoireiros que
seguen a verter maledicencias a

través dos seus púlpitos e das
súas columnas deberán repasar
o que están a dicir e a escribir, e
mirarse ao espello. Os demáis
dirémoslles que, se chega a ser
polo que eles fixeron, xamais
chegaría a paz. Son aqueles que
pretenden explicar que isto non
é un proceso de paz, porque non
había guerra. Afortunadamente,
virá o día no que todos asumire-
mos que a dor non é algo exclu-
sivo dunha parte da sociedade,
que son moitos os que se senten
vítimas e moitos máis os que
merecen o recoñecemento de
todos os cidadáns.♦

Máis de cen presos
serán trasladados a Euskadi antes do verán

Juan José Ibarretxe e Josu Jon Imaz (á dereita) no Aberri Eguna postularon o PNV como un interlocutor fundamental no proceso de paz.
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Estado de
excepción 
G. LUCA

Despois do 11-S o presi-
dente dos Estados Uni-
dos declarou un estado

de excepción planetario polo
que se suspendía o dereito
internacional até novo aviso. 

Non pasaran trinta días e
comezaran a construción de
campos de concentración en
todo o mundo. É famoso o
de Guantánamo porque está
instalado sobre un reduto co-
lonial e precisamente no
lugar que a Coroa española
escolleu para experimentar
as Aldeas Estratéxicas que
despois copiarían os
norteamericanos no Vietnam.
Todas as bases militares dos
Estados Unidos se
prepararon para recibiren de-
tidos sen dereitos.

Decontado invadiron o
Iraq e Afganistán; interviron
no Cáucaso para cercar as
mellores reservas de
hidrocarburos do mundo e
estorbar un acordo previsíbel
entre Rusia e a China. Decla-
raron preferencia estratéxica
pola India para apartala da
influencia da China.

E os resultados? O decla-
rado inimigo universal, Osa-
ma Ben Laden, campa na te-
levisión de todo o mundo
cando lle peta. Mahmud
Amadineiad desafía o Estado
de Excepción universal e di
que en Irán son os iranianos
quen fan as leis, non diferen-
tes das que lles autorizan á
India, Paquistán e Israel a te-
ren enerxía e armamento nu-
clear, e gañan o apoio de Ru-
sia e a China. Javier Solana
queda coma un idiota. Ten
vocación. 

A política desprazada po-
las bombas regresa entre nu-
bes de pólvora. No Iraq pre-
paran a retirada aínda que re-
pugnen ese concepto
maldito. O Iraq reforza a
Irán, deixa en evidencia o
xenocidio de Palestina,
consolida a resistencia afgá e
colleita desercións entre bal-
cánicos. José María Aznar e
Silvio Berlusconi, os líderes
modélicos parta a UE, desde
as embaixadas dos Estados
Unidos, perden as eleccións
e os amigos. A China gaña
posicións na India e no sues-
te asiático.

Por fin, o obxectivo eco-
nómico da invasión do Iraq
era baixar o prezo do
petróleo, arruinar de paso a
Venezuela e Rusia e declarar
un tempo de bonanza que fa-
vorecese ante a opinión
pública o sistema de comisa-
rías planetarias. Grazas ao te-
xano que ten liña directa con
dios bendito estamos perto
do desastre económico.

Aínda que pareza o
contrario, gaña a política e
perden a arrogancia e a
licenza para matar. Os parti-
darios da forza obrigados a
sentaren e negociar parten,
como é obvio, dunha
situación de inferioridade.♦

1) As mais altas autoridades e institucións de
todo o Estado deberán reafirmar pública e
oficialmente a prohibición, en calquera cir-
cunstáncia, de toda forma de tortura e/ou tra-
tamento deshumano ou degradante, e recoñe-
cerán a existencia máis que esporádica deste
fenómeno no Estado Español.

2) Deberá garantirse, con rapidez e eficacia,
que toda persoa detida polas Forzas de Seguran-
za do Estado teña garantidos os dereitos de a) ac-
ceder a un avogado de confianza antes de pres-
tar declaración. No caso de a persoa detida optar
por ser asistida por un avogado de oficio este de-
berá contar con experiencia na asistencia e a súa
actividade deberá seguir un protocolo de actua-
ción; b) ser examinada por médicos da súa con-
fianza, garantíndose que os médicos forenses
que interviren en casos de tortura e/ou malos tra-
tos traballen en base a protocolos e estándares
internacionais –entre eles o Protocolo de Istam-
bul– e acrediten unha formación especial para o
diagnóstico das torturas tanto físicas como psí-
quicas e para a valoración das súas secuelas, e c)
que a súa família e achegados sexan informados
do feito e lugar da súa detención, así como do
seu estado de saúde e situación xudicial. 

3) A detención incomunicada e o réxime de
illamento penitenciario crean condicións que fa-
cilitan a práctica e impunidade da tortura, dotan-
do de sistematicidade a súa práctica. Por iso, es-
tes mecanismos excepcionais deberán ser inme-
diatamente suprimidos, así como aquelas lexisla-
cións e tribunais que os utilizan e amparan, como
a Audiencia Nacional, recuperándose a figura do
xuíz natural. Así mesmo, deberían ser suspendi-
dos e arquivados todos os procedementos penais
sustentados en inculpacións ou auto-inculpacións
arrancadas baixo tortura ás persoas detidas. 

4) Sen prexuízo do anterior, serán postos en
marcha mecanismos de prevención que impi-
dan a práctica da tortura. Para iso, toda deten-
ción debe comezar cunha tomada de declara-
ción á persoa detida para determinar se se aco-
lle ao dereito constitucional a non declarar. Nes-
te último caso, a persoa detida será posta inme-
diatamente a disposición xudicial, e ningún in-
terrogatorio nin declaración desta, emitida con
posterioridade a estas manifestacións e até a súa
comparecencia perante o xuíz, terá validez. Os
interrogatorios, así como toda a estadía en co-
misaría, deberían ser rexistrados con mecanis-
mos audiovisuais cuxo control e revisión debe-
ría ser realizado por organismos independentes
das forzas policiais e os seus responsábeis poli-
ticos directos. Deberá prohibirse expresamente
que haxa persoas encarapuchadas nas depen-
dencias policiais e nas sesións de interrogatorio.

5) Ningunha persoa detida ou presa debe
verse sometida a illamento sensorial de caste
ningunha. Igualmente se garantirá que ningunha
técnica de interrogatorio das expresamente

prohibidas polo artigo 16 da Convención contra
a tortura sexa aplicada no Estado español. 

6) O Goberno ratificará o Protocolo Facul-
tativo á Convención das Nacións Unidas contra
a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Crueis,
Deshumanas ou Degradantes, e garantirá a
independencia do Mecanismo Estatal de Pre-
vención e dos Mecanismos Locais de Preven-
ción previstos neste Protocolo. Para iso acepta-
rá que o desenvolvemento real deste Protocolo
debe facerse en consenso coa sociedade civil, as
organizacións activas na materia e os mecanis-
mos internacionais de control. Os mecanismos
deseñados en desenvolvemento do Protocolo
Facultativo á Convención das Nacións Unidas
contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas
Crueis, Deshumanas ou Degradantes, terán ple-
na liberdade para visitar e inspeccionar os cen-
tros de detención –no sentido amplo do termo
que recolle o Protocolo–, supervisaren a activi-
dade dos médicos forenses e en especial o cum-
primento dos estándares internacionais de ac-
tuación, asesoraren a investigación das denun-
cias, informaren e seren informadas polos xuí-
ces, así como supervisaren a efectiva execución
das sancións aos funcionarios infractores.

7) O Goberno e as autoridades correspon-
dentes garantirán que todo funcionario que
tiver de exercer traballos de custodia estea
informado sobre a prohibición da tortura, te-
ña a formación adecuada nos protocolos in-
ternacionais de garantía dos dereitos huma-
nos e os coñecementos socioculturais ade-
cuados para poder respectar en todo o mo-
mento os dereitos e liberdades que continúan
asistindo todas as persoas detidas ou presas.

8 ) Deberá garantirse a independencia, rapi-
dez e eficacia das investigacións perante as de-
nuncias por toturas e malos tratos, asegurando
que se aplica a lexislación internacional e as re-
solucións dos organismos internacionais para a
sanción destas. O Goberno, por conduto do Fis-
cal Xeral do Estado, instruirá os fiscais para es-
tes seren activos na represión da tortura. Sen
prexuízo de todo isto, a vítima de torturas go-
zará sempre do dereito á asistencia xurídica
gratuíta especializada.

9) En caso de denuncia de torturas toma-
ranse medidas preventivas legais e discipli-
narias contra os funcionarios acusados, co-
mezando pola suspensión cautelar no exer-
cicio das súas funcións até ao esclarecemen-
to dos feitos. As investigacións deberían fa-
cerse en conformidade cos Principios estabe-
lecidos pola Asemblea Xeral da ONU na sua
resolución 55/89.

10) Declarar a imprescritibilidade do delito
de tortura e garantir que ningunha persoa que
tiver cometido torturas fique inmune. En rela-
ción con este aspecto e no tema dos indultos a
funcionarios condenados por torturas, esta gra-

za non pode ser potestade gobernamental.
11) Ao determinar o lugar de reclusión das

persoas privadas de liberdade, deberíase prestar
especial atención ao mantemento das relacións
sociais e familiares, así como ás necesidades do
proceso de rehabilitación social en cumprimen-
to do artigo 25.2 da Constitución española.
Prohibirase a utilización do afastamento ou a
dispersión penitenciaria como política sistemá-
tica por contravir frontalmente este principio. 

12) Tanto en cárceres como en comisarías, as
necesidades propias da muller deben verse co-
bertas. Debe prohibirse taxativamente o trato ve-
xatorio e/ou sexista que poida agredir a condición
sexual das persoas presas ou detidas. O dereito á
liberdade e identidade sexual das persoas detidas
ou presas debe estar garantido durante a súa cus-
todia policial, xudicial ou penitenciaria, con inde-
pendéncia da súa condición de home, muller ou
transexual así como da súa orientación sexual. 

13) Igualmente, deben observarse con es-
pecial precaución os casos de torturas e/ou ma-
los tratos baseados en discriminacións étnicas,
relixiosas, por razón cultural, de procedencia,
ou por calquera outra razón. Nestes casos de-
berá garantirse que a persoa denunciante de
torturas e/ou malos tratos non será obxecto de
represalias. Así mesmo, deberá facerse fincapé
en que a expulsión/devolución de inmigrantes
a países onde se practica a tortura é unha ac-
tuación prohibida, que torna responsábel o pa-
ís que acorda a expulsión/devolución.

14) Tomar con especial urxencia todas
as medidas necesarias para erradicar as tor-
turas e/ou malos tratos persoas menores de
idade, tanto en comisarías, como en Centros
de Reforma de Menores, como so calquera
tipo de custodia. As boas condicións de aco-
llida e tratamento ao menor deben estar ga-
rantidas en todo o momento e os xuíces e
fiscais de menores deben ser os garantes
destas condicións coa súa presenza física
nos espazos de custodia. 

15) O dereito fundamental á saúde e á in-
tegridade física e psíquica das persoas deti-
das e presas debe estar totalmente garantido.
Ningunha persoa gravemente doente ou cuxa
doenza poida verse agravada pola custodia
en cárceres ou comisarías será ingresada nes-
tas instituicións. Igualmente ha de terse espe-
cial coidado polo respecto a estes dereitos
nos psiquiátricos de custodia das administra-
cións públicas. As condicións de hixiene, sa-
lubridade e dignidade dos lugares de custo-
dia ou detención deberán ser garantidas.

16) As persoas que sufriren torturas ou ma-
los tratos deberán recibir remedio e reparación
adecuados, incluíndo o recoñecemento do dano,
a rehabilitación, a indemnización, a satisfacción
das necesidades derivadas da súa nova situación
persoal e a garantía de non repetición.♦

Medidas para erradicar a tortura
A Coordenadora para a Prevención da Tortura, agrupación que reune a 39 organizacións de todo o Estado, incluída a galega Es-
culca, publicou unha lista de requisitos básicos para erradicar os malos tratos por parte das forzas da orde. Segundo esta organi-
zación, entre o 2001 e o 2004 recolléronse 800 denuncias por este motivo e foron procesados 227 membros dos corpos de seguridade.



CÉSAR LORENZO GIL
Silvio Berlusconi quedou sen po-
sibilidade ningunha de impug-
nar os resultados electorais e pa-
sa a ser xefe da oposición. A vito-
ria de Romano Prodi é avultada
na Cámara de Deputados, pese a
que o centro-esquerda só supe-
rou por un por cento a dereita.

Foi Berlusconi quen cambiou a
lei electoral para primar as
maiorías, concedéndolle á forza
máis votada un plus de deputa-
dos que dispara as diferenzas
marcadas polas porcentaxes de
voto. Mais a trécola non lle sa-
íu. A Unión que lidera Romano
Prodi gañou os comicios con un
só punto de diferenza sobre a
Casa das Liberdades, mais na
Cámara de Roma terá 61 esca-
nos máis (348 contra 281) e a
maioría absoluta.

Certos episodios escuros no
reconto e o gusto do aínda pri-
meiro ministro polo histrionismo
déronlle algo de misterio a un re-
conto que remata coa era doura-
da do berlusconianismo e supón
todo un reto para un centro-es-
querda incapaz até agora de
manter un gabinete estábel. O
gabinete Prodi terá que incluír
un bo número de ministros de
Democráticos de Esquerda (DS)
mais tamén de Refundación Co-
munista ou a coalición radical-
socialista A Rosa no Puño. 

A diversidade da Unión
obrigará o novo primeiro minis-
tro a practicar unha política de
amplos acordos e deberá tratar
coma nitroglicerina as sensibili-
dades máis extremas da súa co-
alición, para impedir que a di-

sensión acabe prematuramente
co seu mandato. Prodi xa sabe o
que iso significa. Tivo que de-
mitir logo de perder o apoio co-
munista no 1998 por mostrarse
favorábel á intervención da
OTAN no Kósovo.

De feito, o seu programa
electoral é unha miscelánea de
políticas sociais e económicas
de diferentes escolas, cun claro
ton progresista pero diverxente
na súa profundidade segundo se
trate de dereitos civís, reforma
laboral ou presión fiscal. O que
si parece máis diáfano é o com-
promiso do novo executivo de
rematar co clima de impunidade
que se viviu durante o tempo de
Berlusconi. O propio primeiro
ministro en funcións podería ter
que enfrontarse á xustiza se fi-

nalmente se derogan moitas leis
feitas ad hoc para evitar que de-
litos como estafa, suborno ou
evasión de impostos queden sen
castigo.

No outro bando, o futuro da
coalición parece condicionado á
decisión de Berlusconi. Se deci-
de apertar o novo goberno e for-
zar novas eleccións, talvez vol-
va gañar. Se esta estratexia fra-
casa, quizais volva aos negocios
en Milán, deixándolle o lidera-
do da dereita á Alianza Na-
cional, o partido neofascista que
dirixe Gianfranco Fini e que se
mantén como o máis cohesiona-
do e capaz para manter o seu
electorado fiel durante os próxi-
mos cinco anos, se é que non re-
torna a habitual pantasma dos
gabinetes efémeros.♦
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Sería posíbel un ataque militar anglo-es-
tadounidense a Irán? Para o recoñecido
analista norteamericano Seymour Martin
Hersh, quen fora o primeiro en publicar
(a comezos de 2005), os planos de ataque
do presidente George W. Bush contra do
réxime dos aiatolláhs iranianos, existe
unha traballada estratexia entre Washing-
ton e Londres para coordinar ataques se-
lectivos contra das instalacións nucleares
iranianas. Un documento militar británi-
co, filtrado á prensa, apunta á mesma di-
rección. Mais, aínda falta a discusión do
programa nuclear iraniano no Consello
de Seguridade da ONU.

Por outra banda, o presidente irania-
no, Mahmud Ahmadíneyad, intensificou
o seu discurso antioccidental e antiisraelí,
durante un acto de solidariedade con Pa-
lestina. Advertiu das “serias consecuen-
cias” dun ataque occidental ao programa
nuclear do seu país. Outras fontes, que
proveñen de Teherán, manifestan que
grupos radicais vencellados aos Gardiáns
da Revolución (corpo de elite militar do
país persa) estarían dispostos a cometer
“ataques contra intereses occidentais”. O
ex presidente iraniano, Mohamed Khata-
mi, declarou a mediados de marzo que os
EE UU e Gran Bretaña estaban a preparar
un ataque militar contra do seu país “pa-
ra o primeiro trimestre do 2007”.

Por tanto, haberá, con certeza, unha
guerra contra Irán? Polo de agora, tan só se
observan as notorias irritacións diplomáti-
cas, enmarcadas dentro das negociacións
entre Irán, os EE UU, Rusia, a Axencia In-
ternacional de Enerxía Atómica, a ONU e

a “troika” europea, conformada por Ale-
maña, Francia e Gran Bretaña. Non hai
que restarlle importancia a retórica, que
presenta un elevado nivel de crispación en
distintos niveis. Quizais para reforzar a
imaxe de fortaleza, o presidente Ahmadí-
neyad xa anunciou
que o seu país posúe o
uranio enriquecido,
requisito indispensá-
bel para intensificar
un programa nuclear
que Teherán sempre
insiste en asegurar que
vai ter “obxectivos pa-
cíficos”. 

O goberno de
Bush mantén a piñón
fixo a súa tese da “guerra preventiva” con-
tra un réxime considerado como unha par-
te formal do seu particular “eixe do mal”.
En Washington, mergullado nunha crise
interior no seu estamento militar diante de
voces discordantes sobre a guerra de Iraq,
medran tamén as demandas dunha posíbel
ofensiva militar contra Irán. 

Pero tamén existen outros escenarios
posíbeis. A pesar da súa inicial posición
pro-occidental, Rusia tenta equilibrar a
balanza, xa que posúe intereses directos

no programa nuclear iraniano (desde
1995, Moscova é o principal avaliador
deste programa). A China, outro actor, de
momento secundario, camiña a carón da
posición rusa, mais ao tempo terma dos
seus intereses enerxéticos en Irán. A rela-

ción transatlántica,
magoada durante a
guerra do Iraq en
2003, semella formal-
mente cohesionada
no caso do “dossier
iraniano”. Por tanto,
Teherán tenta reforzar
a estratexia de divi-
sión, procurando ga-
ñar tempo para finali-
zar o seu programa.

Os EE UU teñen unha ambigua posi-
ción a dúas bandas. Washington afoga o
réxime iraniano mais, ao tempo, activa
canles indirectas de negociación, princi-
palmente diante a caótica situación no
Iraq e a poderosa influencia que Irán po-
súe na comunidade xiíta iraquí. Velaí que
na Casa Branca calculen detalladamente
todos os escenarios posíbeis para albis-
car, con exactitude, se resulta factíbel e
beneficioso un ataque militar a Irán. 

O problema para Washington é que a

realidade  non é exactamente favorábel.
Cada vez se constata un maior peso xeo-
político de Irán, o que resulta ser un con-
dicionante para calquera acción punitiva,
unilateral por parte do goberno de Bush.
Non só é o Iraq, senón que o réxime dos
aiatolláhs exerce influencia nos asuntos
sirios, libaneses e palestinos. Unha estra-
texia de acoso ou un ataque directo po-
dería prexudicar a Washington no trata-
mento dun país que, aínda que sexa con-
siderado “inimigo”, pode ter a clave na
resolución de determinados problemas
en Oriente Medio. Esta circunstancia in-
flúe no feito de que, a curto prazo, sexa
pouco probábel un ataque militar.

Do mesmo xeito, tampouco se sabe
se tería éxito unha posíbel acción militar
contra das instalacións nucleares irania-
nas, tendo en conta que están agachadas
e esparexidas polo seu territorio. Tras do
bluff do programa nuclear do Iraq, un no-
vo escándalo con respecto a Irán afonda-
ría a habitual falta de credibilidade da
Administración Bush. 

O “asunto iraniano” revela tamén a
falta de equidade no tratamento da proli-
feración nuclear. Paquistán, a India e Is-
rael, outras potencias nucleares e aliados
estratéxicos occidentais, non corren o
mesmo perigo de ser acosados e ataca-
dos. Namentres, o petróleo sobe a 72 dó-
lares o barril, presaxiando unha posíbel
crise enerxética. Con guerra ou sen ela, a
crise xa chegou para quedar.♦

ROBERTO MANSILLA BLANCO é analista do IGADI 
www.igadi.org

Irán: hora cero?
ROBERTO MANSILLA

Aquí fóra

‘A curto prazo
é pouco probábel
un ataque militar

dos EE UU a Irán”

A esquerda gaña con maioría absoluta malia só superar nun un por cento a dereita

Prodi benefíciase das trécolas de Berlusconi

NON PODERÁN IMPEDIR QUE CHEGUE A PRIMAVERA ROI CAGIAO

Romano Prodi coa súa dona.
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O ser humano é tremendamente
curioso no seu comportamento,
tanto que ás veces cómpre tempo
para analizalo e comprendelo.
Por exemplo podemos ver como
se afirma que o deporte é saúde
ou que serve como elemento edu-
cativo, entón, por que se inclúe na
Consellaría de Cultura? Os espe-
cialistas din que é preocupante o
aumento da obesidade, principal-
mente na idade infantil, e a admi-
nistración deseña campañas pu-
blicitarias nas que trata de reco-
mendar o consumo de ensaladas e
a práctica de actividade física, de
paso podería organizar desfiles de
moda televisados para que a mo-
cidade tivese un espello no que
mirarse. Outro espello interesante
é o dos afamados futbolistas nos
seus flamantes vehículos que re-
presentan toda unha cultura da sa-
úde e o benestar, cos seus traxes
impecábeis e inmersos en labores
solidarias polo pais adiante, como
participando en debates ou dando
ilustradas charlas. A administra-
ción debe potenciar estes e o fút-
bol profesional galego porque
desta forma os rapaces poden ad-
quirir o sentimento identitario do
que adoecen por falla de referen-
tes válidos no campo da investi-
gación, que por outro lado non in-
teresa a mocidade empeñada en
pagar máis baratas as copas na
rúa que nos locais industriais.

