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Unha reflexión rigorosa e profunda
sobre as prioridades que debe ter
en conta a administración galega
en función dos intereses e das necesidades
do país en sanidade, investigación,
infraestruturas e desenvolvemento.
O lector atopará neste libro propostas,
obxectivos e medidas para
a Galicia do século XXI.

SOMOS UNHA ECONOMÍA PERIFÉRICA. ASÍ A DEFINIU O NACIONALISMO
tradicional e así se manifesta, con contundencia, día a día no proceso de centralización do capital. É de lamentar, polo tanto, que na vez
de aplicar a análise que define a nosa situación, se abaneen todos os
alicerces cada vez que se produce unha venda ou unha absorción de
empresas galegas. É comprensíbel que o realicen os alarmistas, os
que procuran réditos políticos inmediatos ou axudas económicas. É
menos xustificábel que o nacionalismo caia na trampa desa vaga
alarmista. O problema está analizado: as economías periféricas claudican perante a concentración de capital cando acadan o punto relevante da súa expansión. O novo é que existan empresas galegas que
acaden esa posición. Polo tanto, o debate ten que ser qué podemos
facer para mudar a situación. Propoñemos algunhas reflexións. En
primeiro lugar débese tomar unha actitude activa na vez de paciente. Tanto por parte do goberno como da sociedade. Esta actitude ten
que levar a reclamar e conseguir unha total autonomía financeira para poder deseñar a política económica sen tantas interferencias estatais. O novo Estatuto de autonomía é unha boa ocasión. Tamén é
preciso deseñar e executar, algo que non se fixo até de agora, unha
política que prime a calidade do contorno fronte ao reparto de axudas individuais, cun sistema financeiro comprometido, recursos humanos cualificados, boa rede de proveedores e boas infraestruturas,
así como un sistema financeiro ao servizo do país. Unha aposta por
unha política económica autocentrada e sostíbel, en suma. Receita
tradicional á par que, cada vez, máis actual.♦

A Alternativa e
Os Irmandiños
preséntanse como
oposición á actual
dirección

O BNG
suprime
o cargo de
presidente
do Consello
Nacional
(Páx. 11)
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Entre 1981 e 1985 Galiza mobilizouse contra os vertidos radiactivos

Da Foxa Atlántica a Londres,
crónica dunha vitoria popular
XAN CARBALLA

O pasado setembro cumpríronse 25 anos desde que o palangreiro Xurelo se apresentou na Foxa Atlántica para facerlle simbólica oposición aos grandes buques que deitaban impunemente lixo radiactivo no Atlántico. Desde entón até 1985 sucedéronse as manifestacións, no mar
e en terra, nunha mobilización social que por fin, en 1995, logrou unha proibición total.
A iniciativa da Asociación Altofalante para celebrar en Ribeira
os 25 anos da expedición do Xurelo á Foxa Atlántica puxo outra
vez de actualidade aquela, finalmente triunfante, grande loita
ecoloxista en defensa dos nosos
mares. Nunha curiosa simetría
histórica, o Xurelo afundiuse no
porto de Ribeira a noite do 18
decembro de 2002 cando o chapapote do Prestige comezaba a
facer estragos nas nosas costas e
levantaba unha grande onda de
mobilizacións populares.
Se os historiadores do contemporáneo recopilan información sobre algúns dos principais
conflitos sociais do final do franquismo e a Transición, atoparanse a pegada dunhas reivindicacións de fondo calado ecoloxista,
cando aínda este movemento estaba dando en Europa os seus primeiros pasos. Desde o lonxano
Castrelo de Miño nos anos 60,
contra o asulagamento das mellores terras dun val de grande riqueza, a todo o proceso de instalación da factoría de Celulosas na
Ría de Pontevedra (e despois, no
ano 1975, cando habia proxectos
de Celulosas para Padrón, Ponteceso, As Neves, O Barco, Negreira, Muxía e Fazouro-Mondoñedo), pasando pola defensa do areal de Baldaio... o pano de fondo é
sempre común. Pero nos anos 70
tamén se realizou o intento de
instalación dunha central nuclear
en Xove, nas costas do Cantábrico. En 1977 e 1979 realizáronse
dúas marchas multitudinarias
desde Viveiro á parroquia onde
se pretendía facer a instalación
lográndose finalmente que o proxecto ficase abandoado.
O movemento ecoloxista como tal definido ten a súa primei-

Os barcos de Greenpeace estaban preparados para obstaculizar aos cargueiros que transportaban os bidóns radioactivos.

ra organización activa, e protagonista de moito daquel labor de
concienciación, na constitución
de Adega (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia), só
legalizada en 1976. Foron membros da primeira Directiva perso-
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en 1982, pou despois do regreso
doutras embarcacións galegas, o
Arousa Primeiro e o Pleamar e
xa coa presenza do Sirius da organización Greenpeace.

Vén da páxina anterior

Á altura do mes de abril de
1981, cando aínda estaba fresco
na memoria o intento de golpe
de estado do 23 de febreiro, contituiuse na Coruña un foro de cidades co fin de agrupar aos municipios europeos na loita contra
a contaminación do mar. Ademais da cidade anfitriona están
representadas Kiel, Newcastle,
Brest, Marsella, Barcelona, Venecia, Dublín, Tarento e Rotterdam. En xullo Adega pronúnciase ante o goberno contra o mergullamento de lixo atómico

Novas expedicións marítimas
en 1982

14 de setembro, zarpa o Xurelo
O Xurelo foi o primeiro aldabonazo propagandístico. Sabíase
que os buques Louise e Kristen
Smiths cargaban 6.800 toneladas
de bidóns con resíduos radiactivos para deitalos na Foxa Atlántica, unha zona abisal de entre
3.000 e 4.000 metros a 340 millas de Fisterra. Enrique Álvarez
Escudero, que estivo no barco, fixo unha crónica resumida desta
viaxe como texto para a exposición O lado da sombra na Fundación Seoane en 2005. “Nas primeiras horas da tarde, con tempo
soleado e mar en calma, o Xurelo
partiu do porto de Ribeira cara á
Foxa Atlántica. Navegabamos a
nove nós e estaba prevista a chegada á área dos vertidos para a
madrugada do mércores.
“Para localizar os barcos do
delito eran precisas cartas de navegación e coñecer as coordenadas da área prevista para os vertidos. Dende o Xurelo agardábase que coa axuda do buque Sirius, de Greenpeace, fose máis
doada a busca dos barcos holandeses, mais o Sirius finalmente
ficou en Plymouth, con avaría.
“No Xurelo o alto mar fai estragos na pasaxe, e os mareos son
continuos. Albíscase un grupo de
baleas e navégase coa escolta de
golfiños e pardelas. A costa xa desaparecera da vista. Un avión,
probabelmente holandés, pasa sobre o barco tirando fotos. Ao día
seguinte é un helicóptero o que
controla a posición. Na primeira
noite recebemos orde da axudantía de Mariña de Ribeira de volver ao porto, pero pouco despois
anulouse a orde. O noso único
contacto con terra é polas radios
costeiras de Vigo e Fisterra, que
informan sobre o estado do mar e
dan a previsión do tempo.
“Nin levabamos aparellos de
navegación en condicións nin
aquel era un barco para estar naquel lugar, pero grazas á pericia
de Ánxel Viña, patrón do Xurelo,
estabamos na Fosa Atlántica.
Despois dalgún tempo de perseguir barcos coma quen busca unha gota de aceite no océano, cun
mar que a cada intre empeoraba
máis e xa pensando en dar volta,
localizamos os piratas. Alí estaban, deitando no mar mediante
guindastres os bidóns de residuos radiactivos. Situámonos
entre o Louise e o Kristen
Smiths, e naquel momento tivo
lugar o acto formal da nosa protesta. Botamos flores ao mar,
cantamos o himno e fixemos soar as sirenas do Xurelo. Mantivémonos alí ata que unha fragata
holandesa que protexía aqueles
dous barcos tentou unha abordaxe á nosa nave, polo que tivemos
que saír da zona, diante do peri-

go que supuña para as nosas vidas. Sen máis, e co tempo indo a
peor, puxemos rumbo a Fisterra.
O sábado 19 de setembro divisamos de novo terra galega, e xa na
altura de Sálvora fomos retidos
algún tempo por unha patrulla da
Mariña española. Embarcáramos
ilegalmente, pois seica non tiñamos cartilla de navegación, obri-

gatoria para enrolarse en calquera barco.
“Ás cinco da tarde arribamos ao porto de Ribeira. Descoñeciamos a repercusión que puidera espertar aquela pequena
aventura, aínda que centos de
persoas agardaban no peirao o
atraque do Xurelo”.
Aquela foi a primeira expedi-

ción galega, fletada por Esquerda Galega, co presenza de concelleiros da formación da Coruña,
Vigo e Moaña, xornalistas e
membros de organizaicóns ecoloxistas, como o propio Alvarez
Escudero, da Sociedade Galega
de Historia Natural e Roxelio
Pérez Moreiras do Colectivo Natureza. O Xurelo volveu ao mar

Eko-Alfa-99-79
“Aquí o pesqueiro Xurelo,
a todas as embarcacións
que escoitan. Dirixímonos á
fosa mariña onde dous barcos holandeses, o Louise
Smiths e o Kristen Smiths,
van deitar residuos radiactivos. Vimos no nome de
Galiza, vimos no nome de
todos os pobos que queren
a paz e un progreso que
non destrúa a natureza. Vimos no nome propio e no de
todas as xeracións futuras.
O Atlántico é unha fonte de
riqueza e un horizonte de
comunicación, non queremos que convertan o Atlántico nun cemiterio nuclear.
O Atlántico é un sinal de
identidade para Galiza e un
símbolo de vida para todos
os pobos. Non queremos
que o convertan en símbolo
de morte. Esta é a razón do
noso desprazamento dende
a verde terra da Galiza, esta é a razón pola que pedimos a vosa axuda. O noso
indicativo é Eko-Alfa-9979. Dádenos novas do Louise e do Kristen Smiths, e se
vos é posíbel, desprazádevos á zona dos vertidos radiactivos.
Pola salvación do océano, no nome da vida e das
xeracións vindeiras, estamos aquí para testemuñar
o noso rexeitamento no nome dos que cremos nun futuro mellor para a humanidade.”♦
Mensaxe radiada desde o Atlántico polo Xurelo en galego, inglés e
castelán.

Modesto Solla, o día que
nos encadeamos ao barco
O secretario xeral de Adega en
1982, Modesto Solla, era un
avogado de 24 anos cando embarcou no Sirius. Hoxe que
exerce como interventor en Redondela, lembra aqueles días
no barco de Greenpeace “ao
principio íamos ao Rijnborg
subir seis persoas, con cadeas e
alimentos, pero tivemos que
desistir. Planificamos para o
día seguinte unha acción, pola
que entramos tres persoas só,
con buzos para non rozarnos e
só unhas alxemas, mentres do
outro lado do barco as lanchas
distraían á tripulación. Gabeamos polas grúas e pedímoslle
aos tripulantes que abandoaran
as cabinas, cousa que fixeron
sen problemas. Permanecimos
trinta horas alí metidos, sen comida nin auga. Finalmente subiron alegando unha orde xudicial e cortaron as alxemas,

transladándonos a un compartimento de proa do buque, destinado a pinturas e diversa quincalla, chea de graxa e aceite,
cunhas colchonetas e cadansúa
manta. Mantivéronnos incomunicados co exterior e despois, polas presións de fóra,
metéronnos nun camarote. O
día quince de setembro chegamos a un porto holandés e, aínda que nos recibiron “en nome
da raíña Xiana” decontado nos
levaron para comisaría. O xefe
da policía dicía que estaba dacordo con nós, pero que non tiña outra. Para a vista xudicial
pedín que me trouxeran un intérprete de portugués e como
non tiñan acabei declarando en
francés. Botáronnos do país.
Fou un chanzo máis porque finalmente acabouse logrando
un triunfo importante detendo
os vertidos no Atlántico”.♦

María García Añón é autora do libro Desde la fosa de la muerte,
editado en xuño de 1983 por Díaz
Pardo en Ediciós do Castro. Presente nunha das expedicións marítimas de 1982 (a do Arousa Primeiro) o seu traballo é unha boa
guía para seguirmos a cronoloxía
de todo o sucedido nos primeiros
anos da mobilización contra os
vertidos. Pero tamén a revisión
das páxinas de A Nosa Terra e da
prensa da época explican como
detrás dalgunha das expedicións
había unha forte compoñente político-electoral, o que finalmente
non esvae a importancia da mobilización social. En outubro de
1981 celebráronse as primeiras
eleccións autonómicas en Galiza
e en outubro de 1982 prodúcese a
grande vitoria do PSOE en Madrid. A proba de que a conciencia
en defensa do medio enraizou neses anos é que en 1983, 1984 e
1985 continuou a mobilización
até acadar que a Convención de
Londres decidise unha moratoria
indefinida dos vertidos.
O comezo das expedicións de
1982 pódense datar o 6 de Agosto,
cando o Sirius persegue ao cargueiro birtánico Gem que transporta 2.700 toneladas de lixo radiactivo, conseguindo encadenarse seis militantes ás plataformas
de lanzamento de bidóns. O 8 de
agosto prodúcese unha primeira
manifestación en Galicia; o 11 de
agosto a Xunta reclama ao goberno central o fin da utilización do
mar como cemiterio atómico. Hai
encerros en Ribeira, Madrid e encadeamentos na embaixada holandesa. Prodúcense pronunciamentos masivos de concellos, sindicatos, organizacións sociais e
todas as forzas políticas agás AP e
UCD. O 23 de agosto sae o Sirius
seguindo ao Schedolborg, un cargueiro holandés que tivo que zarpar desde o porto militar de Den
Helder. No Sirius ían o secretario
xeral de ADEGA, Modesto Tin
Solla, que había protagonizar un
dos momentos principais desa
campaña, o deputado socialista
Vázquez Fouz e o alcalde de Moaña, Xabier Abalo. Mentres, desde Vigo o concello fletaba o Pleamar e desde A Coruña saía o
Arousa I e outravolta o Xurelo. A
lectura do libro de María García
Añón é relevante sobre as peripecias políticas destas expedicións e
os actos protagonizados no mar.
O 7 de setembro regresou outravolta o Xurelo á zona da Foxa
Atlántica acompañando ao Sirius
e ao Cedarlea, ambos de Greenpeace. Perseguen evitar que os
cargueiros Rijnborg e Marijke
Smits baleiren no mar 7.000 toneladas de materiais radiactivos. Foi
daquela cando tres persoas conseguen empoleirarse no Rijnborg: o
galego Modesto Solla, o alemán
Harald Zindler e o norteamericano Rusell Wray, que despois de
pasar 30 horas na cabina das grúas alxemados, foron detidos, xulgados en Holanda e expulsados
do país. Foi case o derredeiro episodio en alta mar da loita contra
os vertidos radiactivos.♦
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O pesqueiro Arousa e
o cargueiro Schednborg.

Mobilizacións galegas e europeas,
O relato gráfico das
mobilizacións que se
celebraron durante os
anos que estivo en pé

a loita contra o
cemiterio nuclear do
Atlántico, é apenas un
esbozo do que foi a

época. Peches en
embaixadas e
consulados, folgas,
pronunciamentos

De Cousteau
á prohibición
Un dos argumentos sobre a inocuidade do que se tiraba ao mar era
que os residuos estaban dentro de
bidóns metálicos e de formigón e
cunha estrutura reforzada, porén a
presión a que están sometidos a
varios quilómetros de profundidade é de 400 kg/cm2 e máis. Ademais dos que se quebraban na caida, o certo é que desde que caían
ao mar perdíase toda caste de vixiáncia sobre eles. Os estudos realizados por Jacques Cousteau ,desde un batiscafo descubriu moitos
bidóns con fendas e abertos en zonas onde se deitaran no Mediterráneo e o Pacífico. O Ministerio de
Medio Ambiente dos Estados Unidos descubriu máis de 15.000 bidóns quebrados. Cousteau declarou diante do Consello de Europa,
“utilizar o océano como un vertedeiro nuclear é unha estupidez. En
1959 encabecei unha iniciativa
tendente a impedir o depósito de
refugallos atómicos. Tivemos éxito pero despois marcharon con
eles ao Atlántico. Se sempre estiven convencido de que é un perigo
gravísimo é en razón da súa duración. Un erro de cálculo é irrecuperábel en moitas xeneracións,
mentres que noutra caste de contaminacións os erros poden correxirse. As medidas adoptadas nunca
son seguras. Os contedores ou depósitos de resíduos radiactivos que
se mergullan no fondo do mar esmáganse baixo presión. Fotografámolos abertos como as ostras”.
Durante anos se deitaron bidóns ao mar sen apenas control. A
maiores de que nunca se soubo os
que dependeron de autoridades
militares. A decisión de converter
a Foxa Atlántica en destino dos
vertidos tomouse en 1967, e realizáronse mergullamentos anuais
con impunidade até 1980. Calcú-

lase que nese periodo foron ao
fondo do mar unhas 75.000 tonleadas cunha actividade superior aos
700.000 Curie (cada Curie equival
a un gramo de radio). Francia, Italia, Suecia e Alemaña Occidental
abandonan estas operacións en
1974 continuándoas Bélxica, Holanda, Gran Bretaña e Suíza.
A regulación faise no denominado Tratado de Londres que é onde, despois da presión popular, se
fixeron senllas moratorias en 1983
e 1985 e finalmente foron prohibidos os lanzamentos en 1995.
En setembro de 1983 celebrouse en Vigo un Seminario Internacional no que interviu
Jackson Davies, profesor de bioloxía e estudos mediambientais
da Universidade de California,
especialista na cuestión de como
se concentran os radionucleidos
nos organismos mariños. Davies
declarou a A Nosa Terra que “o
programa de vertidos radiactivos
dos ingleses estaba feito en base
a modelos hipotéticos e sen contraste na práctica. Hai indicios
moi claros que botan abaixo a teorización británica. Por exemplo
eles negan a existencia de especies vivas neses fondos mariños,
cando hai desde concentracións
de plancton a grandes quenllas”.
Tamén negaba Davies a idea
de que eran augas antigas e estabeis “en base a estudos actuais pódese afirmar que se renovan con
relativa rapidez e por acción de diferentes correntes en ascenso, que
chegan a adquirir unha velocidade
de sete centímetros por segundo.
Tampouco é certo que non se produzan emigracións de animais
desde esas aguas, algúns até desovan alí e esas postas, moi receptivas á radioactividade, despois tornan á superficie da auga”.♦

Un autobús de Adega parte cara a Londres no verán de 1983 para protestar polos vertidos. En 1982 xa se protestaba ante a chegada de barcos británicos ao porto de Vigo.
DELMI ÁLVAREZ

Neste caso a manifestación é na Coruña.

MONCHO RAMA

Descripción
da Foxa Atlántica
De principio a Axencia Europea
para a Enerxía Nuclear
(ENEA) considerou como
“lugar apropiado” para recibir
os residuos radiactivos, unha
zona do noroeste atlántico a só
425 quilómetros da costa
galega, na chamada Planicie
Abisal Ibérica, onde empezou a
deitarse lixo en 1967 pero ante
as protestas portuguesas e españolas desprazouse máis lonxe, a
46º 15’ N e 17º 25’ W. A zona es-

collida trouxo problemas tamén
porque por alí pasaba un cabo
submarino (TTAG), polo que o
servizo internacional de cabos
submariños exixiu que se volvese desprazar a zona.
En 1977 procúrase a toda
presa un novo emprazamento e
aínda que faltaba datos
técnicos fixouse definitivamente unha área de case 40.000
quilómetros cadrados a 700
quilómetros de Fisterra.♦

En Vigo en xullo de 1983.

XAN CARBALLA
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galegas e europeas, de Londres e Bruxelas
institucionais de toda
caste, presións ante os
organismos
internacionais para

que aceptase a
representantes
galegos, detencións, un
autobús de dous pisos

que percorre Europa e
chega a Londres para
encadearse en xullo
de 1983 fronte ao

Centro de Enerxía
Nuclear. O album
gráfico e documental
desta época está

Protesta ante a Conferencia Internacional de Pesca celebrada na Toxa en 1985

O tren cos bidóns radioactivos camiño de ser embarcados en Inglaterra

REIMÓNDEZ

aínda por rexistar,
pero convertiuse
nunha aventura con
final feliz.♦

RAÑÓ

Actos diante do Consulado Británico en Vigo.

XAN CARBALLA

O 14 de xullo de 1983 chegaba de volta o autobús de Adega a Vigo.

XAN CARBALLA

A policia
británica detén
a Ramón
Varela
en Londres
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

A dimensión nacional de Galicia

Felipe González
XERARDO PEREIRA MENAUT

Noticia na SER.
Inauguran na Coruña
un tramo de Paseo
Marítimo ao que lle dan
o nome de Paco
Vázquez. O home está
alí presente e di: “Estou
moi contento deste
cariño recibido”. De
fondo escoitanse os
lemas, os uh! uh! e os
la, la, la, dunha
manifestación
contraria.

Diagnóstico da época
(sen necesidade de
grandes estudos
sociolóxicos): A xente
está preocupada por se
a rouban, polos
temporais e, no fondo,
desexando que algunha
miudeza da súa vida
mereza cinco minutos
de televisión.
Sobrancea a
programación de
sucesos, a
meteorolóxica e a
“rosa”.

Sobre fillos
homosexuais. Unha
gran película do
Canadá francófono:
Crazy.

O partido CatalunyaEuskadi é política. Pero
os partidos de España,
coa bandeira do touro e
o escudo
preconstitucional, non.

Moitas sentenzas
serían máis xustas se os
xuices visitasen o lugar.
Mais, os xuíces só
asisten aos
desafiuzamentos. Tendo
en conta o que cobran,
o goberno podía
obrigalos a mercar un
par de zapatos a
maiores. Todo se
andará. Antes os
arquitectos tampouco
ían as obras.

No debate sobre a condición de Galicia como nación, o autor repara na dimensión histórica do noso país como conciencia colectiva desde a época romana.

A

ntigos documentos escritos amosan
que hai dous mil anos, antes do cambio de era, xa existía Galicia, baixo o
seu nome latino Gallaecia, asumida como entidade étnico-histórica e xurídico-administrativa dentro do Imperio Romano. Como entidade étnicohistórica tiña unha personalidade
ue Gallaecia
propia e diferenciada no lingüísestaba a ser a
tico, no cultural,
referencia
na súa organización territorial e
nacional
para os
socio-política.
Como entidade
seus
nacionais
xurídico-administrativa tiña lívese nun
mites definidos
documento da
coñecidos, aproximadamente os
época, no que o
actuais, polo sur
até o río Douro.
primeiro
Estes son os eleindividuo
mentos que compoñen unha nacoñecido da
tio, unha nación.
Que Gallaecia
historia
define a
estaba a ser a referencia nacional
súa procedencia
para os seus naco etnónimo
cionais vese nun
documento da
gallaecus,
época, no que o
primeiro indivigalego”
duo coñecido da
historia define a
súa procedencia
co etnónimo gallaecus, galego.
As ciencias históricas apréndennos que
os pobos viven nun proceso de formación
constante, a etnoxénese, e que por riba dunha realidade étnico-histórica complexa e
completa veñen actuar os avatares da política, en épocas máis modernas. Pero a política
só outorga carta de natureza política, non étnico-histórica. Hai nacións sen estado, nacións divididas entre estados, e estados plurinacionais. Pero o fundamento do feito nacional é un só, que en Galicia permanece até

‘Q

hoxe. A política xoga cos nomes, pois non
pode haber nacionalidade sen nación. A historia, non.
Determinante na experiencia histórica da
nación galega é Compostela, a fin dun cami-

ño que se fixo universal. Tamén o é a emigración secular. Dúas forzas contrapostas
que, na súa síntese, veñen ser unha tensión
creativa cara á universalidade. Se en toda a
terra hai galegos, veñen a Galicia xentes de
toda a terra, na procura de algo que, ao que
parece, só se atopa aquí, no finis terrae.
A especificidade nacional de Galicia maniféstase notoriamente na idiosincrasia das
súas xentes, en expresión popular ou artística. Mestra no compromiso como suprema arte de vivir e convivir, a nación galega intégrase na nación española, ben sabedora de
que, nun e noutro caso, ‘nación’ significa
cousas diferentes.
Sabedora tamén de que a historia soterrou primeiro os pobos no clasicismo uniformizador, para que á fin rexurdisen con maior
e renovada forza, nun proceso que nunca se
detén, Galicia séntese firme e forte diante das
mudanzas presentes e das por vir.♦
XERARDO PEREIRA MENAUT é catedrático de Historia
Antiga da Universidade de Santiago de Compostela.

Xosé Lois

Cartas

Máis de 400 mortos!!!
A Asociación Pura Raza Cabalo
Galego estima que foron máis de
400 cabalos os que morreron calcinados na vaga de incendios
que este verán azoutou a Galiza.
Dantescas foron as imaxes
que os lumes deixaron nos nosos
montes e dantesco é o panorama
que se lle presenta ao cabalo galego que viu –despois de sufrir a
seca que este ano viña castigando os seus pastos– como lle foi
arrebatado o seu hábitat natural.
Viña sendo máis ou menos
habitual ollar algunha noticia
puntual nos medios de comunicación na que se informaba de
que un cabalo fora atropelado,
que quedara ferido ou mutilado
nun accidente de tráfico. Como
é o caso, por exemplo, das bestas ceibes que habitan o campus
universitario de Vigo. Porén o
que se viu e viviu este verán foi
catastrófico e excesivo. Algun-

has eguas, poldros e marañóns
víronse sorprendidos e indefensos entre dous flancos de lume,
e outros víronse impedidos por
mor dos cepos inmobilizadores
(estacas, pexas, etc.) que algúns
dos seus criadores lles poñen
nas patas, entorpecendo e minguando as posibilidades de escapatoria dos animais. Estes artefactos ilegais provócanlles tamén lesións graves e fan que
queden moitas veces á mercé de
depredadores.
Moitas son as serras nas que
Galiza cría os seus cabalos
mais dúas foron as que sufriron
un número maior de baixas a
causa dos incendios: a serra do
Barbanza e a serra da Groba.
Nesta última, situada en Santa
María de Oia, é onde se rexistra
o maior número de cabalos de
pura raza galega rexistrados no
Libro Xenealóxico da raza, dirixido pola Consellaría do Medio Rural, e onde a mortaldade

de poldros da presente campaña aféctalle practicamente ao
100%.
Agora os gandeiros viven unha incerteza enorme; non saben
cantos animais morreron; cantos
quedaron no monte; como están
os que seguen vivos; cantos van
baixar para os prados e as estradas; de onde van tirar as forraxes
para alimentar as bestas que ten
ou terá que alimentar; etc.
Non sei se o refrán “Non sabemos o que temos até que o perdemos” se converterá nunha profecía para o cabalo galego, que
hai uns anos vive en perigo de
extinción, ou se pola contra os
galegos tomaremos consciencia
dunha vez, ou cada vez máis, de
que “somos raza, a raza dun país, Galiza. Hoxe todos teñen a
honra de criar e presentar nos
concursos morfolóxicos da raza
os mellores cabalos e eguas do
noso país, sementando a memoria histórica e etnográfico-gan-

deira do que fomos e somos” como se di na introdución do Catálogo de sementais 2005. Cabalos
de Pura Raza Galega que editou
a Asociación Pura Raza Cabalo
Galego.♦
FERNANDO GROBA
(PONTEAREAS)

A mágoa do lume
Vendo a paisaxe que deixou o lume intencionado en Galiza, busquei respostas no vento “nubrado” de fume, nas árbores chamuscadas, nos niños abrasados
dos paxaros, nos labregos impotentes contra ao fogo apocalíptico, na Galiza encinsada nas entrañas e nos sapos que xa non fan
crou crou. E non as atopei. A cobiza dos homes provocou todo
iso, e moito máis.
Fillos do apocalipses e do lume inquisidor, é esta a Galiza
que vos viu nacer? Abofé que
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Capital e política industrial
XAVIER VENCE

Os últimos movementos de capital nas empresas galegas fan obrigada unha ollada á
política industrial que se debería empregar para apoiar o desenvolvemento do país.