En Cataluña, onde son un
pouco raros, receitan actividade
física para as persoas con proble-
mas cardiovasculares. Os médi-

cos que o consideren oportuno
prescriben exercicio para aqueles
que cumpran un determinado per-
fil e estas asistirán a centros con-
certados onde necesariamente un
licenciado en Ciencias da Activi-
dade Física e do Deporte progra-
mará a actividade que realizar.
Claro que isto parece máis propio
da Consellaría de Sanidade e por
iso en Galicia parece moi compli-
cado poñelo en práctica. Quizais
unha medida emuladora intere-
sante sería levar os deportistas
profesionais polos hospitais e
centros de saúde para que visita-
sen os doentes e lles explicasen
como fan eles para manterse en

forma. Ao fin e ao cabo gran par-
te dos cartos que cobran saen do
erario público que pagamos entre
todos. Tamén poden repartirse en-
tradas entre os cativos para ir aos
partidos do Celta, Deportivo, Ou-
rense, Rácing de Ferrol, Ponteve-
dra e Lugo como parte da contra-
partida que se entrega en forma
de subvencións para participar en
Copas de Galicia e outras lúdicas
competicións.

Como subliñaba ao princi-
pio, somos moi curiosos. A sani-
dade é tremendamente deficita-
ria pero isto non é problema xa
que a cambio todos podemos to-
mar pastillas de cores ás horas da

comida e de paso lles damos sen-
so aos centros de atención pri-
maria que doutra forma non esta-
rían ateigados de xente esperan-
do para recoller as receitas.
¿Imaxinan vostedes a xente fa-
cendo exercicio no lugar de to-
mar medicamentos para a depre-
sión, a artrose, a obesidade, a dor
de costas e outras moitas doen-
zas? Que insensatez!, verdade .

Somos tan curiosos que non
rematamos de entender por que
está prohibido fumar nos centros
hospitalarios cando o propio go-
berno participa na produción e
venda de tabaco. Parece un ca-
pricho desta Administración que

emprendeu unha cruzada contra
os fumadores, pobres seres mar-
xinados da sociedade.

Se damos unha volta por Ga-
licia poderemos ver pavillóns de
deportes que están en condicións
ruinosas ou baleiros toda a mañá,
namentres os centros de saúde
presentan unha estampa de caras
lánguidas esperando a súa vez.
Os campos de fútbol estarán che-
os de xente adestrando que se re-
parten da seguinte maneira: os ca-
tivos, que son os que necesitan
maior atención e máis especiali-
zada, están auspiciados por pais
ou monitores voluntarios. Pola
contra os de maior categoría con-
tarán cos adestradores máis cuali-
ficados e que cobran polo seu tra-
ballo. Curiosa forma de entender
a responsabilidade! Os clubs sub-
venciónanse para participar en
competicións oficiais e por iso os
practicantes non teñen que pagar
pola súa práctica, pero en escolas
deportivas municipais e ximna-
sios públicos hai que pagar unha
cuota ou taxa que está xustificada
pola necesidade de que a xente
valore os servizos públicos e por-
que hai técnicos espabilados que
cobran do sector público, que
pensan que estas actividades non
poden ser deficitarias e por iso
deben ser sufragadas polos usua-
rios a través das empresas.

Á Administración encántalle
facer deixación de funcións cla-
ramente definidas como públicas
e outorgarllas a empresas. Dende
logo é máis fácil subvencionar e
saír nos medios de comunica-
ción inaugurando, presentando
ou entregando premios. E se
queda tempo tamén se poden dar
charlas e participar en debates
que ilustran sobre a política que
se leva a cabo e onde se di unha
cousa para facer despois outra
ante a atenta mirada dos cazado-
res de licitacións e subvencións.
E se non o vemos suxírolles que
ollen nomes como FCC, Draga-
dos, Cobra, Ferroser, Celta, De-
portivo, Breogán ou Eulen.

Somos curiosos os seres hu-
manos que ao tempo que nos au-
toproclamamos nacionalistas non
temos reparos en profesar devo-
ción por equipos nos que non hai
un atisbo de terra, ou non dubida-
mos en “fichar” para equipos lo-
cais xogadores doutras zonas pa-
ra que o equipo ascenda ou que-
de campión. Namentres os cartos
do concello e do país circulan pa-
ra facer campións, as xentes do
pobo deixan de ir os partidos por-
que os fillos non teñen sitio e os
xogadores nada teñen que ver
cos veciños, pero iso si: ascenden
á División de honor, liga EBA,
etc. e desta forma aparecen nas
clasificacións dos xornais.

Xa postos propoño que sa-
quemos a concurso as empresas
que nos gobernarán e os políti-
cos que nos representan pasen a
ser empregados que xustifiquen
os seus salarios, con convenios
colectivos e subas anuais referi-
das o coñecido IPC.♦

coquegl@terra.es
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Paradoxos do publico, paradoxos do deporte



Xerardo Neira
gaña o Avilés
de Taramancos
O biólogo e articulista Xerardo Neira foi o
gañador da V edición do Certame de Relatos
de Aventuras Antón Avilés de Taramancos co
relato O rei dos lobos. Ambientado na época
da ocupación de Galiza polos suevos e na súa
relación cos galegos romanizados, o autor
presenta un relato a xeito de códice antigo
que se recupera. No libro Igrexa, nobreza e
clase baixa mestúranse para artellar a trama.
Xerardo Xeira verá publicado o seu relato na
editorial Toxosoutos e obterá ademais os
3.000 euros cos que está dotado o galardón.♦

Créase a cátedra
Alexandre Bóveda
A Fundación Alexandre Bóveda creou a cá-
tedra universitaria Alexandre Bóveda que
estudará e dará a coñecer a súa figura e o
movemento galeguista da súa época. Na cre-
ación participan ademais a Consellaría de
Cultura e Deporte, o Concello de Ponteve-
dra e a Universidade de Vigo, coa colabora-
ción de Caixanova. Comezará a funcionar a
partir do 17 de agosto, cun cartafol poético.
En novembro desenvolveranse unhas xorna-
das sobre a relación de Bóveda co estatuto
do 36 e outorgarase o Premio Bóveda en
Ciencias Económicas, Políticas e Sociais.♦

Xornadas sobre
Kafka en Neda
Do 20 ao 22 de abril celebraranse no con-
cello de Neda unhas xornadas literarias
que afondarán na obra e na vida de Kafka.
Organizado pola biblioteca municipal de
Neda e a Facultade de Humanidades da
Universidade da Coruña, o ciclo contará
coa presenza de Manuel P. Grueiro, Josef
Cermak, Luís Fernández, tradutor de Kaf-
ka ao galego, Manuel Sande, que falará da
relación do escritor e o cine, e da profeso-
ra Katerina Vlasáková. Ademais proxecta-
ranse películas sobre o autor e desenvol-
verase un curso de iniciación ao checo.♦

arcelona é capital do libro galego o
vindeiro 23 de abril. O Día do Libro
ten unha importancia especial en
Catalunya, onde se celebra o Sant
Jordi cun libro e unha flor. Os actos

que convoca a Asociación Galega de Editores
constan de varias presentacións de novidades
editoriais, caso dos últimos libros de Helena
González, Xosé Lois García e Xosé Manuel
Fernández. Desde o mércores, 19, Santiago
acolle o encontro “Enblog”, de blogueiros
galegos e portugueses. En Galiza hai 1.200

blogs ou diarios na internet, o denominado
blogmillo. Segundo os convocantes do encon-
tro que propicia o Consello da Cultura, en ano
e medio haberá o triplo e o seu consumo
axuda á difusión do galego e á cohesión
social. E a partir do xoves, 20, Vigo convérte-
se en capital da animación. No Centro Social
Caixanova impártense os cursos Cartoon
Master Future sobre imaxe dixital. Durante
tres xornadas, os profesionais do sector inter-
cambiarán experiencias sobre o mundo cam-
biante dos debuxos animados por ordenador.♦
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O Nobel da Paz en 1980, Adolfo
Pérez Esquivel, inaugurou a Se-
mana de Filosofía nun acto no
que lle foron entregadas dúas fi-
guras de Sargadelos e falou das
agresións imperialistas nortea-
mericanas facendo fincapé no
caso do Irak. Tamén tivo tempo
para falar do proceso de paz en
Euskadi, do que foi mediador
entre 1994 e 1996 e que fracasou
segundo Pérez Esquivel porque
“Aznar tratou o problema como
policial e non coma político”. 

Na súa intervención reco-
ñeceu un cambio nas formas de
abordar o problema vasco por
parte do Goberno de José Luís
Rodríguez Zapatero xa que “fi-
xo outra análise da ETA”. Se-
gundo o Nobel, que tamén me-
diou en conflitos coma o de Ni-
caragua ou Sudáfrica e partici-
pou en campañas en contra das
“agresións imperialistas dos
Estados Unidos” en Panamá ou
o Irak, os pobos deben ter de-
reito á autodeterminación e
ningún aspecto se pode excluír
dun diálogo no que existe au-
sencia de violencia.

Na semana puxéronse al-
gúns datos enriba da mesa so-
bre certos aspectos que moti-
van a violencia, como a pobre-

za, orixinada por un sistema
neoliberal “dominante dende a
caída da Unión Soviética”. En
concreto, o presidente-coordi-
nador da Aula Castelao, Fer-
nando Pérez, puxo enriba da
mesa algúns datos que ilustran
o que se inviste en violencia na
nosa sociedade. Por cada dólar
que se adica a misións de paz,
2.000 se invisten en armamen-
to nun mundo no que cada día
morren de fame 35.000 nenos e
varios de centenares engrosa-
rán as listas de menores prosti-
tuídos, negocio que move
5.000 millóns de dólares anuais
só en América.

A estrutura das xornadas,
que abranguen do luns 17 ao
venres 21, organizouse en tres
sesións. As mañás adicáronse á
“teorización das violencias”
dende unha perspectiva pura-
mente filosófica. Polas tardes,
as sesións centráronse nun de-
bate entre diversos expertos
que analizaron os problemas
do día a día dos diferentes tipos
de violencias (“Violencias aquí
e agora”). A sesión das noites
estivo dedicada ás violencias
que dependen da desigual dis-
tribución do poder (“violencias
minorizadas”).

A primeira conferencia
abriuna Fernando Longás, di-
rector do Departamento de Fi-
losofía da Universidade Metro-
politana de Ciencias da Educa-
ción de Chile e presidente da
Sociedade de Filosofía Hispano
Chilena. Longás fixo unha des-
crición fenomenolóxica do mal
e amosou o seu carácter inevi-
tábel e a súa necesidade como
instrumento de control. Cen-
trouse no modo en que hoxe se
busca estabelecer a orde baixo
un estado de dereito que, aínda
que recoñece a necesidade da
pena como instrumento de con-
trol, pretende controlar a súa le-
xitimidade amparado na cha-
mada “filosofía dos xuristas”.

Violencia na educación e
violencia sobre a muller

Na tarde do luns, celebrouse un
debate que abordou a violencia
en relación co sistema escolar.
Interviron os profesores Antón
Costa e Braulio Amaro. Costa,
que é profesor de Historia na
Universidade de Santiago e im-
pulsor da Revista Galega de Edu-
cación, fixo un percorrido histó-
rico polas diversas doutrinas edu-
cativas analizando o papel da
violencia en cada unha delas. 

Pola súa banda, o catedráti-
co de Matemáticas no ensino
medio Braulio Amaro, afirmou
que o educativo era o ámbito
social de menor incidencia da

violencia e que algúns dos ca-
sos que se producen poderían
desaparecer se a administra-
ción fixese algo para evitalo.
Desmitificou así a imaxe vio-
lenta que teñen os adolescentes
na actualidade.

A sesión da tarde foi fecha-
da pola maxistrada María Jesús
Hernández Martín quen exami-
nou polo miúdo as diversas
formas de violencia doméstica
recollidas na lexislación penal,
as respostas ofrecidas polo or-
denamento xurídico para paliar
tal situación, os mecanismos
estabelecidos para a protección
das vítimas e outras cuestións
prácticas que xorden da aplica-
ción das sentenzas xudiciais.♦
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A pobreza e as desigualdades,
principais causas da violencia
Pérez Esquivel homenaxeado polas súas contribucións á paz

RUBÉN VALVERDE
Filosofía e Violencias foi o tema da XXIII edición da Semana
Galega de Filosofía celebrada en Pontevedra que homenaxe-
ou o Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel. As xornadas orga-
nizadas pola Aula Castelao de Filosofía, que contan coa pre-
senza de vinte expertos de 16 universidades e sociedades
científicas, tratan todo tipo de violencias, dende as de xénero
até as perpetuadas sobre as minorías étnicas e nacionais e
abordan as súas causas dende unha óptica multidisciplinar.

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Luís Álvarez Pousa, Xesús Iglesias, Xosé Manuel Vega e Manuel Ayán.
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‘Afirmar que
a televisión
é violenta é
de hipócritas’
Na mañá do martes, o econo-
mista e xurista bilbaíno, San-
tiago Duñaiturria abordou o
problema da violencia provo-
cada polos Estados sobre as
minorías nacionais ou sobre as
nacións sen Estado dende un
punto de vista filosófico. Na
súa intervención, este experto
en comercio exterior, fixo un
percorrido a través do pensa-
mento de distintos pensadores
ao respecto do dereito de auto-
determinación dos pobos, que
segundo Duñaiturria é “total-
mente democrático”. Tivo du-
ras palabras para pensadores
como Heidegger, Nietzche ou
Habermas por negar a existen-
cia de identidades colectivas.

Na sesión da tarde abor-
douse mediante un coloquio a
violencia nos medios de comu-
nicación. Interviñeron o profe-
sor da Universidade de Santia-
go e director de Tempos Novos,
Luís Álvarez Pousa; o director
da TVG, Xesús Iglesias; e o
presidente do Colexio de Xor-
nalistas de Galicia, Xosé Ma-
nuel Vega. 

Na súa intervención, os
tres criticaron a certa hipocri-
sía que existe á hora de anali-
zar a violencia na televisión,
“especialmente cando existen
outros condicionantes como a
pobreza ou a marxinación que
nunca se explican como causa
da violencia e tampouco nunca
se intentan analizar as causas
das desigualdades”, explicou
Luís Álvarez Pousa. Xesús
Iglesias, pola súa banda, falou
da violencia nos espazos in-
fantís e aínda que criticou cer-
to exceso de violencia, dixo
que “non é preocupante xa que
pensamos que os nenos saben
distinguir perfectamente entre
violencia real e violencia ficti-
cia e non imitan o que ven nos
discursos animados”. O presi-
dente do Colexio Profesional
de Xornalistas de Galicia, Xo-
sé Manuel Vega, avogou pola
creación dun Consello do Au-
diovisual que regule os conti-
dos que se emiten. Os outros
dous relatores defenderon ta-
mén esta proposta á que se
opoñen os grandes medios.

Na sesión da noite falou o
director da publicación electró-
nica Rebelión, Pascual Serra-
no, quen falou dos fluxos de in-
formación a nivel internacional
e estatal e da súa desigual dis-
tribución e concentración en
mans duns poucos grupos. Se-
rrano tamén fixo un repaso das
posibilidades que ten a comu-
nicación ao servizo da violen-
cia, coma no caso en que se in-
tentan lexitimar as guerras ou
as intervencións militares da
chamadas potencias sobre paí-
ses da periferia. O director de
Rebelión puxo o exemplo de
Venezuela, no que tanto a nivel
nacional coma internacional
“están intentando desacreditar
o Goberno de Hugo Chávez”.
Serrano tamén analizou o uso
lingüístico á hora de falar de
violencia e da intencionalidade
que teñen termos coma “terro-
rismo”, “resistencia”, “insur-
xencia” ou “forzas de paz”.♦

O mércores abriu a xornada o
profesor de Bioloxía Molecu-
lar da USC e adxunto da Uni-
versidade de Illinois (Chica-
go), Héctor Caruncho, quen
falou das bases neurolóxicas
da violencia. Segundo o pro-
fesor Caruncho, “non existe
unha correlación directa entre
factores ambientais, biolóxi-
cos e sociais”. Falou das par-
tes do cerebro implicadas de
xeito directo na xeración de
comportamentos agresivos e
centrouse, sobre todo, nos
factores sociais, demográfi-
cos, educativos, abuso de
substancias psicoactivas ou
algunhas doenzas mentais,
que son os que, “inciden de
xeito máis claro na aparición
de condutas violentas”. 

Pola tarde, os asistentes ti-
veron oportunidade de escoitar
os doutores Emilio González e
Cipriano Jiménez, que aborda-
ron a violencia dende unha
perspectiva clínica. En palabras
de Emilio González, psiquiatra
do Hospital Universitario de
Santiago, “as relacións entre o
médico e o enfermo caracterí-
zanse por unha significativa de-
sigualdade que escenifica un
gran poder da medicina ofi-
cial”. A través deste poder, “po-
demos observar pequenas agre-
sións que sumadas chegan á ca-
tegoría de macroagresión”.

Pola súa banda, Cipriano
Jiménez, especialista en psi-
quiatría polas Universidades

de Madrid, Lausanne e Xene-
bra, achegouse á violencia den-
de unha perspectiva psicoana-
lítica e fixo un repaso por auto-
res clásicos como Charles Dar-
win, Thomas Hobbes ou Sig-
mund Freud.

A xornada do mércores pe-
chouna o ensaísta e pensador
Iñaki Gil de San Vicente que
fixo unha intervención sobre
cuestións relacionadas co na-
cionalismo popular vasco, te-
ma sobre o que publicou nu-
merosos artigos. No seu rela-
torio analizou o alto ao fogo da
ETA e a nova situación que se
abre en Euskadi. Por outra
banda, o politólogo referiuse
ao racismo como práctica ex-

clusiva da civilización capita-
lista que xustifica a superiori-
dade ético-moral da violencia
chamada “civilizada” sobre
aquela considerada “bárbara”
e analizou a relación do racis-
mo coa propiedade privada, no
só na súa forma material e di-
rectamente económica, senón
tamén nas súas formas simbó-
licas, culturais e ideolóxicas,
no capitalismo contemporá-
neo, sobre todo nos seus cen-
tros hexemónicos imperialis-
tas.

Linguaxe, humor e
clausura

O xoves 20 está prevista a inter-

vención do catedrático de filoso-
fía da Universidade de Valencia,
Vicente Sanfélix, que centrará a
súa conferencia nas complexas
relacións entre violencia e lin-
guaxe. Pola tarde, Mofa e Beba e
Quico Cadaval representarán a
súa particular visión da violencia
no Cabaré poético, político e
barato. A violencia, nai da cien-
cia? Na sesión de noite intervirá
o profesor da Universidade Au-
tónoma de Madrid e autor de nu-
merosos libros, Carlos Taibo.
Falará das violencias xeradas
polo propio sistema que cobran
corpo da man da globalización
capitalista.

O venres 21, último día da
Semana de Filosofía, a sesión
matutina terá lugar no salón de
actos da Facultade de Belas
Artes coa intervención de Iñaki
Rivera Beiras, director do
Obesrvatorio do Sistema Penal
e dos Dereitos Humanos da
Universidade de Barcelona.
Pola tarde, as conferencias re-
tornan ao Teatro Principal, coa
presenza de Frank del Buey e
Enrique Castro que falarán da
violencia institucional. 

A lección de clausura da
XXIII Semana Galega de Filo-
sofía corresponderalle a Marta
Mata, presidenta do Consello
Escolar do Estado. Como acti-
vidade complementaria, a pri-
meira hora da tarde terá lugar a
presentación, no Teatro Princi-
pal, da revista de Filosofía e
Pensamento Roteiros.♦

A violencia dende o punto de vista
biolóxico, clínico e político

Santiago Duñaiturria, á esquerda, criticou os filósofos que negan
a existencia das entidades colectivas. Para o pensador é funda-
mental defender o dereito de autodeteminación dos pobos.♦



Título: O paxaro do mel.
Autor: Adolfo Caamaño.
Edita: Xerais.

A aventura defínese como unha
alteración na cadea de aconte-
cementos. O seu poder terapéu-
tico non deixou nunca de ali-
viar existen-
cias grises. A
aventura case
nunca nos toca
protagonizala
a nós; e se así
ocorre viví-
mola con de-
sacougo. Sen-
timos como
ameaza aquilo
que, de coñecelo como espec-
tadores, nos resultaría atractivo
e divertido. Porque, no fondo, a
aventura transmítenos a posibi-
lidade (por ben estrafalaria ou
difícil de concibir que sexa) de
que as cousas poden cambiar.
Frecuentemente o aventuresco
asimílase ao descoñecido, de
xeito que supón tamén unha
oportunidade para a iniciación,
para a aprendizaxe. 

Así é a aventura de que
imos falar hoxe, a da novela de
Adolfo Caamaño, unha aventu-
ra á maneira clásica, protagoni-
zada por seres excepcionais que
viven experiencias fóra do co-
mún, nun tempo e nunha xeo-
grafía que nos son extraños.
Porque non son moitos os auto-
res galegos que sitúan/situaron
o desenvolvemento das súas
tramas en África, e moito me-
nos na África do século XIX,
en tempos nos que o escravis-
mo campaba aínda ao amparo
de potencias que se denomina-
ban líderes da civilización. Os
tres protagonistas centrais
(Kassai e Yaíza, irmans, e Ma-
rio, un rapaz italiano amigo)
posúen sensibilidade, intelixen-
cia e cultura, ademais do valor
que demostran en situacións
extremas. Aínda que en realida-
de non van ser eles quen resol-
van o conflito xerado polo se-
cuestro dos veciños de Nogara
(todos os que estaban na aldea
naquel momento, agás vellos,
nenos e os guerreiros que saíran
cazar) a mans dunha banda de
tratantes escravistas. Porque
hai cousas que son propias de
adultos que deberán compartir
o status de heroes con estes.

Mais antes vivirán unha
aventura, na que atoparán o pa-
xaro do mel e na que descubri-
rán unha misteriosa construción
no medio dunha selva non me-
nos misteriosa. No seu interior
hai unha serie de inscripcións
que os mozos descifrarán va-
léndose dunha banda da grande
cultura (cultura escrita) do ra-
paz italiano e doutra banda da
cultura de transmisión oral de
Yaíza (moi superior á do seu ir-
mán). Isto serve para poñer en
contacto dúas civilizacións (a

europea e a africana) moi dife-
rentes que, con todo, compar-
ten moitas máis cousas das que
se podía pensar. É esta unha fa-
se da novela moi á moda (a ma-
xia, a relixión, o sentido tras-
cendente da vida no medio da
aventura) na que se fai tempo
para que os adultos poidan es-
tar en disposición de resolver o

conflito, coa valiosa axuda dos
mozos, claro está. Alén da de-
nuncia da trata de escravos,
que é o eixo central da novela,
hai outros valores que se rei-
vindican con moita forza e de-
berían ser punto de partida pa-
ra que os mozos e mozas tira-
sen reflexións valiosas.

Para os mozos e mozas está

pensada (por iso vén editada na
colección Fora de Xogo) aínda
que se trate dun deses produtos
literarios aptos, como se vén
dicindo, para todos os públi-
cos. Un dos recursos de que
bota man Adolfo Caamaño pa-
ra crear e manter o interese de
capítulo a capítulo, sobre todo
na primeira metade da novela,
é o de ir deixando preguntas
que, para máis do dito, preten-
den estimular a curiosidade (na
segunda parte isto xa non é tan
necesario).

O paxaro do mel está tamén
escrito con moita inocencia, in-
clusive candor e idealismo, que
sorprende porque na literatura
para mozos e mozas de hoxe
non é frecuente atopar discur-
sos da índole sinalada. As per-
sonaxes resultan, en boa parte
por culpa dese idealismo, pla-
nas en exceso e os diálogos son
superfluos moita veces, tamén
previsíbeis. Podéndose dicir ta-
mén que os derradeiros capítu-
los resultan un tanto forzados,
xa que se solucionou a altera-
ción do estado das cousas que
desencadeara a trama. Mais ta-
mén hai que dicir que moitos
best-seller non avantaxan gran-
de cousa, en literalidade, a esta
novela de Adolfo Caamaño e
tampouco a avantaxan grande
cousa no sabor que deixan as
súas aventuras.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Patrimonio
etnográfico
Encontros coa Etnografía, que
publica Toxosoutos, reúne nun
volume todos os relatorios des-
te congreso, celebrado no 2004
co gallo do
Ano de Xoa-
quín Louren-
zo. Inclúe tra-
ballos de
Marcial Gon-
dar, Xurxo
Ayán, Alfredo
González, Be-
lén Sáenz-
Chas, Álvaro
Arizaga,
Leonardo González, Manolo
Caamaño, Xosé Ramón
Mariño e Paula Ballesteros,
quen coordina a edición.♦

Textos
sobre teatro
A Biblioteca-Arquivo Teatral
‘Francisco Pillado Mayor’ da
Universidade da Coruña pre-
senta o primei-
ro número da
colección ‘Do-
cumenta’: Do-
cumentos para
a Historia do
Teatro Galego
(1919-1924), un
conxunto de tex-
tos desa época
moi válidos para
entender o momento da
dramaturxia galega nos
albores da década das vangar-
das. A edición é de Silvana
Castro.♦

Pegados á vía
A historia interminábel da
construción do camiño de
ferro que uniu Puebla de
Sanabria e Ourense. Ese é o
punto de
partida do
libro-dvd
Carrilanos.
Os túneles
dun tempo,
de Rafael
Cid. Historia
dunha epopea
que durou 30
anos en texto,
imaxes e
testemuños dos protagonistas.
Edita Xerais.♦

O dono
de Excalibur
Xoán Bernárdez Vilar, un dos
máis importantes investigado-
res e creadores de novela his-
tórica, presenta ago-
ra O rei
Artur. Mito e
realidade, un-
ha pescuda ri-
gorosa na bus-
ca das
raigames dun
dos personaxes
máis influentes
na literatura
universal de to-
dos os tempos.
Existiron realmente Camelot,
Excalibur, Merlín, Lanzarote e
Guenevra? Edita Galaxia.♦

A denuncia
da trata
de escravos
é o eixo
central
da novela.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. BROOKLYN FOLLIES.
Paul Auster.
Galaxia.

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

3. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.

4. LUKUMÍ.
Alfredo Conde.
Galaxia.

5. ESPÉRAME.
Xosé Antonio Perozo.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. A TERRA CANTADA.
Camilo Nogueira.
Xerais.

2. CARRILANOS.
Rafael Cid.
Xerais.

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

4. O REINO MEDIEVAL
DE GALICIA.

Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.

5. 1936. REPRESIÓN E
ALZAMENTO MILITAR
EN GALIZA.        

Carlos F. Velasco Souto.
A Nosa Terra.

Tabela das letras

LIBRARÍAS CONSULTADAS: Cartabón (Vigo).  Couceiro (A Coruña).
Michelena (Pontevedra). Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense),

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Aventura en África
Un libro de Adolfo Caamaño para a mocidade

Adolfo Caamaño.                                                                                                                                                            XEA
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Título: O castelo ambulante.
Dirección e Guión: Hayao Miyazaki.
Nacionalidade: Xapón, 2004. Fantasía. 
animada.

Cando ninguén da xa un peso
pola animación tradicional e
todo son polígonos tridimen-
sionais de torpe movemento re-
al con máis ou menos xeito,
van os distribuidores cinemato-
gráficos e sorpréndennos de
novo fieis á súa cita xa tradi-
cional con Mi-
yazaki. Xa te-
mos por fin
entre nós o seu
último filme
só dous anos
despois da es-
trea nipona. 

Con Miya-
zaki pasa algo
realmente atípi-
co; non só man-
tén unha tra-
xectoria impe-
cábel á fronte dos seus estudos
Ghibli dende principios da déca-
da do 1980 sen a máis mínima
concesión ás modas pasaxeiras
ou á comercialidade do momen-
to creando un selo propio de cali-
dade e refinamento estético cohe-
rente e ao alcance de moi poucos,
non só é o único director de ani-
me –animación xaponesa para ci-
nema– que ininterrompidamente
e dende hai anos estrea con regu-
laridade todas as súas fitas sen
problemas de distribución por es-
tes territorios periféricos, senón
que ademais é o único que ten to-
do un recoñecmento crítico e
profesional como autor máis alá
do sector e equiparábel ao de cal-
quera colega da imaxe real. Non
en van, o propio Akira Kurosawa
chegou a ser antes da súa morte
un dos seus principias seareiros.
Un recoñecemento que se tradu-
ciu en fitos como o Oso de Ouro
en Berlín para A viaxe de Chihiro
e a apertura de portas até entón
infranqueábeis para o seu gre-
mio, estou pensando agora tamén
no Metrópole de Rin Taro e Kat-
suhiro Otomo. 

A nova entrega deste eterno
neno argalleiro de 65 abrís xa
cumpridos aposta de novo polo
conto de fadas con trasfondo de
alegoría sociopolítica e elabora-
da ambientación ucronal, neste
caso recuperando unha mpi que-
rida polo propio Miyazaki –a
mesma que xa empregara hai 20
anos en Laputa, o castelo no
ceo– unha sociedade retrofutu-
rista ancorada esteticamente na
Inglaterra industrial do século
XIX que combina a máquina de
vapor e os feitizos, unha am-
bientación moi semellante á
emrpegada por Katsuhiro Oto-
mo na recente Steamboy. 

Temos de novo unha “prin-
cesa destronada” que nos lembra

a referencia de Laputa, neste ca-
so Sophie, unha rapaza enredada
en asuntos de meigas á que unha
maldición lle dá a aparencia dun-
ha anciá, unha protagonista fe-
minina de rotunda personalidade
que entronca directamente co ca-
tálogo previo da fimografía Mi-
yazaki, as San, Nausicaa, Shita,
Satsuki e compañía de fitas ante-
riores, un alegato pacifista, unha
pléiade de personaxes secunda-
rias de desbordante fantasía e
unha perfección formal ao alcan-
ce de moi poucos. 

Pero algo falla neste novo
Miyazaki, algo que os seus se-
guidores de longo percorrido xa
se viñan temendo nas últimas
entregas nas que cada vez a ma-
xia o sense of wonder vigoroso,
que quizais nunca volverá aca-
dar a altura da maxistral triloxía
inaugural dos Estudios Ghibli,
Nausicaa, Laputa e O meu veci-
ño Totoro. O mestre ía perdendo
forza e coherencia fronte a unha
dispersión crecente pola vía ar-
gumental dun misticismo zen
que sempre estivo presente pero
que coas últimas entregas, cu-
riosamente as da confirmación
internacional, ía virando perigo-
samente cara a un océano de
procelosa metafísica New Age
ao estilo do Alejandro Jodo-
rowski máis espeso. 

Por fortuna, Miyazaki, mes-
mo o Miyazaki máis disperso, se-
gue sen esvarar de todo por esa
pendente, quizais co exceso d’A
viaxe de Chihiro chegou ao lími-
te desa exploración. Con O caste-
lo ambulante preferiu resituar os
pés na terra e afastarse da perigo-
sa tendencia á abstracción, fatal
no seu discurso tenro e emotivo,
pero non acabou de conectar de

novo coa maxia que de seguro
aínda garda oculta. No apartado
técnico, na creación meramente
visual o seu universo segue sendo
rico como poucos, á altura de to-
dos os clásicos da fantasía sen
idades que lles poidan vir á men-
te, pero o argumento segue a pro-
gresión á que antes faciamos re-
ferencia e a eiva faise máis evi-
dente ao limitar a dispersión oní-
rica de Mononoke ou Chihiro. 

A recomendación de acudir
sen prexuizos a desfrutar do no-
vo voo de Miyazaki se teñen
oportunidade é obvia malia os
seus defectos. O esgotamento
aínda semella distante, pero á es-
pera dunha revigorización en to-
da regra, e o estilo e as autocistas
deste Castelo ambulante fan
pensar precisamente en que esta-
mos nun período de transición

cara á descuberta de novas pirue-
tas acrobáticas. Non podo máis
que recomendarlle a calquera
que quedara prendado da maxia
indiscutíbel de filmes como A
princesa Mononoke ou A viaxe
de Chihiro a busca das vellas re-
ferncias de Miyazaki, ás xa men-
tadas engadan a deliciosa Porco
Rosso e os traballos do seu com-
pañeiro de fatigas nos Estudios
Ghibli, Isao Takahata: apunten A
tumba dos vagalumes e Pompo-
ko. A excursión paga a pena e se
o celuloide luminoso da factoría
Ghibli lles toca as cordas axeita-
das pronto comezarán a experi-
mentar esa vertixe curiosa que
nos asalta aos seus seguidores
cada vez que vemos o logotipo
de Totoro sobre fondo azul.♦

XOSÉ VALIÑAS

O propio
Akira
Kurosawa
chegou a
ser antes da
súa morte
un dos seus
principias
seareiros.

Nazón
Nº 1. Febreiro-marzo 06. Prezo 2 euros.
Edita: Atlantia Entertainment.

Xosé Henrique Costas entrevis-
ta o escritor Xosé Luís Méndez
Ferrín, tema de portada do pri-
meiro número desta revista cul-
tural. Inclúe información sobre
música, libros, teatro e arte.
Lois Diéguez
recorda os
25 anos
da
expulsión
do
parlamento
galego dos
deputados
do BNG.
Chelo Gon-
zález recor-
da os dez
anos do Festival de Cinema
Independente de Ourense. Car-
los Pita fai un perfil sobre o ar-
quitecto Carlos Meixide. Henri-
que González lévanos á Casa
dos Mosaicos de Lugo. Xosé
Lueiro fai a crítica de Os
homes só contan ata tres e Seis
personaxes na procura de
autor.♦

Eco
Nº 179. Abril 06. Prezo 3,50 euros.
Dirixe: Gonzalo Vázquez Pozo.
Edita: Equinoccio.

Gonzalo Vázquez Pozo
entrevista o conselleiro da
Presidencia, Xosé Luís Méndez
Romeu, o director xeral de
I+D+i, Salustiano Mato, o
director do Instituto Galego da
Vivenda e Solo,
Daniel Pi-
no, o presi-
dente e vi-
cepresiden-
te da Comi-
sión de Es-
tudo de Re-
forma do
Estatuto,
Francisco
Cerviño e
Paulo González Mariñas e o di-
rector de Ámbito Cultural de El
Corte Inglés, Ramón Pernas.♦

Revista Galega
de Educación
Nº 34. Decembro 05. Prezo 3 euros.
Dirixe: Xesús Rodríguez.
Edita: Nova Escola Galega.

Nova Escola Galega fai 22
anos e celébrao cunha
entrevista plural na que se
analiza o futuro desta
institución. Mery Muñoz
escribe sobre a escola inclu-
siva e a di-
versidade.
Xosé
Ramón
Fernández
escribe
sobre o
xénero e di-
versidade.
Xoán Xosé
Bueno repara
na presenza
de inmigrantes en Galiza.
Alba Díaz e Mª Carme
Fernández reflexionan sobre a
interculturalidade na escola.
Alicia López e Isabel Vázquez
narran a vida das mestras da
Montaña (1975-1984).♦

O canon dos debuxos animados
O castelo ambulante, de Miyakazi,
demostra a vitalidade do anime xaponés

Hayao Miyazaki e unha escena da película.



Título: Broken Dreams.
Autor: Miguel Pereira.
Lugar: Jadite Galleries 50th Streei, New York.

Recentemente, o crítico e histo-
riador da arte Jed Perl publicou
un traballo no que analiza, e criti-
ca, a evolución de Nova York co-
mo capital da arte. Fala dun cam-
bio que levou a
Nova York a
pasar de ser un
centro para os
artistas a ser a
capital dos tra-
tantes e das ga-
lerías e cualifi-
ca este periodo
como “the age
of the dealma-
kers”. Nesta
crítica tamén
entran certas institucións, como o
MoMA, ao que se refire como un
centro de xestión, capaz de balei-
rar un museo para erguer un
grande edificio no centro de
Manhattan en tempo record, pero
como institución artística, opina,
carece de emoción para o visitan-
te. A falta de emoción é a carac-
terística deste tempo e os museos
de arte contemporánea case fun-
cionan como parques temáticos. 

Outro crítico e comisario,
Klaus Ottmann, di que hai certa
paranoia en buscar sempre o
máis novidoso e chamativo, po-
lo que as galerías e os tratantes
acoden ás escolas de arte a bus-
car artistas cando estes aínda es-
tán empezando a súa formación.

Entón elévanos de inmediato ao
pedestal da fama para, en pouco
tempo, esquecelos sen darlles
tempo sequera a que madurasen. 

Pero pese a estas críticas e a
esta tolemia de artistas, galerí-
as, tratantes e prezos, Nova
York segue sendo o lugar de re-
ferencia para a arte actual e a
meta para os artistas. É pois un-
ha nova que un artista galego
teña unha exposición nunha ga-
lería do centro de Manhattan e
este é o caso nestes días de abril
do pontevedrés Miguel Pereira.

Unha primeira reflexión que
podemos facer lévanos ao pano-
rama institucional. Se Nova
York é un lugar de referencia pa-
ra situarse neste mundo transna-
cional, as institucións galegas
debería canalizar os esforzos pa-
ra axudar os artistas a abrirse pa-
so nesta espesa selva. Aquí hai
galerías e institucións que, segu-
ramente, estarían interesadas en
chegar a acordos; tamén hai ga-
legos estabelecidos aquí que po-
derían axudar neste camiño,
axuda que, no caso de algúns,

fan agora a nivel persoal e por
amizade. Se non é así para un ar-
tista abrir un camiño aquí é algo
moi difícil e duro e logralo de-
penderá de moitas cousas e de
moitos esforzos. Por iso a axuda
institucional sería necesaria.

Pero como este texto está
orixinado pola exposición de
Miguel Pereira, quero facer ta-
mén un moi breve comentario
sobre a súa pintura, que mostra
na Jadite Galleries, na rúa 50, e
que titulou “broken dreams”,
mais desta vez o soño realizouse. 

Miguel Pereira presenta uns
cadros que semellan ser de pel
fina. Sobre esa delicada superfi-
cie satinada vai depositando sua-
vemente os soños e recordos,
porque o cadro desde o momen-
to no que se traza unha liña ou
unha mancha de cor, xa se está
creando un mundo propio, un es-
pazo para a comunicación e o
encontro. Entón podemos dicir
que a arte, que é algo que forma
parte da vida diaria, é un soporte
para a experiencia e a comunica-
ción, que é o realmente impor-
tante. A pintura trae aquí á super-
ficie un mundo invisíbel, pero
non debe ser a nosa pretensión
comprender todos os símbolos e
significados despregados na su-
perficie plana, senón tratar de
experimentar sensacións e emo-
cións e ver o que queremos ver.

Asúa é unha pintura suave, na
que o importante é o fondo do ca-
dro, sempre traballado con deli-
cadeza. Sobre este fondo plano, e
dominado por cores monocromá-
ticas, pode ir depositando figuras,
símbolos, máis das veces só son
siluetas ou manchas de cores. 

Tecnicamente a pintura de
Miguel Pereira está ben feita,
non ten estridencias, non ten
pretensións de provocar por
provocar, e si de agradar. Pero,
quizais por isto mesmo, aquí
debería arriscar algo máis, pois
para sobrevivir na selva non
hai que pasar desapercibido.♦

M. VILAR
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Os soños pintados de Miguel Pereira
O artista tenta abrirse paso en New York sen altear moito a voz

Título: O retrato español no Museo do Pra-
do. Do Greco a Goya.
Lugar: Fundación Caixa Galicia, Santiago, 
até o 14 de maio.

O Renacemento supuxo a inda-
gación na cultura clásica de
Grecia e Roma. Tamén  reivin-
dica uns novos valores, como o
humanismo, e o antropocen-
trismo. Isto supón que a pintu-
ra, pouco e pouco, primeiro no
conxunto de Italia e logo en
Flandres, fose facendo retratos
de persoas. O retrato, que xa
nacera na Grecia do século V
a.c., tiña como premisa, o de
representar heroes, que puide-
sen ser referencia de quen os
contemplara. Así a retratística,
maiormente era de Santos e
personaxes celestiais. Até que
avanzado o s. XVI e logo cada
vez mais, os artistas, van retra-
tando personaxes reais, alta no-
breza, artistas, etc.

Cos Reis Católicos, imponse
politicamente o facer un Estado.
Fronte ao que pensa o xacobinis-
mo español, o que hoxe é Espa-

ña, foi nun principio un Reino
“confederal”, até a chegada dos
Borbóns, que impuxeron a Nova
Planta. Para instaurar ese novo
poder, Nebrija xa lles tiña adver-
tido aos Reis Católicos do funda-
mental da lingua. Unha soa lin-
gua. E tamén as necesidades per-
soais e as necesidades de Estado
foron facendo necesaria a apari-
ción da pintura
de retrato. As
políticas de
alianzas me-
diante matri-
monios facía
necesario dis-
poñer de retra-
tos que enviar
ás cortes europeas. De onde se
demostra como a pintura forma
parte da propaganda política.

A mostra do retrato no Mu-
seo do Prado comeza cun retra-
to da raíña de Castela, e non de
España, como se deixa caer na
exposición, Isabel I, a Católica. 

E con este cadro podemos
dar as claves do retrato da mal
chamada Escuela Española. Por

un lado, este cadro parece ser
que foi pintado por algún artista
flamengo, sentando as bases de
de onde os artistas casteláns
beberán. O retrato español toma
o realismo dos Países Baixos e a
color de Veneza. O nacemento
dunha nova sociedade nos Paí-
ses Baixos fixo nacer aló unha
pintura realista, e polo tanto, os
artistas flamengos eran reputa-
dos pintores na captación da re-
alidade. E Tiziano amais de en-
gadir a color, foi quen de fixar
os tipos de retrato dos reis de
Castela. Nun alarde de españo-
lismo, fanse españois, no catálo-
go da exposición, a Antonio
Moro e a Tiziano, por ser os ar-
tistas que máis influíron na fixa-
ción das características do retra-
to, mal chamado español. Pero
tamén nos séculos XVII e
XVIII, artistas como Luca Gior-
dano, Sofonisba Anguisciola
–muller italiana profesional da
pintura–,Van Kessel, Jean Ranc,
Louis-Michel van Loo, Antón
Rafael Mengs, son encadrados
como artistas españois.

Será primeiro Sánchez Coe-
llo e sobre todo Velázquez, e lo-
go os seus discípulos, os que
apartándose da doutrina contra-
rreformista, daranlles aos seus
cadros unha paleta de variado
color, fronte ao típico cadro de
color negra e de grande austeri-
dade en medios e metáforas.

De todos os xeitos o negro
dos cadros retrata moi ben a
España da Contrarreforma, e
da Inquisición. Da dominación
e castración de Galicia, do mo-
vemento das comunidades, das
xermanías, da expulsión dos
mouriscos, da guerra con Por-
tugal, e con Catalunya, da No-
va Planta e de Fernando VII.

Os séculos XVII e XVIII,
traerán á Corte pintores de fóra
que renovarán as novas ideas
estéticas aprendidas noutros
países, e que tamén se expoñen
na mostra.

Esta exposición remata con
pinturas feitas por Francisco de
Goya, nas que sobresae o retrato
de Carlos III de caza e o da In-
fanta María Josefa de Borbón.

Retratos realistas. Fronte ao natu-
ralismo de Velázquez, Goya  re-
presenta a infanta e o rei tal cal
son. O fociño e o mentón pro-
nunciados, señas de identidade
da familia Borbón, sen tratar de
retocar a súa fea aparencia.

Exposición interesante, po-
los pintores que se nos mos-
tran, non moi  vistos se non é
en libros especializados, como
Pantoja de la Cruz, Maino,
Martínez del Mazo, Carreño de
Miranda,etc… pero exposición
que zumega os tópicos dunha
cultura centralista. Dentro des-
ta exposición non se fala para
nada do reino de Castela, reali-
dade obxectiva na historia nos
séculos XV e XVI e si de Es-
paña, concepto actual, aplicado
a un período anterior. E fanse
españois pintores estranxeiros,
polo, que o título se non foi
posto con intención política,
sobraríalle o de español, que-
dando mais conforme co conti-
do da exposición de retrato.♦

XESÚS L. PIÑEIRO

Sobre esa
delicada
superficie
satinada vai
depositando
suavemente
os soños e
recordos.

Retratos tópicos
Obras do Museo do Prado na Fundación Caixa Galicia

A selección
e o enfoque
da mostra
son
mellorábeis.