N

os últimos tempos, situados no clímax
dun ciclo expansivo e de bonanza económica, estamos asistindo a unha fervenza de novas sobre movementos de capital
nalgunhas das grandes empresas do noso país.
Fadesa, Rodman, Calvo son as máis notábeis
porque son empresas familiares, os seus propietarios son galegos e o seus fundadores aínda están á fronte das mesmas. Pero tamén houbo movementos recentes en Ence, Fenosa, Softgal, Soluziona e outras moitas outras nas que o capital
galego perdeu posicións. Nalgúns lances importantes, nos que o gran capital galego apostou forte por adquirir posicións nalgunhas grandes empresas de sectores estratéxicos, non tivo éxito e
perdeu a partida fronte a outras “quenllas” madrileñas que despois de amasaren fabulosas fortunas no fulgurante turbillón da burbulla inmobiliaria parecen dispostos, agora, a facerse cos
activos máis importantes de España. Tamén é
certo que certas fraccións do capital galego están
a facerse con empresas noutros territorios: Caixanova fixo relevantes incursións nos viños do
Porto; Amancio Ortega vén facendo incursións
en diferentes sectores. O relevante, polo tanto,
non é a novela rosa de cada operación concreta
senón o balance e as consecuencias dese conxunto de movementos e, sobre todo, as conclusións que cabe tirar para valorar a política industrial aplicada até o presente e a que procedería
implementar de cara ao futuro.
As “movidas” dos últimos tempos poden
valorarse desde moi diferentes perspectivas.
No libro O Fracaso neoliberal en Galiza (A
Nosa Terra) intentei mostrar que unha das características do capitalismo contemporáneo, o
impulsado pola globalización neoliberal, é a
tendencia compulsiva á concentración do capital nunha escala nunca vivida no pasado. A lei
de ferro da competencia vai eliminado competidores, deixando os mercados en mans de xigantescos monopolios. Os grandes grupos van
controlando, vía compras ou fusións, as grandes empresas produtivas en todo o mundo e tamén aquí. Un artigo recollido nese libro titulase “Empresas en venda: un país sen empresarios?” e empezaba así: “A compra e a fusión de
empresas é un fenómeno que enche as páxinas
dos xornais todos os días. Estamos diante do
máis vasto proceso de concentración do capi-

tal de toda a historia do capitalismo. Mesmo a anos a inmensa maioría das axudas e subvenxigantescas corporacións mundiais da indus- cións a empresas da Xunta foron para empresas
tria, da banca, da información están nun conti- de capital foráneo (en especial do sector enerxénuo fervedoiro de fusións, compras ou alian- tico) senón e, sobre todo, porque cómpre repenzas”. Polo tanto, o que estamos a vivir é unha sar radicalmente o fracaso da política de axudas
nova vaga do mesmo proceso. O que cómpre tal como se vén entendendo. Nun contexto de
cuestionarse hoxe, como en ocasións anterio- absoluta mobilidade da propiedade do capital
res, é qué rol nos toca nese proceso e que po- das empresas e tentacións deslocalizadoras
cómpre pensar na mellor maneira
demos facer para mudalo en bede que os recursos públicos utilineficio do país, é dicir, dos trabazados para a política industrial relladores e cidadáns deste (porque
ómpre
percutan no fortalecemento real e
os empresarios protagonistas non
empregar
estábel do sistema produtivo do
precisan especial misericordia).
país e non só na conta de resultaPois ben, nese balance pareos
recursos
dos das empresas que reciben as
ce claro que predomina o noso
axudas (que poden ir directamente
rol de pacientes absorbidos moi
públicos
á conta corrente dos propietarios,
por riba do de activos absorbentes. Máis aínda vendo como al- en estruturas e polo menos cando venden a empresa). Por iso, hai que pensar cagúns proxectos emblemáticos e
servizos
da vez máis en medidas que reforinnovadores acaban, ou poden
cen a diversificación, a cooperaacabar, en mans foráneas un non
de
apoio
ción, as interrelacións co resto do
pode evitar a sensación de que o
mito de Sísifo segue a ser a meá actividade tecido produtivo local, etc. É dicir,
cómpre empregar os recursos pútáfora que mellor describe a diprodutiva que blicos en estruturas e servizos de
námica de economías periféricas
apoio á actividade produtiva (teccomo a nosa, condenada a estar
poñendo en marcha novas em- creen vantaxes nolóxico, loxístico e doutro tipo)
presas que logo, cando alcanzan
competitivas que creen vantaxes competitivas
no territorio no que están, para
un punto relativamente alto da
no territorio que, dese xeito, sexa quen sexa o
súa expansión, pasan a mans fodas empresas singularáneas... e volta a empezar.
no que están” propietario
res, a actividade produtiva da emÁ hora de valorar os diferenpresa siga radicada nese contorno.
tes casos non todos merecen
Menos axudas a cada empresa inexactamente o mesmo tipo de
consideración. Non é o mesmo unha empresa dividual e máis redes, clusters, servizos comfamiliar con problemas de sucesión –o que plementarios, centros tecnolóxicos, infrastrutusignifica que non foi quen de acadar a madu- ras tecnolóxicas... Estes deben ser os conceptos
rez dun proxecto que transcenda o seu funda- que absorban o groso dos recursos para que a
dor– que unha empresa que é o resultado dun nosa industria sexa de verdade máis competitipelotazo ou suma de pelotazos conxunturais va e, desa maneira, corra menos riscos de descuxo propietario busca poñer salvagardar as localizarse e voar cara a outros pagos ao priganancias extraordinarias obtidas en circuns- meiro cambio de vento. Cómpre, en definitiva,
tancias e por métodos tamén extraordinarios. que o novo goberno aprenda de verdade a lecSon casos que requiren unha valoración e un- ción dos fracasos da política dos anos pasados e
ha consideración diferentes por parte dos xes- ser quen de abandonar a rutina tan tentadora de
irlle repartindo axudas a cada empresario que
tores da política industrial.
Os casos recentes e outros anteriores obri- espera no corredor. Agardemos!♦
gan, máis unha vez, a ser moi críticos co tipo de
política industrial implementada nos últimos
XAVIER VENCE é catedrático de Economía Aplicada
lustros. Non só polo feito de durante moitos
na Universidade de Santiago.
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non; era unha Galiza nobre, traballadora, loitadora, empobrecida, atrasada, ás veces aldraxada
e derrotada, porén sempre erguida. Non embargante vós deixástela –ademais– queimada, esquilmada e desertizada. Sodes
xenocidas da natureza e merecedes vivir sós no voso mundo,
non neste, porque o desprezades.
Prendestes lume por odio e por
diñeiro; sodes corpos sen sangue
robotizados pola tolemia, inquisidores do presente e exterminadores do futuro.
Aos galegos que viron arder,
con bágoas nos ollos, o seu contorno natural, berce da súa morriña polo país máis fermoso que
coñeceron, eu pregúntolles se hai
que perdoar os invisíbeis incendiarios, se hai que meter na cadea os sicarios da morte, se hai
que desterrar os vingadores do
inferno, se hai que xulgar os resentidos da democracia, se hai
que ensinar os ignorantes da his-

toria, se hai que alumear os escuros de intencións, se hai que escoitar os imbéciles por devoción,
se hai que axeonllarse aos intereses económicos innomeábles, ou
se hai que pisar os alacráns creadores deste deserto.
Asemade, aos desalmados e
apátridas de corazón, unha minoría sen identidade, dígolles: vinde de cara polos meus camiños, e
alí nos atoparemos. Amosade as
vosas intencións e defendede as
sen razóns deste lume prendido
con aleivosía e nocturnidade; eu

rexeitareinas coa forza do entendemento máis enxebre e primitivo, a dos que descubriron o lume
para sobreviviren, nunca para
destruír, e defenderei as arelas de
vivir nun paraíso chamado Galiza, que vós estades a extinguir
con fogos masivos, porque os
vosos argumentos son o diñeiro,
as sombras, a peste, o engano, a
mentira, a vinganza, a escuridade, a dupla personalidade, a falsidade... Escondéstesvos nas
toupeiras, nas toxeiras, nos xestais, nas carballeiras, nos soutos,

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

nos piñeirais, nos sumidoiros e
nos nichos dos mortos, que sodes
vós mesmos, porque unha persoa
viva e humana non fai o que vós
fixestes; sodes almas en pena vagando polos montes como mortos viventes.
O lume nos montes é vinganza, o lume nos pastos é miseria,
o lume no ar é asfixia, o lume
nas árbores é espolio, o lume nas
casas é mágoa, o lume nos animais é irracionalidade, o lume
nos mortos é o fin do noso país.
Hai tantos fillos de Breogán que
queren mudar o seu verdor cinguido deste noso país por esta
“Negra Sombra” que nos asombra? Que veñan os bardos redentores da boa nación de Breogán,
porque eu xa non teño máis verbas para faceren entrar en razón
os analfabetos da vida e os avogados da morte.♦
ANTONIO FERREIRO
(MACEDA)

Catro homes nun bar.
Falan castelán con
moito acento. Un di:
Isto vai acabar como
Iugoslavia. Outro
engade: E o dos
idiomas. Non entendo
nada. Imos cara
Europa e, ao mesmo
tempo, dividímonos
entre nós.

É de maos gobernos
botarlle a culpa de todo
o que ocurre ao
goberno anterior. Mais
coa Xunta está a
suceder á inversa. Sae
todo o que había
debaixo da alfombra e
a culpa lévana os de
agora.

O PP acusa á Xunta
de subvencionar a
rotulación de lápidas
en galego co diñeiro
“aforrado” na
prevención de
incendios. A frase
debía concursar nos
campeonatos do
mundo de demagoxia.
Sería como dicir que
mentres os edificios
públicos gastan en tea
para as bandeiras
españolas, non hai
cartos para policías
que defendan as
mulleres agredidas. Ou
seña, un disparate.
Pero hai outro detalle
que chama a atención:
o medo dalgúns a que
se normalice o galego.
Por que?

Sobre o galego
difunden dúas mensaxes
simultáneas: 1ª Non é
necesario que os
servizos públicos ou a
documentación veñan
en galego porque xa
apenas ninguén o usa.
2ª Con iso de querer
impoñer o galego, o
castelán corre perigo e
iso é unha atrocidade.
En que quedamos?
Quen é o ameazado, o
galego ou o castelán?
Última pregunta: acaso
é imposíbel saber os
dous?♦
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Mouros e
cristiáns

O policía
torturador que
vía cine francés

XOSÉ MANUEL SARILLE

O caso Puig Antich, traído á
actualidade pola película Salvador, deu pé a unha polémica
en El País. O barcelonés Joan
Bové Maeztu escribe unha
carta no diario madrileño (4 de
outubro). “Na edición do domingo 2 de outubro aparecía
un artigo á dupla páxina de
Marcos Ordóñez titulado O
outro morto referido ao policía
supostamente asasinado por
Salvador Puig Antich que el
coñeceu e que nos describe como un policía atípico pola súa
sensibilidade cultural e ser un
amante do cine e en especial de
Buñuel, ¿tamén de Viridiana
que estivo prohibida até a morte do ditador? Pois ben, eu tamén coñecín a Francisco Anguas Barragán e a imaxe que
conservo del é ben diferente:
coñecino a noite do 26 de setembro de 1972 nos despachos
da comisaría central de Vía
Laietana de Barcelona, de dolorosa lembranza para todos os
demócratas que por alí pasaron, estando eu detido tras unha manifestación e coñecino
traballando, é dicir, torturándome (eu de xeonllos brazos
en cruz, el atrás mallándome
cunha toalla mollada para non
deixar pegadas) con especial
sadismo, ¿quizais o aprendeu
no cine francés que, segundo
Ordóñez, tanto lle gustaba?
Non o creo. Agora que se está
a falar de recuperar a memoria
histórica, non se debería pasar
por alto que Anguas Barragán
non era efectivamente un policía normal, era da Brigada Político Social cuxos membros tiñan como único fin perseguir,
reprimir e encarcerar as perso-

A

VENTURA & COROMINA / La Vanguardia, 6 de outubro do 2006

as que loitaban polas liberdades democráticas, aspecto que
Ordóñez esquece mencionar, e
que noutros países que saíron
dunha ditadura foron depurados e mesmo encausados polos
delitos que cometeron contra a
liberdade das persoas. É hora
de verdades non de fraudes e
mentiras exculpatorias”.♦

A pouco
fundamentada
prepotencia de
Touriño no caso
das pensións
contributivas

xubilacións xeral é a caixa única”. Ao día seguinte, no mesmo xornal, o conselleiro de
economía, Xosé Ramón Fernández Antonio, afirmaba sobre o mesmo tema, e contra o
manifestado por vicepresidencia, que á súa consellaría “non
chegara ningunha petición nin
informe” ao respecto, “nin nós
o fixemos, porque cando as
cousas están claras tampouco
se lle fai perder o tempo aos

funcionarios”. O conselleiro
socialista afirmou tamén que
“non o estamos a contemplar
porque non cabe desde o punto
de vista legal”, ao tempo que
engadiu que “o Goberno galego é un firme defensor do principio de unidade de caixa”.
Con todo, ese mesmo día, 7 de
outubro, La Voz de Galicia
ofrecía unha ampla información na que lembra que a Xunta de Andalucía xa subira as
pensións contributivas con anterioridade, por decisión do
presidente socialista Manuel
Chaves. O anterior goberno do
PP presentara un recurso contra esta decisión, recurso que
foi rexeitado polo Tribunal
Constitucional. O secretario de
relacións institucionais de Vicepresidencia, o nacionalista
Antón Losada, lembra, na
mesma información, que Aznar prohibira en 2003 os complementos no caso das pensións contributivas, decisión
que logo rectificou Zapatero,
permitíndolle tal opción ás comunidades autónomas.♦

Emilio Pérez Touriño.

Na portada de Faro de Vigo (6
de outubro) liase a descualificación que Touriño lle dedicaba á proposta de Quintana de
subir as pensións contributivas: “A estas alturas da vida sabemos todos que o sistema de

Guerrilleiro
contra
Franco
Unha crónica da loita de
Francisco Martínez-López,
Quico, na guerrilla antifranquista de Galiza e León.

O movemento
libertario
en Galiza
(1936-76)
A cargo dos historiadores
Dionisio Pereira e
Eliseo Fernández.

1936. Represión e
alzamento militar en Galiza
Un libro tan agardado como escrito para responder
á demanda das moitas preguntas que levaban facéndose
desde hai décadas a conta da represión franquista.
De Carlos F. Velasco Souto

A NOSA TERRA

historiografía árabe
tende a considerar que
a evolución das sociedades musulmás, e tamén das
nosas, se basea nun ritmo ternario. Primeiro unha antigüidade clásica resplandecente,
á que lle segue unha idade
media escura, onde o período
dourado anterior se esvaece.
A continuación chega unha
época de renacemento
chamada por eles Nahda.
Mais no mundo musulmán a
Nahda foi un fracaso, non
funcionou, foi unha esperanza até as revolucións dos
anos sesenta, cando os árabes
lideraron en certa medida os
movementos de liberación
terceiromundistas. Chegou o
fracaso e hoxe predomina a
idea de que a decadencia é
definitiva e que a idade de
ouro será irrecuperábel.
Atribúese o fracaso a que
o xeito de asumir a razón e de
modernizar a sociedade non
pasou da copia mimética do
modelo occidental. Hoxe, cada vez máis, considérano
intolerábel. Comezando pola
idea ilustrada europea de
nación que tantas consecuencias tivo no mundo non europeo, non cristián. Talvez ese
sexa o labirinto islámico.
Á marxe dos intelectuais
asimilados aos valores do
primeiro mundo, para outros,
o núcleo do fracaso consiste
en que non souberon adoptar
a civilización técnica ao longo dos dous últimos séculos.
No demais ven a sociedade
occidental como inferior á
deles, embrutecida, deshumanizada, caótica, sen outros
valores que os do diñeiro e
camiño da destrución total.
Conto todo isto despois de
observar que a intensidade do
debate occidental sobre os defectos e as inxustizas da civilización musulmá é
directamente proporcional ao
aumento da violencia con que
eles responden á violencia dos
ricos. Sendo honestos
debemos descartar que nos
motive un bondadoso interese
pola súa mellora. A nosa
sapiencia universal, que nunca
se preocupa pola fame nin pola opresión da muller africana,
ten unha sensibilidade exquisita pola opresión da muller
musulmá e pola confusión de
poderes naqueles estados, tanta que até a sida, a malaria e a
escravitude pasan a un segundo plano.
Todo iso de que para civilizarse deben asumir a
Ilustración poderá ser algunha vez unha discusión honesta, mais en xeral non pasa de
ser un flanco propagandístico
menor do espolio
neocolonial, onde os opresores, mentres rouban, torturan
e matan alí, tamén lles din o
que deben facer, que é
asumir a Ilustración e
asimilarse. Mais ou menos.♦
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Pode que
algo se
mova
X.L. FRANCO GRANDE

R

ealidade ou desexo, pero
semella que algo se move na sociedade americana. Deica os últimos tempos,
por non dicir que os últimos
meses, nada se movía nesa sociedade, como se aceptase a
arrogancia de Bush mentres se
consagraba, el e os seus
compañeiros do goberno, a dinamitar as institucións
democráticas, a invadir eidos
dos outros poderes e a prescindir de canto se opoña aos seus
fins e obxectivos persoais.
Percíbense movementos
ben dispares: arredor dun 53
por cento da sociedade quere
que gañen os demócratas as
eleccións do mes que vén. E,
ademais, o apoio que a sociedade dispensa a George Bush,
que veu baixando dende hai
meses, non pasa do 33 por
cento, o máis baixo, dísenos,
que obtivo ningún outro
presidente. E, á par, foros, comunicados, anuncios pagados
nos medios, alertan de que a
democracia está en perigo.
Para o pasado día 5 deste
mes foron convocadas manifestacións en máis de 175 cidades baixo o lema: “O mundo non pode esperar; fóra o
réxime de Bush”, en protesta
polas políticas criminais deste e pedindo tamén a súa destitución. “Se perdemos esta
loita, perderemos a democracia” –dixo Bill Goodman, director legal do Centro de Dereitos Constitucionais. “Bush
e compañía –engadiu– están
dispostos a destruíren a nosa
Constitución e a nosa Carta
de Dereitos; non podemos
permitir que o consigan”
Os intelectuais máis prestixiosos do país manifestáronse contra a política do
presidente coa finalidade
expresa de “sacar a Bush do
poder”. “O silencio e a parálise –din– non son aceptables...
o desastroso decorrer deste réxime de Bush ten que ser detido. E temos que asumir a
responsabilidade para facelo”.
A urxencia está presente en
todas as mensaxes. A actriz
Olympia Dukakis, por exemplo, nun manifesto que
subscriben as xentes máis diversas, di: “Temos que actuar
agora; o futuro está en xogo”
Confiamos en que o
Partido Demócrata, que consentiu e foi cómplice da política neonazi de Bush, e
sabendo que unha porcentaxe
moi significativa da sociedade quere que volvan ao
poder, faga agora verdadeira
oposición, que saiba recoller
o espírito dese movemento
que parece estar agromando
no país a prol dos valores democráticos e o libere da ameza fascista, unha ameaza real
e non retórica, que supón
Bush e o seus adláteres –para
o seu país e para o mundo.♦

O coordinador da Executiva terá máis poder e
oficiará como voceiro das mensaxes orgánicas

O BNG suprimirá o cargo
de presidente do Consello Nacional
A. EIRÉ
Os principais cambios organizativos que prepara o BNG para a próxima Asemblea Nacional son tres: a supresión do
cargo de presidente do Consello Nacional, que o coordinador
da Executiva sexa o voceiro en
temas orgánicos e que o plenario das asembleas, a partir de
agora, se poidan realizar por
delegados. Tamén se aprobarán mecanismos que garantan
a relación orgánica co goberno.
Na anterior Asemblea Nacional
o BNG decidiu crear o cargo de
presidente do Consello Nacional, para posibilitar un papel
relevante de Xosé Manuel Beiras
no seo da organización. Logo da
dimisión de Beiras, este cargo
quedou vacante. Agora, a comisión redactora das teses do BNG
para a próxima asemblea, propón
a supresión deste cargo e que as
súas funcións (entre elas presidir
e moderar as reunións do Consello Nacional) pasen a ser desempeñadas polo portavoz nacional.
Quen tamén verá ampliadas
as súas funcións é o coordinador
da Executiva. Ante unha situación na que o portavoz nacional
é membro do goberno, os nacionalistas pretenden que sexa o
coordinador da Executiva o que
fale publicamente en nome da
organización, para impedir que
se solapen as mensaxes gobernativas coas da organización.

Francisco Jorquera.

A presenza pública do coordinador da Executiva será máis
patente cando se trate de transmitir mensaxes orgánicas. O
BNG pretende que, á marxe das
valoracións e mensaxes do goberno e dos seus cargos políticos, a organización valore e
opine sobre os temas de actualidade e aqueles de maior intere-

se que se produzan diariamente.
Así mesmo o relatorio que se
presentará ao Consello Nacional
aposta por que, a partir de agora,
se así o considera o Consello Nacional, os plenarios das asembleas
nacionais se celebren por delegados, tal e como contemplan os Estatutos. Tratarán, iso si, de garantir
a proporcionalidade e a presenza

das minorías e de todas as organizacións que conforman o Bloque.
No apartado organizativo tamén pretende que a próxima
Asemblea Nacional aprobe os mecanismos axeitados que fixen e garantan unha relación orgánica
axeitada entre o BNG e o goberno.
A parte máis significativa é o
método de elección de cargos para o goberno que, ante a falta de
tradición e regulación, causou disfuncións e malestar polo método
usado nalgunhas consellarías.
A organización pretende participar de xeito directo na escolla
dos cargos do goberno antes da
súa designación, ao consideralos
do BNG.
Os conselleiros serán propostos polo portavoz nacional á Executiva, que trasladará a súa proposta ao Consello Nacional. Os
outros altos cargos serán propostos
por cada un dos conselleiros que
deben nomealos. Tamén os discutirá a Executiva antes de ser aprobados polo Consello Nacional. Os
consellos comarcais tamén serán
escoitados, sobre todo cando se
trate de cargos provinciais.
O BNG aposta pola paridade
de xénero e pon como requisito
imprescindíbel o uso e defensa
do idioma galego.
Pretenden os nacionalistas
que se intensifique o contacto
dos cargos gobernamentais coa
organización e que esta coñeza,
discuta e impulse as accións de
goberno.♦

Transformar o Estado español en plurinacional,
obxectivo desta etapa
O relatorio que se presentará ao
Consello Nacional do BNG para
ser discutido na súa XII Asamblea está centrado, principalmente, en definir as apostas políticas e as estratexias para os próximos anos.
Así, fronte ás referencias á
autodeterminación ou a un Estado confederal, o BNG aposta pola “transformación do Estado español nun Estado plurinacional”,
baseado no libre consenso, para
esta etapa histórica concreta.
Considera que a aposta pola
“España Plural” de José Luis
Rodríguez Zapatero é moito
máis democrática que a “unitaria
de José María Aznar”, polo que
lle dá unha marxe de manobra ao
nacionalismo que non pode desaproveitar.
Critican outras posturas puramente ideoloxistas que conducen á inactividade práctica ou
que rexeitan conxunturas favorábeis para formularen reivindicacións nacionais.
Neste sentido, apostan por
“acordos críticos” cos partidos

de ámbito estatal e Portugal sempre e cando sexan respectuosos
co pluralismo e favorábeis ao
diálogo co nacionalismo.
Tamén se critican as posturas
ideoloxistas cando se analiza o
Estatuto de nación como unha
batalla fundamental para o nacionalismo hoxe.
Os relatores do BNG consideran que a asunción das alternativas é o que pode facer mudar
cualitativamente o país, e que
non pode existir avance sen pobo
detrás. Un Estatuto que comparan co logro de 1936 é un paso
máis no camiño da liberación nacional, porque, afirman, a conquista da soberanía non é un acto volitivo nin súpeto, senón un
proceso dinámico e progresivo.
Un Estatuto de nación que
debe de servir para avanzar nun
modelo de sociedade máis igualitaria, xusta e nun desenvolvemento económico autocentrado e
sostíbel.
Considera o BNG que o autogoberno é imposíbel sen autonomía fiscal e que Galiza ten capa-

cidade financeira suficiente para
valerse por si mesma se conta
cos instrumentos políticos e fiscais para poder responsabilizarse. Polo tanto, reclaman plena
soberanía fiscal e a racionalidade
do Estado fronte ao unitarismo.
Obxectivos no goberno
Tamén fixará a próxima Asemblea Nacional do BNG os obxectivos do goberno. En primeiro
lugar, que se visualice que Galiza é viábel e se pode desenvolver
axeitadamente por si mesma, rachando coa idea de dependencia
do Estado.
Para iso cren imprescindíbel
unha xestión eficaz que mellore
as condicións de vida. Pero tamén que se visualicen as capacidades do nacionalismo para gobernar priorizando as relacións
do goberno coa sociedade.
Aposta decididamente por
aplicar sen escusas o Plan de
Normalización Lingüística nas
áreas do BNG, por impulsar a reforma lexislativa dos medios de

comunicación públicos; pola recuperación da memoria histórica
que non quede unicamente no
36; pola transversalidade das
consellarías; a implantación das
galiescolas en todo o territorio;
pola recuperación do medio rural, asentando nel os mozos e por
unha política cultural que aposte
por dimensionar as manifestacións culturais do país.
Tamén se considera prioritario estimular a medra da
conciencia nacional, aínda que
constatando que existe unha base
nacionalista máis ampla que a
que se expresa electoralmente.
No eido das definicións, o
BNG declárase pacifista e antiimperialista, “seguindo a liña
histórica do Partido Galeguista”,
definicións que cuestionan algunhas correntes internas.
En consecuencia defenden as
alianzas internacionais con aquelas organziacións que defendan
os valores democráticos, os dereitos dos pobos, a legalidade internacional, unha ONU democrática e a oposición á guerra.♦
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A que razóns responde a nova
lei de comercio interior que está a impulsar a Xunta?
Responde a unha adecuación
da normativa comercial galega á
realidade actual do tecido comercial do país. Desde a Consellaría de
Innovación e Industria propuxémonos como meta levar a cabo políticas para beneficiar a inmensa
maioría do comercio galego e polo
tanto en beneficio das pequenas e
medianas empresas comerciais. Ao
longo deste primeiro ano de goberno, e a través de dúas iniciativas lexislativas, estamos implantando
medidas de carácter estrutural en
beneficio do comercio galego. Un
goberno galego debe servir para
mellorar o seu tecido socio-económico e non só levar a cabo medidas puramente conxunturais que
non resolve problemas de fondo.
Así, a primeira iniciativa lexislativa que puxemos en marcha foi a
horarios comerciais, que se vai debater no pleno do Parlamento Galego o martes. Logo está o anteproxecto de lei de ordenación do comercio interior de Galiza. Precisamos exercer as competencias exclusivas e plenas recoñecidas no
vixente Estatuto de autonomía porque non é de recibo facer deixación
no exercicio de tales competencias.
A política comercial durante estes
últimos anos foi no sentido inverso, pois non se lexislou deixando
que operase a normativa estatal na
materia, que está feita para un tipo
de estrutura social moi distinta á
nosa, que como sabemos conta
cunha densidade e reparto poboacional, unhas estruturas de consumo e un grao de dotación comercial específico. Precisamos unha
ordenación comercial en todo o territorio por todas estas razóns.
Esas carencias das que falan lastran o sistema comercial
galego?
Evidentemente. Hai que ter en
conta que a lexislación vixente en
materia de comercio en Galiza
data do ano 1988. Dende ese ano
até agora producíronse moitos
cambios no eido comercial, fundamentalmente pola aparición de
novos formatos comerciais e novas modalidades de vendas e non
temos unha lexislación acaída ás
necesidades actuais.
A lei inclúe un Rexistro de
Comerciantes e Actividades
Comerciais. Que fin persegue?
Até o de agora non existe ningún censo de comercios de Galiza.
Pretendemos elaborar un, no que
se recolla o número de comercios
detallistas, cantos se dedican á venda ambulante, cantos á venda a distancia, a contía de franquías, etc. É
evidente que non se pode levar a
cabo unha política comercial minimamente acaída e racional para os
intereses socioeconómicos galegos
sen datos oficiais. O Rexistro contribuirá, sen dúbida, á definición
das políticas de axudas públicas ao
sector comercial, así como a facilitar o exercicio das funcións de control e tutela dos poderes públicos
no ámbito da actividade comercial.
O Goberno non pode permitir contar só con datos do IGE ou do INE
e por iso precisamos novas ferramentas que permitan levar a cabo
políticas comerciais efectivas e realistas. É imposíbel levar a cabo
unha política seria sen dispor de
datos obxectivos e precisos da realidade sobre a que se actúa.
Outra das medidas que inclúe é o Consello Galego de
Comercio.

Ana Rúa
‘A actual lei de comercio está feita
para un tipo de estrutura social distinta á nosa’
RUBÉN VALVERDE
É a directora xeral de Comercio e Consumo, departamento que vén de elaborar o anteproxecto de
Lei de Ordenación do Comercio Interior. A normativa pretende acabar cun baleiro legal de máis
de 18 anos nos que a implantación comercial “non respondeu a criterios racionais”. A Lei pretende contribuír tamén a unha mellor distrubución da poboación en Galicia, en palabras de Ana Rúa.

OTTO / A.G.N.