Nacido en 1942 en Birwa, na
Galileia, a poucos quilómetros
de San Xohán d’Acre foi obriga-
do polas tropas israelitas a partir
para o exílio, do cal regresa clan-
destinamente, un ano despois.
Cinco veces preso, entre 1961 e
1967, refúxiase, en 1970, no
Cairo e, en 1972, en Beirut, no
Líbano, que debe abandonar en
1982 cando se produce a inva-
sión do país polos sionistas. Ho-
xe vive en Ramala onde dirixe a
revista AlKarmil fundada no exi-
lio libanés. A partir dos 80 o seu
nome aparece entre os candida-
tos ao Nobel de literatura. 

Quería que contase como
se crea poesía baixo a metralla 

O poeta ten que transcender
un tempo e un espazo concretos
que son obxecto de enorme vio-
lencia e ter a capacidade de libe-
rar a poesía da presión do presen-
te. A tensión do momento é tan
alta que pode arrastrar o poema e
facer que perda toda a súa forza e
o seu engado. Hai que usar a dis-
tancia e a memoria para relativi-
zar o poema e protexelo coa idea

de que non perda potencia e gra-
cia. Isto é o que trato de facer. Na
poesía a importancia do que se di
estrágase se non se dá logrado a
forma: a beleza da escrita, a me-
táfora, as relacións e as imaxes.
Sempre se vai lamentar que a po-
esía non teña o poder de cambiar
a realidade pero estamos obriga-
dos a manter o soño e a imaxina-
ción para facer que a vida sexa
posíbel. Resúltame difícil anali-
sar a miña escrita dende fóra e te-
ño a impresión de que non me
corresponde facelo, que o labor é
da crítica. O que eu quero é cons-
truír unha patria con palabras.

Pero as palabras tamén
están en pé de guerra. 

É verdade que a palabra con-
creta pode comprometer o resul-
tado do poema. O valor da escri-
ta depende da elección da palabra
e do estilo pero tamén de saber
levar o poema a outro tempo e
circunstancia. Diga porque razón
seguimos lendo a Homero? Por-
que aínda que escrebeu dunha
guerra concreta nun tempo pasa-
do e nun lugar específico a escri-

ta mantén hoxe todo o seu poder.
Un verso seu di: “A Terra

é a lingua”
Como definimos a nosa iden-

tidade? Se eu me identifico coma
árabe quero dicir que falo árabe e
polo tanto a lingua é a miña iden-
tidade. Dende o enfoque político,
o que vai ficar do poeta é a súa
lingua porque o seu poder para
cambiar a realidade ou para ac-
tuar radicalmente onde se vai
manifestar é no interior do idio-
ma mesmo. Na miña experiencia
como poeta exiliado, privado do
contacto coa Terra, descobrín que
podía vivir en liberdade no espa-
zo do idioma. A miña terra eran
as palabras e nas palabras estaba
a miña patria. En certa ocasión
escribin que a miña terra non po-
día ser unha maleta pero despois
comprendín que o meu idioma
ten este sentido de acompaña-
mento da terra, vaia a onde for, e
que no idioma síntome libre por-
que nas súas palabras musicais
podo recrearme, nadar, soñar.

Castelao escrebeu que no
idioma estaba a garantía da

nosa continuidade como pobo.
Estou dacordo pero déixeme

acrecentar esa mesma idea: só
os que poden escribir sobre a te-
rra teñen dereito a ela. Os ho-
mes e mulleres que dean feito a
crónica da súa terra e aqueles
que conseguen escreber a teste-
muña colectiva son os que ver-
dadeiramente poden declararse
propietarios desa terra. E quen
antes dá conta da súa terra por
escrito é quen antes se pode de-
clarar merecente dela. A lingua
é factor clave da identidade. 

Cal é a visión particular
dun comunista sobre a resis-
tencia palestina?

Teño que facerlle unha co-
rrección porque eu fun membro
do Partido Comunista Palestino
cando mozo pero despois obrigá-
ronme ao exilio e non puiden
continuar a militancia o que non
quer dicir que abandonase o mar-
xismo. Lamento que despois do
debalo do bloque comunista moi-
tos correlixionarios arriaran o ide-
ario da esquerda porque, para
min, o feito de que desaparecese
o bloque socialista non significa o
cese das ideas de xustiza, igualda-
de e liberdade. Acaso desaparece-
ron as ideas de fraternidade e paz
cando cravaron na cruz a Xesu-
cristo? Por suposto que non. O
feito de que os marxistas vivamos
agora divididos e isolados non
significa o final das nosas ideas.
O que pasa é que Norteamérica
domina o mundo coas súas.

A opinión internacional
contra a ocupación de Pales-
tina non se corresponde coa
tortura diaria da poboación.

Israel procura que se converta
nunha rutina diaria o aldraxe e a
humillación diaria dos palestinos
no seu camiño ao traballo e á ca-
sa, en todos os aspectos da súa vi-
da de relación, na negación das li-
berdades e direitos fundamentais.
Todo o que se fai habitual e pre-
visíbel adquire o aspecto de irre-
levante e non se presta atención
aos asuntos banais. As imaxes
destes feitos repetidos no televi-
sor fan cambiar de canle a moitos
espectadores en todo o mundo.
Trátase dun xeito de tortura idea-
do para que non teña categoría na
opinión internacional e nos me-
dios de comunicación e en Pales-

tina sérvelle ao ocupante para
probar quen manda e para termi-
nar coa paciencia dos que a pade-
cemos. O que se busca coa tortu-
ra diaria é que os palestinos rema-
temos odiándonos a nós mesmos,
desprezando a paz, a coexisten-
cia, a reconciliación, a esperanza
de xeito que a vida baixo a ocu-
pación sexa imposíbel. É sadismo
aplicado dunha maneira cínica.
Aos palestinos fírelles particular-
mente que o mundo no aprecie
esta realidade pero non lles queda
outro remedio que seguir vivindo
nestas condicións porque o que
non van facer é deixar a súa terra,
nin se van a axoenllar diante do
ocupante; están dispostos a se sa-
crificar polos seus direitos. 

Non é o Muro unha reali-
dade derradeira máis clara
que toda a propaganda da
ocupación?

Israel nunca deixou de traba-
llar para a separación entre pales-
tinos e israelies pero o que bus-
can co Muro é separar os palesti-
nos entre eles e das súas propias
terras. Israel necesitaba o Muro
para separar lenda de historia, pa-
ra que a imposición no tivese que
convivir coa realidade e co paso
do tempo. Tiñan que desprender-
se da lenda e aceptar que a histo-
ria traballaba noutro sentido, que
o paso do tempo construíra dúas
realidades en Palestina: a de Pa-
lestina e a de Israel. Nós, palesti-
nos, admitimos a existencia desta
realidade xudea en Palestina e o
seu dereito de existencia. Son os
israelies os que non recoñecen a
realidade palestina. Para eles, os
palestinos existen como escravos
sen dereitos. Para facer a paz im-
posibel é para o que inzan vala-
dos e colonias. Nestas condi-
cións, sen querer recoñecer que
existe unha realidade xudea e ou-
tra palestina, será imposíbel atin-
xir a paz. Temos que compartir
esta terra porque temos o mesmo
ceo, os mesmos aires e o mesmo
chan. Ningún dos dous temos de-
reito a ignorar ao outro. O Muro
significa que Israel pecha a porta
á paz. Pero a paz é posíbel se Is-
rael se retira dos territorios ocu-
pados na guerra do 67 e deixa aos
palestinos construír a súa vida e o
seu Estado. O conflito é compli-
cado. A solución sinxela.♦
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Tambén nós amamos a vida quando podemos 

Também nós amamos a vida quando podemos.
Dançamos entre dois mártires e no meio deles erguemos
um minarete de violetas ou uma palmeira.

Também nós amamos a vida quando podemos.

Ao bicho-da-seda roubamos um fio para tecer o nosso céu
e estancar este êxodo.
Abrimos a porta do jardim para que o jasmim saia para a
rua como um dia bonito.

Também nós amamos a vida quando podemos.

Na morada que escolhemos, cultivamos plantas vivazes e
recolhemos os mortos.
Sopramos na flauta a cor da distância,
desenhamos um relincho no pó do caminho.
E escrevemos os nossos nomes, pedra a pedra. Tu, ó raio,
ilumina a nossa noite, ilumina-a um pouco.

Também nós amamos a vida quando podemos.

Mahmoud Darwich
(Tradución de Albano Martins)

Mahmud Darwich
‘Na miña experiencia como poeta exiliado

descobrín que podía vivir en liberdade
no espazo do idioma’

GUSTAVO LUCA

A poesía de Mahmud Darwich ten un alento revolucionario e patriótico que nunca se aparta
da lingua coloquial e próxima da Palestina ocupada. Darwich é un dos personaxes máis po-
pulares do seu país en loita pola eficacia da súa escrita de guerra que non renuncia nunca a
beleza da metáfora, á música das palabras e a un fondo de ironía combativa e lírica. En San-
tiago recebeu martes o Premio Internacional da Asociación de Escritores en Lígua Galega. 

AGN



O proxecto, que ten como prin-
cipal obxectivo apoiar a dina-
mización cultural das zonas ru-
rais e urbanas afastadas dos
circuítos culturais, achegará
producións galegas, moitas de-
las creadas expresamente para
a ocasión, e figuras interna-
cionais dentro da música o tea-
tro e o circo.

As dúas carpas funcionarán
simultaneamente durante as
tres primeiras semanas, asen-
tando en Lugo, Poio, Boiro, Ri-
badeo, Ourense e Porriño, para
confluír na última semana na
Ría do Burgo nunha única car-
pa con capacidade para sete
mil espectadores.

A música será un dos eixes
máis destacados sobre os que
xirará o proxecto. Ao palco da
Cultura Circula subirase unha
escolma de grupos que están a
destacar na escena galega, den-
de o hip-hop e o pop até o rock
ou a world music. The Homens
é un deles. Nacido en Compos-
tela a finais do 2004 tras a
unión de Xocas na batería, de
Roi no baixo e na voz e de
Martin Wu na guitarra e na
voz, The Homens ofrecerá por
todo o país o seu pop máis per-
soal.

Tamén se poderá escoitar a
mestura de electrónica e de
housejazz que propoñen Emi-
lio Rodríguez, Xermán Viluba
(compoñentes de Skornabois) e
Arturo Vaquero, máis coñecido
como Humanoid, dentro do
proxecto Safari Orquestra. O
hip-hop correrá a cargo do co-
lectivo Dios ke te crew.

Na carpa actuará ademais
Bumba, un proxecto que xorde
da fusión do grupo liderado por
Fran Pérez, NARF, xunto con
músicos portugueses e varios

dos membros de
Timbila Muzimba. O
cartel galego péchao
Lamatumbá, que
combinando o son da
batería e o do baixo
coa gaita e o acordeón
ofrecerán unha versión
revisada da verbena
popular a ritmo de reg-
gae, samba, rock e
rumba.

Xunto aos músicos
galegos na carpa actua-
rán ademais bandas da
altura de Mercado Ne-
gro, Anthony B, A Or-
questra Nacional de Bar-
bés e Femi Kuti, unha
embaixada diplomática
que deixará un recendo
afro-xamaicano polo país. 

Paralelamente partici-
paran vinte catro bandas
noveis, das cales catro grava-
rán un tema para o programa de
TVG Xabarín Club.

Teatro e cabaré

O teatro e o cabaré terán tamén
un lugar destacado. Máis de
quince artistas darán vida a
Tentacular, un espectáculo cre-
ado por Chévere no que se
mestura o teatro, a música o
circo e o vídeo, co humor como
fío condutor. 

O equipo de Tentacular es-
tá formado por actores como
Miguel de Lira, Patricia de
Lorenzo ou Manuel Cortes, os
artistas de circo Pablo Trasno,
Alfonso Marina, Xosé Perozo
e Natalia Outeiro Pajarito, a
música de Banda Baliza e po-
los artistas visuais Roi Fernán-
dez e Isaac Cordal. Entre os
convidados estarán Mofa e
Befa, Quico Cadaval, os Ma-

gi-
cal Brothers, Luís Tosar, Car-
los Santiago, Iván Ferreiro,
Paula Carballeira, As Trista-
nas ademais de Joseph Co-
llard, Macela Manzilli e Ze-
naida Alcalde.

O espectáculo fará parada o
5 de maio en Poio, o sábado 6
en Lugo, o venres 12 en Ou-
rense, o sábado 13 en Ribadeo,
o venres 19 en Porriño, o sába-
do 20 en Boiro e o xoves 2 de
xuño en Culleredo.

O colectivo de novo circo e
cabaré Pista Catro artellou para
a Cultura Circula a proposta
Artrix, que percorrerá as rúas
de cada lugar de xoves a do-
mingo, coa participación de
clowns, trapecistas, acróbatas e
malabaristas. Compostela aco-
llerá a primeira actuación o 29
de abril. A ela seguiranlle Lugo
(30 de abril), Pontevedra (4 de
maio) e Vilagarcía (5 de maio).

A oferta escénica péchase
co Circo-Lar, unha iniciativa

conducida polos membros de
Berrobambán que xira ao re-
dor da maxia, o teatro, a músi-
ca e a danza. Os números do
Mago Romarís, do Mago Teto
e do Mago Vituco, entre ou-
tros, así como as propostas de
Colombaíños, de Tanxarina,
de Rudie Dudie e a música de
Batuko Tabanka e Mamá Ca-
bra danlle forma a este espec-
táculo.

O programa de actividades
complétase con diferentes
obradoiros dirixidos a nenos e
adultos e co Arredemo Lab, un-
ha proposta que quere achegar
a internet e o software libre á
sociedade e que seguirá con
dous ‘cibercamións’ a itineran-
cia da carpa.

O proxecto a Cultura Cir-
cula dispón dunha páxina web
(www.aculturacircula.info)

que ademais de proporcionar
información actualizada sobre
as actividades, retratará a vida
cultural e social da cada co-
marca a través da partici-
pación dos veciños no equipo
de edición durante a estadía
da carpa. 

Implicación social

Ademais  da presenza de ar-
tistas profesionais, outra das
finalidades coa que se poñen
en marcha as dúas carpas de
actividades é a de procurar
espazos de participación
abertos á sociedade. Por este
motivo, Cultura Circula ten
programados diferentes certa-
mes e exposicións nos que
poderán participar colectivos,
asociacións e centros educati-
vos.♦
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O encaixe galego
Mario Gallego Rei

COLECCIÓN ESENCIAS

Un achegamento ao mundo do encaixe
galego desde a orixe até a actualidade
por man dun dos seus maiores
coñececedores. Mario Gallego escribe
sobre a súa historia, descifra os seus
segredos e afonda en estilos,
procedimentos e escolas.
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Cultura Circula,
un proxecto para descentralizar a arte
Dúas carpas espallarán polo país música, teatro, circo e actividades formativas

A.N.T.
Vén de presentarse a Cultura Circula, un proxecto da Vicepre-
sidencia da Igualdade e das consellarías de Industria e Cultura
que ten como obxectivo diversificar a oferta artística e descen-
tralizar a súa presenza. Dúas carpas percorrerán o país duran-
te os meses de maio e xuño levando canda elas concertos, es-
pectáculos de teatro e cabaré, animación circense, programación
infantil, accións educativas e experiencias de ciberactivismo.



A fotografía foi o medio escollido
por Andrea Costas para darlle for-
ma a Persoal e transferíbel, un pro-
xecto no que a fotógrafa viguesa
cedeu a cámara a nove volunta-
rios para retratar os momentos co-
tiás que configuran as súas vidas.
O resultado son nove fiestras aber-
tas ás vivencias persoais de cada
un dos participantes, personaxes
anónimos que pouco teñen que
ver entre si, coas que a autora qui-
xo “crear unha memoria menos es-
tipulada” e tentou “‘desallear’, por
medio da creación, uns consumi-
dores masivos e inconscientes da
cultura visual que estamos a vivir”.

Este proxecto, no que a vigue-
sa racha co concepto de autoría e
no que tende pontes entre a foto-

grafía documental e a fotografía
cotiá non profesional, resultou ga-
ñador da terceira Bolsa de Crea-
ción Fotográfica convocada polo
Departamento de Educación e Mo-
cidade do Concello de Composte-
la e o Centro de Estudos Fotográfi-
cos de Vigo. Este concurso foto-

gráfico ten como obxectivo ofrecer
a posibilidade de elaborar proxec-
tos fotográficos propios a mozos
galegos menores de trinta anos.

Olladas

Un cura, unha nena, un home mar-

cado polas drogas e o cárcere,
unha octoxenaria retornada do
Salvador, un emigrante africano,
un artesán, o pai da fotógrafa, a
parella da súa irmá e a propia An-
drea foron os encargados de al-
macenar e documentar durante
dous meses a súa vida cotiá. A

autora deixou falar por si mesmo
“a quen normalmente é obxecto
dun discurso que o manipula, in-
dagando no noso presente a par-
tir dun conxunto de instantes frag-
mentados”. 

Persoal e transferíbel xorde da
escolma das máis de nove mil foto-
grafías tomadas polos voluntarios.
A fundación Gonzalo Torrente Ba-
llester acolleu até o pasado 15 de
abril a mostra do proxecto. Duran-
te o mes que permaneceu pendu-
rada, a mostra foi visitada por máis
de 7.500 persoas. Agora a colec-
ción do Trinque, que edita o Centro
de Estudos Fotográficos, reúne no
volume Persoal e Transferíbel as
imaxes que conforman este último
proxecto de Andrea Costas.♦Nº 1.219 ● Do 20 ao 26 de abril do 2006 ● Ano XXIX

Persoas que fotografan
a súa propia vida

M. BARROS

A fotógrafa viguesa Andrea Costas presenta baixo o título Persoal e transferíbel un novo proxecto no que racha
o concepto de autor e tende pontes entre a fotografía documental e a afeccionada. Merecedor de premio das
Bolsas de Creación Fotográficas, Persoal e transferíbel recóllese agora como libro na colección Do Trinque.



M.B.
Silleda volve poñer o seu me-
llor sorriso coa celebración
da V Semana do Humor. Un-
ha exposición con máis de
trinta orixinais do fanzine BD
Banda, a presenza de Rafael
Álvarez, Xavier Veiga, Nan-
cho Novo e Luis Piedrahita, es-
pectáculos de rúa, cursos e mo-
nólogos compoñen unha pro-
gramación que se desenvolve-
rá do 28 de abril ao 1 de maio.

Baixo o lema Silleda creando so-
rrisos, arranca a quinta edición
da Semana de Humor de Silleda
o vindeiro 28 de abril cun pro-
grama que inclúe espectáculos
de sala e de rúa para todos os pú-
blicos, cursos, realización de ca-
ricaturas e exposicións. Até o 1
de maio no Auditorio da Feira
Internacional de Galicia a com-
pañía segoviana Teatro Mutis in-
terpretará A illa de Pandora, un
espectáculo de aventuras algo
disparatado que trata de achegar
aos nenos os danos que a acción
humana ocasiona no medio am-
biente. Tamén para nenos, os
membros de Viravolta Títeres
achegaranse á Casa de Cultura
para presentar O poliño feo. 

Xa para o público adulto, o
venres 28 actuará Les Bubb, o
mimo e clown británico que se
puido ver na gran pantalla en pe-

lículas como as de Harry Potter.
O sábado 29 Rafael Álvarez El
Brujo presentará Una noche con
El Brujo. E o domingo o espec-
táculo de sala terá acento galego,
reunindo por primeira vez na
mesma actuación ao actor Nan-
cho Novo, Xavier Veiga e Luis
Piedrahita .

Paralelamente a programa-
ción das salas, as rúas de Silleda
será escenario das actuación dos

acróbatas, equilibristas e trape-
cistas que dan vida ao espectácu-
lo de circo contemporáneo Eni-
gamii. Ao aire libre tamén se ce-
lebrará o Festival Statics de esta-
tuas viventes. Nel participarán
As Meninas, de Polonia, A pare-
lla ventosa, de Arxentina e Reino
Unido, O mariño, de Arxentina e
O mineiro, do Estado español.

O premio que anualmente
outorga a organización da Sema-

na do Humor, o Sorriso de Ouro,
concederase a título póstumo ao
debuxante José Luís Martín Me-
na, un galardón que será recolli-
do pola súa viúva no transcurso
das xornadas.

Caricaturas e exposicións

Nesta quinta edición, o carica-
turista Dani Montero, recente-
mente premiado no Certame de

caricaturas noveis da Bienal de
Ourense e Gogue reuniranse na
Praza da Feira Vella e no Audito-
rio o sábado e na Praza da Igrexa
e na Praza da Casa da Cultura o
domingo para realizar caricatu-
ras. O mesmo sábado Xaquín
Marín presentará o libro O hu-
mor gráfico en España, do autor
Luís Conde na Casa da Cultura,
lugar que acollerá tamén a pro-
xección dun documental sobre
Antonio Mingote.

Entre as exposicións que per-
manecerán abertas destaca a titu-
lada BD Banda, que reúne máis
de trinta orixinais dos autores
que publican no fanzine. Tamén
se verán os últimos traballos de
Xavier Aguilera, unha colección
de pezas de Davila así como un-
ha serie de caricaturas realizadas
por Gogue.

Desta volta a Semana do
Humor ofrece catro cursos
abertos a todos os interesados
que se desenvolverán durante o
fin de semana. Un deles, centra-
do na elaboración de tiras de
humor gráfico, será impartido
por Luis Davila O Toxo e Xa-
vier Aguilera. O clown belga
Joseph Collard aprenderá aos
profesionais das artes escénicas
as claves do personaxe do
clown, e Cándido Pazó será o
encargado de dirixir o taller de
monólogos.♦
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6V de Polaqia
M.B.

O colectivo de autores de cómic Polaqia cumpre cinco anos de acti-
vidade. Encontros, exposicións e novidades editoriais desenvolve-
ranse durante todo o 2006 para celebralo.

Cunha familia máis grande e con máis proxección internacional,
o colectivo Polaqia celebra o seu quinto ano de andaina no eido do
cómic. O pasado 7 de abril os autores que integran Polaqia déronse
cita na Coruña na presentación do sétimo número de Barsowia, o fan-
zine que periodicamente tira o colectivo e que reúne nas súas páxinas
o traballo de Hugo Covelo, Roque Romero, Kike Benlloch, David
Rubín, Diego Blanco, Bernal, Brais Rodríguez ou Serxio Covelo.

Con esta presentación dá comezo unha longa lista de actividades
coa que os membros de Polaqia queren festexar os seu primeiro lus-
tro. Até o mes de agosto está previsto que se celebren dous encontros,
un en Vigo e outro en Compostela para botarlle unha ollada ao traba-
llo realizado nestes cinco anos. Ademais o colectivo organizará di-
versas exposicións con material publicado no fanzine do colectivo e
publicará un tomo antolóxico cunha selección dos sete números de
Barsowia e material inédito. Co libro, tirado por unha editora espa-
ñola, o colectivo quere recapitular e darse a coñecer máis alá do pú-
blico galego.

Historia en viñetas

O colectivo Polaqia botou andar en 2001 como unha alternativa á si-
tuación que atravesaba a banda deseñada galega naquel momento,
marcada pola inexistencia dunha industria do cómic. Coa autoedición
como ferramenta e a innovación como máxima Polaqia ten publica-
do nestes cinco anos dezaseis títulos, a través do seu selo, e superado
as oito mil unidades editadas. No seu fanzine Barsowia asinaron his-
torietas autores galegos e internacionais, servindo de plataforma e de
campo de probas á banda deseñada.

Para Kike Benlloch, un dos cofundadores do colectivo, cumprir
cinco anos “significa sobrevivir”.”Polaqia é un máis, aportou traba-
llo e queremos pensar que presentamos tamén calidade e frescura”,
engade. Fieis a súa idea inicial de ofrecer traballos persoais á mar-
xe dos imperativos comerciais, os debuxantes de Polaqia viron nes-
te tempo mudar algo as tornas. Como explica Benlloch “confírma-
se que temos máis proxección fóra de Galiza. Cando empezamos,
os propios autores tivemos que buscar solucións editoriais, labor
que non nos correspondía. Agora se queres publicar en galego tes
que seguir autoeditándote”.♦

Humor en Silleda



Esta derradeira visita a Galiza
faise da man dos grupos de Ami-
gos da República de Vigo e Ou-
rense e servirá para contemplar o
espectáculo ‘i.’, que se presentou
o 17 de febreiro na sala Apolo de
Barcelona e na que Lluis Llach
intercala as súas cancións máis
íntimas con temas inéditos.

No novo espectáculo Llach
incorpora cinco temas novos e
explicou que quixo buscar vellas
cancións coas que se sinte espe-
cialmente comprometido, como
“Geografia” ou “El dia”, un tema
antiguo que nunca chegou a gra-
bar, “Tendressa”, “Maremar” ou
“Núvol blanc”. 

Tamén renderá homenaxe en
‘i.’ á vella tradición francesa dos
cantautores interpretando un te-
ma de Barbara, que Llach en-
troncou coa tradición dos Ferré,
Jacques Brel, Georges Brassens
ou Edith Piaf.

Entre as novas cancións que

ofrecerá nestes concertos figuran
dous temas con base política que
compuxo influenciado polo deba-
te sobre a aprobación do Estatut
catalán, que titulou “A poc a poc”
e “Toçudament alçats”, das que
ten afirmado que na súa composi-
ción foi “fiel a si mismo”.

Outro dos temas está ofereci-
do a Miquel Martí i Pol, un dos
poetas que máis musicou e co
que mantivo unha grande amis-
tade e outra canción na que trata
o amor familiar truncado, e que
adica ás irmáns de Salvador Puig
Antich. O espectáculo dará lugar
a un derradeiro disco do cantor
de Verges que se supón sairá nes-
ta mesma primavera.

Documental de Lllah
e Campanades a morts

Lluis Llach ven acompañándonos
desde 1967. O seu primeiro con-
certo deuno o 22 de marzo dese

ano e ten confesado que co susto
pasou todo o tempo cos ollos pe-
chados e as pernas trementes. Cu-
riosamente un xeito de dicir as
cancións que o acompaña en es-
cena, sexa coa guitarra, co piano
ou apenas de pé interpretando
Campanades a morts a impresio-
nante cantata adicada aos obrei-
ros asesinados en Vitoria en 1976,
e que recentemente volveu inter-
pretar na capital vasca en compa-
ña do Orfeón Donostiarra.

A discografía do cantante de
Verges é extensa e combina as

súas propias composicións coa
musicación dos mellores poetas
das letras catalanas, de Fuster a
Martí i Pol, de Pere Quart a Sal-
vat-Papasseit e doutras terras co-
mo o álbum centrado no Viatge a
Itaca de Konstantin Kavafis.

Ao pé desa coerencia artística
Llach foi construindo unha biogra-
fía de compromiso social e na-
cional, que exprime singularmente
en escena con grandes explicacións
e intervencións políticas. Moitas
desas pegadas singulares poderé-
molas comprender aínda máis can-

do remate de montarse a película
“Llach, una veu contra l’oblit” que
Mediapro está filmando desde o
ano pasado. A cinta incluirá o con-
certo de Vitoria antes mentado e to-
mará como base a propia Campa-
nades a morts. Dirixido por Lluís
Danés a partir de un guión de Lluís
Arcarazo o proxecto comezou co-
mo un documental biográfico sobre
Llach, pero progresivamente se foi
misturando a historia del músico
cos feitos de Vitoria. Uns feitos que
marcaron fondamente a Llach na-
quela altura, que como compositor
respondeu de contado á situación:
se a letra de Campanades a morts
fala só de tres asesinatos (“Campa-
nades a morts / fan un crit per la
guerra / dels tres fills que han per-
dut / les tres campanes negres”) é
porque Llach a compuxo a mesma
noite do 3 de marzo do 1976, can-
do ese era o balance provisorio de
vítimas. Posteriormente, houbo dú-
as mortes máis entre o cento de fe-
ridos que ocasionou a intervención
policial.

A rodaxe do documental co-
mezou o último fin de ano en casa
de Llach, mostrándoo así na inti-
midade e rodeado de amigos moi
achegados e finalizouse o 3 de
marzo en Vitoria. A película aca-
bará de montarse a finais de xuño
e ao seu director gustaríalle estre-
ala en setembro no Festival Inter-
nacional de Cine de Donostia.♦
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R.V.A.
Poucos programas teñen levanta-
do tanta polémica e espertado
tantas filias e fobias coma Luar.
Posiblemente só ao xa desapareci-
do Supermartes lle acontecera al-
go semellante. Emitido os venres
pola noite e reemitido os domin-
gos pola tarde, Luar é un progra-
ma de variedades clásico co-diri-
xido e presentado por un home
moi criticado pero que xa leva 14
tempadas sendo líder de audiencia
cun share superior ao 28%. 

Moitas voces foron as que se
alzaron pedindo a fulminación de
Luar da grella da TVG. Pouco in-
telectual, caendo ás veces nun cu-
trerío impropio dunha televisión
moderna, Luar ten cometido moi-
tos erros ao longo destes catorce
anos. Por aí pasaron todos os
“triunfitos”, cantantes saídos do la-
boratorio televisivo de Operación
Triunfo, que musicalmente deixan
bastante que desexar. Tamén desfi-
laron todas as folclóricas e incluso
algúns representantes do mundo
do corazón cuxa maior virtude na
vida ten sido deitarse con outro fa-
moso de programa de sobremesa.
Se a isto se lle engade que o guión
ás veces é frouxo, poderíase caer
na tentación de darlle razón a eses
“intelectuais” que reclaman a ca-
beza de Gayoso para colocala ao
lado da de Xosé Manuel Piñeiro.

Pois ben, fora dos seus erros,
Luar, ao igual que o Supermartes
no seu tempo, é un programa con
virtudes. A primeira delas é acadar

unha excelente audiencia para un-
ha televisión feita no noso idioma.
En segundo lugar, durante todos
estes anos, o programa gravado
nunha discoteca de Touro, foi o
único refuxio dos cantantes e gru-
pos galegos que doutro xeito non
poderían ter entrado nos circuitos
comerciais. Tamén de aí teñen sa-
ído actores como Luís Tosar, ou
cómicos como Os Tonechos. In-
clúese por primeira vez nun pro-
grama de máxima audiencia a
música e o baile tradicional e a
xente séntese identificado con iso. 

Por se fora pouco, unha vez su-
perada a censura do fraguismo,
Luar estase abrindo a novos conti-
dos e temáticas, coma o sexo. O ou-
tro día un dos invitados foi Ramón
de Guevara, actor porno coruñés de
gran relevancia internacional. Se-
guramente non gañará nunca o No-
bel, pero é positivo que vaian desa-
parecendo os tabús. Agora tamén
hai chistes sobre política e obras te-
atrais que satirizan o que ocorre no
Estado, como a persecución dos na-
cionalismos. Por primeira vez o hu-
mor na TVG non foxe da actualida-
de. Non é estraño pois que a lista de
persoas que queren asistir ao Luar
cada semana dea para encher os
programas de todo un ano. Despois
de máis de 500 programas e con
máis do 28% do share é normal
que sexan máis que rendíbeis os
perto de 72.000 euros que custa ca-
da programa. Luar está na adoles-
cencia e comeza a amosar claros
síntomas de saber medrar.♦

a oportunidade derradeiraLlach,
A.N.T.

Os días 11 e 12 de maio Lluis Llach actúa en Vigo e Ourense. Po-
de ser unha oportunidade final para escoitalo en directo, toda vez
que hai pouco máis dun mes anunciou a súa retirada dos grandes
recitais e da grabación de álbumes para a primavera de 2007,
xusto cando cumprirá catro décadas adicado ao mundo da can-
ción, unha marcha que colleu de sorpresa aos seus seguidores pe-
ro que parece inexorábel á luz das afirmacións que o acompaña-
ron “creo que hai outro xeito de vivir, á marxe da música. Quero
descubrir novas cousas e se durante un tempo seguirei dando
recitais é para facer menos doroso o feito de deixar a música”.

Luar, un adolescente
que está sabendo medrar

Vive e trabalha
em Lisboa.
Licenciatura em
Artes Plásticas-
Escultura, pela
FBAUL. Esteve
presente em
diversas
exposições
individuais e
colectivas, das
quais destacamos
em 2005:
Conferência dos
Pássaros, Galeria
7; Image Tanger,
Salão Olímpico e
Villa Leon
L’Africaine,
Tanger;  Radicais
Livres, Santiago de
Compostela. Em
2004: Natureza
Morta, Museu
Nacional de Arte
Antiga; 1980 -
2004:
Actualidade
Artística nas
Colecções do
Museu do Chiado.
Em 2002: Diz que
me amas, Galeria
Filomena Soares;
Comer o no
Comer, CASA de
Salamanca;
Círculo F, CAPC;
Under
surveillance,
Museu da Fábrica
da Pólvora. Em
1999:
Disseminações,
Culturgest;
Breviário do
Quotidiano #2,
Loja do Museu do
Chiado.♦
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—Non, Sabeliña, non –dicía-
lle Felipe de Pazos á súa mu-
ller–; o meu traballo non abonda
pra manter os nosos filliños...
Púxose a vida tan cara!...

—Tes razón; mais iso non
abonda pra que largues de aquí a
terras de lonxe.

—Non me queda outro reme-
dio, Sabeliña. Como eu son fillo
dun vinculeiro, os veciños coi-
dan que os meus bens eran moi-
tos, e que a probeza de hoxe se
debe a que son un vicioso... un
lampantín.

—Son cavilacións túas.
—Abofé que non. Onte dicía

un labrego de Veigue na taberna
da Xina: “Felipe ademais dun
tramposo, que non paga o que
debe porque non quere, é un he-
rexe: este ano non quixo levar o
ramo da festa, e se seu pai vivise
se morrería de vergonza por ter
semellante fillo...!”  Ti ben sa-
bes, miña dona querida, que a
causa de todo consiste en que
non teño un carto.

—Que almas negras!
—Non, Sabeliña; a humani-

dade maxina dese xeito, e teño
para min que sempre maxinou o

mesmo. A miseria é tan negra,
abafa de tal xeito, que o que non
ten facenda non é home honrado
para o mundo.

E cavilando na emigración
pasaron a noite Felipe e máis Sa-
bela; el, cismando no escuro por-
vir que o agardaba en terra allea;
ela, co corazón atericido, pen-
sando no seu amante compañei-
ro, nos sus filliños, con esa va-
guidade no espírito que nos can-
tou a santa Rosalía nas ‘Viúvas
dos vivos’ do seu glorioso libro
Follas Novas.

II

Felipe de Pazos xa estaba na
Habana. Escribía cartas cheas de
solermiñas parolas, revertendo
todo o cariño que levaba no co-
razón polos seus fillos e pola súa
dona. Mais non mandaba diñeiro
porque aínda non lograra un xor-
nal que dese un pequeno sobran-
te para quitar unha libranza.

En Casoedo seguía a xente ti-
rando o creto de Felipe. “É un
perdido, un trapalón”, dicía unha
veciña; “non lle manda un carto
á sua muller”.

Sabela, nunha das súas car-
tas, queixábase das malas pé-

coras que o calumniaban.
“Non hai volta, dicíase Felipe

ao ler a carta de Sabela; “a pro-
beza é fonte de ignominia. Se eu
mandase diñeiro, fose adquirido
como for, sería un home de ben
para os veciños de Casoedo”.

As saudades que espertaban
na súa alma as lembranzas da te-
rra; o recordo querendoso do seu
lar; a cobiza de mandar cartos pa-
ra as maxezas da familia... mistu-
rado todo coa desesperación de
que na Habana, como en Casoe-
do, o traballo non daba senón pa-
ra malvivir, foron pouquiño a
pouco influíndo no seu espírito, e
abafando os seus limpos e honra-
dos pensamentos. Moitas veces,
nos homes que non teñen unha
moral razoada e forte, as ideas e
inclinacións mais fidalgas son o
fundamento que os arrempuxa
polo camiño do pecado.

Un día tivo a ocasión de facer
un pequeno furto, e fíxoo; que
nisto pasa como nun camiño te-
nebroso e non coñecido, onde o
perigo é dar o primeiro paso.

Perdeu, pois, a dignidade do
propio creto, esquenzeuse da
confianza que nel puxera o dono
do estabelecemento, e seguiu
furtando. Cando tiña cartos de

abondo pra un bon vivir, tornou
aos patrios eidos.

III

Non deixou Felipe de levar
aquel ano o ramo da festa. Hou-
bo música e foguetes a vao. Fes-
ta coma aquela non se recordaba
na Mariña. O crego da parroquia,
no sermón da misa maor, gabou
a relixiosidade de Felipe, que
servía de exemplo a moitos ma-
riñáns que tornaban das Améri-
cas.

Un día citou Felipe todos os
seus acreedores pra que fosen
pola súa casa cobraren o que se
lles debía. Pagou sen regateos
peso sobre peso.

Un dos veciños dicíalle a ou-
tro ao saíren de cobrar.

—Desengánate, amigo Xan;
fumos unhas malas almas en qui-
talo creto de Felipe de Pazos.
Deus nos perdoe o mal que lle fi-
xemos. Xa ves: quen paga desta
maneira despois de tanto tempo
ten que ser un espello de homes
honrados.

Así discorren neste baixo
mundo os que non estudaron a
Herberto Spencer... e tamén os
que o estudaron!♦

A Carón do Lar. Contos de Lugris Freire en A Nosa Terra

María Xosé
Jamardo
‘Hai que eliminar
a fronteira
cultural
cos portugueses’

M.B.
O 25 de abril a Mesa presen-
ta a Fundación Vía Galego.
Como xorde a iniciativa?

A fundación é un proxecto
que a Mesa leva procurando
dende o ano 1991. O seu alicer-
ce tópase no proxecto Alén Mi-
ño, que se desenvolveu uns
anos despois. A análise que fi-
xo a Mesa naquel momento é
que Galiza vivía unha situación
de costas viradas a Portugal. A
nivel económico está mudando
pero no ámbito cultural aínda
existe unha barreira, non sei se
imaxinaria, que dificulta a rela-
ción. Por exemplo, nas biblio-
tecas de ensino era imposíbel
topar libros en portugués e era
máis doado a través do satélite
ver un canal alemán que cal-
quera de Portugal. Nós pensa-
mos que mudando estas cousas
pequenas podíamos enrique-
cernos tanto nós como eles.
Partimos desa idea, pero agora
xurdiron máis intereses e máis
necesidades e decatámonos,
dende a experiencia da Mesa,
das dificultades que existen pa-
ra cubrilas.

Por que tanto tempo en
presentala?

Porque quixemos buscar
o respaldo necesario para
que o proxecto non nacese
baleiro de contido. Podemos
dicir que a fundación leva
anos traballando pero non se
lle quería pechar as portas a
quen quería participar. 

Cales son as finalidades
da fundación?

Por unha parte, pretende-
mos servir de asesoramento ás
entidades. Consideramos que
unha grande eiva que temos
en Galiza é a falta de forma-
ción a nivel organizativo. Ade-
mais deste apoio, a fundación
quere ser a casa común de to-
das as organizacións que tra-
ballen na interrelación cultu-
ral. Procuramos ademais a
apertura cultural e lingüística
cos países lusófonos e a franxa
de Asturias e de Castela León.

En que áreas comeza-
rán a traballar?

Inicialmente tentaremos
introducir a cultura a través
da empresa, aproveitando
esa vantaxe que ten con res-
pecto a outros eidos. Quere-
mos romper a idea de que
lingua, economía e  empresa
non teñen nada que ver.♦

A honradez

Lugo
da ponte
á piringalla

Os do Agro do Rolo mataron un burro
e os da Piringalla comérono crudo

Popular

Escribo sobre un Lugo inexistente, un Lugo
que só existe nos soños recorrentes e nos su-
burbios da memoria das xentes da miña idade.
Nese Lugo hai un espléndido chalé na rúa de
Concepción Arenal, unha rúa que está cortada
en dous anacos sen posible comunicación, e
nese chalé centos de flores e unha retorta amei-
xeira que dá cirolas xaponesas e litros de resi-
na, e as árbores medran nas beirarrúas das Ca-
sas Baratas, e agáchanse na néboa londinense
que sobe desde a Fonte dos Ranchos. O barrio
de Domingo Tallo ten dúas ou tres rúas, e as
Casas Sindicais non existen. No seu lugar, un
aserradeiro espértame cada mañá coa súa sire-
na. Cando non, fai o mesmo a de Abella, que
chama os seus traballadores, os meus veciños.
En Lamas de Prado a estrada é de lastros e as
beirarrúas de barro, e nas tormentas de verán
os rapaces facemos presas nos regos e atoamos
as bocas das cloacas. As travesías son en reali-
dade carrís, e din que no que vai ás hortas do
Lopo aniña unha donicela que escoita canto fa-
lamos. Na Chousa do Castiñeiro todas as árbo-
res teñen nome propio, e son os nosos mello-
res amigos. Está a árbore-escaleira, a árbore-
cama. Xogamos nelas ás escondidas, construí-
mos cabanas, ímolas visitar na tremenda mañá
na que aparece alí o corpo acoitelado dun ve-
ciño, latando ás clases. E nas tardes de verán
van as familias coas merendas, na fonte cadra-

da brincan as ras e refréscanse as botellas, un
inmenso formigueiro érguese a carón dos ósos
mondos dun gato.

Hai unha fonte na Casa do Rolo e outra nas
Chanquiñas. Medra nela a saponaria e imos co
José Luís buscar auga no lusco-fusco. Un rega-
to bordeado de amieiros baixa desde Abella e
leva os desperdicios ata o que chamamos os
Pantanos. Desde alí, por camiños que coñece-
mos ben, imos pola Che-
da ata a Calzada e baixa-
mos á Ponte. Ou pola es-
trada de Hombreiro imos
ofrecidos ó San Nicolás
coa avoa ou achegámo-
nos ás Saamasas, darnos
un mergulliño. Cruza-
mos polos caneiros ata
as Illas e nos bares dese
lado do río xogamos ó
xogo da Ra, botándolle
moedas á boca aberta.

A Muralla apóiase
nas vellas casas escanas-
tradas que a circundan e
bocexa de puro aburri-
mento. Na Porta Nova
hai unha fonte e un
quiosco. Na Porta da Es-
tación está a Peluquería
Carballal e nela catro ou
cinco limpabotas non pa-
ran de traballar. O cole-
xio dos Maristas é un té-
trico e escuro labirinto. As pelotas burlan a ba-
rreira e van caer ó Seminario. Cae unha neve de
algodón nos invernos, e corremos ó Parque a
xogar e botarnos bólas. A carón do colexio está
o Campo da Feira. Ó saír de clase imos ver os
circos que se poñen nel, os elefantes, os leóns,
os hipopótamos. No San Froilán xantamos alí o
pulpo e os cegos tocan os violíns mentres co-
memos. No xardín do cárcere xogamos ó cra-
vo, ás bólas, ós peóns. Nese cárcere estivo pre-
so o avó, durante a guerra.

Fronte á Librería Celta hai un precioso pa-
lacete de Barras Eléctricas. Na trastenda da Li-
brería hai imprenta e moitos libros amoreados.

Os nenos do barrio imos xuntos ó cine, se ca-
dra ó Victoria a ver Drácula, se cadra ó Cen-
tral Cinema, en Xoán Montes, fronte a Viajes
Cantabria, se cadra ó Paz, na sesión infantil,
sete pesetas, a ver un Supermán xaponés, ou ó
España, na Rúa do Progreso, ou aínda ó Kur-
saal, no que un pode coarse desde un garaxe
contiguo. No Gran Teatro vin King-Kong e
volvín á casa polo adarve. Nunca subimos nin

baixamos da Muralla
polas escaleiras de pe-
dra, senón agabeando
por un poste de teléfo-
nos na Tinería ou por
unha escaleira de banzos
de ferro que hai detrás
de Maestría, agora o
meu instituto (pero xa
non hai a escaleira).

Cos meus pais vou
os domingos polos ca-
rreiros da Piringalla, ata
Garabolos. Paso xunta
os depósitos da auga, os
restos do acueduto, o ve-
llo campo de fútbol.
Aínda podo pisar algun-
has laxas do esquecido
camiño romano.

Escribo deste Lugo
que só está dentro de
min, que xa non hai. A
especulación derrubou
os edificios, converteu

as rúas en tubos, estragou as fontes e esnaqui-
zou, con furor arboricida, paulonios e casti-
ñeiros. Concepción Arenal é só unha rúa, na
que non hai chalés, e desapareceron os regos e
as árbores da Chousa e o palacio de Barras e a
Librería Celta e todos os cines. Enriba dos ca-
neiros, nas terras máis feraces, alzouse todo
un Continente e un complexo deportivo, e un-
ha feira-exposición.