Ten coma obxectivo facer
efectivo o diálogo coa sociedade.
Ten que haber unha necesaria interlocución con todos os sectores
atinxidos pola política comercial
e a Xunta. Funcionará como órgano de colaboración e asesoramento, no que estean presentes varias
consellarías, as organizcións empresariais do sector comercial, organizacións sindicais, consumidores e usuarios e a FEGAMP.
Cales foron as demandas
que lle trasladou o sector á
Xunta dende que tomou posesión do cargo?
O sector demanda, fundamentalmente, medidas concretas como que se reduzan ao mínimo os
festivos hábiles comerciais, de aí
que sacásemos adiante un proxecto de lei de horarios comerciais
para regular esta cuestión. Tamén
pedían que se regulasen as vendas

en promoción, no sentido de dotármonos dunha delimitación
máis exhaustiva entre as varias tipoloxías de vendas promocionais.
Todos somos conscientes, por
exemplo, da desvirtuación que se
produciu nos últimos anos nas
vendas en rebaixas. Ben, honradamente considero que co anteproxecto de lei de Ordenación de Comercio Interior de Galiza quedarán perfectamente delimitadas as
rebaixas das vendas con desconto,
das vendas de saldo... Por último,
unha demanda importante e lóxica é unha regulamentación na implantación de grandes superficies.
Todo isto está recollido polo miúdo no citado anteproxecto de lei
que vimos de presentar e que agora mesmo está en fase de diálogo
con todo o sector.
En que medida afectou a
implantación de grandes su-

perficies nos últimos anos ao
pequeno comercio?
En que non houbo unha ordenación territorial en materia comercial para o país. Até agora a implantación das grandes superficies
regúlase por un decreto que di que
a Xunta só ten competencias sobre
aqueles locais que superen os
2.500 metros cadrados. Por outro
lado, a maior parte das implantacións dependen da licenza que
emite o correspondente concello.
Impídese de facto que a Xunta poida racionalizar a implantación de
centros comerciais e só podería intervir, puntualmente e a través da
chamada segunda licenza, para
aqueles locais individuais que superen a superficie antes mencionada. Isto é unha irracionalidade. A
implantación dunha chamada
grande superficie é unha cuestión
que ten repercusións de carácter

supramunicipal, é dicir, abrangue a
toda unha área de influencia comercial que excede con moito o
ámbito dunha entidade administrativa como é un concello. Cómpre
poñer orde. Por outro lado, é precisa unha maior seguridade xurídica
para os operadores comerciais. Por
tales motivos o anteproxecto contén o compromiso firme da elaboración dun plano de equipamento
comercial para Galiza onde fique
claro os metros cadrados de superficie útil para implantar eses grandes equipamentos. Todos os sectores socioeconómicos o agradecerán e xa teño constancia diso.
Existen moitos desequilibrios comerciais agora?
Na actualidade si porque non
se fixo unha distribución racional. Un dos grandes compromisos do Goberno cando tomou posesión era fixar poboación no rural ou nas zonas especialmente
despoboadas. O comercio ten
moito a ver cunha mellor distribución da poboación por todo o
territorio, pois non esquezamos
que sen actividade comercial hai
precisamente éxodo poboacional
e iso é o que tentamos corrixir.
Un dos temas polémicos nos
últimos anos con respecto ao
comercio foi o dos estabelecementos orientais aos que moitos
acusan de competencia desleal.
Que hai de certo en todo isto?
Hai unha parte que ten base real e outros aspectos que son unha
especie de mito. Antes cando falaba de novas fórmulas comerciais,
incluía este tipo de estabelecementos orientais que venden produtos a
moi baixo prezo e que supoñen unha distorsión na competencia. As
persoas que rexentan estabelecementos de procedencia asiática veñen dunha cultura na que non distinguen moi ben as horas de traballo e as de lecer. Coa lexislación vixente, en materia horaria, aqueles
estabelecementos que non superen
os 300 metros cadrados teñen plena liberdade horaria. Moitos comercios rexentados por persoas de
procedencia oriental non superan
esa superficie, co cal poden abrir.
O que fixemos para poder regular
isto foi limitar a liberdade horaria a
estabelecementos que non superen
os 150 metros cadrados –superficie
habitual do comercio tradicional
galego–, co cal se reducen o número de comercios que poden abrir
tantas horas ao día. Para controlar a
implantación de todas estas normativas implantarase un corpo de inspectores de comercio, até o de agora inexistente.
No eido do consumo, cales
son as queixas máis frecuentes
dos cidadáns e que pode facer
ante isto a administración?
As reclamacións máis frecuentes son a operadoras de telefonía,
que son de ámbito trasnacional.
Desde Galiza estamos intentando
“pequenas grandes cousas” como
que estas operadoras dispoñan dalgunha oficina aberta ao público
que implique unha relación física
co consumidor. Á cidadanía resúltalle moi fácil por exemplo darse
de alta nunha operadora, mais ten
dificultades para darse de baixa.
Estas son cuestións que convén
arranxar. A maioría dos problemas
dos consumidores proveñen da
existencia de cláusulas abusivas
nos contratos de adhesión. É aí onde imos poñer todo o noso empeño, malia non dispormos de competencias suficientes e depender de
ámbitos estatais e supraestatais.♦
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Alternativa e Irmandiños deron a coñecer os seus proxectos

Perfílanse as opcións opositoras no BNG
P.C.
O BNG comeza o seu debate interno, e tamén público, antes de comezar xa oficialmente a marcha da súa XII Asemblea Nacional, nun
clima de normalidade malia a excepcionalidade nesta organización
nacionalista, afeita a obrar por consenso. A Alternativa, liderada por
Camilo Nogueira, e os Irmandiños, comandados por Xosé Manuel
Beiras, presentaron as súas propostas alternativas á actual dirección
esta semana. Aínda non se sabe se confluirán nunha lista alternativa.
Co nome de A Alternativa púxose a andar un colectivo de persoas que pretenden reorientar a
actual dirección política do
BNG perante posicións que neste momento lles parecen “moi
raras”. Con Camilo Nogueira na
dirección deste movemento está
o ex deputado e líder de Esquerda Nacionalista Alberte Rodríguez Feixóo e a integrante do
actual consello do BNG Amada
Traba. A intención máis inmediata que teñen é a de presentar
unha candidatura propia no
Consello Nacional que se vai
celebrar en decembro para renovar a dirección do BNG.
Os promotores desta acción
política consideran que o BNG
está incurso nun “declive evidente e significativo”, tanto
dende o punto de vista electoral
como de dinámica organizativa
interna. Nogueira bota de menos os tempos nos que o BNG
era segunda forza política e
láiase de que se lle “cortase a
cabeza ao grupo parlamentario e
ao seu portavoz, o daquela líder

Xosé Manuel Beiras”. Foi nesa
altura, segundo expresou Nogueira, cando se iniciou o que el
chama “declive nacionalista”,
aínda a pesar de que o BNG estea no goberno da Xunta “porque subiu o PSOE”.
Como alternativa, que considera “insubstancial” a actual política do BNG, pretenden reorientar e reforzar esta formación
nacionalista cara a “unha acción
seria e consistente” para corrixir
un proceso que non soubo aproveitar a ocasión que tiña esta forza política cando aínda ocupaba
o segundo lugar no Parlamento.
Os promotores de A Alternativa contan con ex dirixentes
que formaron parte de Unidade
Galega, hoxe disolta, e coa totalidade dos militantes que pertencen a Esquerda Nacionalista.
Din estar dispostos á confluencia con outras correntes que se
moven dentro do Bloque, e citan expresamente o chamado
Foro por un Proxecto Común
que lidera Xosé Manuel Beiras,
que poucos días despois de ser

crática auténtica, profunda e
efectiva do BNG, así como a súa
decidida apertura á sociedade e á
base simpatizante, orientada baixo os principios do asemblearismo, fraternidade, auténtico respecto á pluralidade interna e
maior concreción de mecanismos que permitan aumentar a capacidade de debate, participación e decisión do conxunto
dos militantes”.
Encontro Irmandiño

Camilo Nogueira.

presentada A Alternativa de Nogueira tamén se deu a coñecer
en Santiago, a través dun denominado Encontro Irmandiño no
que se debateu un documento

A.G.N.

titulado Polo Proxecto Común
do BNG.
Beiras e os seus seguidores
proclaman a defensa e a necesidade “dunha rexeneración demo-

Beiras, que dixo non constituírse
“para asaltar o poder, aínda que
si contra algo”, coincidiu con
Nogueira en non pechar as portas a un entendemento entre as
dúas opcións. “Se é posíbel, non
haberá unha lista única –dixo–,
senón que cada un defenderá as
súas posicións”.
Ao que se lles nega tanto a A
Alternativa como a Os Irmandiños é a pactar coa corrente liderada por Anxo Quintana ou coa
UPG, por consideralos os causantes da actual situación na que
vive o BNG.
Por outra bando o denominado Movemento pola Base, composto por persoas maioritariamente cun perfil sindical, está tamén a preparar non só o seu propio documento para discutir na
asemblea senón unha lista propia
para o Consello Nacional.♦
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I+D+i+G
CARLOS AYMERICH
O pasado sábado, 7 de outubro, asistín no Concello do
Pino ao nomeamento de Xesús Canabal Fuentes, empresario de éxito e nacionalista galego, como fillo predilecto dese municipio. 21 anos após a súa morte, o protector
da cultura galega, o amigo de Castelao, o financiador de
innúmeras iniciativas patrióticas recibiu, ao fin, unha merecida homenaxe.
Impecábel o discurso do alcalde do Pino, cargado de
emoción e compromiso galeguista, sorprendente vindo
dun militante do PP. Era difícil, abofé, non reparar nos
contrastes co vivido ao longo da semana. Un alcalde do
PP manifestando un compromiso insubornábel con Galiza, poucos días despois de Eduardo Zaplana ter corrixido a Alberto Núñez Feixóo pola súa tímida aceptación
da oferta lanzada por Anxo Quintana. Un rexedor conservador opondo o traballo e o exemplo de Xesús Canabal aos que, con nulo sentido de país, abren as súas
empresas ao capital foráneo ou adxudican, case en exclusiva, as obras públicas no noso país a construtoras
madrileñas. Dándolles a gañar os cartos con que logo
compran as nosas empresas.
É de xustiza recoñecer o que está ben feito. É de xustiza, pois, recoñecer a homenaxe que O Pino lle deu a un
dos seus mellores fillos. Un empresario capaz de conxugar o éxito económico co compromiso nacionalista con
Galiza. Un galego de ben que soubo engadir un G ao destas alturas tan tópico I+D+i.♦

Tres empresarios galeguistas: Antonio Fernández López, Xesús Canabal Fuentes e Enrique Peinador Lines.

PULIDO

‘21 anos após a súa morte, o protector da cultura galega, o financiador de
innúmeras iniciativas patrióticas recibiu unha merecida homenaxe”

Lugo
Se nas festas do San Froilán había hai 70 ou 80 anos, como na
maior parte das que se celebraban en Galicia, navalladas e liortas, as actuais seguen mantendo
esta tradición aínda que neste caso as navalladas non sexan físicas senón dialécticas.
O pasado 7 de outubro, no
que dentro do programa das festas patronais de Lugo se conmemoraba o Día do Ferrol, o alcalde desta localidade, o popular
Xoán Xuncal, e o rexedor de Lugo, o socialista Xosé López
Orozco, converteron o tradicional acto institucional que cada
ano lembra o irmandamento das
dúas cidades nun riferrafe político que sorprendeu a todos os
concelleiros das dúas corporacións e que mesmo provocou indignación en máis de un.
A intervención do alcalde ferrolán, que comezou reiterando a
necesidade de que o tren de alta
velocidade chegue a Ferrol, foi
derivando en fortes críticas ás
políticas do goberno socialista,
centradas sobre todo nas consignacións arbitrarias nos presupostos de Galicia e, máis en concreto, para a execución das infraestruturas que atinxan a cidade departamental.
No seu discurso, Xuncal
mesmo semellaba actuar máis
como presidente do PP coruñés
que como alcalde de Ferrol. Tamén rescatou as xa silenciadas
críticas á política da Xunta perante os numerosos incendios
nos montes galegos no pasado
verán, pechando a súa intervención coa súa preocupación polas
reformas estatutarias que, ao seu
xuízo, poden facer peligrar a unidade de España e convertela así
nun Estado difuso.
Perante isto e cando o alcalde lugués tomou o palabra, esquecido xa o protocolo, decidiu
respostar ás criticas de Xuncal

Liorta no Concello
ANTÓN GRANDE

O alcalde de Ferrol, Xoán Juncal, criticou os gobernos central e galego durante unha recepción polo San Froilán. Xosé López Orozco respondeulle directamente, esquecendo o protocolo institucional.
salientando que nunca máis
quererían lumes en Galicia para
preguntarse a continuación qué
política forestal se levou a cabo
nos últimos anos, nos que só se

Guisa e Napo

preocuparon por plantaren para
logo presumiren das árbores
que había.
Orozco mostrou tamén a súa
satisfacción polos investimentos
UXÍA E BRAIS

que o goberno consignou para
Galicia nos dous últimos anos
precisando que non se podía pedir todo ao mesmo tempo, que en
Lugo tamén se quere o AVE por-

que os lucenses saben o que é ter
un tren en malas condicións e
que a creación do solo industrial,
tanto en Ferrolterra como en Lugo, é unha das prioridades do goberno da Xunta.
Como xa queda dito, o acto
institucional converteuse nunha regueifa política, algo que a
xuízo de moitos dos presentes,
non debería volver repetirse. O
propio voceiro do BNG, Xosé
Anxo Laxe, deixouno moi claro na súa declaración aos medios de comunicación: “Isto
non é admisíbel porque os cidadáns non queren hooligans
políticos”.♦

Subliñado

Símbolos vellos
LOIS DIÉGUEZ
Hai uns símbolos que podiamos chamar vellos, pois son produto
de etapas históricas de imposición e non aceptación das realidades propias. Unha palabra, unha historia, un xeito de ver a arte ou
dialogar co que as xeracións foron construíndo... non admitidos
por outra cultura, daría, logo, nun símbolo criado para o desprestixio. De aí que, chegados xa a unha certa capacidade para transferirlle á sociedade outro símbolo como corazón do conquistado,
amado e, á fin, posto en vigor, sería realmente o inicio da creación dunha nova persoa libre e orgullosa do seu: o símbolo novo.
Mais chegados a posuír esta capacidade e non exercela, ben por
acomodación, ignorancia, oportunismo ou insensibilidade, implicaría a destrución do novo, a negación da loita pola que se moveron moitas xeracións. Na actualidade política do momento
ollamos moitas incoherencias, esquecementos e mesmo desprezo
do símbolo galego. En exposicións do Xacobeo, anuncios de
consellarías, actos sociais, Memorias a la española, chamadas á
poboación, propaganda... séguese a utilizar o símbolo vello e
mesmo a defendelo. A nosa historia foi absorbida pola española
até extremos de imperio. Houbo unha especie de revolución cultural para poñela no seu sitio. Fixérono homes e mulleres, galegos. E agora seguimos a ler en non poucos casos, nas concellarías da nación e do progreso, os mesmos vellos papeis. È a burocratización a que nos condena ou o bandullo sempre adaptado ao
interese do clan ou do individuo? Corrixir será sempre a espada
actualizada do transformador. Non facelo, desaparecer.♦
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Ferrol
Apunta a Constitución no artigo
número 35 que todos temos dereito ao traballo, á promoción a
través deste e a obter como froito unha remuneración suficiente
para satisfacer as nosas necesidades e as das nosas familias. Iso
sinala o texto entre outras cuestións que na nosa comarca comezan a cheirar a utopía. Agora,
tras sete meses nos que o desemprego diminuíra paulatinamente
en Ferrolterra, a xeira chegou á
súa fin. Un informe de recente
publicación certifica que en setembro aumentou de novo o número de parados, especialmente
en concellos como Ferrol e Fene.
Chove sobre mollado en
dous dos municipios máis casti-

A voltas co artigo 35...
MARTINA F. BAÑOBRE

Despois de varios meses de boas noticias sobre o emprego, a comarca sofre novamente un aumento do paro.
gados polas reconversións navais. Un problema que por desgraza non deixa de ser noticia,
estas últimas semanas da man da
precariedade laboral que padecen os traballadores das auxiliares. A punta do iceberg é Montajes Nervión, firma esta que despedira no mes de xullo todo o

Educación Xeral
Básica
Mª PILAR GARCÍA NEGRO

H

ai uns días, na Coruña, nunha beirarrúa próxima á
miña casa, vivín a seguinte anécdota, non por
repetida menos significativa. Un rapaz ciclista,
quince-dezaseis anos, pasa a toda velocidade ao noso lado, isto é, ao lado dos outros peóns e eu mesma, como
digo, en e por plena beirarrúa. Detívose, coma nós, no
semáforo máis próximo. Dirixinme a el para lle recordar
que, como ciclista, non podía circular polo lugar destinado aos que íamos a pé. Resposta del: “Tampoco llevo
chaleco” (¿?¡!). Non me deu tempo a lle retrucar, porque

seu cadro de traballadores alegando unha falta de carga laboral
dificilmente demostrábel. Sinalan dende os sindicatos que coa
connivencia de Navantia esa carga de traballo foi trasladada de
Ferrol a Fene. Alí ofrecíanlles de
novo emprego aos despedidos,
que perdían na operación os de-

reitos acadados ao longo de anos
de traballo. Perante estes feitos,
os empregados dos estaleiros ferroláns veñen mobilizándose en
demanda de mellores condicións
laborais e dunha nova política da
Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI) coas
auxiliares. Mentres tanto, os des-

axiña atravesou, por suposto co semáforo en verde para
peóns, polo mesmo lugar que nós usamos para idéntica
pasaxe. Pola noite, cadroume ver un anaco dunha serie
televisiva en que, máis unha vez, luciu en toda a súa
insolencia a idem dunha adolescente perante uns pais
acomplexados, e mais a pregunta confianzuda dun adulto a un neno de dez-once anos sobre se Fulana (nena da
mesma idade) era a súa “novia”. E tamén cadrou ouvir
nun programa de radio a enésima ponderación, por parte
dun cargo gobernamental español, da necesidade da
“educación en valores” e da pertinencia dunha materia
como a que se denomina “Educación para a cidadanía”.
Sobre estes rótulos e os seus presumíbeis contidos non
vou falar, pois que xa me ocupei delas nesta mesma
columna. Mais si vou defender, a risco de concitar
antipatías e de ir a contracorrente do politicamente
correcto, deporte que tan poucas veces practiquei na miña vida, a necesidade de incluír na Educación Xeral Básica (quen me diría que resucitaría, ben que cun outro
fin, a nomenclatura do desarrollismo franquista!), de forma directa, franca e clara, a REPRESIÓN da maleducación. Si: porque a represión do indesexábel, en termos

pedidos de Nervión acumulan
meses sen soldo e noites en vela,
agardando por unha solución a
este problema que toca cada vez
máis persoas.
O 13 de outubro comezan os
xuízos polos despidos de Nervión. Os afectados reúnense estes días por quendas nunha caravana-centro de operacións, ao pé
das portas de Navantia-Ferrol.
Dende ela recollen sinaturas de
apoio e lembran que non loitan
soamente por recuperar os seus
postos de traballo, senón por defender unhas condicións laborais
dignas. O mesmo que os traballadores de Cespa, o mesmo que
os de Electra del Narahío... Polo
artigo 35, a fin de contas.♦

hixiénicos, sociais e humanos, é un factor EDUCATIVO
fundamental e que non se debe ocultar. Só unha hipócrita perversión semántica (nota bene: señores do goberno
galego, por favor, que alguén lles explique o que significa semántica, que é xusto o contrario do uso que vostés
lle dan: fan equivaler semántico a “terminolóxico”, “formal”, “estilístico”…, isto é, o contrario absolutamente
do que significa…), só unha perversión semántica, dicíamos, pode ocultar que toda educación encerra unha componente represiva. Aquí e en Beijing. Ou acaso non son
reprimíbeis, en nome dunha virtude democrática e
humanista:
(a) as actitudes e condutas xenófobas; (b) as idem machistas e misóxinas; (c) os esgarros anti-hixiénicos no
chao; (d) as agresións ou intentos de agresión físicopsíquicas; (e) a galegofobia; (f) a sobredose de alcohol e
velocidade ao volante…? A casuística sería interminábel.
Educar ¿é reprimir estes comportamentos ou templar gaitas de non se sabe qué valores para que sigan a triunfar os
brutos, reaccionarios, machistas, porcos e colonizados? En
anécdota menor, ¿a beirarrúa para os viandantes ou para
os armados de bicicleta e de fachenda?♦

Touriño defende o cumprimento da legalidade

O Supremo rexeita outra vez que o concello
da Coruña empregue o topónimo deturpado
H.V.
O Tribunal Supremo rexeitou
outro recurso de casación presentado polo concello para evitar
cumprir a sentenza que lle obriga
a empregar unicamente o topónimo legal. O presidente Touriño
defendeu o cumprimento da Lei
de Normalización Lingüística.
O recurso de casación presentado polo concello nos tempos nos
que Francisco Vázquez ocupaba
a alcaldía pretendía a anulación
das sucesivas sentenzas que
obrigan ao uso do topónimo legal e que entrase de novo no fondo do asunto. Hai varios anos
que os fallos do Superior primeiro e o Supremo despois, deron
por resolta a cuestión. Non hai
máis forma oficial que a galega e
é a que ten que empregar o con-

cello. Agora, o único que fai o
tribunal é obrigar ao cumprimento das sentenzas, algo que trata
de evitar a cámara municipal.
O goberno local sempre eludiu aclarar que custos económicos implican estes litixios, pero a oposición estima que son
moi elevados e lembra que corren a cargo dos orzamentos públicos. O concelleiro do BNG
Henrique Tello dixo que a cantidade total ascende a 300.000 euros. En calquera caso, este fallo
tamén obriga ao concello a correr coa minuta do avogado da
Mesa pola Normalización, sociedade que abandeira a reclamación de que este municipio respecte a legalidade. Segundo estimaron na Mesa, a minuta nesta
ocasión ascende a 3.000 euros. A
esa cantidade habería que sumar

o custo da defensa da posición
do concello.
Desde 1992, ano no que empezou a batalla xudicial, o concello da Coruña non gañou nin un
só preito pero tampouco executou ningunha das sentenzas que o
condenaban a usar o topónimo
oficial en exclusiva. A pesar deste incumprimento, ningunha persoa foi encausada, nin o anterior
alcalde, que se amparaba na súa
condición de aforado ao ser parlamentario en Madrid, nin o actual rexedor, que non esta protexido por ningunha inmunidade.
Carlos Callón, presidente da
Mesa, pediulle a Touriño a mesma coherencia que manifestou
cando unha sentenza inhabilitou
á alcaldesa de Cabanas. O fallo
contra Modesta Anca (PSOE)
implicou unha petición dos so-

cialistas á rexedora para que
abandonase o posto. “Que o presidente faga o mesmo nesta ocasión e que ratifique que o seu
proclamado compromiso coa lingua é auténtico”, dixo Callón. A
Mesa pediulle formalmente ao
presidente Emilio Pérez Touriño
a súa intervención en favor da legalidade e que non sexa “valedor
de delincuentes”. Pola súa banda,
Touriño defendeu “o cumprimento da legalidade”, e lembrou que
“a Lei de Normalización Lingüística establece, no seu artigo
10, que os topónimos terán como
única forma oficial a galega”.
O BNG levou o fallo ao Parlamento e o deputado Bieito Lobeira interpelou á Secretaría Xeral de Política Lingüística sobre
a actitude que mantén o alcalde
coruñés respecto ao topónimo e

sobre as medidas que pensa
adoptar esa Secretaría Xeral “en
defensa da legalidade e dos dereitos lingüísticos na Coruña”.
Lobeira aludiu ao dereito a chamarlle aos lugares polo seu nome “e non polo imposto”.
Paro en defensa do galego
As Mocidades da Mesa pola
Normalización, Galiza Nova e os
Comités Abertos de Estudantes
convocaron un paro no ensino
para o vindeiro oito de novembro. As tres organizacións promoven esta folga en defensa do
ensino en galego. “A Consellaría
de Educación non está a cumprir
os tratados internacionais que
amparan o dereito colectivo a recibir o ensino en galego”, advertiron os tres colectivos.♦

Os galardóns son entregados pola
Asociación pola Memoria Histórica de Vigo

A Nosa Terra
recibe
o recoñecemento
‘Pedras da memoria’
R.V.A.
A Asociación pola Memoria Histórica de Vigo vén de facer públicos varios recoñecementos a
persoas e entidades relacionados
coa dignificación das vítimas de
1936 e, en xeral, da represión. O
semanario A Nosa Terra é a única corporación que recibe este
galardón. As outras dez persoas
que recibirán a “pedra da memoria” son Inge Gnefke, Adolfo Pérez Esquivel, Ánxela Bugallo,
Luís Noia, Isaac Díaz Pardo, Xesús Alonso Montero, Xan Pérez
Leira, Mariví Villaverde e Xosé
Neira Vilas.
O obxectivo da Asociación
pola Memoria Histórica de Vigo
é recoñecer a dignidade dos represaliados e dar a coñecer no
eido internacional o traballo da
organización. Como meta úlitima, a Asociación persegue que
se fomente unha lei da Memoria
Histórica de Galicia, “unha vez
que non hai posibilidades de
que saia adiante algo semellante
no eido estatal”.
Os galardoados deste ano teñen traballado durante anos para
que non se esqueza o que aconteceu e para o recoñecemento das
vítimas. Os dous galardoados no
eido internacional, Inge Gnefke
e Adolfo Pérez Esquivel, levan
anos denunciando a tortura.
Gnefke dirixe o Consello Internacional para as Vítimas da To-

tura, que é un organismo creado
en 1973 para que os médicos de
Amnistía Internacional poidan
supervisar e determinar o que se
considera tortura. Adolfo Pérez
Esquivel, pola súa banda, foi
premio Nobel da Paz e actúa como mediador en diversos conflitos de carácter internacional.
Os demais recoñecementos
son para galegos que dun ou
doutro xeito levan traballando
para recuperar a memoria histórica ou ben foron directamente
vítimas da represión franquista
coma no caso de Isaac Díaz Pardo, Luís Noia, Mariví Villaverde, Xosé Neira Vilas e Xesús
Alonso Montero. En canto á
conselleira de Cultura, Ánxela
Bugallo, recoñéceselle o traballo desenvolvido neste ano, no
que se cumpren 70 anos do golpe de Estado franquista, aínda
que a Asociación non quere que
o tema da recuperación da Memoria quede no eido exclusivamente cultural.
Como entidades, o semanario
A Nosa Terra leva publicando artigos sobre a recuperación da
memoria e o recoñecemento das
vítimas do franquismo dende a
súa etapa no exilio en América e
logo outra vez en Galicia a partir
de 1977. Xan Pérez Leira, pola
súa banda, dirixe a única empresa adicada unicamente a recuperar a memoria histórica.♦
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O asasinato de varias nenas amish nunha escola estadounidense volveu poñer de moda

esta seita, famosa polo cinema e chea de misterios. En que consiste o seu xeito de vida?

Viaxe ao territorio ‘amish’
MANUEL VILAR
Na película Única testemuña Harrison
Ford Baixa do buggy e empeza a puñadas
cuns que na rúa se estaban mofando dos
amish e da súa maneira de vestir, de viaxar, é dicir, dos que eran diferentes. Pero
o protagonista non era amish e a violencia era parte da súa vida e do seu oficio.
Chamou a atención a morte de varias
nenas nunha escola desta comunidade,
unha comunidade que vive outro xeito de
vida no medio mesmo dunha sociedade
consumista e chea de armas, de violencia
e individualismo. Ten que ser difícil ser
amish en Pennsylvania ou en calquera outro lugar dos USA!
No condado de Lancaster, a máis de
unha hora de Filadelfia, vive unha das comunidades amish máis importante, uns
cincuenta mil, entre medio millón de cidadáns “normais”. O Lancaster americano é
unha terra fertil e chea de granxas, e non
todas dos amish. Pero ao carón das granxas, que se erguen no medio das agras e comunicadas por estreitas estradas, abondan
as modernas factorías, almacéns, os centros onde consomen os turistas e, todo, ao
carón de amplas estradas e autoestradas.
Pero eles seguen viaxando en carriños tirados por un cabalo, os buggys, e apárcanos
ao carón dos coches nos aparcadoiros. Os
das parellas novas son xa pechados por
diante, os dos vellos seguen sendo abertos
e só levan unha tea que lles cobre as pernas. Cando pasan un polos outros saúdanse
sempre erguendo a man. Os nenos van na
parte traseira. Cando conducen teñen que
facelo con coidado, pois as estreitas estradas están cada vez máis cheas de coches
grandes, eses coches que todo americano
ten que ter para ser bo americano.
Os amish non teñen igrexas, pero o
seu territorio está dividido como en parroquias, atendendo as distancias para que os
domingos se poidan xuntar e asistiren aos
servizos relixiosos. Os cultos relixiosos
celébranse nas casas, non hai oficialmente cregos, aínda que entre eles elixen uns

para que dirixan os ritos, e sempre serán tros útiles modernos, polo que os nenos
homes casados. Van á escola até o oitavo non xogan coas playstation.
Pero o seu xeito de vida é “curioso”, e
grao (13 anos), cando nos USA é obrigatorio até os 18. Por isto tiveron problemas a curiosidade chama a atención e atrae tuco Estado, pero en 1972 un xulgado dixo ristas, e cos turistas os negocios para atenque non os podían obrigar a ir á escola e delos, e estes negocios abren os domingos,
reguláronse entón as súas unitarias. Nun- día sagrado para aos amish, e traen moita
ha desas entrou un home cargado de pis- xente que deambulamos á caza do “curiotolas e odio. Tampouco van ao exército, so”, e tiramos fotos aos carriños. A eles non
lles gustan as fotos.
pero algúns foron á
Leo que o teñen prohicadea por negárense ir
bido mesmo desde
a Vietnam. Queren
ampouco
1834, xa en Berna.
pouco do Estado.
Entramos nunha
Visten
todos
van
ao
exército,
tenda na que se veniguais, os homes sempre levan o seu som- pero algúns foron á cadea den os seus produtos. Ao fondo do lobreiro de palla e a barpor negárense
cal hai unha gran coba recortada; as muciña e, diante, un lelleres cofia e saia lonir
a
Vietnam”
treiro que di que non
ga de cor negra ou
tiremos fotos. Aquí
azul. Cando os vimos
é onde as mulleres
camiñar o pai ía dianamish fan marmelate, seguido da muller
e dos varios fillos, sempre xuntos e en das para venderlles aos turistas. Os
ringleira. Non usan a luz eléctrica nin ou- seus produtos son apreciados porque

‘T

levan as etiquetas de natural e calidade.
E como os amish son traballadores e
tranquilos veñen aquí a instalarse agora
novas factorías, como a Kellogg’s e outras, porque buscan uns operarios laboriosos e que non xeren conflitos, pois a terra
xa non dá para todos.
Hai 20 cemiterios amish en Lancaster
e as tumbas non mostran ostentación. Na
placa pódese ler a data de nacemento,
morte e idade en anos, meses e días. Pode
que en algún cemiterio aínda se atopen
placas en alemán. E deixamos atrás o territorio amish de volta cara a Filadelfia,
cruzamos o río polo que soben os barcos e
polos que entraron algúns galegos, e seguimos por Camden. Dinnos que é unha
das barriadas máis violentas deste país,
porque sufreu unha reconversión salvaxe
e os vellos edificios de tixolo vermello teñen agora un aspecto triste e desolado.
Aquí facíanse as míticas sopas Heinz.♦
MANUEL VILAR é profesor na Universidade do
País Vasco.