Pero eu sigo nun Lugo no que os nenos
xogan á billarda e o pasemisí. A materia des-
te soño son horas perdidas, roubadas pola
educación mediofranquista, e horas gañadas,
liberadas nesta xeografía sentimental.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

PACO VILABARROS
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La France
FRANCISCO CARBALLO

Europa está a expresar
a súa identidade con
dificultade: Italia

emerxe da época
Berlusconi ás apalpadelas,
Francia substitúe o
contrato do primeiro
emprego (CPE) por unhas
determinacións laborais a
prol dos mozos en
situación deterioradas,
outros estados da Unión
languidecen. La France, o
país da vangarda dos
dereitos civís e dunha
historia económica
satisfactoria, dubida nos
seus formulamentos. A UE
atravesa un intre decisivo.

Interesa por demais o
acontecer francés. Dous
longos conflitos, o dos
banlieues e o do CPE. A
mocidade dos banlieues
adoptou formas de
“ludismo” inexplicábeis,
mais a súa causa está a
esixir solución. A oposición
sindical e estudantil ao
CPE é un grito social,
unha manifestación
clamorosa que rexeita a
globalización
economicista. Francia é a
campá a tocar a rebato do
incendio neoliberal. La
France é orgullo dunha
cultura humanista.
Mentres, nos países da UE
gran parte da sociedade
sofre, pero cala e vexeta,
as mocidades francesas
loitan por solucións
humanas.

De feito están sobre a
mesa diferentes opcións de
envergadura estrutural.
Unha, a dominante,
entrégase ao
neoliberalismo do capital
financeiro e do mercado
desregulado. Domina
amplamente: insatisfai
máis amplamente.

Cruzar os brazos e
considerar a realidade
como solución única é
fatalismo. Hai
posibilidades. Milleiros de
persoas e de grupos andan
á busca de cambios
eficaces e de estruturas
humanizadoras. Desde
diferentes espazos de
partida cabe camiñar cara
a solucións menos daniñas
e máis ilusionantes. A
mocidade francesa sabe
moito diso. A Sorbona é
sempre un faro que
orienta.

Europa ten moito que
dicir; mais ela mesma ten
moito que aprender. O
futuro non é dun polo
único de poder no mundo,
é de multilateralismo; é de
Europa, e dos outros
continentes. Con todos e
desde os banlieues e as
universidades cómpre
atopar un mundo de
posibilidades
satisfactorias.♦

O cinema experimental austríaco
tem a fortuna de contar com di-
vulgadores da talha de Peter Ku-
belka, co-fundador do Museu do
Cinema de Viena, e de Peter Ts-
cherkassky, um dos criadores da
distribuidora SixPack Film. Este
último visitara o CGAI corunhês
em abril de 1993 com o ciclo
“Cinema de Vanguarda em Áus-
tria” baixo o braço. Trece anos
despois SixPack Film introduce
de novo a experimentaçom no
ciclo que o CGAI dedicou ao ci-
nema austríaco este março pas-
sado. Som muitas e muito inte-
ressantes as propostas cinemato-
gráficas da vanguarda austriaca
desta última década, entre elas as
do próprio Tscherkassky, quem
com a súa “Trilogia em Cine-
mascope” (na que convivem ex-
perimentaçom e espectáculo) e
com as suas Instructions for a
Light and Sound Machine de-
mostrou ser um extraordinário
cineasta. Tamém tivemos oca-
siom de ver a penúltima película
(49/95 tausendjahrekino) do já
desaparecido Kurt Kren, um dos
pais, junto com Kubelka, do ci-
nema estrutural.

Mas a auténtica estrela do ci-
clo, da que pudemos desfrutar a
meia dúzia de persoas presente
na sala, foi a estrea da última pe-
lícula de Kubelka (realizada 26
anos despois da súa película an-
terior), Dichtung und Wahrheit
(Poesia e verdade, 2003), 13 mi-
nutos de cinema concentrado nos
que o cineasta austríaco acode
por vez primeira a material pre-
existente para a construçom do
seu artefacto. A orige da metrage
está em descartes duns poucos

anúncios publicitários que Ku-
belka agrupa em 10 seqüências.
As mesmas cenas repetem-se
umha e outra vez, algumha tres
vezes (um caldeiro azul que se
ilumina desde o interior, um pla-
to de pasta), outras até vinte ve-
zes (umha modelo prova um
bombom até à saciedade). Mas
pronto nos decatamos de que
nom estamos ante umha monta-
ge em bucle (estilema caracterís-
tico do cinema estrutural), se-
nom ante tomas diferentes nas
que actores e actrices ham de in-
terpretar umhas reacçons cuja
naturalidade morre na reite-
raçom: o sorriso cálido e mater-
nal dumha modelo, cujo rosto se
ilumina antes de erguer a vista
para olhar a cámara, transforma-
se em arrepiante carantonha. A
superfície lustrosa da publicida-
de, a felicidade das famílias re-
presentadas e a perfecçom dos
rostos agacham um mundo horri-

pilante e inumano que a película
de Kubelka desvela.

Os produtos publicitados na
muda Dichtung und Wahrheit
agacham umha narrativa: o acon-
dicionador de cabelo levanta a
auto-estima da personage mascu-
lina (que se peitea ante um espel-
ho), mentres a mulher se deixa
seducir oralmente por um bom-
bom; o resultado socialmente
previsto de tal encontro é a fami-
lia (mai, filha e boneca sorriden-
tes; cam; produtos de limpeza)
que precisam dum fogar para o
que cumpre um bom verniz e um
bom plato de pasta. O preocupan-
te resultado de todas estas con-
vençons sociais e estéticas é a ne-
na da seqüência final que mexe o
berce da boneca cumha seriedade
desumanizada, ela mesma con-
vertida em monicreque.

Nom choca esta utilizaçom
da publicidade no cinema de Ku-
belka, se lembramos que as suas

películas mais reconhecidas,
Adebar (1957) e Schwechater
(1958), nacerom como encargos
publicitários para um salom de
baile e umha marca de cerveja,
respeitivamente. Com Arnulf
Rainer (1960) completaria a sua
trilogia de “cinema métrico”, na
que trabalhou fotograma a foto-
grama buscando os significados
agachados tras o nervo que sepa-
ra um quadro do seguinte. Arnulf
Rainer ia ser um retrato do pin-
tor vienês que lhe dá nome, mas
rematou sendo umha película
sem images. Rainer terá que es-
perar até Pause! (1977) para ver-
se retratado polo seu amigo cine-
asta.

Unsere Afrikareise (1966),
que segue o estilo “metafórico”
da súa primeira película Mosaik
im Vertrauen (1955), retratava a
viage dum grupo de europeus a
África. Apesar de estar construí-
da com images próprias, Unsere
Afrikareise antecipa Dichtung
und Wahrheit na sua velada críti-
ca social. Ambas riscam na poli-
da superfície das images até des-
cobrir todo o horror que se aga-
cha tras elas, Unsere Afrikareise
usando um som desincronizado
como ferramenta, Dichtung und
Wahrheit, polo contrário, pres-
cindindo do comentário para dei-
xar as images orfas de sentido,
espidas e vulneráveis, reais, co-
mo nunca o serám numha pantal-
ha de televisom.♦

Desacougos. Cine austríaco 1994-2005
pudo-se ver no CGAI corunhês em

março de 2006.

atoupeira@yahoo.com

A Toupeira                                           Alberte Pagán

Peter Kubelka e a vanguarda austríaca

Manuel Lugrís Freire
Colección Esencias

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.

A ponte
Manuel Lugrís Freire

Ilustracións de Anxo Fariña

Drama en dous actos
Representado por primeira vez no Teatro Principal da Coruña

o 18 de xullo de 1903.

A NOSA TERRA
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Peter Kubelka.



AmesAmes
■ TEATRO

URBE V.O. 2
A Casa da Cultura de Berta-
miráns acolle, o vindeiro
venres 28, esta actuación da
compañía The Pinga Teatro.

O BarO Barcoco
■ TEATRO

A GATA CON BOTAS
Este venres 21 a compañía
Sarabela actúa no teatro
municipal Lauro Olmo.

CangasCangas
■ TEATRO

FARSA DE BULULÚ
Teatro do Morcego home-
naxea a Manuel María coa
representación desta peza o
vindeiro sábado 29 no Au-
ditorio Municipal.

O CarballiñoO Carballiño
■ TEATRO

MAGO RICHARD
Podemos gozar do seu es-
pectáculo Benvidos, isto é
maxia no Auditorio Muni-
cipal este sábado 22.

CariñoCariño
■ TEATRO

O FARO
Fulano, Mengano e Cita-
no presentan, o vindeiro sá-
bado 29 no Auditorio Muni-
cipal, 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 zafarse.

CedeiraCedeira
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
As fotografías sobre o mun-
do dos mariñeiros, de Ja-
vier Teniente, pódense ad-
mirar na sala Áncora.

CelanovaCelanova
■ EXPOSICIÓNS

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

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

ROTEIROS A PÉ
A asociación cultural Colec-
tivo Camiños organiza unha
nova tempada de roteiros
abertos á participación de
calquera persoa interesada,
que se levarán a cabo por

distintos lugares de Galiza,
achegándose á súa historia,
etnografía, e patrimonio ar-
quitectónico, natural e cultu-
ral. A saída vai ser desde a
Estación de Autobuses, so-
bre as 11 da mañá dos do-
mingos para voltar á tardiña,
cun prezo de 2 euros. O vin-
deiro domingo 30 visitan a
zona de Antas de Ulla. Máis
información dirixirse ao 649
759 734 (David), ao 616 819
003 (Conchi), ao local da
asociación sito na rúa Félix
Acevedo 11, ou en www.ies-
pana.es/colectivocaminos.

■ CINEMA

CGAI
O ciclo dedicado a Chris Mar-
ker continúa este xoves 20 ás
20:30 h. coa proxección de Les
statues meurent aussi (1953),
Cuba si (1961), e La jetée
(1962); o venres 21 chega á
pantalla Sans Soleil (1982); o
martes 25 tocaralle o turno ás
fitas Une journée d´Andrei Ar-
senevich (1999) e Chats Per-
chées (2004); e o venres 28 a
Memoires pour Simone
(1986). De John Huston po-
deremos ollar este venres 21 ás
18 h. e o sábado 22 ás 20:30 h.
La noche de la iguana (1964);
o xoves 27 teremos os traballos
Report from Aleutians (1943),
The battle of San Pietro
(1944), e Let there be light
(1945); e o sábado 29 ás 18 h.
proxéctase Freud, pasión se-
creta (1962). O luns 24 ás
20:30 h. dentro do ciclo Cine-
ma Thai ollaremos Last life in
the universe (2003) de Pen-Ek
Ratanaruang; e do director
Apichatpong Weerasethakul
presentanse os vídeos The ad-
ventures of Iron Pussy (2003),
o venres 28 ás 18 h. e Worldly
Desires (2005), 0016643225059
(1994), Like the relentless fury
of the pounding waves (1995),
e Thirdworld (1997), o sábado
20 ás 20:45 h. Ademais en Car-
toon Manía poderemos gozar
o sábado 22 ás 18 h. da sesión
Avery esencial (1936-1954),
cunha selección dos mellores
traballos de Tex Avery. E o
mércores 26 ás 20:30 proxecta-
rase, con entrada de balde en
Fóra de serie, o vídeo Terapia
in-ducid-a, dirixido por José
Luis Ducid. Máis información
en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

ASUN TORRAS
Organizada pola Coordena-
dora da Marcha Mundial das
Mulleres da comarca na
A.C. Alexandre Bóveda (Ol-
mos 16-18, 1º), a mostra da
fotógrafa viguesa, titulada
Unha boneca vestida de
azul?, recalca o uso que da
boneca se fai decotío para
recrear o mundo feminino,
convertíndose entre as nenas
na súa dobre, na que proxec-
tan as súas ilusións, imaxi-
nando as mulleres que serán
no futuro. Até o 12 de maio.

TERRITORIO OESTE
O museo Unión Fenosa aco-
lle esta magnífica colectiva
de 27 artistas portugueses.

OS OUTROS
ARQUITECTOS
Podemos visitar esta mostra
no Domus-Casa do Home.

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

FRANCISCO LEIRO
No recén estreado edificio
da Fundación Caixa Gali-
cia podemos contemplar a
obra de Francisco Leiro, a
de Cristina Iglesias e a co-
lectiva 10 anos, 10 artistas,
selección de autores que
simbolizan o percorrido da
Colección de Arte Caixa
Galicia na última década.

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

MODELOS
DE INTENCIÓN
Até o 18 de xuño podemos
ollar a mostra Bodegóns e
paisaxes de Luís Seoane, na

sede da súa fundadicón, con-
formada por magníficas obras
pertencentes aos seus fondos.

VIDA E MORTE
NO ANTIGO EXIPTO
O Museo de Belas Artes
acolle, até o 28 maio, a
mostra Da arte faraónica
ao faro de Alexandría, unha
viaxe a través de numerosas
pezas delicadas e especta-
culares: a arte, os costumes
funerarios, a historia e a re-
lixión entre outros aspectos

GALIZA INDUSTRIAL
A Fundación Barrié acolle
esta impresionante mostra
de produción propia que co-
bre máis de dous séculos de
desenvolvemento industrial
no noso país, desde os pre-
cursores do s. XVIII até as
novas industrias do s. XXI.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER 05
As obras do prestixioso pre-
mio de fotografía de nature-
za, recoñecido como o máis
importante do mundo, orga-
nizado pola BBC Wildlife
Magazine e o Museo de His-

toria Natural de London, nas
que non só se valora a beleza
formal, senón tamén a cruel-
dade e os problemas de con-
servación da natureza, pó-
dense ollar no Aquarium Fi-
nisterrae, até o 25 de xuño.

■ MÚSICA

FEDERATION X
O venres 21 ás 00 h. no Pla-
ya Club poderemos gozar do
directo desta potente banda
de rock de Washington, por
unha entrada de 10 euros na
billeteira. O martes 25 tere-
mos no mesmo lugar o espe-
rado concerto de Mando
Diao, para o que se poden ad-
quirir as entradas en Portobe-
llo e Nonis, a Reixa Tenda

(Santiago), e Discos Gong e
LP (Vigo). O vindeiro venres
28 vai tocar Ainara LeGar-
don, para o que se poden so-
licitar invitacións a través de
conciertos@playaclub.net.

KROKE
O trío polaco formado por
Tomasz Kukurba, ao vio-
lín, Jerzy Bawol, co acor-
deón e Tomasz Lato, no
contrabaixo, presenta o seu
novo traballo titulado Ten
pieces to save the World, no
que toman como base o re-
pertorio tradicional e rein-
terpretan o son klezmer, mú-
sica dos xudeus do leste de
Europa que falan yiddish, o
vindeiro venres 28 ás 21 h.
no teatro Rosalía de Castro.

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O  D E  C U L T U R A  E  E S P E C T Á C U L O S

O Real Club Náutico de Vigo
convoca o I Concurso de Proxec-
tos de Creación Fotográfica so-
bre o Mar de Galicia, coa colabo-
ración do Centro de Estudos Fo-
tográficos. Aqueles artistas me-
nores de 35 anos que queiran

concursar deberán presentar un
proxecto onde se especifiquen os
obxectivos teóricos e a metodo-
loxía que se vai seguir nesa ho-
menaxe ao mar galego. O premio
é de 3.000 euros e farase público
en maio.♦

MarMar de Galiciade Galicia
O O TTrinquerinque

A artista presenta, en formato
acústico e en salas de aforo re-
ducido, o seu disco Invisible.
Este venres 21 vai estar na aba-

cería O Renque de OURENSE; e
o vindeiro xoves 27 escoitaré-
mola na Casa de Arriba Pop en
VIGO.♦

Silvia PenideSilvia Penide
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☞ VOLVER. Raimunda e
Sole son irmás manche-

gas. 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 ISOL-
DA. Tristán naufraga e

namórase da súa rescatadora,
Isolda, princesa de Irlanda.
Máis tarde, o namorado de-
berá entregarlle á moza como
esposa ao seu rei Mark. O
primeiro amor imposíbel
pensado para adolescentes de
hoxe.

☞ INSTINTO BÁSICO
2. Segunda parte do th-

riller erótico sobre unha asa-
sina en serie interpretada por
Sharon Stone. A actriz auto-
paródiase nunha secuela que
perde sensualidade e inco-
rrección política.

☞ MRS. HENDERSON
PRESENTA. Tras en-

viuvar, 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 dra-
mática moi visíbel.

☞ A PANTERA ROSA.
O cómico norteamerica-

no, Steve Martin, interpreta o
inspector Clouseau, nesta nova
versión do clásico de Blake Ed-
wards. En París rouban o dia-
mante chamado a Pantera Rosa
e matan o seu posuidor, cun ve-
leno chino. O asasino é ruso.
Os franceses fan o ridículo. To-
do 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 re-
presenta, sen agachar as fla-
quezas dos conquistadores. O
romanticismo da segunda parte
alonga un pouco de máis a me-
traxe. (Ver o interesante co-
mentario de Xosé Miranda no
número 1.213).

☞ CAPOTE. Película
máis ou menos biográfi-

ca sobre o xornalista e escritor
norteamericano Truman Capo-
te, famoso pola súa novela A
sangue frío, editada a primei-
ros dos sesenta e que trata so-
bre o asasinato de catro mem-
bros da mesma familia nunha
pequena vila de Kansas. O fil-
me céntrase sobre todo na plu-
ma que tiña o escritor.

☞ CRASH. Trinta e seis
horas na vida de Los An-

geles. Película coral que recrea
as dificultades de integración
das diferentes colonias de emi-
grantes en California. Dirixe o
guionista de Million Dollar
Baby.

☞ MEMORIAS DUN-
HA GEISHA. Pelícu-

la baseada no famoso best-
seller literario. Historia da
mítica geisha Saiuri, a máis
completa e a favorita dos
homes máis poderosos. A
pesar dos seus privilexios, a
hetaira soña cun amor impo-
síbel.

☞ BOA NOITE E BOA
SORTE. A finais dos

anos 50, o xefe de informati-
vos dunha cadea de televisión
enfróntase ao senador Mc-
Carthy pola persecución que
somete aos sospeitosos de co-
munistas. Sobria e contida,
moi boa película.

☞ MATCH POINT. Un
profesor de tenis casa

coa filla dun home de clase al-
ta, que lle dá un traballo. Todo
vai moi ben até que se lía coa
ex moza do seu cuñado. Come-
dia de Woody Allen con algúns
tópicos para facerlle a rosca
aos ingleses.♦

CarCarteleirateleira

A que está recoñecida pola prensa
como a mellor compañía de ballet de
Rusia de hoxendía, presenta o luns
24 ás 20:30 h. no Palacio da Ópera
da CORUÑA a obra Anna Karenina,

baseada na novela de Leon Tolstoi,
con coreografía e dirección de Boris
Eifman e música de Tchaikovsky, o
martes 25 ollarémola no C.C. Cai-
xanova de VIGO.♦

Eifman Ballet Eifman Ballet TheatrTheatree

O grupo Shuga Wuga repasa en
directo os temas do seu disco El
proyecto del mono, xunto con
Loren, este venres 21 ás 23 h. no

Liceum do PORRIÑO; o sábado
22 poderemos escoitalos no clu-
be da música e das letras Clavi-
cémbalo de LUGO.♦

Noite de Hip HopNoite de Hip Hop

Os vigueses Skacha, os SOAK
do Morrazo, e os Tiro Na Testa
de Lalín levan o mellor punk
rock galego á sala Nasa de SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA, este

venres 21 ás 21:30 h; o sábado
22 ás 20 h. tocarán no Rock
Club de OURENSE, por unha en-
trada de 6 euros con consumi-
ción mínima.♦

Ceive, violento e furCeive, violento e furtivo tivo TTourour

Organizado polo Consello da Cul-
tura Galega, este concerto a cargo
de Antoni Rossell, que canta e di-
rixe, e o G. Courtly Music Con-
sort (Mercedes Peón, voz e per-
cusión; Sonia Reborido, voz;
Ana Fdez. Lavandeira, voz;

Ibán Costa, gaita e zanfona; Hen-
rique Peón, voz e percusión; e
Jorge del Río, voz), correndo o
son e a ambientación a cargo de
Carlos de Hita, terá lugar este xo-
ves 20 ás 20:15 no Refertorio do
Pazo de Xelmírez de SANTIAGO.♦

Galiza e as Cantigas de Sta. MaríaGaliza e as Cantigas de Sta. María

O Centro Galego de Artes da Imaxe, na CORUÑA, continúa
cos ciclos adicados ao cinema, entre eles o de Apichatpong
Weerasethakul.



CullerCulleredoedo
■ TEATRO

YEPETO
A compañía Teatro do An-
damio representa esta obra
este venres 21 no Edificio
de Servizos Múltiples.

FeneFene
■ ACTOS

A NOSA MEMORIA
(1936-1978)
Xornadas que se clausuran
este xoves na Casa da Cultu-
ra ás 19:30 h. coa proxección
da película La noche más
larga, de José Luís García
Sánchez. As xornadas Non
des ao esquecemento preten-
deron reconstruír as catro dé-
cadas de ditadura franquista,
analizándoas nas súas dife-
rentes etapas e aspectos.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

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

SGHN
A Sociedade Galega de His-
toria Natural abre ao público
o seu museo, no que se poden
contemplar esqueletos de di-
ferentes animais e unha co-
lección de pegadas e de mine-
rais, entre outros elementos.

AA FonsagradaFonsagrada
■ EXPOSICIÓNS

MAXIMILIANO LÓPEZ
Os seus cadros permanece-
rán no Museo até o domin-
go 30 de abril.

GondomarGondomar
■ CINEMA

OCTUBRE
Dentro do ciclo Historia e
Cinema que organiza o Ci-
neclub Latino, este venres
21 ás 22:30 h. proxéctase
no auditorio Lois Tobío a fi-
ta sobre a Revolución So-
viética de S. Einsenstein.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

PARA A LEMBRANZA
Podemos visitar esta mos-
tra de bicicletas antigas no
Museo Provincial.