Noticia da nova Lei do Direito Civil de Galiza

V. Da casa, da vizinha e dos Direitos reais
NEMÉSIO BARXA
É mágoa que tambem este texto dedique
uma tanto breve e insuficiênte referência
ao que constitue o eixo fulcral do direito
patrimonial, familiar e sucessorio na Galiza: A casa. Limíta-se a expresar que “a
casa patrucial (corrige a expressom “petrucial” que empregava a lei derogada) e
os seus anexos constituem um patrimonio indivisivel”. Devería o legislador têr
definido mais amplamente em que consiste a “casa” e completar o estudo com
todas as instituizons ou figras que integram com ela um todo complementario e
coerente. Em capitulo independente, dedicado ao contrato de arrendamento, define o lugar acasarado como “conjunto
formado pola casa de labor, as edificiacións, as dependencias e as leiras, ainda que nom sejam lindeiras, assim como
toda clase de gando, maquinaria, apeiros
de labranza e instalacions que constituam uma unidade orgánica de explotazom agropecuaria, forestal ou mixta”; eu

penso que esta figura incide na da casa e
que deveria ter-se estudado conjuntamente, ainda que o contrato de aluguer
figura-se, lógicamente, no capítulo dedicado aos contratos. Ja vemos como a casa inclue um conjunto de elementos diversos mas dirigidos á explotazom agrícola ou industrial; polo que a determinazóm da sua indivisivilidade que permite
a sua conservazóm e continuidade na explotazóm, na loita contra o minifundio.
Volveremos ao tratar das sucesions aos
mecanismos para a efectividade da conservazóm da casa.
Mantense a “vizinha”, que podemos
considerala mais bem como uma figura
do direito administrativo entroncado com
a “parroquia” e que entendo rentabilizerse-a quando por fim se deselvolva este artigo do Estatuto (art. 27.2) que considera
as “parroquias rurais” como entidades locais proprias de Galiza. A vizinha é um
ente administrativo que fica constituido

polos patricios de uma parroquia e que administra os bens em mao común.
O tema dos montes vizinhais é amplamente regulado, interferindo tanto na vigente Lei de Montes Vizinhais em Mao
Común (tambem do Parlamento Galego)
como no seu contados específico, em algo
tanto privativo como o orgaismo que pode proceder á sua clasificazóm como tal
monte vizinhal. A Lei do direito civil galego só deroga de jeito expreso a anterior
Lei da mesma materia, acrescentando a
cláusula derogatoria a “todas aquelas disposizóns que se oponham ao previsto nesta Lei”; porem, a Lei de Montes Vizinhais
fica muito comprometida em varios dos
seus artigos. Penso que deveria haver-se
procedido conjuntamente á revissóm (por
outra parte necessaria) da Lei de Montes
Vizinhais para evitar desencontros e desorientazóm, designadamente ao estabelecer
outro jeito mais para clasificar os montes.
Resulta, pola contra, um acerto a re-

ferenza e regulamentazóm que se fai dos
chamados “montes abertais”, “de varas”,
“de voces” ou “de fabeo”, que som montes comunais mas que pertecem a uns
proprietarios concretos em pro indivissóm na que se pode cesar e que som administrados por todos o coproprietarios
segundo costume, podendo ser aproveitadas tenzas ou porcions determinadas de
monte privativamente polos cotitulares
da totalidade. Ja com o anterior governo
da Xunta eu me interesara para a inclussçom de este tipo de proriedade na
Lei de Montes que se estava a redimir.
Estes montes as avessas que nos vizinhais, os proprietarios nom som os vizinhos de um lugar, aldeia ou parroquia senom que em régime de comunidade pertencem a concretas pessoas (que transmiten a propriedade por heranza), sendo o
seu regime jurídico o do directo romano,
fronte ao directo germánico que é o que
vigora nos vizinhais.♦

O equipo directivo da empresa foi máis alá do previsto polos accionistas

Calvo retira o caderno de venda
A. EIRÉ
Calvo non se vende. Así están
as cousas, polo menos, arestora. Os accionistas maioritarios
mandaron retirar o “caderno
de venda”, que o equipo directivo puxera no mercado, indo
máis alá do previsto pola familia propietaria, que pretendía
manexar unicamente unha cifra real do valor da empresa.
O que pretendía ser unha valoración real dos bens da empresa Calvo converteuse nunha grande maruxía político-económica que bateu con forza contra a autoestima
dos galegos, levantando ondas. Semellaba que o noso tecido produtivo se ía esfarelar engulipado polos
remuíños da globalización nas rochas dos fondos de investimento
ou chuchado pola marea asiática.
Segundo puido saber A Nosa
Terra por fontes do accionariado,
non é que Calvo non se venda, senón que nunca se pensou en vender. Ao día de hoxe xa está retirado
o denominado “caderno de venda”,
que situaba a principal conserveira
galega no mercado para ser adquirida pola mellor proposta.
A posta en circulación deste
“caderno de venda” sería unha
decisión do equipo directivo da
empresa, que iría máis alá do
previsto polos principais accionistas, a familia Calvo.
Os acordos tomados no Consello de Administración de Calvo
pasaban por realizar unha valoración real da empresa, saber o que
vale no mercado. Esta é unha medida que poñen en marcha moitas
sociedades para poder albiscar alternativas axeitadas, tanto no caso
dunha sucesión, que comezan a
preparar en Calvo, como para negociar entradas participativas, reestruturacións internas ou execucións importantes.
“Se ti queres saber canto vale
un piso realmente tes que pedirlle
prezo polo menos a dúas inmobiliarias, pois o valor real non é o do
piso, senón o que fixa o mercado”, explicábanos un alto executivo para exemplarizar no día a día
a operación realizada por Calvo.
Pero os directivos da empresa
con sede en Carballo foron moito
máis alá e fixeron un completo
“caderno de venda” que é tanto
como dicir que a empresa se pon
en poxa. Nun “mercado tan quente” como o conserveiro, en palabras dun experto financeiro, o interese por mercar Calvo disparouse en todo o mundo. Tanto no sector da conserva como no dos fondos de investimento, moi interesados en entraren neste sector, máis
nunha empresa destas dimensións.
Pero o único que ocorreu foi
que “Calvo recibiu moitas ofertas
polo que encargou a Nmáis 1 que
as ordenase axeitadamente”, afirma un membro do consello de
administración da conserveira.
O irmán maior dos Calvo,
Xosé Luís, declarou ao comezo
da operación que non venderían,
pero poucos o creron e seguíronse espallando os rumores e as inquedanzas polo futuro da primeira conserveira estatal.

Imposíbel que se venda
Dixestor anaerobio
de Conservas Calvo para o
tratamento de residuos.

Se non querían vender, por
que non o fixeron público cando se desatou todo o rebumbio?
A contestación dos expertos é

que, posta no mercado, non a
podes retirar no primeiro momento, non só por imaxe, senón
porque, de facelo, non podías

ter a valoración real da empresa, pois os posíbeis compradores non ensinarían todas as súas
cartas.

Un gran grupo conserveiro
Resistirá Calvo en solitario? A
realidade é que o sector conserveiro galego non pode estar tan
atomizado. Os expertos consideran que xa está maduro para
comezar as fusións. Como o están os do conxelado, frío ou o
do viño. “Non é lóxico que cada
empresa teña un equipo propio
de xestión que merca, vende e
promociona. Necesitan unha dimensión crítica suficiente para
poder negociar. É preciso, polo
tanto, racionalizar o sector”,
afirma un executivo financeiro.
Pero esa concentración do

sector xa está en marcha co agrupamento de Peña, Alfageme,
Thennaise Provoté e Alonso.
Caixanova non só financiou
estas operacións de concentración empresarial senón que estudou, hai uns meses, a posta en
marcha dun gran grupo conserveiro galego no que pensaban
contar tamén con Calvo. Mesmo se falaba de que o presidente deste grupo podía ser Alonso
Jáudenes, que deixou a presidencia da entidade para que a
ocupase Xulio Gaioso.
Renunciou Caixanova a es-

te proxecto? Fontes oficiais da
caixa limitáronse a dicir que
nos próximos días realizarán
unha valoración pública.
Pero A Nosa Terra tamén
puido saber que os analistas da
caixa apostan por máis fusións
nas conserveiras e, tamén, por
que a entidade apoie este sector, como fixo anteriormente
co pesqueiro, por consideralo
estratéxico para Galiza. Pero o
plano semella que aínda precisa ir consolidando etapas, por
máis que o goberno galego teime en impulsalo canto antes.♦

Quere dicir isto que Calvo é xa
imposíbel que se venda? “Imposíbel non hai nada cando saes ao
mercado. Todo depende do interese que mostren os posíbeis compradores, o que che queiran pagar
e tamén as condicións da operación. Hai moitas variantes. Pero a
retirada do “caderno de venda”
significa que, polo menos agora, a
familia Calvo non pensa vender.
Dentro dun tempo? “Quen sabe?
Para daquelas todos calvos”. Este
é o razoamento dunha fonte próxima á empresa. Humor non lle falta. O mesmo que fixo famosa a
súa marca de atún.
Os datos recollidos si que van
permitir unha reestruturación interna que pode comezar por unha
maior profesionalización do consello de administración para preparar a sucesión axeitadamente.
Neste sentido, xa se deron pasos
con anterioridade entrando Caixanova na xestión ao mercar o
10% do capital. Un proceso de
separación da propiedade do capital da xestión paulatinamente,
xa clásico nas empresas familiares de gran calado económico.
Tamén pode ser que se suprima algún produto dos que se fabrican e que vendan os 11 buques
atuneiros que posúen ou, polo menos, parte deles. Hoxe, afirman
fontes do sector, non son necesarios barcos para o autoabastecemento, pois pódese ir ao mercado
do atún como se vai ao do café,
cacao etc, xa que se move a nivel
mundial. A liña de pesca é a máis
deficitaria e peor valorada de Calvo na actualidade, segundo puxeron de manifesto as empresas que
pretenden mercar Calvo.♦

Un pouco de memoria, por favor
A.E.
Houbo un tempo, neste lugar (Estado español), no que os bancos eran dunhas poucas e
“grandes familias” na terminoloxía ao uso. O
panorama reproducíase a nivel “rexional” e
local. Destes bancos (familias) tamén eran as
principais industrias.
Cando determinados sectores comezaron a
ter perdas, o Estado (INI) asumiu esas industrias estratéxicas. Pero esas grandes familias
non perderon os cartos. Os bancos comezaron
a “desprenderse” da súa “carteira industrial” e
a converterse en “banca comercial”.
Tampouco perderon o control das principais empresas. A estratexia foron os “fondos
de investimento”. Ao berro alarmante, unanimemente propagado, de que “se acaban as
pensións”, fóronse inflando os denominados
“fondos de pensións”. Os traballadores, pensando no día de mañá, dispuxéronse a investir os seus aforros nos bancos, sen que estes
lle asegurasen o seu diñeiro, senón que “negociaban con el” coma antes, pero o risco
“delegábano nos aforradores”. Moitos pediron créditos ao mesmo banco para investir no
seus propios “fondos”. As políticas gobernamentais primando fiscalmente estas operacións convertéronse no principal alento.
O capital tradicional seguía, desta maneira, controlando as grandes empresas e xogando á bolsa cunha liquidez e unha mobilidade
que non tiñan cando o banco investía directa-

mente. Alguén pensou que as grandes fortunas
ían deixar de controlar os sectores produtivos?
Nin o mercado nin o marxismo acreditan nesta posibilidade. Son o amparo do Estado moderno ou se se quere, Estado capitalista.
Ese diñeiro familiar que quedou “liberado” do control dos sectores produtivos clásicos ou industriais, desapareceu directamente das grandes corporacións (o control
exercíano por medio dos fondos de pensións) para ir parar a sectores máis especulativos e máis opacos.
O principal sector foi o da construción.
Non é preciso dar datos macroeconómicos nin
porcentaxes para comprender que este foi o
principal sector onde non só se gañou diñeiro
levantado a ritmo de guindastres, senón que
moveu a economía deste Estado. Calquera cidadán sabe o que se encareceron os pisos nos
últimos 20 anos. Os propietarios contentos
porque pensan que fixeron o negocio da súa vida. Os demais arelando mercar un piso en propiedade porque pensan, que aínda que a hipoteca é moi cara, nunca van perder diñeiro.
Os bancos e caixas, dando hipotecas a
feito, aumentando semestre a semestre a súa
conta de resultados. Construtores sen escrúpulos ou avisados amasando grandes fortunas en moi poucos anos.
Pero, no fondo destes grandes negocios,
non hai que esquecelo, están as obras públi-

cas e os fondos europeos. A estes só accederon unhas poucas familias, as tradicionais.
As que xa estaban coa República e se perpetuaron co franquismo. Un capital básico na
conformación do actual Estado español que,
moitas veces, optou por situar como imaxe
pública a persoas “parvenus”.
Pero, detrás de todo, seguen sendo os
mesmos, con xeracións interpostas por lóxica da bioloxía: Os March, os Entrecanales,
as Koplowitz, os Ibarra, os Arregui, os Irala, Botín, os Galán... Estes son os que están
a realizar os acordos, aínda que aparecen
por diante os Pérez, Martín, Pizarro, Francisco González, Serra..., que non deixan de
ser máis que executivos ben pagos que fixeron grandes fortunas.
E cando apareceu un “capital periférico”,
que quixo entrar no centro do capitalismo
estatal, foi expulsado, dun ou doutro xeito do
gotha dos negocios. Así pasou cando se tentou regaleguizar Fenosa (cun Amancio Ortega, a primeira fortuna estatal, que pasou a ser
un apestado), ou, xa anteriormente, cando a
construtora galega San José pretendeu mercar a Huarte e converterse nunha das principais construtoras a nivel do Estado.
A lóxica do capital é esmagante, e algúns
xogando con el na bolsa pensando que van ser
capaces de burlalo. Se inventan o seu xogo,
poñen as regras e arbitran, quen vai gañar?♦
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O capital
e as patrias
MANUEL CAO
As recentes novas sobre vendas de empresas galegas a investidores foráneos están a dar lugar a debates sobre se é
bon, malo ou dá igual o lugar de orixe dos capitalistas que
posúen a maioría das accións nas empresas con actividades
produtivas ou comerciais en Galicia. Todo indica que o
axuste a unha opinión pública que observa abraiada como o
feble sistema empresarial creado nos últimos tempos está a
caer en mans de axentes investidores alleos á economía galega é o guieiro da actitude dubitativa e á defensiva por parte duns poderes públicos ocupados nunha axenda con outros moitos asuntos.
Aparentemente, o capitalismo teórico indica que a relación dos donos ou xestores do capital co tipo e características dos investimentos realizados non é relevante, sendo a
maior eficiencia económica e o logro de superiores taxas de
rendemento as claves que marcan as decisións do capital
sobre investimentos e localización de empresas. A lóxica da
globalización acrecentaría a validez deste modelo teórico
de xeito que o capital non tería patria nin respectaría fronteiras e así a venda de paquetes accionariais ao capital foráneo só significa que as empresas galegas son unha bocada apetecíbel para empresarios máis dinámicos e con novos
e mellores proxectos de investimento e expansión mentres
os capitalistas autóctonos viron chegado o momento de realizar beneficios por non seren capaces de loitar e manterse no mercado, ter proxectos investidores noutros sectores
ou, simplemente, vivir con tranquilidade das rendas adquiridas despois de moitos traballos.
Nada impide que as novas empresas sigan a manter ou aumentar os investimentos e instalacións produtivas en Galicia
pois iso dependería da rendibilidade esperada en relación con
outros territorios mais, na realidade, existen factores derivados do efecto sede e da inercia decisional que favorecen a localización nos lugares de orixe do capital ao menos en certas
actividades específicas da empresa que, iso si, variarán de unhas a outras. Isto é especialmente certo en zonas como Galicia, onde o fluxo de investimento estranxeiro novo é case nulo polo que calquera perda de capital económico e decisional
faise irreparábel por falta de dinamismo propio e escaso
atractivo para o exterior.

‘A experiencia indica que a creación
e consolidamento dunha clase
empresarial é un proceso longo e
irrepetíbel condicionado polas
institucións dominantes”
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As razóns polas que o capital autóctono permanece tan
pouco tempo en actividades empresariais exitosas non son
evidentes. Dunha banda, sinalar que as características da
empresa familiar dificultan a súa sobrevivencia debido ao
ciclo vital do creador e aos problemas sucesorios acentuados coa complexidade dos negocios ao aumentar a escala
das actividades nun contexto competitivo. Por outro lado, a
experiencia indica que a creación e consolidamento dunha
clase empresarial é un proceso longo e irrepetíbel condicionado polas institucións dominantes, pola peripecia histórica
e pola influencia da acción colectiva pública e privada á hora de potenciar a iniciativa empresarial. Ningún destes factores ten sido, até agora, favorábel á creación e afortalamento dunha clase empresarial poderosa e duradeira sendo,
na maioría dos casos, a casualidade, as iniciativas individuais ou a visión particular á hora de atopar posibilidades de
negocio as razóns polas que se foron constituíndo e desenvolvendo as poucas empresas galegas.
Na actualidade, o incentivo á creación de empresas vese
afectado pola influencia dunha burocracia que consome moitos recursos e que goza dunha posición de prevalencia á hora
de definir as prioridades político-económicas dos axentes empresariais mediante a elaboración dunha axenda na que priman aspectos político-clientelares e a satisfacción dos intereses da propia administración pública de xeito que algúns grupos empresariais tenden a reorientar as súas estratexias cara á
busca de rendas no sector público abandonando as moito máis
complicadas actividades do mercado globalizado.♦

ANTÓN ALONSO RÍOS

Os irmáns Saco.
Ou a loita galeguista baixo
o franquismo
FERNANDO SACO

A NOSA TERRA

Alianza Popular foi creada hai trinta anos por sete ex-ministros de Franco

O partido dos sete magníficos
GUSTAVO LUCA
Alianza Popular (AP) nacera en Madrid o 9 de outubro de
1976. A coalición que andando o tempo cambiaria o seu nome polo de Partido Popular (PP) no 1989, presentouse nun
salón do Hotel Mindanao de Madrid e estaba formada por
sete ex-ministros de Francisco Franco. Manuel Fraga levaba
a voz cantante e cortou a berros varias preguntas irónicas
sobre definición de centrista que reclamaba para a alianza.
No día seguinte, o xornal El País, do que fora fundador o propio
Fraga, publicaba un editorial titulado El Ave Fénix Renace de su
Cenizas que definía a iniciativa
coma o xesto derradeiro dos
franquistas por escapar do barco
condenado con disfrace de demócratas. Diario 16 daba un fotomontaxe de Fraga con uniforme de sarxento sudista e explicaba no epígrafe que se trataba do
líder de AP vestido co uniforme
de paseo do novo partido. Deseguida prosperou o alcume de Sete Magníficos para Fraga, ex-ministro do fundamental gabinete
de censura da Ditadura, Cruz
Martinez Esteruelas, ex-ministro
de Educación durante as folgas
do 68, coñecido coma Cruz Gamada Martinez Esteruelas; o católico Silva Muñoz, ex-ministro
de Obras Públicas e representante da ANCP, a formación política
de Conferencia Episcopal; López Rodó, responsabel de varios
ministerios con Franco, numerario do Opus Dei e rival e enterrador de Fraga na disputa pola subvencións á exportación dos teares de MATESA. Tamén estaban
os noutro tempo ministros franquistas Thomas de Carranza, Licinio de la Fuente e Gonzalo
Fernandez de la Mora, autor do
libro de teoría racista La Envidia
Igualitaria, un texto que Mariano Raxoi escolleu coma libro de
cabeceira, segundo explicara
nun artigo de prensa.
Os sete partidos políticos que
formaban a Alianza duraron menos ca unha borrasca. Trinta anos
despois non se lembran nin os
seus nomes, que estaban cruzados polos adxectivos popular,
español e democrático. O de
Fraga, Reforma Democrática,
era firme partidario de ilegalizar
os grupos comunistas, terroristas o separatistas o que significaba unha reforma nidiamente
franquista sen partidos naciona-

ROI CAGIAO

listas nin marxistas. O tempo tamén varreu os protagonistas daquela intensa rolda de prensa no
Hotel Mindanao, propiedade do
empresario que adquiriu o xornal
El Correo Gallego e ao que Fraga deu o segundo lugar nas listas
por Pontevedra nas primeiras lexislativas. Non saíu. Dos Sete
Magníficos só Fraga permaneceu coma secretario xeral e presidente de AP e despois do PP
con varias retiradas e a disgresión dun novo partido e efémero
chamado Coalición Democrática. No comezo da aventura dos
Sete Magnïficos tamén estaba
José María Ruiz Gallardón.
Na lembranza de Cánovas,
Fraga imaxinara un trabado partido conservador organizado en
fraccións ou en algo semellante
ás tendencias admitidas dentro
da representación do terzo familiar nas Cortes da Ditadura. AP
comprometíase pola “unidad de
la patria, el orden público, la familia, la monarquía, la educación, la libre empresa y la moral
pública” A designación do pragmático Adolfo Suárez, a legalización dos partidos e a aministía
para os presos políticos deixaba
o que sería despois presidente da
Xunta no centro da praza política
representando un ridículo papel
de rei espido que pretendia inutilmente estar engalanado de
centrista e demócrata. Nas eleccións do 1977, co apoio xeneroso dos grupos eléctricos e parte
da Banca, AP levantou 16 escanos. Martínez Esteruelas e Licinio de la Fuente non acadaron
acta de deputados.
O partido das espías
A operación frustrada de continuidade do franquismo que representaba AP sería definida andando o tempo por Fraga coma
un intento heroico de illar a extrema dereita. Nada que poida

A maioría do grupo de Alianza Popular abstense na votación do Congreso sobre a Constitución.

corresponder menos á verdade.
O antecedente próximo de AP foi
GODSA, ou Gabinete de Orientación y Documentación SA, que
o ex-ministro de Vilalba fundara
no 1974 con varios falanxistas
logo fugados á UCD de Adolfo
Suárez e coa presenza determinante dos militares do vello CESID (Centro Superior de Información da Defensa) José Cortina
Prieto, procesado e absolto no
sumario do Golpe do 23-F, e Florentino Ruiz Platero, Juan Ortuño e Javier Calderón Fernandez.
Os tres oficiais do servizo de información formaban parte do gabinete de espionaxe creado por
Fraga dende o ministerio da censura, banzo que lle permitía elevarse á condición de súper-ministro ou voceiro do Consello de
ministros, na posición obxectiva
dun vicepresidente de Franco.
Estas relacións clave do funda-

dor de GODSA aparecen na organización do asalto á igrexa de
Gasteiz na que se celebraba unha
asemblea de folga, durante o ministerio do interior de Fraga con
Carlos Arias Navarro e na preparación e desenvolvemento dos
comandos mercenarios que actuaron en Montejurra contra o
Partido Carlista. Fraga explicaría
andando o tempo que no proxecto de restauración monárquica
era preciso marxinar pretensións
á coroa que puidesen reproducir
a histórica escisión da monarquía na Restauración que dera
lugar ás dúas guerras carlistas. A
repugnancia do posfranquismo
por esta opción era dupla polas
ideas de esquerdas propugnadas
por Carlos Hugo de Borbón.
Algúns dos amigos convidados a GODSA por Fraga con
afervoada impaciencia democrática, descubriron a través da

prensa que a formación desaparecía porque o xefe se pasara aos
sete magníficos sen consultar
con ninguén. Outros fuxiron antes, así que souberon por boca do
ex-ministro fundador que o seu
proclamado futurista proxecto
político para despois da Ditadura
consistía nunha democracia censitaria na que serían de elección
directa a metade mais un dos escanos do parlamento. O mito da
ciclópea erudición política de
Fraga entregaba un rato sen moito pelo bautizado coma partido
de centro-centro. A decepción
desputáballe o espazo ás ironias
e ás burlas. A destitución de
Arias Navarro e o nomeamento
de Suarez no 1976 non deixou
lugar para o franquismo recauchutado de Fraga. A súa historia
política posterior consiste na
doida recuperación, nunca completa, daquel chasco.♦

O modelo inconfesábel do Partido Popular
Alianza Popular houbera de
chamarse Partido Popular na
fundación de 1976, segundo
contan os que asistiron con Fraga ás discusións sobre o nome
que habería de identificar os sete ex-ministros da Ditadura, non
sendo que o Partido Popular era
o nome da formación de Jacques Doriot na Francia de 1936,
un partido fascista renovado coma o que imaxinara Fraga. O
feito de que a terceira via de Doriot, o PP do Grand Jacques
fundado no 36, acabase no fascismo non era o mellor antecedente para un recambio democrático do franquismo pero acaía perfectamente co propósito
dos políticos de ideoloxia falanxista de vender un discurso in-

terclasista que non parecese nin
de esquerdas nin de dereitas.
Coma o partido oportunista e
demagóxico de Doriot, AP esperaba apoiarse no medo da burguesía media ao desclasamento
polo avance das ideas de esquerda. Fraga estaba abraiado polo
éxito do facha Doriot que acadara 100.000 militantes en outubro
de 1936 e 300.000 no comezo de
1938. Michel Winock define a
Doriot coma un fascista de segunda xeración que forma un
partido teledirixido polos grandes intereses privados e non se
presenta coa retórica radical dos
musolinianos aínda que no seu
comportamento cerimonial e no
pretendido anticapitalismo paréceselle ben. Para Doriot os prin-

cipios fundamentais do PP eran
a familia, o concello e a rexión.
Temendo que alguén lembrase a
experiencia de Doriot, Fraga eliminou Partido e puxo Alianza
por consello de Alfonso Osorio,
que despois facia burlas públicas
sobre os inconfesábeis antecedentes do PP.
Unha vez probada que a
cultura e memoria politica do
posfranquismo eran o máis parecido ás follas do bídalo entre
a vendida e a castañeira, no
congreso do ano 1989 Fraga fixo caso de Luis Maria Anson
que chamaba agallinados os
vellos franquistas e promoveu
decididamente o nome do histórico partido fascista de Doriot, o Partido Popular.♦
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Pyongyang utiliza a forza para evitar a presión militar occidental

Armas nucleares
contra a hexemonía estadounidense
CÉSAR LORENZO GIL
A proba nuclear de Corea do
Norte enfocou este pequeno país asiático durante os últimos días. É un perigo real para os seus
veciños? Por que os norcoreanos apostan tan decididamente pola forza? Cal é o xeito de
parar a proliferación nuclear?
Corea do Norte encabeza desde
hai cinco anos a lista dos países
do Eixo do Mal que deseñara
George Bush. Xunto ao Irak e a
Irán, o Estado asiático estaba
marcado no Pentágono cun círculo encarnado, o símbolo dos
temas pendentes para o Exército
estadounidense. Desde entón, o
Irak foi invadido e Irán sofre un
acoso real, tanto no nivel diplomático como no militar.
A presión militar dos EE UU
é abafante nestes dous países e a
resposta, tremenda e desesperada, pasa por dotarse de armamento nuclear. Asia é un continente moi armado, con fondas
tensións e profundas contradicións. A situación coreana é especialmente sensíbel, tanto para
os surcoreanos como para os xaponeses, que se consideran ameazados directamente polo réxime
de Kim Ion Il.
O Xapón é arestora o mellor
aliado estadounidense na zona,
incluso mellor que Corea do Sur.
A recesión económica obrigou
os xaponeses a fincarse diplomaticamente na superpotencia, que
mantén bases e influencia desde
a vitoria na II Guerra Mundial.
Nun intre de tirapuxa coa China,
a avinza ianqui-nipoa é fundamental. E a China sabe que cun-

ha Corea do Norte forte está
máis segura.
Nestes tempos de inseguranza internacional, contra o que dixera Bush, ter armas de destrución masiva é a única garantía de
independencia e sobrevivencia.
Velaí o porqué da escalada nuclear. Nos últimos anos crearon
un arsenal poderoso Francia, a
China, a India, Pakistán e os pro
estadounidenses Israel e Gran
Bretaña. Ademais, o esgazamento da URSS deixou nas mans de
novos países asiáticos parte do
vello arsenal soviético. Se a má-

Un coreano do sur observa pola TV un
desfile militar de Corea do Norte.

xima da Guerra Fría de paz armada evitou un conflito nuclear,
pensan os ameazados por Was-

A guerra inacabada
de Corea
G. LUCA

Q

ue diga misa a propaganda pero que
non negue que Corea é un país pequeno bloqueado e ameazado co catálogo
completo de novedade bélicas dos poderosos.
Por exemplo, a bomba de neutróns que lle
prometeran en tempos do pacifista Carter. Os
EE UU non teñen para Corea do Norte outro
programa que a rendición por fame e
necesidade e para iso aplícanlle dende hai 53
anos un estado de sitio integral coa partición
do país e a ocupación militar incluídas.
Nestas condición, a iniciativa bélica por
parte de Corea do Norte sería como invitar a
que a borrasen do mapa. O remedio que lle
queda é ter o país en armas e preparar armas
nucleares e a balística precisa para
transportalas como medio de disuasión algo
máis barato que manter mobilizado a un millón de persoas e entregarlle ao orzamento
militar a metade do PIB.