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

J. VÁZQUEZ CEREIJO
O pintor exhibe os seus ca-
dros, até o 9 de maio, na ga-
lería Clérigos.

10 MESES E DEZ DÍAS
Podemos visitar esta colec-
tiva de cerámica na Capela
de Santa María.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

JUÁN CID
No Castelo podemos con-
templar, 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 gale-
go ao servizo da coroa por-

tuguesa João da Nova. Pa-
ga a pena, porque tamen
podemos coñecer o castelo,
hai pouco restaurado e con-
vertido en hotel.

MesíaMesía
■ ACTOS

II REPÚBLICA
Para rememorar os setenta
e cinco anos da súa procla-
mación o Concello organi-
za un ciclo de conferencias
que se vai celebrar no salón
de actos da Casa da Cultu-
ra en Xanceda, con entrada
libre. Este venres 21 ás
21:30 h. Bernardo Máiz
Vázquez vai impartir a
charla Represión franquis-
ta e resistencia antifran-
quista en Galiza.

MonforMonfortete
■ TEATRO

A FACTORÍA
A recoñecida compañía leva
o vindeiro xoves 27 ao Edi-
ficio Multiúsos a peza Os
homes so contan até tres.

MurMurosos
■ TEATRO

CARAMUXO
Este grupo estrea o mérco-
res 26 a peza Historia dun-
ha semente no Centro Cul-
tural e Xuvenil. O xoves 27
teremos no mesmo lugar á
compañía Buratini con Tic
Tac. Sons dunha nave.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

MAR AO NORTE.
GRAN SOL
As fotografías de Ricardo
Rodríguez Yáñez mostran a
dureza e perigo que asumen
os mariñeiros dos barcos de
palangre que ban ao Gran
Sol. Ricardo é xornalista e
licenciado en Filoloxía Por-
tuguesa e, na actualidade, é
redactor e fotógrafo do pe-
riódico O Sil na delegación
de Ourense. Forma parte do
colectivo de fotógrafos val-
deorreses N+1 do que é co-
fundador. Na Casa da Xu-
ventude até o 30 de abril.

ANTONIO
SORIA ROCAFORT
Mostra a súa pintura, baixo
o título A disolución, na ga-
lería Visol até o 18 de maio.

COLECCIÓN
GERSTENMAIER
Esta mostra recolle un con-
xunto de 45 magníficas tábo-
as e lenzos de pintura flamen-
ca, que podemos ollar até o 7
de maio no C.S. Caixanova.

ANTONIO GONZÁLEZ
No Centro Social Caixanova
podemos ollar a mostra Cró-
nicas de Ourense deste pintor.

PontearPonteareaseas
■ TEATRO

JAVIER MURO
O auditorio municipal Se-
veriano Soutullo acolle o
vindeiro xoves 27 a repre-
sentación en dúas sesións
do espectáculo Magilusión.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

CIRCUÍTOS 2005
A sala X da Facultade de
Belas Artes exhibe, até o
venres 28, os traballos par-
ticipantes no certame de ar-
tes plásticas e fotografía.

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

O PorriñoO Porriño
■ ACTOS

LÚA CONLUVAS
Os máis cativos poden par-
ticipar 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.

■ TEATRO

ADICTOS AL RÉGIMEN
Os ex reporteiros de Caiga
quien caiga Tonino e Juanjo
de la Iglesia levan o seu hu-
mor ao Liceum este sábado
22 ás 23 h., onde tamén vai
estar o galego Serxio Pazos
que presentará o seu espectá-
culo El último monólogo.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

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

RibadeoRibadeo
■ MÚSICA

BEETLE JUDGE
A banda de rock local vai
dar un concerto o vindeiro
venres 28 ás 22 h. no Audi-
torio Municipal, dentro do
ciclo Músicas Posíbeis.

SadaSada
■ MÚSICA

EPHIMERE
O cuarteto de corda vai dar
un recital o vindeiro sábado
29 na Casa da Cultura Pin-
tor Lloréns.

San SadurniñoSan Sadurniño
■ TEATRO

A TIXOLA
POLO MANGO
Teatro do Noroeste pre-
senta o monólogo Muller,
non é para tanto, dirixido
por Lola Correa e interpre-
tado por Luma Gómez, o
domingo 23 no Centro So-
ciocultural.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

POETA
EN COMPOSTELA
O Casino acolle este xoves
20 ás 19:30 h. a presenta-
ción do libro Caderno do
viaxeiro solitario, de Xa-
bier Queipo.

■ EXPOSICIÓNS 

SEN XERACIÓN
O vindeiro mércores 26
inaugúrase esta mostra no
Auditorio de Galicia.

RITA RODRÍGUEZ
Engrenaxes titula a artista co-
ruñesa a mostra que podemos
contemplar na galería DF Ar-
te Contemporánea  até o sá-
bado 29 de abril. Engrenaxes
é corpo, vídeo e fotografía,
música, medidas e tempo.

MARIO TRASTOY
Podemos ollar a mostra El
chico de los huevos de oro
até o luns 24 na galería Es-
pazo 48.

FISURAS NO COTIÁN
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.

KAILÄSA
Podemos visitar a mostra
Unha peregrinación ao co-
razón do Tíbet até o 18 de
xuño no Museo das Pere-
grinacións.

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

DIÁLOGO
DENDE O INVISIBLE
Até o 14 de xuño podemos
ollar no Parlamento de Ga-
liza esta colectiva dos artis-
tas Fran Rodríguez, María
Viñas, Federico Fernán-
dez, Natalia Díaz-Mella,
Marisa Torres, Jorge Ri-
vera, Sabela Dopazo, Pan-
cho Lapeña e Nano 4814.

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

MOZART
A galería Auriol Arte orga-
niza até finais abril esta
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Para a
inclusión
de informa-
ción nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos 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@ano-
saterra.com

LagarLagarta Lagarta Lagartata
Esta compañía representa a obra Carambola (Cóncavo convexo), de Jo-
sé Luís Prieto, baixo a dirección de Lino Braxe, desde este venres 21 ao
domingo 23 ás 20:30 h. no teatro Rosalía de Castro da CORUÑA. O vin-
deiro venres 28 estará no Jofre do FERROL.♦

ComediantsComediants
A compañía catalá presenta Las mil y una noches, unha obra dirixida por
Joan Font, baseada na queima de miles de exemplares do mítico libro no
incendio da Biblioteca Nacional de Bagdad, vítima dos efectos colaterais
dunha guerra que, coma todas, nunca tivo que ser. Estarán este venres 21
ás 21 h. no Auditorio de Galicia de SANTIAGO; o sábado 22 e domingo 23
no C.C. Caixanova de VIGO; o martes 25 ollarémola no auditorio Gusta-
vo Freire de Lugo; e o xoves 27 estará no C.S. Caixanova de OURENSE.♦

Esperando a GodotEsperando a Godot
O venres 21 poderemos ollar no teatro Jofre do FERROL esta peza de Talía
Teatro. O vindeiro venres 28 represéntase na Casa da Cultura de BOIRO.♦

PorPor un millón de dólarun millón de dólareses
A compañía Bucanero & Eme 2 Producións estará no Auditorio Muni-
cipal de CANGAS con esta peza o sábado 22. O vindeiro xoves 27 e ven-
res 28 represéntase no Principal de PONTEVEDRA.

PapirusPapirus
Xirriquiteula estrea, o sábado 22 no C.C. Caixanova de Vigo, este es-
pectáculo de teatro de xestos, sen palabras, recomendado para idades a
partir de 7 anos, e que ten alcanzado un grande éxito de público. O do-
mingo 23 chega á Casa da Cultura en VILANOVA DE AROUSA.♦

HamletHamlet
Este venres 21 preséntase no teatro Pazo da Cultura de CARBALLO o clá-
sico universal Hamlet de Shakespeare, nunha adaptación da compañía
RTA, realizada por Manuel Rivas e Lino Braxe, na que participan, en-
tre outros recoñecidos actores, Luís Tosar, Manuel Manquiña, Víctor
Mosqueira, ou José Luís López Saxa. O sábado 22 estará no auditorio
Carmen Estévez Eguiagaray de VILALBA; o domingo 23 no auditorio
municipal Gabriel García Márquez de OLEIROS; o vindeiro venres 28
poderemos ollalo no Edificio de Servizos Múltiples de CULLEREDO; e o
sábado 29 e domingo 30 no Gustavo Freire de LUGO.♦

TEATEATROTRO

Continúa este xoves 20 ás 20 e
21:30 h. no auditorio da funda-
ción en VIGO co concerto de
Benny Green Trio e o saxo alto
Bob Mover, estando prevista un-
ha repichoca con algúns dos
máis representativos músicos ga-
legos de jazz na sesión das 21:30
(entrada gratuíta até completar
aforo). Continuando en VIGO no
mesmo local, o venres 21 ás 20 e
21:30 h. será Ronnie Mathews
Trio o que suba ao escenario. No
Palacio de Exposición e Congre-
sos (Palexco) da CORUÑA vai es-
tar, o xoves 27 ás 20 h., Eliane
Elias Quartet (entrada gratuíta
previa retirada o mesmo día do
concerto da invitación); e o sába-
do 29 ás 20 h., tamén no Palexco
da CORUÑA, estará Jim Hall
Quartet (entrada gratuíta previa
retirada o mesmo día do concer-
to da invitación).Máis informa-
ción en www.fbarrie.org.♦

XI Ciclo de Jazz da Fundación BarriéXI Ciclo de Jazz da Fundación Barrié

Jim Hall.

Antonio Soria Rocafort expón na galería Visol de OURENSE.



mostra de homenaxe ao
gran músico.

■ MÚSICA

NADA SURF +
EL ALPINISTA
Nada Surf son Matthew
Caws, Daniel Lorca e Ira
Elliot e forman unha das
bandas máis sobresaintes do
mundo. En España deixá-
ronse ver en algunha oca-
sión pero vai ser este ano
cando poderemos disfrutar
con seu directo nunha am-
plia xira. Podemos lembrar
os seus discos High / Low,
The proximity effect, Let it
go e, de setembro do 2005,
The weight is a gift que está
a ser éxito en toda Europa.
Poderemos escoitalos na sa-
la Capitol este xoves 20 ás
21 h. por 15 euros (Gong,
Tipo e A Reixa en Santiago;
Portobello e Noni’s na Co-
ruña; e Elepé e Gong en Vi-
go) ou 18 na billeteira

MANTA RAY
Pressenta en directo o seu re-
cente disco Torres de electri-
cidad, un paso adiante para o
cuarteto de Xixón cara a un
rock cru, orgánico, físico e
cheo de aristas onde calquer
influencia ficou diluída bai-
xo a súa personalidade. Será
o vindeiro xoves 27 ás 22 h.
na sala Capitol. Entradas á
venda en Gong, A Reixa e
Tipo de Santiago; Elepé e
Gong de Vigo; e Portobello
e Noni’ s da Coruña por 12
euros (15 na billeteira).

A BANDA DE POI
Podemos escoitar en directo
os temas do seu primeiro
traballo titulado Mor na sala
Nasa este xoves 20 ás 22 h.

RÚSTICO
Este xoves 20 temos ás 21
h. no Principal o concerto
de Pedro Luís Ferrer.

SINFÓNICA DE GALICIA
Dá un concerto no Auditorio
de Galicia este xoves 20 ás
21h. baixo a dirección de Víc-
tor Pablo Pérez, e coa parti-
cipación do violoncellista
Truls Mørk, que interpretará
pezas de Shostakovich. O
vindeiro xoves 27 ás 21 h no
mesmo lugar contaremos coa
presenza da pianista Eliza-
beth Leonskaja que vai a
acompañar á Real Philarmo-
nía de Galicia dirixida por
Maximino Zumalave, nun
concerto no que poderemos
escoitar composicións de Be-
ethoven, Berlioz e Strauss.

SONS DA DIVERSIDADE
Este ciclo de concertos con-
tinúa co espírito de amosar
as diferentes tendencias da
creación musical actual no
mundo. O venres 28 ás 21 h.
poderemos escoitar a Thou-
mani Diabaté & Symme-
tric Orchestra, chegados
desde Mali e considerado
como o mellor músico de
Kora do mundo. Máis infor-
mación en www.composte-
lacultura.org.

PABLO SEOANE TRÍO
O mellor jazz chega á Bo-
rriquita de Belén o mérco-
res 26 ás 22:30 h.

VINTECINCODEABRIL
O martes 25 celébrase unha
festa na sala Nasa desde as
21:30 h. con Uxía Senlle,
Zeca Medeiros, Paulo Bor-
ges e outros.

LEVANTAMENTO
GALEGO DE 1846
O domingo 23 ás 12 h. no
teatro Principal vai dar un
concerto a Banda Munici-
pal, dentro dos actos con-
memorativos do 160 ani-
versario do Levantamento
Galego de 1846.

■ TEATRO

A RAÍÑA DA BELEZA
DE LEENANE
Teatro do Atlántico repre-
senta a peza de Martin
McDonagh o vindeiro ven-
res 28 e sábado 29 ás 21 h.
no Principal.

LA NATURALEZA
DEL ANIMAL
Na sala Yago preséntase, des-
de o vindeiro xoves 27 ao do-
mingo 30 a obra de Marcelo
Marán. Entradas e horarios
en www.salayago.com.

OS COLOMBAÍÑOS
Os máis cativos poderán go-
zar o domingo 29 ás 12:30 h.
co seu espectáculo de títeres
con luvas na sala Yago.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

NA MEMORIA
Mostra do pintor Juan Val-
cárcel que se inaugura este
venres 21 ás 20:30 na gale-
ría Trisquel & Medulio cun
miniconcerto de música
tradicional a cargo de Luís
Correa. Até o 20 de maio.

VVigoigo
■ ACTOS

INTELIXENCIA
EMOCIONAL
Conferencia a cargo de Ig-
nacio Muñoz Martín na
Casa do Libro o luns 24 ás
20 h., coa que comeza a
parte final do ciclo, organi-
zado pola Escola de Forma-
ción para a Saúde de Vigo,
sobre Saúde Emocional.
Nesta conferencia farase
unha gráfica da saúde emo-
cional; falarase sobre das
habilidades internas; do co-
ñecimento e autoconcien-
cia; do comportamento e
autocontrol; da destreza so-
cial; da percepeción e em-
patía; da comprensión e
motivación e da regulación
e competencia social. 

■ CINEMA

CINE E
IMPRESIONISMO
A Fundación Barrié, co ga-
llo da exposición Impresio-
nismo. Obras mestras do
Museo Wallraf-Richartz-
Fundación Corboud progra-
mou este ciclo onde o expec-
tador descubrirá na gran pan-
talla obras que  captan, igual
que os cadros da vanguarda
pictórica,  a realidade a me-
dio da luz. O próximo venres
28 ás 20 h. con entrada libre
até completar aforo, podere-
mos contemplar L’Atalante
(1934), de Jean Vigo, en
versión orixinal francesa con
subtítulos en castelán.

GIUSEPPE TORNATORE
O ciclo organizado pola Fun-
dación Caixa Galicia pre-
senta na súa sede este xoves
20 ás 20 h. e con entrada li-
bre até completar aforo a pe-
lícula Unha pura formalida-
de. O vindeiro xoves 27 po-
deremos ollar a fita A lenda
do pianista sobre o océano.

■ EXPOSICIÓNS

RAFAEL ÚBEDA
Na sala I do C.S. Caixanova
podemos ollar até o 21 de
maio unha interesante mos-
tra antolóxica que repasa o
traballo do magnífico pintor
pontevedrés; na sala II te-
mos até o domingo 23 unha
retrospectiva de Tono; na
sala III contamos até o sába-

do 29 cunha colectiva de ar-
te a favor do proxecto Puen-
te Belice en Guatemala.

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

ARTURO FUENTES
Xunto con Azucena Viei-
tes expoñen a súa pintura
na galería Ad Hoc.

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

EDUARDO
VEGA DE SEOANE
O pintor exhibe o seu traba-

V CERTAME
DE ARTES PLÁSTICAS
A Deputación de Ourense, co obxecti-
vo de promover e apoiar os novos va-
lores nos distintos campos das artes
plásticas, organiza este certame nas
modalidades de pintura, escultura, gra-
vado e calquera outro tipo de expre-
sión artística (vídeo, arte dixital, insta-
lacións, etc.), no que poden participar
artistas con idades comprendidas entre
os 18 e os 30 anos, que presenten tra-
ballos, de temática libre, de calquera
tendencia e realizados en calquera téc-
nica e material, cun máximo de dúas
obras por autor. As obras terán unhas
medidas mínimas de 1 m. e máximas
de 2 m. en calquera das súas dimensión
no que respecta á pintura; unha altura
máxima de 1.80 m e unha base de non
máis de 1 x 1 m. para a escultura; e
medidas libres no resto das disciplinas,
e enviaranse ou entregaranse antes do
31 de maio baixo lema e plica no C.C.
da Deputación de Ourense (Progreso
30, 32003), incluíndo nun sobre pecho
o boletín de inscrición e unha copia do
DNI do autor. Os organizadores dispo-
ñen dunha contía de 6.000 euros para o
primeiro premio; 4.000 para o segun-
do; 2.000 para o terceiro e dous accé-
sits de 1.000. Máis información en
www.depourense.es.

MULLER E CULTURA
A asociación de mulleres Arandeira
organiza o III Foro Local pola Igual-
dade e a Cooperación, que se celebra
desde o vindeiro venres 28 ao domin-
go 30 no C.I.H.C. Santa Leonor de PO-
BRA DE TRIVES. Participarán en dife-

rentes relatorios as escritoras Marina
Mayoral, Rosa Regás e Mª Xosé
Queizán; as actrices Mercedes Lez-
cano, Pilar Bardem e Adriana Ozo-
res; ou a compositora María Paz Pita
Vázquez. Ademais proxectarase a pe-
lícula Heroína; concederáselle o pre-
mio Muller do ano a Carmen Avenda-
ño; e haberá unha mostra de fotografía
feita por mulleres. A cuota de inscri-
ción é de 10 euros para asociadas e de
30 para as non asociadas. Información
completa en www.anelarandeira.org.

ARTIGOS XORNALÍSTICOS
NORMALIZADORES
O Concello de Carballo convoca a se-
gunda edición deste premio que pre-
tende promover a reflexión sobre a si-
tuación da lingua galega e o seu uso na
prensa escrita. Nel poden participar to-
das aquelas persoas que o desexen, sen
límite de idade, nacionalidade ou pro-
fesión, que presenten un único artigo,
de carácter inédito e escrito en galego
seguindo a normativa oficial, cunha
extensión de entre 3.500 e 4.500 carac-
teres con espazos incluídos, no que se
tratará calquera tema relacionado coa
defensa e promoción da nosa lingua,
co seu estatus, coa normalización lin-
güística en xeral ou nalgún sector ou
ámbito determinado, coa lexislación e
os dereitos lingüísticos, etc. Os artigos
presentaranse nun sobre grande e pe-
cho baixo lema e plica e por cuadripli-
cado, no Rexistro de Cultura, Ensino e
Normalización Lingüística do Conce-
llo, ou remitiranse por correo certifica-
do facendo referencia ao premio no ex-
terior do sobre, ao Pazo da Cultura, si-

to na Rúa do Pan s/n, 1º andar - 15100
de Carballo, antes do 21 de abril. O 1º
premio está dotado con 900 euros e a
publicación do artigo en A Nosa Terra,
La Voz de Galicia, no Diario de Ber-
gantiños, en La Opinión, A Peneira,
Tempos Novos, Vieiros e en Galicia
Hoxe, e o segundo levará 300 euros e a
publicación nos mesmos medios. Máis
información no telf. 981 704 304, ou
en www.carballo.org.

VI PREMIO RAMÓN PIÑEIRO
Poderán participar neste certame de
ensaio todas aquelas persoas que o de-
sexen, con traballos inéditos, escritos
en lingua galega, dunha extensión de
entre 200.000 e 300.000 caracteres in-
cluídos espazos, e de tema libre, de-
bendo evitar o enfoque de investiga-
ción especializada ou un carácter estri-
tamente académico. Os orixinais en-
viaranse por correo certificado e baixo
plica, antes do 15 de setembro á edito-
rial Galaxia, rúa Reconquista 1, 36201
de Vigo, por quintuplicado en formato
DIN A4, mecanografados a duplo es-
pazo e por unha soa cara. Establécese
un único premio de 6.000 euros que se-
rá outorgado ao ensaio que posúa
maior fondura e orixinalidade e reúna
suficientes méritos estilísticos e litera-
rios. Ademais o texto gañador será pu-
blicado pola editorial Galaxia na súa
colección Ensaio.

II PREMIO CASTELAO
A Deputación da Coruña promove este
certame de banda deseñada, no que po-
den participar todas as persoas, maio-
res de idade, de calquera nacionalidade

que presenten narracións en banda de-
señada inéditas e non premiadas con
anterioridade, escritas en galego, cun
máximo de dous autores por obra (un
guionista e un debuxante). A temática
será libre, podendo tratarse dunha his-
toria única ou dun conxunto de histo-
rias. Os traballos presentaranse por du-
plicado e en exemplares separados, nu-
merados, grampados ou encadernados
co guión e o debuxo finalizado, cun
formato de mancha de 26 x 19 cm., ou
proporcional, nun DIN-A4 como míni-
mo e DIN-A3 como máximo, e cunha
extensión mínima de 48 páxinas e má-
xima de 64. No caso de que a maiores
os traballos se presenten en soporte di-
xital, deberán figurar a tamaño final
(26 x 29 cm.) e en resolución de 300
ppp para color, 400 ppp para grises, ou
600 ppp para branco e negro, en sopor-
te CD e formato TIFF. Para a súa valo-
ración enviaranse copias encadernadas
en DIN-A4 con calidade láser. As
obras presentaranse baixo un título e
un lema, achegados de plica na que
conste o título e o lema no seu exterior,
e contendo no interior o nome e apeli-
dos do autor ou autores, o enderezo,
nacionalidade e número de teléfono,
antes do 31 de maio na Deputación da
Coruña (Avda. Alférez Provisional
s/n, 15006). No caso de autoría con-
xunta, deberá incluírse un documento
aclarando a participación de cada quen
e a porcentaxe do premio pactada entre
os autores, asinado por eles. O gañador
recibirá un premio de 6.500 euros e a
edición da obra, para o que se lle re-
quirirán os orixinais, que ademais fi-
gurarán nunha exposición itinerante.♦
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CONSELLARÍA
DE MEDIO RURAL

Convócanse para o ano 2006 axu-
das ao financiamento de accións de
asesoramento para a mellora e o
afianzamento da calidade do leite
producido e recollido nas explota-
cións. Poderán ser beneficiarios
destas axudas os produtores de lei-
te de vaca que teñan cantidade de

referencia asignada na campaña
2006/2007 e cumpran coas obrigas
impostas polo réxime da taxa su-
plementaria, e que participen en
programas de mellora e afianza-
mento das condicións hixiénico-sa-
nitarias da súa explotación e do lei-
te obtido nela. As axudas poderán
presentarse até o 30 de abril. A in-
formación desta orde está recollida
no DOG de 30 de marzo de 2006.♦

D.O.G.D.O.G.

Este domingo 23 celébrase a I
Concentración de Ultralixeiros
Hotel Monumento Castelo de
Maceda, adiada desde o 26 de
marzo pola climatoloxía, co ob-
xectivo de dar a coñecer esta
práctica deportiva e fomentar o
uso do Aeródromo de Baños de
Molgas polos afeccionados de
Pontevedra e Ourense. As aero-
naves concentraranse ao redor

das 12 h. en Baños de Molgas,
onde estarán expostas e os pilo-
tos fornecendo información. Ao
longo da mañá e primeiras horas
da tarde evolucionarán polo Val
do Medo e a Serra de San Ma-
mede. Está asegurada a presenza
de trece aeronaves ULM e unha
avioneta (ademáis de dúas avio-
netas que aterrarán no Aeródro-
mo de Xinzo da Limia debido ás

súas dimensións). Ás 14 h. cele-
brarase un xantar de confraterni-
dade no Castelo de Maceda no
que se nomeará Socio de Honra
dos clubes Meteoro e Cerval o
alcalde de Baños de Molgas,
Eladio Mangana. Ás 16 h.,
Pablo de Santiago Díaz falará
sobre Iniciación ao voo en ul-
tralixeiros e o título de piloto
ULM. Un vehículo trasladará,

gratuitamente, ao longo da ma-
ñá e primeiras horas da tarde os
afeccionados entre o Castelo de
MACEDA e o Aeródromo de
BAÑOS DE MOLGAS. Esta con-
centración de Ultralixeiros está
organizada polos clubes de ul-
tralixeiros Cerval, Meteoro e
Atómico, o Concello de Baños
de Molgas e o Hotel Monumen-
to Castelo de Maceda.♦

Concentración de UltralixeirConcentración de Ultralixeiros en Baños de Molgasos en Baños de Molgas

Nada Surf
toca na sala

Capitol de
SANTIAGO

este
xoves 20.

Juan
Valcárcel
expón na
galería
Trisquel e
Medulio
de TUI.



llo na galería PM8 até sába-
do 22 de abril.

AVANGARDAS
PORTUGUESAS
Autores da importancia de
Amadeo de Souza-Cardo-
so, Paula Rego ou Almada
Negrerios contarán nesta
mostra con algunhas das
súas máis interesantes e im-
portantes obras, que pode-
remos ollar no C.C. Caixa-
nova até o 5 de maio.

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

IMPRESIONISMO
A sede da Fundación Ba-
rrié acolle a mostra Obras
mestras do museo Wallraf-
Richartz-Fundación Cor-
boud, formada por unha
coidada escolma de 41 pai-
saxes realizadas por artistas
da talla de Courbet, Pissa-
rro, Daubgny, Sisley, Mo-
net, Renoir, Cézanne,
Gauguin, Toulouse-Lau-
trec ou Matisse.

URBANITAS
O MARCO presenta a inte-
resante mostra Actitudes
urbanas da arte galega ac-
tual que podemos ollar na
sala da Planta Baixa. Como
complemento desta mostra
temos Videourbanitas no
Espazo Anexo.

SIMÓN PACHECO
O artista amosa as súas fo-
tografías e obra audiovisual
na galería Bacelos.

O MOMENTO
SUSPENDIDO
Até o 7 de maio, a sala do
1º andar do MARCO pre-
senta esta mostra perten-
centes á prestixiosa Colec-
ción H&F. Uha escolma de
pinturas, fotografías, víde-
os, instalacións e esculturas
de 20 artistas internacionais

■ MÚSICA

WAGNER TIRSO
O compositor e pianista
brasileiro actúa por primei-
ra vez na cidade este xoves
20 ás 21 h. no C.C. Caixa-
nova, por unha entrada úni-
ca de 12 euros.

THE STRUGGLERS
O martes 25 chega ao Vade-
mecwm o directo desta banda
norteamericana de folk rock,
que ven acompañada polos
seus compatriotas Maquila-
dora. O vindeiro sábado 29
desde as 00 h. na mesma sa-
la o colectivo Arkestra pre-
senta o concerto do dúo cali-
forniano J. Davey, que mes-
tura o soul, a música electró-
nica, o hip hop e o funk. A
entrada custa 10 euros.

■ TEATRO

FINAL DE PELÍCULA
O C.C. Caixanova acolle o
vindeiro venres 28 a actua-
ción de Áncora Producións.

DE FÁBULA
A compañía Artello vai dar
dúas funcións no Auditorio
Municipal o vindeiro sába-
do 29.

OS SÁBADOS CONTO
A Biblioteca Pública Cen-
tral organiza, os sábados de
11:30 a 12:30, na sala in-
fantil sesións de contacon-
tos con aforo limitado a 25
cativos, según a orde de
chegada. Este sábado 22 to-
caralle o turno ao conto O
alcalde de Hamelín, e o
vindeiro sábado 29 teremos
As medioirmás de Cincen-
ta, ambos de Fernando
Lalana e Violeta Monreal.

EVITA, EVA PERÓN
A nova sala alternativa Te-
atro 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 do-
mingos ás 20:30 h. o espec-
táculo de Eisenhower Mo-
reno e Roberto Cordova-
ni. Entrada anticipada á
venda nos centros do Corte
Inglés.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

ÁLEX VÁZQUEZ
A sala Rivas Briones expón
os seus cadros até o domin-
go 30 de abril.

■ TEATRO

CACHUZO
Esta compañía presenta, o
venres 21, no Auditorio
Municipal Charlie´s An-
gel´s Sex, comedia musical
dirixida por Carlos Losada
e protagonizada por Eva
Giontad, Begoña Ferreira
e Silvia Cerneira.

VVilalbailalba
■ TEATRO

O PARRULO FEO
A compañía Tres globos
actúa este venres 21 no au-
ditorio Carmen Estévez
Eguiagaray.

CórdobaCórdoba
■ MÚSICA

LAMATUMBÁ
A banda ourensá está de xi-
ra para presentar a reedi-
ción de Lume (para que
saia o sol), e toca en direc-
to o domingo 23 nos Jardi-
nes del Alcázar xunto co
grupo Ojos de Brujo.

MelgaçoMelgaço
■ ACTOS

FESTA DO ALVARINHO
E DO FUMEIRO
Os amantes do bo comer e
beber non deben perder a
XII Feira de mostra dos
produtos locais que se cele-
bra do venres 28 ao domin-
go 30 nesta vila do norte de
Portugal. Haberá degusta-
cións gastronómicas, ani-
mación musical, deporte e
conferencias.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

MUSEU SERRALVES
O Museu de Arte Contem-
poránea de Serralves orga-
niza visitas orientadas ás

exposicións (sábados ás 17
e 18 h. e domingos ás 12 e
13) que permite o encadra-
mento e contextualización
das mesmas; visitas orien-
tadas aos espazos arquitec-
tónicos (domingos ás 15 e

16 h.), o edificio do museo
é da autoría de Álvaro Siza,
e serven para relacionar a
arquitectura coa casa e o
xardín; e visitas guiadas ao
parque (domingos ás 11 e
12 h.), posibilitando o re-

coñecemento do seu valor
paisaxístico, ecolóxico e
estético. Para as dúas pri-
meiras precísase o billete
de entrada ao museu e para
a última o de entrada ao
parque.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

CAMJAP
O visitante do Centro de Arte
Moderna José de Azeredo
Perdigão pode contemplar,
até o 30 de xuño, a mostra de
gravuras de Hein Semke
(1899-1995), o artista alemán
residente en Portugal desde
1932; e os deseños de Fer-
nando Lemos: formas xeo-
métricas realizadas con caneta
a tinta china en chapa de off-
set. Até o 4 de xuño podere-
mos contemplar Aarquitectu-
ra dos anos 60: Sede e Mu-
seu da Fundação Calouste
Gulbenkian. De mércores a
domingo das 10 ás 18 h.♦

VERDEGAIA
www.constituinte.info

Páxina electrónica da asociación ecolo-
xista Verdegaia, que vén de nacer en
Compostela. Trátase dunha web provisio-
nal que informa sobre a organización, os
seus obxectivos, o ideario que ten, os seus
principios de organización, os integrantes
da súa Comisión Coordinadora, reflicte
opinións dos ecoloxistas, ofrece un con-
tacto e dá a posibilidade de asociarse.♦

AA RedeRede
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■ Vendo cachorros de Golden Re-
triever con pedigree, vacinados e
desparasitados. Telf. 986 304 970.

■ Regalo gatiños en Vigo. Preguntar
por Ana Rosa no 619 107 706.

■ Alúgase vivenda en Beade (Vigo),
a 200 metros da autovía da universi-
dade, preto do parque tecnolóxico, por
360 euros. Chamar ao 665 955 770.

■ Alúgase casa en Penalva (No-
gueira de Ramuín), en plena Ribeira
Sacra, por fins de semana ou vaca-
cións. Completamente equipada e
con garaxe. Telf. 661 642 070 ou 986
376 022.

■ Urxe profesor/a nativo/a de in-
glés para centro de formación en
Compostela. As persoas interesadas
deben enviar CV con foto a compos-
telaempleo@yahoo.com.

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

■ Psicólogo especializado en modali-
dades de intervención para inmigran-
tes. Posibilidade de prevención, refor-
mulación ou resolución de conflitos ven-
cellados a necesidades de integración
na cultura de acollida. Para particulares
e institucións da comunidade. Primeira
consulta de balde. Telf. 981 134 144.

■ Inglés impartido por nativa bilingüe
diplomada pola Escola Oficial de Idio-
mas. Todos os niveis, conversa, apoio,
recuperacións, tradución, fonética, cur-
sos para pequenas empresas/institu-
cións. Se queres aprender inglés de ver-
dade, chama ao 625 692 813.

■ Traspásase, por enfermidade lo-
cal comercial a pleno rendimento.
Bazar, venda de caramelos e bom-
bóns e libraría no centro de Ponteve-
dra. Telf. 886 208 703.

■ Verduras ecolóxicas, da horta á túa
casa. Servizo semanal a domicilio na
Coruña e arredores. Telf. 981 195 306.

■ Arréndase piso en Ribadeo nos
meses de xullo e agosto. Telf. 982 120
839 / 676 727 518.

■ Particular vende W-Golf PO-W
con ITV por 600 euros. As persoas in-
teresadas poden chamar ao telf. 679
421 169.

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

■ Alúgase casa de campo comple-
ta en Meira (Lugo), á beira do nace-
mento do río Miño, con 3 cuartos du-
plos con baño incorporado, cociña,
calefacción e 10.000 m2 de finca, por
temporadas. Chamar ao 686 753 105.

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

■ Alúgase apartamento en Lira
(Carnota) a 50 m. da praia. Terraza
con vistas a Fisterra. Completamente
equipado para 4 persoas. 1ª quincena
xullo 460; 2ª quincena xullo 560; 1ª ou
2ª quincena agosto 570; e 1ª quince-
na 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 ta-
mén por temporada. Preguntar por
Miguel no teléfono 629 905 525.

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

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

■ Coido crianzas, anciáns e, ta-
mén, fago limpeza de casas. Telf.
666 627 459.

■ Ofrécese Licenciado en Filoloxía
Galega (Apto no CAP) para traballar en
traducións, editoriais, docencia non pú-
blica, revistas, corrector ortográfico, etc.
Contactar no 619 991 876 (polas tardes).

■ Busco profesor de electricidade
e electrónica na Coruña ou Santia-
go. 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 Ja-
né 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 trans-
xénicos, correctores, antibióticos e
insecticidas, e producidos na Galiza.
Apoia o desenvolvemento sostíbel
no rural ao tempo que produces ali-
mentos sans. Telf. 676 863 910 / 637
913 642.

■ A Liga Nacional de Billarda (LNB)
ten en marcha a Superliga, polo Va-
ral (www.ovaral.blogspot.com) podes
seguir toda a actualidade dista com-
petición e se queres que un torneo
LNB se dispute na túa vila, parroquia
ou cidade, escribe a ovaral@hot-
mail.com. Outro deporte é posíbel.

■ Cromoterapia. Imán Kathya, tera-
peuta de Aura-Soma®. Rúa Ribeiriño
13, 6º D - Ourense. Telf. 639 816 727.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Cando fan redadas en prostíbulos ou clubes de alterne sabemos de memoria os titulares. A car-
ga deles sempre recae nas vítimas e elas tamén sempre aparecen como as únicas detidas nos
alardes tipográficos dos xornais.  Pouco ou nunca se resalta a detención dos homes/propietarios,
se acaso culpabeis necesarios da “situación irregular” ou da mesmísima explotación sexual.♦

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste

Vista de Puente Belice, barrio marxinal da capital güatemalteca, onde traballa o crego vigués
P. Maquieira, proxecto que apoia unha mostra colectiva no Centro Social Caixanova de VIGO.
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Do 20 ao 26
de abril
do 2006 Soan tambores de com-

bate sobre Irán. Esta-
mos na fase de xustifi-

cación da guerra, por parte
dos medios de comunicación
occidentais, de modo que a
nosa conciencia de demócra-

tas acepte os bombardeos te-
rapéuticos e os danos colate-
rais. Os soldados italianos
que Prodi retire de Irak pro-
babelmente se dirixan ao no-
vo inimigo, igual que os es-
pañois retirados por ZP foron

parar a Afganistán. Tamén
negarán que esta nova guerra
teña que ver co petróleo e de
aquí a cinco anos talvez sabe-
remos que Irán nunca tivo ca-
pacidade nin vontade de
construír armas nucleares.♦
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Sentido
común
FRAN ALONSO

Cando tiña 18 anos
estaba convencido
de que só unha au-

téntica revolución cultu-
ral (nada que ver con
Mao) podería cambiar o
mundo, acabar coas in-
xustizas e establecer unha
nova e liberadora estrutu-
ra social. Hoxe, o meu es-
cepticismo corentón es-
magou a maior parte da-
quela inxenuidade. Por
certo, algúns dos grandes
xerarcas nazis foron per-
soas extremadamente cul-
tas e, afortunadamente
para min, o seu soño libe-
rador era totalmente
oposto ao meu. Non teño
dúbida de que a cultura
nos dota de capacidade
analítica, intepretativa,
crítica, de liberdade; e a
cultura resulta impresci-
dible para a construción
dun mundo mellor. Pero
hoxe sei que a cultura non
garante, necesariamente,
máis xustiza ou liberdade. 

Durante algún tempo
estaba convencido de que
certo “papanatismo” so-
cial, demasiado evidente
para min, podía acharcar-
se á falta de cultura: com-
portamentos nas urnas, ac-
titudes ante a publicidade,
determinadas opinións,
posicionamentos e reac-
cións individuais ou so-
ciais. Pero tamén é certo
que o maior dos “papana-
tismos” é o feito de pensar
que un sempre ten a razón. 

Hoxe creo estar en po-
sesión dunha análise máis
aceptable. Non é a palabra
máxica “cultura” a que ex-
plica o “papanatismo” ao
que me refería senón a fal-
ta de “sentido común”.
Probablemente, a cimen-
tación da sociedade consu-
mista na que se basea o ca-
pitalismo actual estea a di-
namitar algo moito máis
grave que a cultura: o sen-
tido común. Sobre todo,
porque se á cultura non to-
do o mundo podía ter ac-
ceso, o sentido común
nunca foi patrimonio ex-
clusivo de ninguén e era
algo que se lle podía pre-
supoñer a calquera. Curio-
samente, a súa ausencia
bótase en falla mesmo en
persoas dotadas dun máis
que aceptable nivel cultu-
ral. Confróntese, senón, en
debates, relatorios, con-
versas, etc. E, por suposto,
bótase en falla na vida co-
tiá. Pode verse, por exem-
plo, na conversa que escoi-
tei hai uns días nun restau-
rante, cando uns pais ame-
azaban ao seu fillo con le-
valo á escola se non comía
todo. E pode verse, claro,
nesa nai que permitiu que
o seu fillo de 18 anos a le-
vase, sen carné e a 140 km
por hora, pola estrada da
morte. Só é unha cuestión
de sentido común.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

PERFECTO CONDE
Leva cinco anos presentando
“Cifras e letras” en Telema-
drid, e, dende o pasado fe-
breiro conduce o mesmo pro-
grama na TVG. Paco Lodei-
ro, cantante de boleros, é, so-
bre todo, un amigo da vida.

Máis cifra ou máis letra?
Ando no medio. A letra ten

máis encanto pero a cifra manda
na vida.

Eu vino dubidar con dúas
palabras: fláccida e asceta.
Non será que agora sae asceta
vostede?

Asceta non. Podo ter outro ti-
po de vicios, pero non ese.

Espero que fláccido tam-
pouco será.

Nin fláccido Domingo seque-
ra. Hai que andar con forza e vivir
a vida. Eu son máis de Pucho Bo-
edo que de Sor Ángela de la Cruz.

Se Galiza fose unha can-
ción, con cal quedaría?

“O vello sapo”. Letra de Cu-
rros, música de Prudencio Romo
e voz de Pucho Boedo.

Que fai un home coma voste-
de a cabalo entre dúas realida-
des interesantes ambas pero di-
ferentes: Madrid e Compostela?

Vivir. Cando ún é novo ten
moitas inquedanzas e perspectivas
do que vai ser e non vai ser. Sobre
todo os da miña quinta, que via-
mos aquilo de que será, será de
Doris Day. Pero logo a vida pre-
séntase como se presenta e hai
que tomala, subirse a ela e desfru-
tala. Así que agora tocoume estar
traballando en Madrid, porque
aquí non tiña demasiadas opcións
de facelo, e fun para alá. Como en
realidade eu quero estar aquí, ago-
ra traballo en Galiza e teño a opor-
tunidade de compatibilizalo co de
Madrid. E niso ando.

Alá con palabras en caste-

lán e aquí con verbas en gale-
go. Onde se sente maís vostede
mesmo?

Como case todos os galegos
da miña quinta, que temos coren-
ta anos, e no meu caso tendo en
conta, ademais, que non nacín en
Galiza senón en Venezuela, eu
non estudei en galego. Así que, á
hora de falar galego normativo e
con corrección, teño máis facili-
dade para falar en castelán.

Iso non só lles pasa aos da
súa quinta. Aos da miña tamén.

E vostede de cal vén sendo?
Da que foi á guerra de Cuba.
Pois precisamente por iso es-

tou encantado de descontextuali-
zar neste programa a importan-
cia do idioma. Podemos xogar
aínda que nos trabuquemos. Aín-
da que digamos unha palabra
que estamos afeitos a dicir e que

logo non é a máis correcta. Esta-
mos nun proceso de normaliza-
ción. Peor era cando non había
nin dicionario. Oxalá no futuro
as cousas melloren nese aspecto.

Como lle vai con eses que
algúns chaman “comisarios da
lingua”?

Voulles collendo respecto. Te-
ño moitos amigos que son lingüis-
tas. Enntendo tamén a xente que se
molesta con eles. Coido que a co-
rrección da lingua non ten que le-
varse a extremos como para evitar
que os profesionais traballen. Eu
teño acento galego cando falo en
castelán e non por iso deixo de tra-
ballar en televisión nin teño un lin-
güista que estea preocupado de se
me expreso foneticamente mellor
ou peor. Ás veces, aquí temos cer-
tas obsesións con pechar ou abrir
ben as letras de maneira que até se

pode chegar a desnaturalizar unha
conversa convencional. 

E, de cando en cando, un
bolero.

A min gustaríame ser Sito
Sedes, vogalista dos Satélites.
Cando eu era rapaz e empezaba a
ir ás verbenas, Sito collía o mi-
cro e, con aquela delicadeza,
cantaba aquilo de Qué soledad,
qué inmesa soledad invade el al-
ma mía. Iso é das cousas que
máis me gustan e, en canto teño
ocasión, voto de vez en cando un
boleriño cos Satélites. 

Gustaríalle darlle máis por
ese lado?

Teño gravados dous discos,
por suposto de boleros, e, a raíz
do ‘Especial Pucho Boedo’, que
fixen con Xurxo Souto, ando en-
leado en facer outra cousa con
Sito Sedes. A min cantar é o que
máis me gusta e o que fago sem-
pre que podo. Todas as semanas,
cos meus amigos, imos cear por
aí a sitios onde teñan licor café e
nos deixen cantar.

Porque o de formar parte
dunha orquestra non podería
resultar?

Hoxe en día, o mundo das or-
questas está moi xudiado. Os
músicos e as orquestras vivían
ben, pero de repente apareceu un
tipo que comprou todas as or-
questras de Galiza. 85 orquestas
galegas son del. É o cacique das
orquestras. Decide canto gañan
os músicos e canto teñen que pa-
gar as comisións de festas.

Quen é ese Berlusconi?
Un que lle chaman Lito e é

de Arcos da Condesa.
Onde se fabrican as campás.
Lito e a súa empresa, Espec-

táculos Lito, fabrican de todo pa-
ra as orquestras, até os camións-
escenario. Campás non fai por-
que xa as facía, dende hai moito,
un veciño seu.♦

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

Memorias dun fuxido
ANTÓN ALONSO RÍOS

Un dos libros centrais da cultura galega
de todos os tempos.
Escrito para narrar a historia de Afranio; un esmolante que na Galiza
do 36 agachaba a personalidade de Antón Alonso Ríos.
Un deputado galeguista que, de aldea a aldea, fuxe durante tres anos
dunha morte segura a mans dos franquistas.
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Paco Lodeiro
‘Eu son máis de Pucho Boedo que de Sor Ángela de la Cruz’

P. CONDE