“A comunidade internacional corre o risco de perder a guerra contra o terror se
esquece a fronte afgá”. Esta é a opinión
dun dos actores máis relevantes deste escenario bélico interminábel. Trátase de
Michael Sheuer, quen comandara a unidade de elite da CIA, que estivo operativa dende 1995 e que tiña como misión
misión capturar a Osama ben Laden.
A decisión de eliminar esta unidade
neste último verán reflectía a sensación de
fracaso colectivo no obxectivo de acabar co
terror por medio métodos militares tradicionais, co aval da comunidade internacional.
Nos meses transcorridos durante o
2006, teñen morto máis de 2.100 persoas,
delas 1.000 poderían ser consideradas como talibáns ou insurxentes e 100 entre os
integrantes das forzas militares de ocupación. Cifras máis arrepiantes se tomamos
como referencia os 55 mortos das tropas
aliadas no breve período transcorrido dende o 31 de xullo, data no que os 10.000
soldados da Alianza teñen asumido o control no mando sur do país, tomando o relevo dos 3.000 militares dos EE UU que
levaban na zona dende o ano 2001.
Tras cinco anos sen talibáns no poder,
o Estado sumiu paseniñamente até poder
considerar que camiñamos cara ao que
poderiamos denominar “Estado Falido”.
O estado non consegue gobernar nin Kabul, moitas zonas están baixo o control da
insurxencia, a democracia non pasa de ser

hington que outravolta pode funcionar. De aí o interese de Irán
por investigar neste modelo
enerxético.
O avance nuclear dos últimos
tempos ten difícil saída. O debilitamento das institucións internacionais e a falta de respecto das
potencias occidentais polos acordos diplomáticos bilaterais impiden doadas solucións. O primeiro
paso podería ser unha conferencia
internacional sobre o futuro de
Corea do Norte. A día de hoxe, o
goberno de Pyongyang só se conformaría cun acordo público que

Pouco antes do 89, a URSS convenceu os
comunistas do Zuche para asinaren o Tratado
de Non Proliferacion Nuclear (TNPN) a
cambio de petróleo pero a desaparición do Pacto de Varsava obrigounos a seguir procesando
plutonio. Con non pouca oposición do propio
partido e da oposición republicana, Clinton
argumentou que non era mal negocio comprar
con reactores de auga lixeira o programa de armas nucleares norcoreano. O governo de
Pyongyang abriulles as portas a inspectores
norteamericanos e o conto parecía acabado pero non se cumpriron nin as promesas de levantar o bloqueo nin os reactores. No 2000 levaban
seis anos de atraso o que deixaba o país nunha
gravísima crise de enerxía. A intención de Clinton non era diferente da dos seus antecesores e
os coreanos cambiaron a súa proposta por outra
de mil millóns de dólares a cambio de parar o
programa balístico. Clinton non contestou.
Co uso estensivo dos medios, os republicanos acusaron o goberno demócrata de porse
aos pés de Corea e permitirlle preparar un arsenal nuclear importante. Este argumento, plenamente falso, serviulle a Bush para lanzar a súa
escalada contra Corea con expresións tan
diplomáticas coma chamarlle “pigmeo” ao
líder comunista Kim Ion-Il ou proclamar que o

Aquí fóra

Afganistán esgánase
LAUDELINO PELLITERO
unha utopía, os señores da guerra refór- ral, ten conseguido artellar as comunidazanse progresivamente, o negocio do opio des rurais para que se impliquen e particié cada vez máis importante en volume (só pen en proxectos de autoxestión.
durante o 2005 incrementouse nun 59%),
No primeiro Informe Nacional sobre
a sociedade civil continúa sen aparecer Desenvolvemento Humano, que se publicomo actora... A rencou xusto agora hai
dibilidade nos negodous anos, situaba a
cios ligados ao narcoAfganistán no posto
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tráfico é tal que per168, sobre 174 países
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é
tal
que
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A pobreza non
de 80 euros ao mes,
chegou coa intervenpermite
pagarlles
moi por riba dos 55
ción militar propiciada
euros que recibe un aos insurxentes un salario pola comunidade inoficial de policía.
ternacional hai cinco
Tampouco estes de 80 euros ao mes,moi anos, nin chegara na
cinco de guerra contra
época da invasión sopor riba dos 55
o terror por métodos
viética hai 25. Mais
militares teñen servitras décadas de miseque recibe un oficial
do para avanzar na
ria, a chegada da code policía”
loita contra a pobreza
munidade
internaou contra o analfabecional, que portaba detismo. Nin sequera o
baixo do brazo a proPrograma Militar Namesa dun cambio sigcional de Solidariedade que tiña por ob- nificativo nas condicións de vida, abriu unxectivo mellorar as condicións de vida do ha nova fase de esperanza, nun país no que
70% de poboación afgá que reside no ru- o 60% da poboación non dispón de electri-

‘A

garanta o final do seu illamento
económico e o apoio internacional en caso de agresión militar.
A pesar das reclamacións xaponesas, os EE UU non parecen
moi dispostos a utilizaren a forza
contra Corea do Norte. O medo á
guerra nuclear aínda é o suficientemente importante como para non se arriscar nunha zona sen
grandes intereses económicos.
Outra cousa ocorrería en Irán. De
aí as présas tanto dos iranianos
como dos estadounidenses por
tomaren decisións efectivas sobre o futuro do país.♦

goberno norcoreano lle revolvía o estómago.
Colgados no primeiro lugar da lista do Eixo do
Mal, só necesitaban os comunistas o
bombardeamento de Bagdad para comprenderen que os seguintes serían eles ou Cuba.
Agora que reaparecen os gráficos da Guerra
Fría con setas balísticas que van de Corea deica
os teitos de lousa con follas louras de pradairo
de Nova Inglaterra, era ben recordar que as
liñas de ameaza nuclear correron no 41 e no 51
no senso contrario, primeiro sobre o Xapón e
despois coas bombas nucleares dispostas para
esmagar os refuxios (sanctuaries) dos coreanos
na fronteira chinesa. O presidente Harry
Truman e o xeneral Douglas MacArthur
agarrados polos colares e por moi pouco impúxose a evitación da guerra nuclear total e a lóxica do tratado de Ialta. As bombas eran para repetir Hiroshima contra Corea que daquela xa
superaba un millón de baixas e non por iso deixara de correr a MacArthur cos seus 130 kilos
de peso de norte a sur do país.
A bomba é terríbel para o mundo e para
os coreanos significa a supervivencia. Como
di Paco Sampedro, non se trata de preparar
a paz coa paz nin de preparar a paz coa guerra senón de entender de onde vén a guerra
para construírmos a paz.♦

cidade e o 80% é carente de auga corrente
nos seus fogares.
Non se poden negar os avances que
significaron algunhas actuacións aliadas
como a construción de infraestruturas,
caso da autoestrada Kabul-Kandahar, pero finalmente ten servido máis para fins
militares que para fins civís.
O deterioro provocado polo lustro de
intervención militar feriu de morte as infraestruturas, provocou a mingua da produtividade agrícola máis desenvolvida
como as froitas, ou nos cultivos herbáceos que servían de materia prima para tecer alfombras. Deteriorou, por tanto, a
produción de alimentos nunha sociedade
fundamentalmente rural e rematou por
incrementar a pobreza.
Nin sequera aqueles elementos máis
útiles e necesarios para a poboación civil
como centros de saúde e centros educativos que foran fornecidos por programas
de cooperación internacional, se libran
dos ataques que pretenden sementar unha sensación de caos ou impotencia.
Tras cinco anos de intervención militar, co visto e prace das institucións internacionais, unha conclusión semella
certa: A paz imposta non é sostíbel. A
guerra contra o terror tras o 11-S, cando
menos, non acaba co terror.♦
LAUDELINO PELLITERO é vicedirector do IGADI.
www.igadi.org
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É a primeira vez que se xoga un partido entre autonomías en datas FIFA

Catalunya-Euskadi con traxe ‘oficial’
CÉSAR LORENZO GIL
Dúas autonomías volveron xogar un partido de fútbol de categoría absoluta despois de máis
de 25 anos. O Catalunya-Euskadi do 8 de outubro tivo un “traxe oficial” e quixo reivindicar as
seleccións nacionais dentro do
Estado utilizando unha data Fifa para este histórico encontro.
O resultado (2-2) foi o de menos.
O Catalunya-Euskadi foi un partido simbólico, onde por unha vez o
principal non era o propio deporte
senón as formas, as aparencias, o
traxe. As federacións catalá e vasca
dispuxeron de todo para que houbese cor nas bancadas do Camp
Nou (asistiron ao encontro 45.000
espectadores) e todo o mundo escoitase a mensaxe principal: estas
dúas nacións coidan estaren maduras para poderen desputar competicións internacionais oficiais.
O apoio institucional ao partido déronllo os presidentes de
Catalunya e Euskadi e a meirande parte dos responsábeis políticos –aínda que no caso vasco a
presenza dos socialistas foi inferior ca no caso catalán. O PP de
ambas as comunidades criticou
duramente a iniciativa. Tamén
estiveron futbolistas e adestradores, caso de Frank Rikjaard, que
alentaron estes partidos como
xeito de facer canteira. “Se sabemos que ter clubs na elite axuda
a motivar os futbolistas máis novos, ter a posibilidade de vestir
as cores propias é un xeito máis
de xogar con máis ganas”, expli-

cou o técnico do FC Barcelona.
Este labor identitario está totalmente asentado nas sociedades
catalá e vasca. A meirande parte
dos futbolistas quere vestir a camisa azul ou a verde, que usan ambas
as seleccións respectivamente. Incluso xogadores como Albert Luque, que consideran a Catalunya
“unha rexión”, devecen por estar
co combinado da súa comunidade
e facelo ben sobre o campo (Luque foi un dos máis destacados en
Barcelona).
É por iso que as federacións
de ambas as nacións queren dar
un paso máis. A escolla deste
partido e a data non foron casuais. Após o 23-F, os partidos
entre autonomías estiveron ta-

citamente prohibidos até hoxe.
As leis autonómicas do deporte
catalá e vasca (que avogaban polo recoñecemento oficial das seleccións deportivas propias) colle barolo nos andeis do Tribunal
Constitucional, que se nega a
aceptar que poidan representar a
soberanía nacional combinados
que conteñen “só unha parte desa soberanía”. Casos como o da
selección catalá de hóquei, que
conseguiu o pase á Copa do
Mundo pero logo foi degradada
por presión estatal, fixeron preciso un ambiente de reivindicación
que se fragua agora neste “desafío” no que Catalunya e Euskadi
reclaman, especialmente diante
da FIFA, que dea un paso á fron-

te e permita que estas seleccións
xoguen oficialmente.
Ese é o motivo da escolla
dunha data FIFA para o xogo, é
dicir, un dos días que se empregan para que xoguen as seleccións en todo o mundo (o famoso
calendario único, unha conquista
para os clubs que non queren ceder acotío os seus mellores xogadores para partidos internacionais). De todos os xeitos, a FIFA parece remisa a aceptar as esixencias destas federacións. Por
unha banda, a presión estatal é
enorme para impedilo, pola outra, incluso os máis proclives a
permitir que se incluísen estas seleccións nas competicións internacionais esixen unha liga propia

EXERCICIO E SAÚDE
Perante a vida pódense adoptar
moitas actitudes, tantas como
persoas. Aparentemente moitas
son iguais pero a vivencia de
cada unha é totalmente intransferíbel.
Deportes tamén hai moitos e
parécense entre si pero todos
podemos distinguilos, o que resulta máis difícil é saber cál é a
actitude apropiada para cada un
deles. Para solventar isto temos
unha serie de principios que farían as veces de ferramentas.
Estes non son axiomas nin pretenden ser fundamentais, constitúen unha proposta que está
baseada na observación, na experiencia e nas investigacións
da área de Educación Física.
O primeiro principio sería:
a) Ante todo divertirse. É moi
simple, dá igual o deporte que
se practique, a actitude básica é
tratar de pasalo ben.
O segundo principio sería b)
o respecto, é dicir, non facerlles
aos demais o que non queres para ti. O terceiro lembra que c)
hai tantas posibilidades de gañar
como de perder, algo que moitas
veces parece esquecerse, pero o
efecto da vitoria e da derrota correspóndelle aos xogadores. Cada un decide cómo lle afecta.
O cuarto principio sinala

antes ca calquera outra cousa. Este feito é o máis complicado. Só
o líder de Unió, Josep Andoni
Duran i Lleida, aclarou que os
cataláns deben ser coherentes se
queren unha selección oficial e
crearen unha liga propia. Os demais piden unha excepción, convencidos de que o propio nivel
do seu fútbol diminuiría.
É por iso que se seguen con
atención procesos que quizais rachen esa premisa. Os dous grandes clubes da liga escocesa, Rangers e Celtics, seguen querendo
disputar a liga inglesa. No Benelux houbo proxectos para incluír
na mesma competición a Anderlecht, Brugge, Liege, Ajax, PSV e
Feyenoord. Algo semellante formulouse nos países ex iugoslavos
e incluso hai un pedimento dalgúns clubs austríacos para poderen xogar na Bundesliga alemá.
En canto ao propio fútbol, en
Barcelona quedou claro que o
fútbol vasco atravesa unha fonda
crise. A mingua demográfica e o
abandono paulatino da meirande
parte dos clubes de Euskadi do
vello sistema de empregaren só a
canteira nos seus primeiros equipos, fixo perderlles a hexemonía
estatal de tempos pasados. En
troques, Catalunya ten un equipo
rexo, con xogadores de primeiro
nivel en varias ligas europeas,
con novos valores (caso de Jonathan Soriano) que confirman
como acertada a estratexia de
Espanyol e Barça –entre outros–
de contar coas categorías inferiores dun xeito decidido.♦

XURXO G. LEDO

A actitude deportiva
que d) o resultado é consecuencia do xogo e non á inversa. Se
se xoga violentamente o resultado pode ser a violencia, se se
xoga con paixón o resultado pode ser apaixonante.
O quinto menciona que e)
para xogar necesito compañeiros e non inimigos. O obxectivo
é xogar e divertirse, non pelexar
e facer a guerra.
O seguinte refire que f) se
sorrío non me anoxo, se pido
desculpas non ofendo, mais se
provoco e berro atraio ofensa e
o meu propio enfado.
O sétimo principio contempla a cuestión da cantidade, e
dicir, g) as relacións son moito
máis complexas conforme xoguen máis persoas, por iso é necesaria unha boa organización.
O oitavo lembra que h) a
maior duración do xogo diminúe proporcionalmente as posibilidades de diversión. O tempo
debe regularse porque condiciona significativamente a percepción e incorpora elementos distorsionadores como o cansazo e
o aburrimento.

Por último observar que i)
os equipos están compostos por
persoas que senten e padecen e
non por postos, funcións ou pezas dunha engrenaxe. O trato
cunha persoa non é o mesmo
que cunha máquina, hai accións
e reaccións, emocións e interaccións, complexidade humana.
Se analizamos cal é a actitude de moitas persoas veremos
que, ou ben por iniciativa propia, ou por allea, estes principios non se contemplan. Algúns
dos formulamentos que se fan
son:
● “o fundamental é gañar,
non importa como”
● “amigos fóra do campo,
dentro inimigos”
● “que pase a pelota pero
non a persoa” ou era ao revés?
● “fai trampas pero sen que
te vexan”.
● “mellor eu que outros”
● “se gañamos perfecto, se
perdemos, un desastre”.
A actitude deportiva podería
relacionarse co xogo limpo, pero este concepto vemos que non
resulta interesante para practi-

cantes, directivos e medios de
comunicación. Os premios e os
recoñecementos son sempre para os que máis goles conseguen,
os que máis puntos meten, etc.
Por que habería de producirse
unha tendencia ao xogo limpo se
se recompensa todo o contrario?
O divertimento, o xogo lúdico, a creatividade, o compartir
momentos son considerados como sucedáneos, o interesante
está noutros ámbitos, simbólicos e reais. Os obxectivos son a
vitoria que lles reporta beneficios económicos a uns especialistas e a empresarios audaces.
Televisións, intermediarios,
avogados, presidentes de federacións e de clubs, son algúns
dos beneficiarios que non atopan interese en algo tan inútil
economicamente como é o xogo
entre iguais, a recreación deportiva, o espírito de colaboración
ou o desenvolvemento persoal.
O mundo do deporte non
promove actitudes deportivas
porque non son rendíbeis, porque non interesan, é máis enriquecedor formar equipos com-

petitivos coa máxima aspiración, ser campións, algo que todos os clubs perseguen de forma declarada ou veladamente.
Non xogan os rapaces menos
hábiles nin os gordiños ou os
que mellores notas sacan nos
estudos. A consigna é clara: os
mellores son os que merecen o
premio, os demais estarán sempre nun segundo plano ou desaparecerán. Namentres, véndese
a idea da grandeza do deporte,
da importancia e os valores que
leva consigo nunha fantástica
cerimonia de vaidades que serve para encher páxinas e ocupar
minutos, e de paso para que algúns políticos se luzan e vendan
a imaxe de compromiso co deporte, coas boas prácticas e co
progreso.
A xente pode aceptar a inercia cotiá por desidia, desilusión, ou desesperanza, pero a
xente, non debemos esquecer,
non é tonta, aínda que moitas
veces así o parece, e tarde ou
cedo remata pasando factura. É
unha tarefa de todos traballar
coa honestidade de dicir as
cousa claras e o recoñecemento
do verdadeiro valor e non da
realidade virtual do espectáculo efémero e devorador de persoas honradas.♦

Unha obra de F. Leiro.

Luís Bará.

A literatura infantil e
xuvenil galega na
Biblioteca de Munich

A Fundación
Luís Seoane e
o primitivo na arte

A Coruña acolle
a preestrea
de De Profundis

Pura Arte,
feira internacional
de arte en Vigo

A literatura infantil e xuvenil galega terá o seu oco nos fondos da Biblioteca da
Mocidade de Munich, tras o acordo acadado entre o director xeral de Creación
e Difusión Cultural, Luís Bará, co responsábel do centro no marco da Feira
Editorial de Frankfurt. Está previsto que
o departamento de Cultura remita entre
50 e 100 títulos, seleccionados por un
comité de expertos independentes coa
intención de reflectir a variedade dentro da produción. Ademais, Cultura comprométese a enviar obras de referencia
que se publicaron até a actualidade
que non están presentes nos fondos.♦

Baixo o título Do primitivo na arte galega
até Luís Seoane. Procesos de creación artística e de identidade nacional a Fundación dedicada ao artista ofrece un percorrido por algunhas das obras e dos artistas
máis importantes do panorama galego
pertencentes á primeira metade do século
XX. Dende Fernando Álvarez de Sotomayor até Luís Seoane, pasando por autores
como Colmeiro, Lugrís, Castelao, Asorey,
Maside, Arturo Souto ou Risco, a mostra
afonda na tradición cultural galega e nas
influencias que iniciaron a modernización da arte en Galiza. A mostra permanecerá aberta até o 12 de decembro.♦

O mércores 18 de outubro preestréase no
Pazo da Ópera da Coruña De Profundis,
a primeira longametraxe de animación de
autor dirixida por Miguelanxo Prado. A
música do filme, asinada por Nani García, será interpretada en directo pola Orquestra Sinfónica de Galicia, baixo a dirección de Rubén Gimeno. A película,
que abre novos camiños dentro da animación feita no país, pon en relación a
pintura, a música e as novas tecnoloxías
da imaxe para artellar unha obra de creación que rende homenaxe ao mar. O filme está producido por Continental Producciones e Desembarco Producións..♦

O recinto feiral de Vigo (Ifevi) acollerá entre o 16 e o 20 de novembro a feira internacional de arte Pura Arte
2006. Esta iniciativa, que busca crear
un mercado da arte en Galiza, ao estilo de ARCO en Madrid, contará coa
presenza de cincuenta galerías de España, os Estados Unidos, Israel, Mongolia, Francia, Alemaña, Italia, o Xapón, Corea do Sur e a China, entre outros países. O director de Pura Arte,
Ignacio Scarpellini, anunciou que entre os artistas convidados están os galegos Francisco Leiro e Antón Lamazares e tamén Tàpies e Roberto González.♦
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Cuarteto Quiroga acada o premio do xurado no
Concurso Internacional de Xenebra de música.
Esta formación de música de cámara tomou o
nome do violinista pontevedrés Manuel Quiroga
e está composta por Aitor Hevia, Cibrán Sierra (violín), Lander Etxebarria (viola) e Helena Poggio (violoncello). O grupo considérase herdeiro de Quiroga e xa recibiu varios premios internacionais. E para internacional, o Festival Internacional de Cinema Independente de Ourense terá este ano (a

cita será entre o 4 e o 11 de novembro) representación galega na sección oficial. O filme De bares, que dirixe o pontevedrés Mario Iglesias, competirá pola calpurnia. A fita galega terá que se enfrontar a traballos chegados de espazos tan
dispares como Austria, Uruguai, Irán ou Polonia. E seguimos polo mundo fóra. O artista lucense Miguel Caamaño
participa arestora nunha mostra colectiva en Tiflis (Xeorxia).
Caamaño está considerado como un artista xoieiro de primeiro orde e recibiu premios en varios países do mundo.♦
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Informativos da TVG:
só cambios de imaxe
Non conforman identidade cultural e seguen sendo partidistas
RUBÉN VALVERDE
Os informativos son a pedra angular de toda canle de televisión: no imaxinario da xente confírenlle seriedade, rigor e
credibilidade. A Televisión de Galicia, incluíu os telexornais
no último cambio de imaxe que fixo. Agora os presentadores
visten máis modernos, están de pé e conectan en directo a
través dunha peixeira cos enviados especiais espallados por
toda Galicia. Non embargante, detrás deste remozamento
non existe ningún cambio substancial na práctica informativa.
É certo que os telexornais recuAntena 3 ou a televisión de Torrelodones. Ten que existir un
peraron parte da audiencia percompromiso xeográfico e
dida na última etapa do fraguismo, chegando a acadar na
identitario que leve a que as
noticias acontecidas en Galicia
actualidade cotas de pantalla
primen en xerarquía sobre as
que abalan entre o 15% do teledemais, a non ser que se trate
xornal 1 (ás 14.25 horas da tardun acontecede) e o 24% do
mento de espetelexornal 2 (ás
cial relevancia
20.45 horas do
s
informativos
no eido estatal ou
serán). Tamén é
verdade que a da TVG non poden internacional.
Porén, é frecobertura
dos
cuente que os inprincipais acon- funcionar igual
formativos
da
tecementos
é
TVG comecen
máis ampla e que se fosen
con noticias de
conta con maior
ámbito estatal,
inmediatez. Non Antena 3 ou
especialmente
hai máis que da televisión
sucesos
como
ollar a extensa
asasinatos, acciatención que lle de Torrelodones.
dentes ou ben
prestou a TVG
que a primeira
aos incendios fo- Ten que existir
noticia sexa simrestais deste ve- un compromiso
plemente unha
rán, sobre todo
nova pertencente
en comparación xeográfico e
á axenda política
coa minimizaestatal, como por
ción que se fixo identitario
exemplo unha
cando o accidenliorta entre Raxoi
te do Prestige, que leve a que
e Zapatero, que
etapa na que Te- as noticias
se encadraría no
lecinco acadou
chamado xornaser o informativo acontecidas
lismo de declaramáis visto grazas
en
Galicia
primen
cións e nin tan
á súa cobertura.
sequera de análiPor último, ta- en xerarquía
se. O mesmo
mén é certo que
acontece cando
os informativos sobre as demais”
abren cunha notiagora son máis
cia de Galicia,
dinámicos,
os
como as recentes
presentadores son
chuvias (que non
máis guapos, alse sabe que valor
tos e simpáticos.
noticioso poden ter aquí), que
Até aí chega toda a revoluenseguida saltan a noticias reción prometida pola nova dilacionadas no eido estatal. No
rección do ente público. A Gacaso das chuvias dedicáronlle
lega segue padecendo grandes
máis de dous minutos ás inunproblemas e os informativos
dacións en Sevilla. O mesmo
quizais sexan a mostra máis
acontece na sección de deporclara dunha enfermidade que
tes dos telexornais, que adoitan
se agrava e á que semella que
ninguén quere poñer remedio.
comezar coas noticias do Real
Os síntomas máis claros desta
Madrid.
doenza serían os seguintes:
■ Importación de tópicos
■ Descontextualización
espacial e perda
Froito de seguir a axenda inde identidade cultural
formativa estatal, a TVG adoita importar tópicos (igual que
Nos estatutos da TVG queda
a maior parte dos xornais galeclaramente reflectido que a
gos) que son de dubidosa ou
condición última de termos unnula aplicación en Galicia.
ha televisión pública en GaliAsí, non é infrecuente ver nocia era o de fortalecer as polítiticias relacionadas co urbaniscas de identidade e o idioma.
mo nas que se utilizan termos
Baixo esta premisa, os inforcomo marbellización, ou canmativos da TVG non poden
do está de moda a inmigración
funcionar igual que se fosen
masiva, tamén se adoita traer

‘O

ese tema a Galicia, cando o
que realmente sofre é unha
emigración masiva.
■

Vocabulario propio
da prensa de Madrid

Derivado tamén da descontextualización espacial, existe unha falta de libro de estilo e de
normas informativas no vocabulario, que leva a identificar a
palabra Goberno, co central e
non coa Xunta. Tamén se utiliza o termo “ámbito nacional”
para referirse ao Estado en numerosas ocasións.
■

Partidismo e reparto
de tempos

Era un dos grandes males na
época do PP e segue a selo na
actualidade. Na práctica, a
TVG funciona todo o ano seguindo a lei electoral feita para campaña electoral e que reparte os tempos de información electoral en función da
representatividade parlamentaria. Deste xeito, o gobernamentalismo leva a que tanto
Touriño coma Quintana teñan
que aparecer sempre, co primeiro co duplo de cobertura
do segundo e que Núñez Feixóo goce tamén do seu espazo
en proporcións aos seus resultados electorais. Deste xeito, o
primeiro en aparecer sempre é
Touriño, replícalle Núñez Feixóo e remata Anxo Quintana
con algunha información,
nunha auténtica espiral psicótica que converte os gabinetes
de prensa nos grandes forne-

cedores da axenda política galega, aínda que non haxa nada
de interese no día.

■

Falta de traballo
xornalístico e idioma
nun segundo plano

Os novos informativos da Galega
potencian o directo, pero non como un instrumento para engadir
información, senón simplemente
para demostrar que se pode facer
A TVG subiu as audiencias
un gran despregamento de megrazas ao seu gusto polo sucedios. Acotío se coso. As vísceras e
necta con enviao sangue venden
dos a diversas pare os directivos
TVG
subiu
tes de Galicia que
sábeno. Este tinon achegan nova
po de informa- as audiencias
información, secións non só
nón que repiten o
descontextuali- grazas ao seu
que xa se dixo na
zan o espectador
da súa visión da gusto polo suceso. entradiña. Tamén
son entrevistadas
realidade, senón
testemuñas de suque lle fan per- As vísceras e
cesos ou fontes
cibir que esta- o sangue venden
doutras informamos nun mundo
cións que din simonde só ocorren e os directivos
plemente que non
desgrazas e hai
sábeno”
saben nada. Para
unha excesiva
máis INRI, moitas
inseguridade
destas declaraque só se arrancións fanas en
xa con solucións
castelán, tanto nos
de forza, con
directos coma nas
man dura, co cal
gravacións. Isto débese a que non
é un claro reforzo das polítihai un traballo previo do xornacas conservadoras. A nova dilista que lle ten que preguntar á
rección non só mantivo o infonte se pode expresarse en galeformativo de sucesos do mego e en que selecciona fragmendiodía chamado Galicia notitos en castelán cando monta a nocias, senón que fixo unha noticia. Debería existir un libro de
va edición pola tarde doutra
estilo que impedise estas practimedia hora. A iso hai que encas ou que regulase que fontes
gadirlle que máis da metade
poderían quedar eximidas de fadas informacións que saen nos
lar galego (estranxeiros ou procetelexornais son sucesos, moidentes doutras partes do Estado)
tos deles acontecidos no resto
e deberían introducirse subtítulos
do Estado. En especial os accando as fontes non se expresen
cidentes de tráfico e os crimes
na nosa lingua.♦
e asasinatos.

■

Gusto polo suceso e
xeración de ideoloxía
conservadora

‘A
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Reporteiros
de guerra
RAMIRO FONTE

L

evo anos intentando
explicarme a min mesmo
a relación que se pode
estabelecer entre poesía e
historia. Creo que estas dúas
disciplinas intelectuais son
moito máis complementarias
do que calquera historiador
profesional adoita defender.
Fártome de escribir no meu
dicionario secreto de citas a
frase da Poética de
Aristóteles: a poesía é máis
verídica que a historia. A
historia, intento
convencerme, necesita a
verdade da poesía para poder
converterse en relato
exemplar. Non é infrecuente
que os grandes historiadores
(Murguía, por exemplo)
teñan algo de poetas máis ou
menos fracasados. Se cadra
menos ca máis. Algo
semellante sucédelles aos
grandes novelistas. A
indixencia intelectual dos
profesionais da memoria
histórica (díganse narradores
ou historiadores) alicérzase
fundamentalmente na
indixencia estilística. Pero,
para dicilo todo, tamén me
producen medo os poetastros
que intentan suplantar as
vítimas da historia ou que
xogan o papel de falsas
testemuñas en beneficio
propio. Deste tipo de
inquedanzas sálvame a
lectura de poetas que, como
o inglés James Fenton,
mostra un pleno dominio do
verso, e poden presentar
unha importante folla de
servizos como
correspondentes de prensa en
conflitos bélicos de alta
intensidade.
Pero hoxe dispóñome a
renderlle homenaxe nesta
ventureira columna a Mário
Neves, o reporteiro
portugués que cruzou a
fronteira en agosto de 1936,
chegou a Badaxoz, veu o
sangue correr polas rúas e
pola praza de touros, e
escribiu algunhas das
crónicas fundamentais da
Guerra Civil. Téñoa diante.
Léoa con atención e encontro
ese tipo de verdade que brilla
pola súa ausencia en tantas
obras de ficción. Estamos
diante de palabras maiores.
Unha das grandes achegas á
creación intelectual do
século XX foron as crónicas
dos xornalistas da Guerra de
España. Se cadra a Odisea do
século XX, aínda por
descubrir na súa magnitude,
sexan as horas e horas de
película que filmou o mestre
John Ford sobre a Segunda
Guerra Mundial, desde
Midway ás praias de
Normandía. Toda persoa de
ben sente repugnancia polos
conflitos bélicos. Pero unha
das grandes traxedias da
humanidade é que, desde o
fondo dos tempos, a toda
persoa lle contaron unha
guerra.♦

Créase un novo premio
para periodismo literario
O Colexio de Xornalistas e a Asociación de Escritores
unen esforzos a prol da normalización
CÉSAR LORENZO GIL
Un premio para cinxir xornalismo e literatura nun mesmo
espazo de normalización lingüística. Este é o principal
obxectivo do Premio de Xornalismo Literario que convocarán anualmente o Colexio
Profesional de Xornalistas
de Galiza e a Asociación de
Escritores en Lingua Galega.

meiros movementos da nova
sección serán constituír unha
comisión que nomee un coordinador dentro da AELG, decidir os criterios necesarios para
poder participar na sección e
convocar un premio de crítica
literaria encadrado dentro dos
premios da AELG.

O novo premio unirase ás demais categorías dos premios da
Asociación Galega de Escritores (AELG), que este organismo entrega cada ano ao comezo do mes de maio, coincidindo co Día das Letras. Na escolla, colexiados do Colexio Profesional de Xornalistas de Galiza (CPXG) e da AELG proporán candidatos e despois son
os mesmos periodistas e escritores os que elixen o premiado.
Este galardón supón, en palabras do presidente da AELG,
Cesáreo Sánchez Iglesias, un
empurrón á normalización lingüística. “Hai que levar esta teima tamén ás novas formas de
comunicar, máis alá da escritura”. Iglesias lembrou figuras
senlleiras do xornalismo literario, caso de Ramón Otero Pedrayo, Luís Seoane, Carlos Casares, Xosé Luís Méndez Ferrín
ou Miguel Anxo Fernán Vello.
O decano do CPXG, Xosé

A AELG promove por segundo
ano o Simposio Internacional
‘Letras na Raia’, que terá lugar
entre o 13 e o 15 de outubro en
Vila Nova de Cerveira (Portugal) e Goián (Tomiño). Nesta
segunda edición terán vital importancia os autores novos.
Ademais de conferencias, haberá recitais e concertos.
Xa se confirmou a presenza
de Paco Souto, Antonieta Preto,
Jorge Reis-Sá, Carlos Figueiras,
Mercedes Queixas, María Lado,
Daniel Salgado, Luís Filipe
Cristóvão, Aurelino Costa, Xoán Mosquera, Nuno Travasso,
Pedro Barata, Antía Otero, Pablo Gallego, Elvira Riveiro,
Marcos Abalde, Dulce Cardoso,
María Reimóndez, Estíbaliz Espinosa, Rafa Xaneiro, Sérgio de
Almeida, Xerardo Méndez, José Carlos de Vasconcelos, Ramón Piñeiro, Jacinto Pires, María Canosa, Carlos Quiroga e
Vergílio Vieira.♦

Encontro na ‘Raia’

O decano do CPXG, Xosé Manuel Vega, e o presidente da AELG, Cesáreo Sánchez.

Manuel Vega, reparou na “estreita relación entre o xornalismo e
literatura” e destacou que moitas
veces ambas as profesións están
tan intimamente ligadas que se
confunden. Vega subliñou tamén
que os dous oficios comparten
“compromiso cos problemas e
idioma de Galiza”.
Alén deste premio, o
CPXG e a AELG completaron
o seu convenio con outros
acordos, como por exemplo o
intercambio de información
mutua. Os xornalistas poderán
acceder ao centro de documentación da asociación de escritores e os literatos teñen a posibilidade de utilizaren todos os
dispositivos de información
dos que dispón o colexio.

Sección de crítica
Por outra banda, a AELG constituíu o pasado 7 de outubro en
Santiago unha sección de crítica literaria co obxectivo de
“afortalar o sistema literario
galego”, en palabras de Sánchez Iglesias. Esta sección englobará un conxunto de críticos
de diversa procedencia, adicados á crítica académica e xornalística. O seu funcionamento
será autónomo.
No acto de presentación, a
profesora de Teoría da Literatura Olivia Rodríguez lembrou
que non existía até agora un foro no que os críticos puidensen
axuntarse e debater sobre as
súas opinións e arelas. Os pri-
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Premio Lazarillo

O grande irmán
e a procura da identidade
Xabier Quiroga consolida a súa voz
cunha novela no ronsel de Atuado na braña
Título: Se buscabas un deus.
Autor: Xabier Quiroga.
Edita: Xerais.

En 2002 Xabier Quiroga sorprendía o panorama narrativo
galego con Atuado na Braña,
unha historia ben trabada e traballada, complexa e poliangular, na que se suxería que a procura da identidade individual
non se pode realizar fóra do
ámbito social, por moito que
hoxe se sacralice o individuo.
Mantivo esta orientación temática cando, dous anos máis tarde, deu á luz
Era por se- Quiroga
tembro. E re- mostra
gresa agora
con Se busca- unha sutil
bas un deus, vontade
outra novela de estilo,
de
grande discreta e
alento, que re- hábil,
cunca e afon- que axuda
da no tema e a prender
que complementa
moi o lector
ben Atuado da trama.
na braña. Esta nova obra
resulta, en todo caso, considerabelmente
máis complexa que a primeira,
pero esa complexidade non radica unicamente no plano temporal. Máis adiante comentaremos outros aspectos que tamén
contribúen a facer dela un proxecto narrativo singular.
Agora imponse dicir que a
novela de Xabier Quiroga presenta moitas concomitancias
con 1984, de George Orwell.
As dúas retratan unha sociedade manipulada, intervida por un
poder déspota que todo o controla e do cal non se dá fuxido.
Ese Gran Irmán orweliano está
tamén en Se buscabas un Deus.
O lector sentirá a súa sombra
constantemente, desde a propia
concepción global do proxecto.
Ao seu carón sitúanse outras
obras que o afectan parcialmente, como A sombra cazadora
(Suso de Toro) na presenza
constante de cámaras que vixían, A biblioteca da iguana (Xosé Miranda) cando mudan as
palabras dos libros, ou os homes-libro que rememoran Farenheit 451 (Ray Bradbury). As
sombras están aí, querer fuxir
delas é inútil, o que si se pode
facer é integralas e superalas.
Así acontece, por exemplo, no
xogo cos nomes que en 1984
esgótase nunha irónica función
referencial. As dúas, 1984 e esta de Quiroga, fan uso de nomes con correlato real que mergullan no eido ficticio, con claridade diáfana na de Quiroga. A

Xabier Quiroga.

través deles, e non só, a ficción
revélase como instrumento para
coñecer a realidade.

O eixo temporal da novela
iníciase nun futuro próximo
que esixe o coñecimento do pa-

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. OS LIBROS ARDEN MAL.
Manuel Rivas.
Xerais.

1. A NACIÓN GALEGA EXISTE.
CONVERSAS
CON FRANCISCO RODRÍGUEZ.
Xosé Mexuto.
A Nosa Terra.

2. OLLOS DE AUGA.
Domingos Villar.
Galaxia.
3. XELAMONITE.
Luís Paradelo.
Galaxia.
4. PEPA A LOBA.
Carlos G. Reigosa.
Xerais.
5. HOME SEN NOME.
Suso de Toro.
Xerais.

2. 1936. REPRESIÓN E
ALZAMENTO MILITAR
EN GALIZA.

Carlos F. Velasco Souto.
A Nosa Terra.
3. GUERRILLEIRO
CONTRA FRANCO.
Francisco Martínez-López.
A Nosa Terra.
4. GALICIA EN GUERRA.
Eduardo Rolland.
Xerais.
5. MEMORIA DE POETA.
Xosé M. Álvarez Cáccamo.
Galaxia.

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

sado para explicar o presente,
un presente narrativo, ficcional, que o lector irá comprobando como se achega inexorablemente ao hoxe no que está a
ler. Un movemento de acordeón, un xogo, ao que hai que engadir e superpoñer aquel que
incide na relación entre ficción
e realidade, ambos resoltos con
pericia e amalgamados nunha
procura da identidade que trascenderá para a defensa dunha
sociedade máis xusta como
instrumento para a realización
persoal. Fica así rebordado o
vaso da vella utopía negativista
orewelliana.
Como pretexto empréganse
algunhas circunstancias da historia de Atuado. Na trama desta nova entrega todo se inicia
cando o protagonista se pon a
pescudar qué hai de certo na
nota incial de Atuado. Por iso
diciamos que a complementa
máis que completa. Se buscas
un deus reproduce tamén fragmentos de Atuado. A lectura
previa deste libro é, polo tanto,
moi aconsellábel porque se segue mellor o desenvolvemento,
mais na trama xógase constantemente coa confusión, así
que tampouco é condición imprescindíbel.
O discurso, alén da voz narradora principal e dos fragmentos de Atuado, conta tamén coa voz en primeira persoa do protagonista. Son fragmentos que operan en grande
parte como resumos desnecesarios, que interrompen o ritmo e achegan pouca información nova, aínda que contra o
remate da novela esa información a maiores contribuirá,
agora si, ao avance dos acontecementos. Intégranse tamén
no discurso outros fragmentos, caso dos poemas de Longa
noite de pedra.
Nesta nova novela Quiroga
insiste no recurso (para nós
inadecuado) de marcar a diglosia co emprego directo do castelán. Por outra parte, mostra
unha sutil vontade de estilo,
discreta e hábil, que axuda a
prender o lector da trama.
Eis unha novela de difícil
adscrición xenérica; preséntase
como futurista, mais na realidade constitúe unha análise e reflexión sociolóxica que, xa vimos, se manifesta nos tres segmentos do plano temporal. Unha novela que foxe da concepción da narrativa como pasatempo. Con todo, nin moito menos renuncia a entreter, senón
que o procura e consegue.♦
XOSÉ M. EYRÉ

A sombra descalza, de An Alfaya, conta a historia de Elsa,
unha rapaza de 16 anos que
abafa no ambiente de
segredos
familiares. As
mulleres da
casa,
Amadora,
Esperanza e
Florinda de socato falan e
contan as miserias da Guerra
do 1936 e os
misterios dos homes das súas
vidas: Xuliano, Fernando,
Bieito e Rafael. A obra recibiu
o premio ‘Lazarillo’ de literatura xuvenil do 2005. Edita
Xerais.♦

Colección
Mar e Mar
Kalandraka edita dous novos
títulos da súa colección
‘Mar e Mar’.
A banda de
Vilacendoi, de
Xulio Gaioso,
conta a
historia dunha
banda de música que
representaba toda unha aldea. Aquiles o puntiño, de Guia Risari e Marc
Taeger, narra o conto de Aquiles, un punto que pouco e
pouco encontra o seu lugar no
mundo.♦

Unha vella
espilida
Unha velliña moi fraquiña vai
da casa da fraga á casa da neta
que casa. No camiño
atopa o lobo,
o oso e o león que a
queren papar.
Convénceos
de que cando
volte do casamento ha vir
máis gorda e as feras déixana
marchar. Mais a vella vai pensar un xeito de burlalos. Velaquí o argumento de Corre corre, cabaciña, de Eva Mejuto
e André Letria, que agora edita Oqo.♦

O último de Paz
Agustín Fernández Paz presenta
dous novos títulos. O Raio
Veloz, con ilustracións de
Andrés Meixide,
conta a historia dun mensaxeiro misterioso, Adrián.
Edita Planeta
& Oxford, na
colección ‘Camaleón’.
Corredores de
sombra (editado por Xerais
en ‘Fóra de xogo’) busca saber como foi que
acabou un esquelete emparedado no pazo dos Soutelo cunha
bala na cabeza.♦
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O Ollo Público
Nº 15. Setembro-decembro 06. Prezo 3 euros.
Dirixe: Fernando Vilaboa.

A ilustración da portada é de
Federico Fernández, de quen
se inclúen reproducións das
súas pinturas. Inclúese unha
entrevista con Roberto Cordovani e Eisenhower
Moreno,
promotores do Teatro Arte
Livre de
Vigo. Na
sección literaria preséntase un
relato de
Xabier Gil.
Comeza a
historia de Leopoldo García
Ortega, que foi represaliado
no 1936 a pesar de só ter 16
anos. Fernando Vilaboa visita
Mondariz-Balneario.♦

Esculca
Nº 14. Ano 2001. Prezo 3 euros.
Edita: Observatorio para a defensa dos direitos e liberdades.

Fernando Martínez Randulfe
fai unha análise sobre a servidume doméstica, que o autor
considera a escravitude
moderna. Os graves
problemas das inmigrantes
que traballan en casas particulares ou acaban casando “por
correspondencia” son
aquí analizados.
Tony
Bunyan
escribe sobre as normativas a
respecto do
acceso á información.
Este texto
corresponde
a unha conferencia que este
autor, director de Statewatch,
ofreceu na IV Conferencia Internacional de Comisionados
da Información celebrada en
Manchester en maio do
2006.♦

Razóns
Nº 34. Xullo 06. Prezo 3 euros.
Edita: Inzar.

Xesús Veiga explica o significado que terá en Galiza a
aprobación dun novo Estatuto
de autonomía. Ignasi Álvarez
analiza o referendo
sobre o
novo
Estatut
catalán.
Ramón
Casares fai
un retrato
do aínda
presidente
de Catalunya, Pasqual
Maragall na
hora da súa despedida. Javier
Ortiz relaciona poder e
medios de comunicación.
Daniel Soutullo fíxase nas
clonacións fraudulentas que
se realizaron en Corea do
Sur. Inclúese unha análise sobre un novo feminismo fóra
de clixés.♦

O misterioso acento de Alatriste
Fracaso de guión no filme de Agustín Díaz-Yanes
Título: Alatriste.
Dirección: Agustín Díaz Yanes.
Intérpretes: Viggo Mortensen, Unax Ugal-

de, Elena Anaya, Ariadna Gil, Juan Echanove, Javier Cámara, Eduardo Noriega, Antonio Dechent, Blanca Portillo.
Nacionalidade: España, Francia, EE UU.
Drama de aventuras, 147 min.

A primeira na fronte. Supoño
que Agustín Díaz Yanes e compañía xa non as tiñan todas consigo cando decidiron poñer o escandinavo-arxentino-hollywoodiense Viggo Mortensen á fronte
do reparto, aínda que, probabelmente, en mente xa facían comparativas co
Harrison Ford Argumentos
dos primeiros que se
80, se Han Solo
e Indiana Jones suceden
tiñan a mesma sen fío,
cara por qur personaxes
non poñerlle que saen e
mostacho
a entran
Aragorn e con- como quen
vertelo en Die- pasa de
go Alatriste y
Tenorio. Al- visita por
guén lles falou casa allea,
das posibilida- elipses
des da dobra- a eito,
xe?
clímax que
Sendo be- non o son
nintencionados porque
podiamos partir da premisa chegan a
de que un sol- destempo
dado do Impe- sen prelimirio español no nares
século XVII nin cousa
–xa saben, ese que se lle
no que non se pareza.
puña o sol e todas esas lerias–, saltando
de Flandres a Borgoña e de Nápoles a Cartagena, podía acabar
adoptando un acento peculiar na
súa fonética; pero ese ton mordedor do vello Viggo tratando
de ocultar o seu peculiar timbre
porteño con exóticos matices escandinavos, por moita boa fe
que lle poñamos,ée moito esforzo do Mortensen que haxa, que
ben se lle ve ao home na fita,
pois que queren que lles conte,
que non acaba de encaixar. Só
hai que manter as orellas á espreita nas escenas nas que Alatriste “se quenta” e ver como todos os esforzos de dicción se
van ao sumidoiro das boas intencións e toda a fachenda española do vello terzo Alatriste y
Tenorio queda en entredito por
mor da inoportuna fonética.
Algo así como escoitar a autodobraxe do esforzado Antonio
Banderas deixando ir o seu repenique malagueño no rol de
Mcauley McDonaghue, seminarista arrepentido e contrabandista de plutonio vocacional na
produción hollywoodiense que
toque. Por certo, que o propio
Banderas ía dirixir e protagonizar as andanzas fílmicas de Alatriste, seica con guión de Enri-

Viggo Mortensen nun intre da película.

que Urbizu, antes de que o proxecto caera en mans de Díaz Yanes (Ninguén falará de nós cando esteamos mortas, Sen noticias de Deus). Postos a especular, disque o rol de Íñigo de Balboa, maltratado con máis ou menos eficacia polo limitado Unax
Ugalde, ía ser para Gael García
Bernal, sen comentarios, cuates.
Iso si, á hora de sinalar decisións
realmente bizarras de reparto, aí
temos á televisiva Blanca Portillo exercendo de ambiguo inquisidor Bocanegra nun papel que
lle iría que nin pintado ao ubicuo Albert Pla e o seu repertorio
de eclesiásticos sospeitosos.
Pero volvamos ao rego e
deixemos xa a cuestión do reparto, que no fondo non é a que
lle vai impedir á fita de Yanes
obter o noso beneplácito. Ao fin
e ao cabo non todo son despropósitos, e o propio Mortensen
fai un papel máis que aquelado
no rol de Alatriste, con esa mirada estoica de vello soldado e
eses xestos fatalistas tan perezrevertianos nos antípodas dos
seus excesos tolkienianos no pelexo de Aragorn. Por non citar
xa os rotundos acertos de secundarios como Javier Cámara,
Juan Echanove, Dechent, ou o
noso Luís Zahera nun espléndido Pereira, que, iso si, teñen que
contrarrestar as desfeitas de
Ugalde e as rapazas. Até eu que
sempre fun fan de Ariadna Gil
non podo atopar nada bo que dicir da súa interpretación na fita.
Non, a lousa de Sísifo que
acaba por enterrar a fita baixo o
seu propio peso é a que lle debería ter dado vida. Alguén dixo
narración? E é que parece mentira que un filme dirixido por un
guionista acabe sendo tal desfeita no seu intento de adaptar as
cinco novelas de Arturo PérezReverte cos seus cinco argumentos, así todas enleadas como nun
revolto de ovos con espinacas. A

Mais ao mellor é que non
entedemos en todo o seu alcance
a obra de Díaz Yanes e resulta
que o suplicio fonético de Mortensen-Alatriste (de verdade que
penso que inventaron un novo
acento sen precedentes que pode
ser materia de estudo durante
décadas para novas xeneracións
de filólogos ociosos) é unha homenaxe oblicua a Bertolt
Brecht, xa saben, aquilo de pór
ao descuberto os mecanismos da
representación para crear un
contexto de distanciamento. Nese senso, poucas cousas máis
brechtianas que Viggo Mortensesn expóndose como Viggo
Mortensesn disfrazado de terzo
español. E se o de Mortensen é
brechtiano quizais a aparencia
caótica de azares e casualidades
da trama obedece a un deliberado achegamento á obra cinematográfica de Hal Hartley ou á narrativa de Paul Auster ou Raymond Carver, vai ti saber.♦

idea xa de saída non tiña moitas
posibilidades –alucinadiño se tivo que quedar Mortensesn acostumado aos cálculos de Hollywood cando lle dixeron que non
habería segunda nin terceira entrega de Alatriste, que todo o ían
despachar e apenas 150 minutos– e lonxe de quitarnos a razón
a adaptación cinematográfica da
serie de novelas de Reverte carece dunha grave eiva de cohesión
narrativa, argumentos que se suceden sen fío, personaxes que
saen e entran como quen pasa de
visita por casa allea, elipses a eito, clímax que non o son porque
chegan a destempo sen preliminares nin cousa que se lle pareza.
En fin unha experiencia fílmica
capaz de desafiar a paciencia do
máis intrépido incondicional das
cinematografías de Amos Gitai,
Abbas Kiarostami ou Theo Angelopoulos, co que xa se poderán
imaxinar o que pode facer coa
capacidade de aburrimento do
groso do que sería o seu público
obxectivo.
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P. CONDE

Eduardo Galeano
‘A cultura ou é comunicación ou non é nada’
PERFECTO CONDE

Hai poucos días, o escritor uruguaio Eduardo Galeano estivo en Compostela, convidado polo Club
Internacional de Prensa. A súa voz segue sendo escoitada por millóns de persoas en todo o mundo.
Hai 35 anos publicou un libro
emblemático, Las venas abiertas de América Latina. Aínda
seguen sangrando esa veas?
Hai ben pouco tempo, camiñando por Buenos Aires,
cruceime co conde Drácula e
atopeino moi vido a menos. Estaba feito un estropallo o pobre
conde. Pregunteille que facía e
díxome que anadaba buscando
un psicanalista porque lle dixeran que alí había moitos. Contoume que quizais algún deles
lle podería axudar. Que lle pasa, conde?, preguteille. O meu
é un complexo de inferioridade, respondeume. O pobriño
viu como operan agora as corporacións multinacionais e estaba coa alma esgazada.

Dáme a impresión de que
o conde Drácula agora ten un
apelido anglosaxón. Non se
chama Bush?
Eu non diría que se poida encarnar nunha soa persoa todo un
sistema de poder, que é complexísimo. Iso sería unha facilidade
tramposa e, ademais, perigosa,
porque daría a impresión de que,
se George Bush se xubila, acabaríase o problema. Bush é un
accidente moi menor na historia.
É a expresión dun sistema que
está convertendo o mundo nun
manicomio e nun matadoiro.
Hugo Chávez leva razón
cando di que Bush cheira a
xofre?
Iso son bromas. O presidente de Venezuela sabe moi ben

que o problema non é iso. Evidentemente, Bush é un home
que non só retrata un sistema enfermo senón que, dalguna maneira, tamén é a súa caricatura.
Houbo cambios no Uruguai, o Brasil, Venezuela, Arxentina, Bolivia, etc. Como
diría que é o momento latinoamericano?
Eu coido que a esencia de
todos os gobernos progresistas
que agora hai en Latinoamérica
reside en que chegaron a conquistar o poder por vía electoral.
Isto revela unha vontade de
cambio que está na xente. Creo
que a maioría vota polo cambio
e iso implica unha tremenda
responsabilidade para os elixidos. Eu lembro unha frase que

soía dicir Carlos Quijano, fundador e director da publicación
Marcha: “o único pecado que
non ten redención nin perdón é
o pecado contra a esperanza”.
Eu coido que tiña razón e ese lema tiñan que telo diante dos
ollos os políticos que asumen a
responsabilidade de encarnaren
a vontade de cambio que mostra
a maioría da xente, e non teñen
o dereito de pecar contra a esperanza porque xa acabaron os
tempos dos mediocres autores
do chamado realismo socialista
que no era realismo nin socialista. Dicíannos que a esperanza
era de aceiro, e agora sabemos
que é de cristal e nada máis.
Moi fráxil. Hai que coidala.
Xa que rememora a súa

época de Marcha, na que foi
redactor xefe, voulle lembrar
tamén o seu paso pola revista
arxentina Crisis ou polo xornal uruguaio Época. Vostede
forma parte desa presa de escritores que foron tamén xornalistas (Gabriel García
Márquez, Mario Vargas Llosa, etc.). De que lle serviu a
experiencia xornalística na
súa carreira de escritor?
O xornalismo escrito é unha
forma de literatura. Coido que literatura é o nome que podiamos
darlle ao conxunto de mensaxes
que unha sociedade emite, teñan
a forma que teñan e elixan para
expresarse o vehículo que elixan:
artigos, libros, etc. Non hai que
Continúa na páxina seguinte
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Vén da páxina anterior

caer na trampa, que quizais vén
dos tempos do iluminismo, que
sacraliza o libro como obxecto
sagrado no altar das letras e que
condena o xormalismo, como
forma subalterna de expresión, a
malvivir nos baixos fondos da literatura. Literatura é todo, e hai
boa e mala literatura no xornalismo, nos libros e en calquera das
súas manifestacións. Hai libros
que multiplican a alma e outros
que a encollen. Artículos que
traizoan a realidade e outros que
a revelan. Non depende do medio que se empregue. O que pasa
é que o xornalismo, que foi a matriz dunha cantidade de escritores
latinoamericanos e tamén o modo de expresión preferido dalgúns dos mellores, como o devandito Quijano, Rodolfo Walsh,
José Martí, etc., ten tamén as
suas contras. É unha boa escola,
probabelmente a mellor, para o
exercicio da palabra e para queitar a vista do propio embigo e mirar o mundo, porque o oficio xornalístico obrígate a marchar coa
realidade e a meterte nela, e iso
crea unha boa maneira de empezar a lidar coas palabras como
instrumento de penetración na realidade, pero tamén ten a contra
da urxencia. En xeral, os prazos
de entrega do traballo xornalístico son obxectivamente inimigos
do nivel de calidade porque non
hai o tempo que pode un tomarse
cando, por exemplo, vai escribir
un libro, que pode ser publicado
o ano que vén ou dentro de dous
anos. O artigo, en xeral, ten hora
de peche.
Case todos os escritores

puiden recuperar a capacidade
de ver un partido sen arañeiras
nos ollos. Cando un é un seareiro fervoroso dun equipo –algo
que está ben porque toda forma
de pasión humana eu creo que é
lexítima–, non pode ver as cousas como son porque sempre
existe esa tendencia a crer que o
árbitro ladrón tivo a culpa e que
os outros son os malos e nós somos os bos. Esas cousas do fanatismo que o fútbol padece,
como padece a política, a relixión ou calquera actividade humana. O feito de estar fóra do
meu país a min salvoume dos
fanatismos, incluído o futbolístico, e permitíume ver o fútbol
doutra maneira. E agora sigo
véndoo así, xa non me importa
máis a camiseta que usa o xogador que me brinda alegría xogando. Para min o fútbol é unha
danza con pelota que me produce unha alta emoción.
Durante o seu exilio en
Buenos Aires fundou unha
revista, Crisis, que aínda hoxe garda moita sona. Como
foi aquela experiencia?
Foi unha revista que escapou
de toda referencia. Unnha publicación cultural que desbordou
con creces as limitadas canles do
que daquela eran as revistas culturais e de esquerdas, que normalmente falan para os convencidos, ou sexa, que acostuman
ser boletíns de parroquia. Crisis
proxectouse sobre unha masa de
poboación importante. Era unha
revista de temas culturais mensual que vendía 35.000 exemprares, todo un reto para caqluera
publicación cultural de calquera

versado en fútbol, até o punto
que proveñen do xornalismo
de que publicou un libro tituteñen, ademais, compromiso
lado El fútbol a sol y sombra.
político. Pode virlles dese
O fútbol é un sinal de idencontacto coa realidade?
tidade. A nosa primeira palabra
O compromiso político non
non é mamá. É gol. Namais
depende do oficio de ninguén.
aparecemos entre as pernas
Cando é auténtico é un compromaternas, xa gritamos gol. Tomiso de vida que é inexplicábel
dos os uruguaios
até certo punto e
queremos ser xoque quizais progadores de fútvén do fondo da
compromiso bol. Eu tamén
vida, do corazón
quixen selo e non
e do cerebro á político
puiden porque
vez, a saber de
era un patadura
onde. O compro- non depende
total. Sigo xomiso, en todo o
gando ao fútbol
caso, non está de- do oficio
porque me gusta,
terminado polo
de
ninguén.
pero son pésimo,
oficio que unha
persoa parctique. Cando é auténtico e entón escribín
un libro para traPódese ter en calquera aspecto da é un compromiso tar de facer coa
man o que cos
vida e dende calpés non podía.
quera función. O de vida
que eu penso que que é inexplicábel Rendéndolle homenaxe ao fútbol
resulta mesquiño
como festa. Festa
e ademais traidor até certo punto e
das pernas dos
da realidade é reque o xogan e
ducir o compro- que quizais
dos ollos que o
miso político á
provén
miran. O fútbol
vida partidista, á
actividade sindi- do fondo da vida” como práctica
deportiva e tacal ou ao que se
mén como especsupón que son as
táculo, e, de paorganizacións de
so, denunciar o
masas. A política
fútbol como neabárcao todo. Togocio.
Hoxe
dos facemos polípractícase máis
tica aínda que
polo deber de gañar que polo
non saibamos que a facemos,
pracer de xogar.
como aquel famoso personaxe
Durante os anos que viviu
de Molière que falaba en prosa
en España foi se cadra seguisen sabelo.
dor dalgún equipo?
Vostede, como o falecido
Non. Vía moito fútbol, pero
Manuel Vázquez Montalbán,
durante o meu exilio español
entre outros, é un escritor moi

‘O

‘Gañar o abrazo dun galego non é fácil’
Veu a Galiza para falar dos
outros sete pecados capitais
(ser superbranco, ser supermacho, cuspirlle ao espello,
espremer o próximo, matar o
mundo, mentirlle á vida e obedecerlle ao medo). Imos a mellor ou a peor?
Non é iso. Non é ir mellor
ou ir peor. Eu diría que neste
mundo hai unha comunidade de
problemas. Esoutros pecados
capitais non están en ningún catálogo relixioso pero son os que
con máis frecuencia se cometen
e os que máis dano nos fan. Estamos padecendo unha universalización da cultura da violencia e da cultura de consumo que
fai que esteamos enfrontando
desafíos comúns por todas as
partes. Claro que hai niveis de
participación maior ou menor
na importancia obxectiva que
cada acción ten no mundo en
tempos nos que, como preveu o
grande Antonio Machado, calquera necio confunde valor e
prezo. No fondo, padecemos todos nós problemas comúns aos
que temos que darlles tamén unha resposta común. Eu son internacionalista. Non creo na
globalización porque é un falso
internacionalismo centrado nos
cartos e non nas persoas, pero
creo no internacionalismo her-

dado dos vellos tempos e da militancia da linda xente que pensou que as fronteiras non existían á hora na que un pode descubrir compatriotas nacidos en lugares moi distantes e contemporáneos nacidos moi lonxe do seu
tempo. Ese internacionalismo
que o proxecta a un máis aló da
comarca e cara ao mundo segue
sendo algo que hoxe é máis urxente que nunca recuperar, unha
conciencia solidaria de todos os
humanos metidos no mesmo
barco que está tratando de sobrevir a duras penas.
Cales son as consecuencias
principais da inflexión do medo que se produciu a partir do
11 de setembro de 2002?
O atentado terrorista máis
grave que sufriu o mundo nos
últimos anos non foi o horroroso ataque ás Torres Xemelgas de
Nova York, que asasinou tres
mil inocentes, senón a longa
guerra de Irak, que asasinou,
polo menos, máis de 50.000
inocentes, segundo as cifras
máis próximas a Washington.
Isto foi o resultado da posta en
práctica dun programa universal
de expansión do terror que lle
dá coartada a unha estrutura de
poder fundada na violencia. O
mundo gasta cada día, polo menos, 2.300 millóns de dólares na

industria da morte, a industria
militar. Este escandaloso despilfarro, nun mundo no que cada
seis segundos morre un neno de
fame, precisa xustificación. Ou
sexa, necesita demos. Eu coido
que, a partir do 11 de setembro,
as fábricas de produción de demos estiveron traballando máis
ca nunca e o que fixeron foi fabricaren terroristas a escala industrial. Non hai criadoiro de terroristas máis fecundo que a
guerra do Irak. A recente invasión do Líbano multiplicou o terrorismo en lugar de eliminarlo.
Vostede vén con frecuencia
a Galiza e ten amigos aquí.
Que lle parece esta terra?
Parécemen unha terra entrañábel na que, ás veces, hai de
derrubar algunhas barreiras porque en xeral o galego é desconfiado. Pero unha vez derrubadas, os galegos son linda xente.
Aquí chove chuvia dende o ceo,
pero dende a terra choven abrazos. Non son abrazos fáciles
porque o galego non é fácil.
Ademais, vostede é un entendido en abrazos. Escribiu
un volume titulado El libro de
los abrazos (1989).
Eu sempre crin e sigo crendo
que o mundo padece unha dupla
fame. Mentres sigamos crendo
que a fame se reduce á fame de

pan estaremos mutilando a nosa
visión da realidade. Se vemos as
cousas cos dous ollos, resulta
que o mundo padece fame de
abrazos tanto como fame de
pan. Ou quizais máis, porque a
fame de abrazos padécena todos
e a fame de pan, en cambio, é o
maldito, horrendo e triste privilexio dos pobres. A fame de
abrazos padécena os ricos tamén. É un mundo que te condena á soidade.
Será algunha vez posíbel o
grande abrazo do universo?
Diso non teño a menor idea,
pero si sei que hai unha vontade
humana de abrazos que se expresa dende o berce. O meu último libro, que se chama Bocas
del tiempo (2004), ábrese cun
texto breve que se refire xustamente a iso. Un amigo moi querido, Oriol Vall, un pediatra de
Barcelona, unha vez mostrándome os berces de todos os bebés
acabados de nacer, díxome que
todos os bebés nacen alzando os
brazos como buscando alguén.
Todos sen excepción. E, conversando con médicos especializados na outra punta da vida, a dos
que se van, tamén me dixeron
que o derradeiro xesto humano
é o abrazo. Ou sexa, que no
principio e no fin dos seus días,
as persoas buscan o abrazo.♦

país do mundo, e iso logrouse
cun alto nivel de calidade a partir
dunha concepción de veras democrática do que é a cultura e do
que é unha ferramenta de cultura.
Nós non só nos propoñiamos difundir palabras e imaxes sobre a
realidade senón tamén recoller e
proxectar as palabras e as imaxes
que poviñan da realidade. Non só
a cultura entendida como a tarefa
profesional dun grupo de xente
que escribía ou pintaba ou facía
teatro ou cinema, senón a cultura
entendida como unha práctica de
comunicación e de comuñón entre as persoas a partir da creación
colectiva de símbolos de identidade. Iso estendía moitísimo os
límites tradicionais do que era a
cultura. Nós publicamos números centrados nos grafitis das paredes, nos testemuños dos obreiros da fábrica ou dos colectiveros
que manexan eses ómnibus minúsculos que circulan polas rúas
de Buenos aires. Tiñamos xente
que indagaba, preguntaba, recollía, descubría verdadeiros tesouros agochados en espazos que estaban aí e que non se tiñan rescatado nunca porque eran espazos
menosprezados e descoñecidos.
Como alguén que vive con alguén, pero nunca mirou para el
nin nunca o escoitou de veras.
Alguén qiue vive con alguén sen
saber con quen vive, que acostuma ser a práctica dominante entre
o intelectual e a realidade. Eses
colectiveros, que traballaban até
24 horas diarias, cando dormían
con que soñaban? E os obreiros
da fábrica, que polas súas quendas nunca vían o sol, que opinaban do sol? Que tiñan que dicir
do sol que no vían? Ese tipo de
preguntas que a realidade formulaba e que en boa lei foi gañando un espazo cada vez máis
amplo nas páxinas de Crisis,
onde estaban os mellores escritores compartindo e desfrutrando del cada vez máis dificultosamente até que chegou a ser
maioría a cantidade de páxinas
adicadas aos oficios e aos traballos máis duros, a función cultural dos tolos, que era o que os
tolos escribían, a produción cultural dos presos, a dos inmigrantes, os desarraigados, os
que tiñan rotas as súas raíces,
obrigados a vivir na Arxentina
pero que en realidade eran bolivianos, paraguaios, uruguaios,
etc. Culturalmente que ocorría
con eles? Podíase pertencer a
máis dunha terra? Como era
iso? Ese tipo de cousas fixo que
a revista tivese unha difusión
nunca vista nunha publicación
cultural. Loxicamente, tamén
publicabamos notas sobre a sociedade de consumo, os temas
políticos máis ardentes ou a recuperación de memorias históricas perdidas. A revista tiña de
todo e por iso contestaba a unha
necesidade que había e que me
parece que hai aínda de universaliación da cultura. A partir da
cultura local arxentina e latinoamericana, nós proxectabamos
unha visión do mundo que intentaba rescatar a multiplicidade das voces coa certeza de que
o mellor que o mundo ten está
na cantidade de mundo que o
mundo tén, e que a cultura ou é
comunicación ou non é nada.♦

Nº 1.239
Do 12 ao 18 de outubro do 2006
Ano XXIX

Seguro Azar

Pocholo e
o alcalde

Flamenco, graffiti e
rumba
Título: Techarí.
Autor: Ojos de Brujo.
Edita: Diqueka Records.

Ojos de Brujo volve con novo
traballo, Techarí. Despois de
que estes cataláns
sorprenderan á crítica co seu
debut Vengue, unha mestura
que cheiraba a flamenco e a
rumba pero tamén a spray sobre os valados, presentan o
seu terceiro traballo, para o
que contaron coa colaboración
de Martirio, Asian Dub
Fundation o El Habichuela.
Desmarcáronse da industria e
crearon o seu propio selo La
fábrica de colores, encamiñando o seu proxecto cara unha

repichoca aberta na que entraban e saían músicos. Techarí é
o resultado do pouso acumulado neste tempo e do seu
percorrido por medio
mundo.♦

Amor ectoplásmico
Título: Amor por lo paranormal.
Autor: Ectoplasma.
Edita: Pop&Co.

Amor por lo paranormal é o
título do primeiro resultado

discográfico de Ectoplasma,
un sexteto que evocan no seu
pop a grupos como The
Kinks, Madness ou Gorillaz,
con cancións que falan de androides obsoletos, céspede de
plástico ou de sestas eternas
de verán. En Ectoplasma desembocan algúns dos
músicos da desaparecida banda Los Piratas como Hal
9000 e Paco Serén así como
os intérpretes David
Rodríguez, Andrea Montes,
Saúl Puga e Nicolás
Pastoriza.♦

DAMIÁN VILLALAÍN

P

ara moita xente menor de
trinta anos, Francisco
Franco é, antes que
calquera outra cousa, un señor
que seica é parente dese friki
ibicenco e televisivo que se fai
chamar “Pocholo” e que vén de
facer famoso en toda España o
señor Campos, ilustrísimo alcalde do concello de Ortigueira.
Campos xa é un fenómeno
na rede, onde ata os nenos fan
clic para veren a gravación da
súa esmorga co parente de
Franco, unha mezzosoprano
pasada de copas e dous gaiteiros debidamente ataviados
que están ao seu:
—A ver, alcalde! Tocamos
ou non tocamos?
O clip do alcalde de
Ortigueira, polo que teño
escoitado, esperta emocións
moi variadas e contrapostas. A
dirección do PP galego
adoptou unha actitude un pouco confusa. Por un lado
mostrouse “crítica” coa farra
do munícipe conservador, e
por outro declara que é un
asunto máis propio da prensa
rosa que dunha análise
política. Algunha organización
feminista ataca con
contundencia a Antonio Campos polas “mil quinientas mujeres” que o alcalde declara ter
controladas e á súa
disposición, cifra que deixa en
ridículo un Pocholo que se
confesa amo de tan só “quince
rusas”. Os concelleiros da
oposición en Ortigueira queren
saber se o alcalde lles pagou
aos gaiteiros con cartos
propios ou se lles endosou o
gasto ás arcas do concello, indagación que eu encontro perfectamente pertinente. Fóra
das reaccións políticas, un
amigo meu, lugués moi práctico e habitualmente sensato,
sobrevoa a incorrección política do alcalde, que lle parece
irrelevante nunha noite de copas, e dime que o vídeo é a
mellor publicidade que se lle
leva feito a Ortigueira e ao seu
festival celta en moitos anos.
A min o asunto este, tan
banal, dáme un pouco de
medo. Ben se ve que ninguén
esta libre de ficar atrapado calquera noite de disipacións e
casualidades nas garras
dixitais dun videoafeccionado,
talvez do mesmísimo Pocholo.
De aí a ver a túa
intranscendente intimidade exposta no Youtube ao escrutinio
público, ao escarnio da rapazada, ás críticas do partido, e
quen sabe se ás iras das
feministas, só hai uns poucos
minutos e media ducia de
clics. E tamén dá un pouco de
cousa, non sei se exactamente
medo, pena ou sensación de
que imos vellos, comprobar
que a xente nova coñece moitísimo máis e considera moito
máis interesantes e decisivas
as andanzas de Pocholo que as
dese seu vello, aburrido e para
sempre morto devanceiro.♦
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Entre Sherezade e o hiperreal
Viaxe aos Emiratos Árabes, un país de ciencia-ficción abafado polo deserto
ALEXIA UHÍA
A miña viaxe aos Emiratos Ára- bi é unha dama esvelta sen policía
bes Unidos foi motivo dunha so- visíbel nin barrios baixos, de avebredose de información parcial nidas dilatadas, de seguridade inalque se traduciu na necesidade terábel e limpeza cirúrxica. Cando
práctica de coñecer unha terra cae a noite tras o Palacio, rosa e oucon turbante que aprendeu a vi- ro, dos Emiratos, familias de áravir sen ensanguentar as pantallas bes con nenos, velos, túnicas e turtelevisivas e sen sacrificar a súa bantes; filipinos sen camiseta; taiidentidade nin o seu arabismo. landesas en bermudas; indias con
O éxito económico e político sari; turistas confiados; parellas sen
desta nova federación de sete pudor e tríos liberados abren os
emiratos xace na súa sorpren- sentidos ás praias de area branca e
dente habilidade para mesturar, morna para bañar nas augas esaxenivelar e compatibilizar a com- radamente salgadas os sufocos e a
plexidade dun tecido histórico e suor do xornal apurado. Sen músitribal que foi amamantado por ca préndense lumes de churrascos
un deserto implacábel, coa xene- improvisados á sombra noctuna
rosidade da natureza impredicí- das palmeiras e baixo as estrelas do
bel traducida en petróleo e coa deserto, acougadas xa pola luz inidiosincrasia artificial da trans- natural e omnipotenete desta cidanacionalización, fenómeno irre- de global.
freábel que cinxe o mundo baixo
Porén, este país de ouro e area
o manto dunha nova era global. alberga desigualdades aberrantes
Aterrei en Abu Dhabi nunha en termos de tamaño, poboación,
noite térmica baixo unha atmósfe- desenvolvemento e riqueza. Abu
ra irrespirábel de 50 graos e sobre Dhabi e Dubai, xemelgas e rivais,
un chan fervente
sobresaen do resde ouro negro e
to dos emiratos
gas natural. A antigrazas aos recuronducir nos
ga, tímida e pesos naturais da
quena aldea mariprimeira e ao paEmiratos
é
un
suicidio
ñeira de Abu Dhapel de centro de
bi agradece o seu involuntario. O cen
almacenaxe da
florecemento cosegunda, e son as
mo cidade ultra- por cento dos coches perennes benefimoderna e baruciarias da debililleira ao descubri- son de marca,
dade dun goberno
mento en 1958 de luxo e do trinque e descentralizado
dunha inmensa reque autoriza a
serva de petróleo os condutores son
construción de
perto da costa e á
obras faraónicas
visión oracular de novos ricos inexpertos” por duplicado, taSheikh Zaied bin
les como aeroporSultan Al Nahian,
tos e portos interdirixente de Abu
nacionais, vilas
Dhabi e único presidente dos Emi- turísticas e centros comerciais.
ratos até a súa morte en novembro
Viaxei dende Abu Dhabi a Dudo 2004. Acapital, altiva e azul, ex- bai nunha furgoneta de luxo alugaporta hoxe ao redor de dous mi- da. As dúas horas de traxecto pallóns de barrís de carburante ao día saron coma unha película compospor todo o mundo(1) e reflecte o seu ta por escenas das Mil e unha Noiesplendor de potencia do cru nas tes, Speed e Misión Imposíbel. Soaugas ardentes do golfo Pérsico bre as dunas amarelas e ondulancon colares de palmeiras e cultivos tes como corpos deitados, o sol inverdes artificiosamente regados visíbel ocultábase tras un ceo de
con auga depurada, roubada do chumbo tan húmido e gris que
mar. Rañaceos asombrados con dende a finxida atmosfera de ar
antenas de telecomunicacións que acondicionado do coche diríase
semellan pelotas de golf, cámaras que estabamos a ser vítimas dun
de comercio e bancos interna- clima atlántico invernal. As siluecionais, restaurantes de luxo con tas dos camelos alternábase coas
gastronomías de todo o mosaico torres petroleiras e as estacións de
oriental, centros comerciais, muse- servizo, salpicando de autenticidaos, palacios e mercados sucédense de moderna a monotonía dun deinterrompidos por vilas de deseño serto impenetrábel. A autoestrada;
individual e exquisito. Nativos, in- inmensa e recta, de asfalto tecnomigrantes e turistas pululan illados loxicamente pensado para as neceen coches de luxo, células de ar sidades dunha terra que se derrete
acondicionado que enchen de vida coa perpendicularidade do sol; inas veas dun deserto quente coma o terrompíase por anacos de pneulume. Abu Dhabi, arrogante e alta- máticos, defensas e outras pezas
neira, independente e autosuficien- non identificábeis. Certamente,
te posúe a maior parte das reservas conducir nos Emiratos é un suicinaturais dos Emiratos Árabes Uni- dio involuntario. O cen por cento
dos (EAU). É o mercado universal dos coches son de marca, de luxo
onde empresarios do petróleo, in- e do trinque e os condutores son
vestidores e economistas intercam- novos ricos inexpertos, nenos con
bian números coma se fosen espe- zapatos novos xogando ao Scalexcias e seda nos zócalos de Alí Ba- tric sen normas, adiantando polo
ba. O turismo é benvido, mais ab- quinto carril improvisado (o arcén)
solutamente secundario. Abu Dha- a máis de 250 km/h e pagando to-

‘C

O hotel Burs Al Arab ten forma de veleiro. Abaixo, unha muller beduína.

das as multas a fin do ano… xenerosamente reducidas grazas á arte
do releo, segundo Saleem, un taxista de Dubai.
Logo da experiencia viaria,
entrar en Dubai é como mergullarse nun videoxogo. Ao son
dunha orquestra de enxeñaría,
que non cesa nin de noite nin de
día, o Exipto faraónico resucita
na súa versión virtual nun Dubai
que, vendo a rápida desaparición
dos recursos naturais, estase a
reinventar en exquisito destino
turístico e paraíso fiscal. Os resquicios tradicionais e pesqueiros
de Dubai están agora maquillados ao gusto do visitante e pechados nas reservas de museos e
cidadelas coroadas con torres do
vento expresamenete reconstruídas para lle facer revivir ao turis-

ta esa maxia árabe artificialmente representada. O legado histórico de Dubai amósase agora coma a pipa de Magritte, que se semella, mais non é.
Pola contra, uns 2 millóns de
inmigrantes da India, Pakistán,
Bangladesh e as Filipinas, acugulan a diario furgonetass de traballo e apartamentos compartidos
para manter familias que non ven
en anos e construíren coma formigas unha modernidade e un
progreso que medran cara ao deserto a modo de cancro de aceiro
nunha cadea cromática de cidades cibernéticas, enfiadas ao redor dunha torre de altura infinda,
dun campo de golf seis veces
multiplicado, dun hotel mergullado, do Burj al Arab emerxido do
mar, de illas artificiais en forma

de palmeira, visíbeis dende a eternidade espacial e dunha Cidade
Global que engloba en Dubai a
totalidade económica, relixiosa e
cultural do planeta terreal.
Lonxe das realidades do planeta, os indíxenas emiratís refúxianse na experiencia inescusábel e concupisciente do centro
comercial. De Chanel a Lancôme, as mulleres presumen a liberdade inusual de elixir se
amosar ou encubrir os segredos
da súa beleza nos restaurantes
multiculturais, nas exhibicións
de coches de carreiras, nos cines
ou nas pistas de esquí de paisaxe escandinava en Ski-Dubai,
no Mall of the Emirates, escenario por antonomasia do hiperrealismo de Jean Baudrillard.
No ocaso da miña experiencia
oriental penetrei na cidade de Al
Ain; onde os oasis de palmeiras e
camelos son imaxes soamente
presenciábeis en espazos privados e con guías turísticos. Alí descubrín que mercar peixe e dátiles
no mercado local, que observar
tuaregs de Balochistán domando
camelos, ou que subir ao cume de
Jebel Hafit para recoñecer a arbitrariedade da fronteira con Omán
e sufrir a luz branca, cegadora e
asasina dun deserto crecente e feroz, son outros tesouros impredicíbeis que nos ensinan a superar
predicións inculcadas por medios
subxectivos que tan afanosamente nos converten en turistas de
ollos contaminados.♦
(1) TimeOut Dubai, 2005.
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Os
pioneiros
0
8
s
o
n
da videocreación
A
M.B.
Os oitenta foron anos de gran
efervescencia cultural, nos que
comezaron a aparecer traballos
de videocreación dacabalo entre o cine e a experimentación. Denantes, de Manuel
Abad, Ringo Rango, de Antón
Reixa e Galicia Caníbal, de Xavier Villaverde son algún exemplos desta creatividade que
agora se recollen no MACUF
dentro do ciclo Pioneiros, da
Videocreación, Galicia Anos 80.

Gris púrpura, de Xosé Abad.

M.B.
Burela acolle o sábado 14 de outubro o Butrón06, o primeiro encontro de cultura urbana, hip-hop e música electrónica que se celebra no
concello e que conxuga no seu programa música, graffiti, skate e unha exhibición de capoeira.
O parque de Rosalía é o escenario de boa parte das actividades
que lle dan forma ao festival, coas que a Sociedade Cultural Deportivo Recreativa Palestina de Burela quere ademais de complementar
a oferta cultural existente na provincia de Lugo, servir de escaparate
dos traballos que os artistas galegos están a desenvolver no eido da
música, a danza e as artes plásticas.
Neste parque a partir das 19 horas, dará comezo a mostra de graffiti. Graffiteiros de diferentes puntos do país daranse cita para encher
de spray os valados que rodean a pista de baloncesto do parque. O premio para o mellor traballo ten unha dotación económica de 150 euros.
Dentro da festa celebraranse tamén unha exhibición de skate e de
capoeira ademais dun campionato de básquet 3x3.
Pero o máis destacado do festival é o apartado de música electrónica que se desenvolverá a partir das 22 horas no pavillón do IES
Monte Castelo de Burela. En total serán seis actuacións a cargo de
músicos destacados da escena galega e do resto do Estado. Un deles
é o DJ monfortino Menthalo. Dende o seu debut en VELVET en xullo de 2006, onde demostrou a súa capacidade para mesturar estilos
que van dende o house, o electro e o techno minimal, este músico tense convertido nun dos residentes da sala coruñesa.
De Mallorca achegarase DOKM4N, un grupo formado polo veterano Gaby Freeman e o novo DJ balear Javi Murdok. Aínda que teñen
traballado por separado, xuntos ofrecen un directo de fusión que fuxe do comercial. Tamén actuará Higinio, un dos pioneiros da música
electrónica en Asturias, tanto como DJ como na súa faceta de produtor e o catalán Alec Sun. Os burelaos DJ Chemal Ruiz e DJ Alberto
Leivas porán o punto final da fesa. Chemal Ruiz iniciouse en 1995
como residente na Zentral (Burela), o primeiro local en ofertar unha
selección musical centrada no techno. Actualmente traballa xunto
con Pablo Trobo no proxecto Cantina Band, coa intención de producir a súa propia música.♦

dulces sueños IV, el país. serie mise en scène IX

Cultura urbana
en Burela

dade se asume con naturalidade
como materia artística, tanto por
creadores e programadores, nos
oitenta comezaba a agromar en
traballos experimentais asina-

mira bernabeu (aspe, alacant, 1969)

outubro pasaranse as súas obras
Denantes, 365 e Hardo. O autor
reflexionará xunto con Pepe Coira
sobre a historia do vídeo, un soporte, que aínda que na actuali-

ant_art

O pasado 4 de outubro iniciouse
na Coruña o ciclo Pioneiros da Videocreación, Galicia Anos 80, co
que se pretende ofrecer unha ollada sobre a efervescencia creativa
que a videocreación tivo na década dos oitenta no país. Dentro do
programa, e até o 30 de novembro, proxectaranse os títulos máis
emblemáticos realizados nese
momento en Galiza, que se completarán coas opinións e reflexións dos propios autores e doutros axentes que participaron activamente dende a institución ou
dende outros marcos achegados
como a música ou a produción.
Manuel Abad é un do autores
representados no Macuf. O 18 de

dos por artistas que abriron oco.
Tamén se proxectarán algúns
das producións do polifacético
Antón Reixa, entre eles Ringo
Rango, Salvamento e socorris-

mo e Chove contra pasado. Será
o mércores 25 de outubro, día no
que ademais o director das
obras e Lola Dopico afondarán
no papel da imaxe como substituto da palabra.
Lixeiras de Antonio Segade,
Guillermo Represas e Xavier Villaverde, será a obra que xunto con
Durme Rainer, xa estás morto, tamén de Antonio Segade, 25x24 e
Merenda de negros, asinadas por
Antón Caeiro, e Blanca Noche e
Teoría relativa, de Xosé Brúa, se
pasen o 8 de novembro. Ademais
das proxeccións os autores disertarán sobre a experimentación
que se produciu na década dos oitenta no terreo audiovisual.
A música é a protagonista da
xornada do 15 de novembro, na
que se poderán ver as pezas Galicia sitio distinto e Rockin Chair, dirixidas por Antón Reixa, Galicia Caníbal de Xavier Villaverde, Videoviolín e Tránsito de Ignacio Pardo.
No coloquio, ademais de Antón
Reixa participarán Michel Canadá,
ex violinista de Milladoiro, e Xulián
Hernández, líder de Siniestro Total.
Tamén se poderán ver a creación de Eloy Lozano titulada Numeralia, a de Jesús Vecino Código
ou a de Xosé Abad Vidal Gris púrpura. Todos estes títulos, como explican os organizadores do ciclo,
compoñen “un traballo de creación
altamente experimental, e, sen dúbida, un dos procesos máis senlleiros dese período en Galiza”.
As xornadas clausuraranse o
30 de novembro cunha festa VJ a
cargo de Roi Fernández e Isaac
Cordal con montaxes recollidas dos
traballos presentes na mostra.♦
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Olladas a Garbo
M.B.
O Teatro Arte Livre de Vigo
abre a tempada de outono coa
obra teatral Ollares de Perfil. O
mito de Greta Garbo, unha produción gañadora de nove festivais de teatro, entre eles o internacional de Edimburgo, tras
a súa estrea en marzo de 1987.
Cun xogo de luces e sombras sobre o escenario, como lle gustaría a mesmísima diva hollywoodiense, e un clima de ambigüidade envolvente, Roberto Cordovani, no papel dunha Greta Garbo que non acaba de encaixar en
ningún padrón estabelecido, reabre a programación do Teatro
Arte Livre de Vigo. A obra, Ollares de Perfil. O mito de Greta
Garbo, estreada no auditorio
Caixanova de Vigo en marzo de
1987, preséntase agora no TAL
cun elenco novo e cunha serie de
mudanzas que a fan diferente e
como di o seu autor Roberto
Cordovani “máis galega”.
Gañadora en nove festivais
internacionais, entre eles o Festival de Outono de Madrid e o
Festival Internacional de Edimburgo en Escocia, así como os
premios de mellor actor de
Londres e Madrid para Cordovani, a obra arranca nun nightclub de Los Angeles. Alí un ac-

Roberto Cordovani interpretando a Greta Garbo.

tor, Gustafsson (Roberto Cordovani), semellante á Garbo,
interpreta con tanta convicción
que a autora deses espectáculos, Jane Suset (Humy Donado), inicia un plan para desvelar

se é verdadeiramente a actriz.
Para dar continuidade á súa investigación contrata a un fotógrafo (Ricardo L. Ivars), un
emigrante español e freelance
de The New York Times. Con es-

En 1993
licénciase en
Belas Artes pola
Universitat
Politècnica de
València e en
1995 é master
polo Goldmith’s
College da
University of
London. Cunha
moi ampla
traxectoria
profesional, entre
as súas
exposicións
individuais,
subliñamos en
2006:
Mascarada. Mitos
contemporáneos,
DA2 de
Salamanca. E en
2005: Dulces
sueños IV, Galería
T20, Murcia e
Espectáculo de
saturación,
Galería Fernando
Pradilla, Madrid,
entre outras. En
ant_art presenta
un díptico onde
se recolle a
publicación polo
artista da súa
propia esquela no
xornal El País,
sección nacional,
o domingo 6 de
xullo de 2003 e o
posterior
desmentido da
esquela polo
propio xornal El
País, sección
nacional, ao día
seguinte, o luns 7
de xullo de
2003.♦

CO PATROCINIO DA CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE

ta trama, Roberto
Cordovani peneira
a vida da actriz para
amosar as luces e as
sombras da diva do
cine de entreguerras, rexeitada pola
Metro Goldyn Mayer pola súa oposición ao fascismo e
pola súa vontade de
interpretar papeis
masculinos fuxindo
da imposta etiqueta
de muller fatal do
celuloide.
A obra, que é
unha readaptación
do guión inicial escrito por Cordovani
e Alejandra Guibert
despois de anos de
investigación sobre
a traxectoria de
Greta Garbo, afonda na faciana máis
política, comprometida coa causa
republicana durante
a guerra civil española. Na montaxe
sobrevoa a presenza dunha muller galega, coa que Greta Garbo
mantivo unha relación sentimental, en palabras do director,
que durou dezaoito anos. A muller é Mercedes Dacosta, unha

compostelá cun forte compromiso político e irmá do que logo
sería o creador da maquillaxe
que caracterizaría a Garbo.
Para poñela en escena, Cordovani rodeouse da actriz viguesa Humy Donado, o actor valenciano Ricardo López Ivars e o
cubano Leonel García Laborde,
no elenco de actores, e botou
man dunha montaxe sinxela: non
máis de tres cadeiras, unha cama
e unha mesa, onde a luz convértese no quinto actor.
Para a creación e caracterización da personaxe os autores inspiráronse en diferentes secuencias de películas destacadas da
filmografía da actriz e en fotografías da súa vida diaria. Así a
Garbo de Cordovani move os
brazos e o pescozo no club nocturno do mesmo xeito que o fixo
Mata Hari e peitea a súa melena
nunha das secuencias como a
Raíña Cristina de Suecia.
Ollares de Perfil. O mito de
Greta Garbo representarase no
Teatro Arte Livre de Vigo (rúa
Vázquez Varela 19) até finais de
xaneiro. A obra poderá verse todas as vésperas e festivos, os
venres e os sábados a partir das
22 horas e os domingos a partir
das 20 horas. As entradas están a
venda na billeteira do TAL e poden mercarse con antelación.♦

PREMIOS
Á NOVA MÚSICA

M.B.
A quinta edición dos Premios
Opinión, considerados por moitos como os premios da música
galega, galardoou desta vez o aire fresco que está a renovar o panorama musical de Galiza.
No auditorio da Maestranza
Xosé Manuel Budiño entregou o
venres 6 de outubro o primeiro
galardón aos músicos da Nova
Galega de Danza, unha distinción
que recoñece o apartado musical
do espectáculo de danza Alento
como o mellor editado do 2005.
Xosé Lois Romero, xunto co resto dos integrantes da formación
reciben o premio como “a confirmación de que acadamos un dos
principios fundacionais de NGD:
que a música e a danza que artellan os espectáculos tivesen peso
de seu e que ningunha estivese
subordinada á outra”. O premio
chégalle á Nova Galega de Danza
en plena xira do seu segundo espectáculo Engado, estreado en febreiro deste ano e cos preparativos en marcha para a súa gravación, que agardan saia á rúa no
primeiro semestre de 2006. “Ao
contrario que no resto da música,
non nos podemos queixar, tendo
en conta que facemos danza”, sinala Xosé Lois Romero. Ademais
dos proxectos individuais que desenvolven os músicos de xeito individual, a compañía comeza a
traballar no terceiro espectáculo
que se estreará en 2008.
O segundo premio recaeu no

proxecto Espidos, composto ao
50% por Guadi Galego e Guillermo Fernández, que se traduciu nun disco homónimo no que
ambos intérpretes ofrecían unha
música intimista. “Espidos é un
proxecto moi noso, é a nosa música, por iso recibimos o premio
cunha ilusión especial”, comenta
Guadi Galego. Aínda que sen data fixada, Guadi apunta que haberá un segundo álbum do dúo,
pero “distinto a Espidos”. A vocalista ademais verá na rúa o disco Nordestinas, do espectáculo
protagonizado ademais por Ugia
Pedreira e Abe Rábade.
Xabier Díaz e o seu traballo
Músicas de salitre foron merecedores do terceiro premio, un galardón que o músico recibe con alegría e naturalidade. “O recoñecemento vén máis da xente que merca os teus discos ou vai aos concertos e se achega a felicitarte”,
comenta. Díaz traballa agora no
que será, xunto con Guillermo
Fernández, o seu segundo traballo,
“máis eléctrico”, en palabras do
músico, “onde os temas deixan de
ser tan líricos para afrontar historias como a velocidade coa que vivimos”. Paralelamente, está inmerso na gravación xunto con
dous músicos da NGD dun disco
de música tradicional e presenta,
xunto con Guillermo Fernández e
Ugia Pedreira o programa de músicas de autor Tres peixes voando,
que se emite na Radio Galega Música os domingos ás 23 horas.♦
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A Carón do Lar. Contos de Lugris Freire en A Nosa Terra

Caeu algún burro?
A humanidade sempre foi o mesmo. Cae unha besta no medio
dun lameiro e ninguén ri. Todos
tratan de axudala a se erguer,
compadecendo o pobre dono.
Pero, se en lugar dunha besta
é un cristián o que mide o chan
coas costelas, virxe do Carme, as
risas que ceiban todos os que o
vexan!
O porqué destas cousas hai
que preguntarllo ao ilustre valen-

ciano P. Vicent, que garda o segredo de todas as eivaduras morais dos novos tempos, e moi especialmente coñece de tal xeito a
alma galega, que del ha de virnos
a redención tan cobizada. Porque
mellor galego que aquel señor,
nin o tío Marcos da Portela con
cirolas, monteira e demais aditamentos.
Pois, señor, é o caso que unha tarde ía don Xacobe paseando

pola rúa de Garás. Don Xacobe
era mesmamente un figurín: non
había señorito na Coruña, inda
que levase o alcume de Xarreta
ou peixe semellante, que levara
con máis garbo nin mais aquel á
limpa e ben tallada levita.
O chan estaba cuberto de fina
lama. Don Xacobe deu un traspés e caeu, tan largo como era,
enriba das pedras, poñéndose
perdidiño de todo.

Un fato de mariñeiros que estaban na porta dunha taberna
quedaron calados ao presenciar
aquel estomballamento, don Xacobe, mal como puido, ergueuse,
e botando lume polos ollos coa
carraxe, chegouse onde estaban
os mariñeiros.
—¿Por qué estais tan serios?
—Señor, non temos por que
estar contentos.

—Yo no puedo tolerar esa
seriedad humillante para mí.
Os mariñeiros olláronse con
lástima, coidando que don Xacobe estaba tolo de vez.
—Es preciso que os echéis á
reir con todas las ganas, de lo
contrario os rompo el alma. ¿Se
ha caído algún burro?
E os mariñeiros botáronse á
rir, para daren gusto a don Xacobe, que, abofé como tiña razón.♦

E nxeños e criaturas
Hitchcock
e as papas
Aló polo 1964, tendo eu nove anos, meu
amigo Jose, o Jose das Medias (José Real), que tería 12, contoume un conto. A
min e a moitos outros, que faciamos curro. El non o lembrará, eu si. Daquela os
nenos do barrio que cadraba entre O Castiñeiro, o Agro do Rolo, as Casas Baratas
e o Camiño Vello contabamos moitos contos. Contos que lles oiamos aos maiores,
xaora, e que circulaban entre nós tal cal,
sen moita discriminación. Ao revés, canto
máis picante o conto, máis éxito tiña.
Contos que procedían do campo, como os
pais de todos nós. Contos que, en moitos
casos, tiñan centos de anos, aínda que eu
iso non o sabía entón. Cando, abraiados
ao ver que se publicaban en galego os
contos verdes casteláns e mesmo bretóns,
sen haber ningún estudo nin edición dos
galegos, sen que se lles concedese ningún
aprecio nin se lles dese ningún valor, pois
ao fin a ignorancia despreza canto ignora,
cando, abrumados, digo, por este mostra

Xosé Miranda
de autoodio, decidimos editar unha recompilación dos contos pilleirentos galegos co nome de Contos colorados, lembrei o conto do Jose. Púxeno no libro tal
cal (teño unha memoria privilexiada). Aí
vai:
“Eran dous amigos e un casou e marchou para lonxe, vivir coa muller. Total,
que pasaron os anos e non volveran verse, Pero un día o amigo solteiro tivo que
ir para ó lugar onde vivía o outro e claro,
o casado deulle casa e alegrouse moito de
velo. A muller estabache moi boa, aínda
era nova e o solteiro non facía máis ca
mirar para ela ó escuso, aínda que ela
ben que o notaba, que as mulleres para
eso son o demo.
A primeira noite cearon e o solteiro
quedou cunha fame doente, que aqueles
eran xentes de pouca comida, e o que lle
deron das papas que fixeran non lle chegou para un dente. Pero como eles comeran tan pouco coma el, e como xa perdera moita da confianza co seu compadre,
deixou estar a cousa. No momento se deitaren, viu que só había unha cama, cousa
que non foi problema ningún, porque nun
extremo deitouse a muller, no medio o home e do outro lado o amigo, que non facía
máis ca pensar nas papas e oír como lle
ruxían as tripas baleiras.
A eso da medianoite viñeron chamar o
dono da casa para que fose axudar a parir a unha vaca dos veciños, e claro, foi.

Tan logo saíu pola porta a muller espiuse
e, amosándolle as tetas ao amigo, díxolle:
–¡Aproveita! ¡Veña, home, aproveita!
E vai el e sen que llo digan dúas veces
lanzouse á artesa e púxose a lapar as
papas.”
Cando fixen as notas deste conto, que
leva o número 106 no noso libro, non atopei o tipo no Catálogo Tipolóxico de Aarne e Thompson, polo que crin que, se cadra, se trataba dun conto propiamente galego. Só, como se pode ver, dimos cun
moi semellante en Más de 21.000 refranes, de Rodríguez Marín.
Mais, repasando a entrevista de Truffaut a Hitchcock (O cine segundo Hitchcock) que, a pesar da miña boa memoria,
xa esquecera, atópome co conto. Reproduzo literalmente unha vella historia licenciosa, como lle chama o Gordo:
“A pesar da miña admiración por
John Buchan, hai moitas cousas na película (39 chanzos) que non están no libro;
como tal, a escea da noite que Robert Donat pasa co granxeiro e a súa muller inspirouma unha historia licenciosa moi antiga. Un granxeiro bóer da África do Sur,
moi frugal, cunha enorme barba negra,
ten unha muller moza, insatisfeita e famenta de sexo. O día do aniversario do
home mata un polo e fai con el unha torta. É unha noite de trebón e ela agarda
que a torta sexa unha sorpresa feliz para
o marido. Pero el, enfurecido, repróchalle

que matase un polo sen o seu permiso.
Triste noite de aniversario.
Alguén peta na porta É un guapo estranxeiro que anda perdido A granxeira
mándao sentar e dálle de comer. O granxeiro non deixa que coma moito e dille:
“Coidado, iso ten que alimentarnos toda
a semana”. A muller devora o estranxeiro
cos ollos e pregúntase: “Como podería
deitarme con el?” O home quere deitar o
estranxeiro na caseta do can. A muller
oponse e finalmente déitanse os tres na
cama grande. O granxeiro dorme no medio. A muller faría o que fose para librarse do marido. Escoita un ruído, esperta e
dille ao home: “Creo que liscaron as pìtas”. O home érguese, sae, anda polo patio. A muller sacode o estranxeiro e dille:
“Bule, bule, vén, agora é o momento!” O
estranxeiro érguese rapidamente e... bótase á torta de polo.”
A nota de Truffaut engade: esta historia foi filmada en 1951 por Carlo Rim para Les Sept Péchés capitaux (Skecht, La
Gourmandise).
Claro que, en 1964, o Jose non sabía
quen era Hitchcock e moito menos Rim.
E agora a miña pregunta, cantos tesouros se perderon xa sen remedio? Non existía ningunha versión na Galiza (nin seguramente na península) deste conto. Con
cantos pasará o mesmo? Se o Jose non mo
contase aquela afastada tarde, deste non
quedaría nin rastro. En fin. ♦

AXENDA A NOSA TERRA
25 euros
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Da arte...
da natureza
galega.

Pedidos ao teléfono 986 433 830. Descontos para subscritores. Prezos especiais para empresas e institucións.
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A Viñoteca

ANTONIO PORTELA

Viticultura e
cambio climático
Mercedes
Queixas
‘Queríamos
relacionar
os escritores
novos galegos e
portugueses’
M.B.
A Asociación de Escritores
en Lingua Galega organizan
por segundo ano consecutivo o Simposio Internacional
Letras na Raia, que se celebra do 13 ao 15 de outubro
entre Vila Nova de Cerveira
e Goián. Sobre que aspectos
xira esta II edición?
Os encontros naceron o
ano pasado baixo o lema
Castelao. As palabras voan
por riba das fronteiras coa
finalidade de presentar un
programa de actividades que
puxeran de manifesto as afinidades entre os sistemas literarios galego e portugués.
Este segundo simposio vai
estar centrado nos novos creadores e quere ser un encontro entre os novos autores de
ambas beiras do Miño.
Por que os escollen como cerne?
Porque son os testemuños
de continuidade dos dous sistemas literarios vivos. É fundamental o reforzo con xeracións novas. Para a AELG é
importante transmitirlle aos
novos que alén do Miño existe un sistema literario igual de
vivo e reforzar o convivio e o
vencello coa raia.
En que vai consistir esta edición?
O simposio está organizado ao redor de mesas redondas, cada unha titulada
coa frase dun escritor. O venres terán lugar dous destes
encontros, que afondarán nas
ansias dos autores novos por
ver a súa obra publicada. As
mesas de traballo do segundo
día centraranse na relación
existente entre a literatura galega e a portuguesa con artes
como a música e o cine.
O domingo, a disertación
centrarase sobre a liña divisoria existente entre a tradición e
a innovación. É difícil asumir
o papel de innovador sen antes
ter bebido na tradición. Tamén
haberá un encontro coa música
da man de Lino Braxe, Dios
Ke Te Crew e do grupo De outra margem. Por parte dos autores, contaremos coa presenza dos galegos Maria Lado,
Paco Souto, María Reimóndez
ou Daniel Salgado e os portugueses Luís Filipe Cristóvão,
Dulce Mª Cardoso ou Jose
Carlos de Vasconcelos.♦

Aumento da temperatura, incrementos de CO2 e deposición de
nitróxeno, cambios nas taxas e
na distribución das precipitacions, aumento da radiación ultravioleta na superficie causada
pola redución da capa de ozono
estratosférico son algúns dos
efectos do cambio climático ou
quecemento global, coñecido como efecto invernadoiro.
Até hoxe podemos dicir que
este cambio no clima foi beneficioso para a viticultura europea
no aspecto de favorecer a correcta maduración da uva e, polo tanto, a calidade dos bagos; pero se
analizamos cada un dos factores
alterados en maior ou menor medida e que lle afectan ao cultivo
da vide deduciremos consecuencias se non tan drásticas coma foron as derivadas da praga da filoxera no século XIX, e que mudaron de xeito radical a viticultura,
estabelecendo un antes e un despois dela, si que implicarán cando menos a sua consideración.
Temperatura
A tendencia xeral apunta a que
cada ano que pase as primaveras
serán mais secas, adiantando o
seu comezo, e os veráns mais
quentes, atrasando o seu final. En
principio perante estas circunstancias climáticas a polpa do bago madurará mais rápido alcanzando altas concentracions en
azucre, baixas en ácidos e un ph
moi alto en menos tempo que na
actualidade. O período entre o envero (pinta dos bagos) e a madurez industrial (relación azucreácidos) diminuirá, o que dificultará nas zonas meridionais que os
bagos alcancen a correcta maduración fenólica (aromas, cor e taninos). As estimacions máis optimistas prevén un quecemento
aproximado de 1,8-2,5º até mediados deste século, previsións
que para a península Ibérica están
por enriba da media mundial. Un
aumento desta magnitude en Europa tería profundos efectos na
viticultura afastando a maioría
dos viñedos da súa temperatura
óptima, situándoos uns graos por
enriba desta. Estas predicións do
quecemento son maiores para o
hemisferio norte, algúns estudos
estiman que o desprazamento dos
límites setentrionais do cultivo da
vide serán de 10 a 30 km por década até o 2020, duplicándose es-

ta taxa entre o 2020 e o 2050. Este feito cambiará a distribución
das variedades máis adaptadas, os
viñedos poderían multiplicarse en
zonas até hoxe non axeitadas para o seu estabelecemento, como
por exemplo o norte de Alemaña,
onde ademais se observa un aumento da produción de viño tinto,
ou o sur de Inglaterra, que en vinte anos triplicou a súa superficie
de viñas até as mais de 1.500 hectáreas actuais. Ao mesmo tempo
que esta migraciòn dos viñedos
cara ao norte, os viticultores das
denominacións vitivinícolas mediterráneas buscan viñedos a partir dos 300-450 m de altura, revalorizándose zonas vitícolas que
posúen condicións máis frescas
pola súa altitude, e que durante
décadas estiveron infravaloradas
nestas zonas meridionais.
En California, o aumento na
frecuencia dos días con temperaturas excesivamente altas, segundo a Academia das Ciencias de
Norteamérica, fará que entre 50 e
60 días haberá temperaturas superiores a 35º fronte aos 14 días
que pode soportar a caste máis
adaptada á calor. Isto provocaría
unha drástica redución da produtividade en vales coma Napa ou
Sonoma, trasladándose as temperaturas axeitadas para o cultivo
da vide cara ao leste dos USA.
O suposto crecemento do nivel do mar, que os prognósticos
máis pesimistas estiman en 5 m,
suporía o asulagamento de determinadas zonas vitivinícolas, entre as que estarían algúns dos viñedos máis famosos do mundo
coma o Chateau Latour ou o
Chateau Lafite Rotthschild en
Bordeos.
Precipitacions
As alteracións dos padróns de
precipitacións no seu volume e
distribución temporal terá tamén
un grande impacto na viticultura
e as súas consecuencias económicas serán moi importantes, especialmente no sur de Europa
onde a auga é un ben escaso e a
posibilidade de rego non sempre
posíbel. Os episodios de seca serán maís numerosos e os días de
chuvia forte aumentarán.
O aspecto positivo deste aumento dos periodos de seca estaría na redución do número de
tratamentos fitosanitarios necesarios.

BNG e
patria
FRANCISCO CARBALLO
Concentración de CO2
A mediados do século pasado a
concentración de CO2 era de
335 partes por millón (ppm),
actualmente é de 370 ppm e no
mellor dos casos superará as
550 ppm no remate deste século. A resposta das vides a este
aumento da concentración de
CO2 refléctese nun incremento
da súa biomasa, da fotosíntese e
por conseguinte do rendemento
dos cultivos.
Radiación ultravioleta
A redución da capa de ozono,
provocada pola emisión de produtos haloxenados coma os clorofluorcarbonados, orixina un
aumento da radiación ultravioleta que ten como consecuencia
reducións na superficie foliar
das plantas, na capacidade fotosintética e unha posíbel incidencia na composición aromática
dos viños.
Adaptacions nas prácticas
de cultivo da vide
En numerosas zonas de Europa
tense adiantado o comezo das
principais fases do ciclo vexetativo de xeito evidente durante
a última metade do século pasado, por exemplo en Chateneauneuf-du-Pape (Ródano) este
adianto foi nos diferentes periodos vexetativos dunha media de: brotación (seis días),
floración (11 días), envero (15
días) e vendima (17 días). O
acurtamento do ciclo vexetativo da vide resultará decisivo na
selección de variedades, do
portainxerto, do sistema de
condución, etc. Unha das adaptacions máis evidentes sería a
corrección dos efectos da seca
mediante rego.
Os maiores desafios do cambio climático formuláronse en
termos de máis grao alcólico
(máis azucres), menos acidez e
menos aromas. O equilibrio azucres/acidez podería manterse
con vendimas máis precoces pero en detrimento da complexidade aromática. Para compensar
esta perda de aromas e conseguir vendimas máis frescas e
con maior acidez téndese ao cultivo en zonas máis altas. A relación altitude-latitude resultará
importantísima.♦

Músicos Populares de Quiroga

O gaiteiro de Mercurín
Xosé Pérez Mondelo
O Santiago de Mercurín, pola
parte de Savane do Courel, andaba sempre só. Non era un pobre
a pedir esmola. Non. El ía pedin-

do traballo e levaba sempre canda el a gaita. Cando remataba a
faena, collía o instrumento e comezaba a tocar para divertimento de todos os veciños do lugar
onde parara, creando así un mo-

Despeces (5)

mento de ledicia e solaz. Facía
cousas marabillosas, facía milagres naquela gaita. Era unha especie de vagamundo, a gaita ás
costas, na fronte unha estrela,
polos camiños da serra...♦

C

ada 25 de xullo milleiros
de galegos fan coro na
praza da Quintana (en
Compostela). É unha herdanza
da noite da arengas dos anos
30. Daquela, con Castelao e
Alexandre Bóveda, ían a Santiago a alimentarse de historia,
antes da hora dos “fogos do
Apóstolo”, centos de nacionalistas galegos. Hoxe é de día,
logo de baleirar a catedral os
asistentes á ofrenda real. A
mesma acción expresiva e
receptiva desde principio do s.
XX até hoxe. De que vai todo
isto?
No 1975 nace a Asemblea
Nacional Popular Galega
(ANPG) que trae masa cidadá
aos dous partidos, a UPG e o
PSG. No 1978 acoden ás eleccións da nacente democracia
UPG-ANPG como BNPG.
Moitos coma min desa masa
cidadá sentimos a obriga de
lle dar soporte a un colectivo
que nacía ao son do que din
“os rumorosos” para artellar
un país de persoas libres.
Logo de “días e traballos” a
prol dos desfavorecidos labregos, mariñeiros, obreiros e
xente de ben, a ANPG deuse
por desarticulada e no pavillón
de Riazor viu a luz o BNG,
1982. Foran trepidantes os
anos 1975-1982. Foran crisol
e temón; foran días de
aprendizaxe e forxa.
Antes de finalizar esta
xeira saíu un libro de Historia
de Galicia (1979,
Pontedeume) que remataba
así: “Efectivamente, o proceso de liberación de Galicia
estase a inscribir na Historia
Universal como un capítulo
da liberación das clases e nacións sometidas aos
imperios”. O libro acadou relevo historiográfico e algún
detalle deulles a certos ultras
da Coruña ocasión para armar
un tribunal propio de colonias
de negreiros do s. XVI. Eran
os días do 23/F. Aguantamos.
Coñecín o BNG por dentro
desde o Consello Nacional durante breve tempo. Sempre
teño estado atento aos carreiros
e travesías deste “facho de Galiza”. Agora o BNG participa
no Parlamento e na Xunta de
Galiza. Ten algún poder. Ten
dirixentes con formación e senso de patria. Unhas estratexias
axeitadas ao balbordo do neoliberalismo constitucional español. Toda unha aventura de lucidez e xeito de rolar que os 25
de xullo converten en estrela
polar do país.
Outros han cantar a odisea
cara a Itaca deste BNG en navegación. Vixiantes porque
hai farallóns na ría e sereas
no porto. Singradura difícil,
mais segura; estade atentos ao
aturuxo.♦
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O Trinque
Cine en frasco pequeno
Vilagarcía da Arousa acolle até o
11 de novembro o 34º Certame
Audiovisual Liceo Casino, no que
se proxectarán perto de 400 curtametraxes. A idea deste festival
adicado ao cinema en formato pe-

queno é apoiar os novos creadores
e amosar un tipo de arte ben afastada das salas comerciais. Ademais da proxección de películas, a
cidade arousá é cita de obradoiros, concertos e fiadeiros.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
As fotografías de Javier
Teniente poden contemplarse na sala A Fábrica até
o domingo 22.

O Barco
Barco
■ EXPOSICIÓNS

ESPELEOLOXÍA E
NATUREZA

Esta mostra reúne até o 2 de
novembro no LERD (Campus de Elviña) instantáneas
de 39 fotografos de todo o
mundo, como o prestixioso
Sebastiâo Salgado, que poderemos ollar en horario de
8 a 21 h. de luns a venres.

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

BARJOLA
Podemos admirar as súas
magníficas augafortes e augatintas durante todo o mes de
outubro na Fundación CIEC.

da, até o martes 31, no
Concello, no Centro de
Saude, e no Colexio.

Bueu

A Coruña

■ MÚSICA

■ ACTOS

GLASSONION

VISIÓNS DE
ARQUITECTURA

A oca de Leonardo
Ramón Loureiro Calvo e Xaquín Marín
presentan o seu novo libro o martes 17 ás
20 h. en Toxos e Froles (Magdalena 220)
de FERROL; o mércores 18 ás 13 h. farano
no Palacio Municipal de MONDOÑEDO.♦

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

PEPE CÁCCAMO
Presenta a súa mostra Underwood. O concepto e a letra
na galería A Carón do Mar.

O Carballiño
■ EXPOSICIÓNS

VIVIR NO ESPAZO
O Auditorio Municipal acolle unha mostra didáctica
sobre as misións espaciais:
traxes, instrumentación, alimentos... dos astronautas.
Para a
inclusión
de información nestas
páxinas
do Lecer
pregámosvos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@anosaterra.com

IMAXES
PARA A DIGNIDADE

O domingo 15 clausúrase
esta mostra de fotografía na
sala de Caixanova.

A banda de pop rock viguesa toca no Aturuxo o domingo 15 ás 21,30 h. xunto cos
madrileños Melusa, por unha entrada de 6 euros.

Carballo
■ EXPOSICIÓNS

SOFÍA MORO
A mostra de fotografía Eles
e nós. Rostros da Guerra
Civil pode visitarse no Museo de Bergantiños. A exposición, incluída no Festival Olladas 06, é un traballo de máis de dez anos da
fotógrafa madrileña nos
que recolleu os testemuños
e imaxes dos derradeiros
protagonistas con vida da
Guerra Civil española.

Cerdido
■ EXPOSICIÓNS

ELÍAS GLEZ. PRIETO
Podemos visitar esta mostra de cerámica de Gundivós Unha obra, unha mira-

C U L T U R A

12 de decembro, a magnífica
mostra Do primitivo na arte
galega até Luis Seoane.
Procesos de creación artística e de identidade nacional,
composta por perto de 70
obras de 26 artistas da sona
de Francisco Asorey, Manuel
Colmeiro, Camilo Díaz Valiño, Laxeiro, Urbano Lugrís,
Carlos Maside, Castelao, ou
Luís Seoane entre outros,
que servirán para contextualizar a concepción da pintura
galega na primeira metade
do século XX.

Allariz

O CGAI, na
CORUÑA,
adícalle
un ciclo
cinematográfico a
Julio
Cortázar e,
en
SANTIAGO,
podemos
ver o seu
arquivo
fotográfico.

D E

Co gallo da celebración do
XXX aniversario da Escola
Técnica Superior de Arquitectura a Fundación Barrié
organiza este ciclo de conferencias, onde arquitectos de
recoñecido prestixio debatirán arredor de cuestións técnico-construtivas e estéticas
e revelarán as relacións que
a arquitectura estabelece coa
sociedade. O martes 17 ás 20
h. con entrada gratuita até
completar aforo no auditorio
da fundación falará Antonio
Fernández-Alba sobre Evocación do arquitecto como
príncipe melancólico.

O MUSEO DO PRADO...
e a arte contemporánea é o
título da conferencia que o
catedrático de Historia da
Arte de U. Complutense de
Madrid, Francisco Calvo
Serraller vai dar o próximo
xoves 19 na Fundación Barrié ás 20 h. con entrada libre até completar aforo.
■ CINEMA

MACUF
A sala Picasso do museo
acolle, até o 30 de novembro, o ciclo Pioneiros da Videocreación, Galiza Anos
80, que aporta unha extensa
mirada dos títulos máis emblemáticos desta época, establecendo un diálogo fluído
entre os traballos e as aportacións e reflexións dos protagonistas. O mércores 18 ás
20 h. teremos o coloquio O
vídeo entre o esquecemento
e a memoria, con Manuel
Abad e Pepe Coira, e a proxección das pezas Denantes,
365 e Hardo. Máis información en www.macuf.es.

CGAI
O ciclo adicado a Julio
Cortázar continúa este venres 13 ás 18 h. coa proxeción de Urxa (1989), de
Carlos A. López Piñeiro e
Alfredo García, e ás 20,30
h. con Diario para un cuento (1998), dirixido por Jana
Bokova; o sábado 14 chega
á pantalla ás 18 h. Sinfín
(1986), de Cristian Pauls e,
ás 20,30, Week End (1967),

de Jean-Luc Godard; o
luns 16 ás 20,30 h. poderemos ollar Circe (1963) dirixida por Manuel Antín; e, o
martes 17, tocaralle o turno
a Blow Up (1966), de Michelangelo Antonioni. O
mércores 18 ás 19,30 h. e o
xoves 19 e venres 20 ás 18
h. celébranse as Xornadas
de Análise da Televisión.
Todas as proxeccións e actividades teñen entrada de
balde. Máis información en
www.cgai.org.
■ EXPOSICIÓNS

NAZÓN DE BREOGÁN
O Museo de Belas Artes acolle esta mostra sobre o Estatuto até o 26 de novembro.

TEMPOS
DE LIBERDADE

Caixanova organiza a mostra Arte en España de 1975 a
1990, na que conta con magníficas obras de artistas da
calidade de Leiro, Carlos
Alcolea, Xesús Vázquez,
Sicilia ou Barceló, entre outros, que podemos admirar
até o 5 de novembro.

LUÍS SEOANE
Esta fundación acolle, até o

CARLOS MORAGO
O pintor mostra a súa obra
na galería Ana Vilaseco até
este sábado 14 de outubro,
de luns a sábado de 11 a 14
h. e de 17 a 21.

MANOLO MILLARES
A destrución e o amor é o
título desta mostra que reune máis de medio cento de
obras do artista canario procedentes de 30 coleccións
internaionais. Até o 30 de
outubro na Fundación Caixa Galicia.

E

E S P E C T Á C U L O S

Butrón 06
O I Encontro de cultura urbana, hip
hop e música electrónica de BURELA nace coa intención de complementar a oferta cultural de Lugo e
o occidente asturiano. Organizado
pola Sociedade Cultural Deportivo-Recreativa Palestina e apoiada
por outros organismos e empresas,
celébrase este sábado 14 no Parque
de Rosalía de Castro onde, de 16 a
19 h, haberá unha mostra de Grafiteiros de toda Galiza; de 16 a 18
h, exibición de Skate; de 16 a 18,
exibición de Basquet 3x3; de 18 a

19, exibición de Capoeira e, de 16
a 18, o DJ Mediogramo amenizaranos cos seus traballos. Xa pola
noite, a partir das 22 h, no Pavillón
do IES Monte Castelo, actuacións
de Menthalo (músico e DJ de Monforte afincado na Coruña), Alberto
Leivas (DJ de Burela), Alec Sun
(Grup Equinocci de Barcelona),
Dokm4n (gabyfreeman.com / javimundok.com de Mallorca), Higinio (Chamán Records de Asturias)
e Chemel Ruíz (Hipnotic Collective de Burela)♦

Maga
O banda sevillana presenta, o vindeiro sábado 21 ás 21,30 h. na sala
Capitol de SANTIAGO DE COMPOSTELA, o seu terceiro disco, titulado
Rojo, nun concerto no que estarán
acompañados por Rubin, líder durante sete anos de Grand Prix, que

publica o seu primeiro álbum en
solitario Esperando el fin del mundo. Entradas á venda por 12 euros
en Gong e A Reixa Tenda de Santiago; en Noni´s e Portobello da
Coruña; e en Elepé e Gong de Vigo, ou por 15 na billeteira.♦

San Froilán
Froilán

Delinquentes

Este xoves 12 ás 20 h.
na Praza de Sta. María
está Ismaël Lô e, ás
22,30, Barricada; e o
venres 13 ás 20 h. Los
Sabandeños.♦

Este grupo dá un concerto o próximo xoves
19 na sala Novoa de
VIGO e o venres 20 faráo no Kapitol de SANTIAGO.♦

SEN TÍTULO
A Fundación Barrié presenta, nesta mostra de produción propia, un percorrido asíncrono pola historia
da arte contemporánea, a
través de 39 obras paradigmáticas pertencentes á Colección Berardo. Até o 26
de novembro poderemos
admirar obras de Marcel
Duchamp, Andy Warhol,
Joseph Beuys, Piero Manzoni, Yves Klein, Bruce
Nauman, Jeff Koons,
Juan Muñoz, Kasimir
Malevich, Piet Mondrian,
Roy Lichtenstein, Sigmar
Polke, Cindy Sherman ou
Nan Goldin, entre outros.

■ MÚSICA

981 FESTIVAL
Este venres 13 ás 2 h. celébrase no Playa Club unha
festa de presentación do festival Sons Estrella Galicia na
que vai pinchar a DJ francesa
Jennifer Cardini e o local
Grobas. Máis información
en www.981festival.com.

de fotografía Sicilia: ao redor da mafia na sala de
Acea de Ama.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

EVARISTO
LÓPEZ CALVAR

Culleredo
Culleredo

Os seus óleos poden admirarse no Ateneo Ferrolán
até o mércores 18.

■ EXPOSICIÓNS

VIDAS PRIVADAS

LETIZIA BATTAGLIA

Na sede da Fundación Caixa
Galicia podemos admirar a
Colección Foto Colectánea.

A italiana presenta a mostra

Carteleira
Carteleira

☞

CLICK. Un arquitecto
que perdera o mando da
televisión, compra un control
experimental que é capaz de
mandar parar os ladridos do can,
acelerar as pelexas coa muller e
volver atrás nos grandes momentos. Comedia romántica.

☞

WORLD TRADE CENTER. Homenaxe de Oliver Stone aos bombeiros que
participaron no rescate das
Torres Xemelgas do 11 de setembro do 2001. Filme plano
que recorre facilmente ás bágoas.

☞

A MÁQUINA DE
BAILAR. Un grupo de
rapaces dos arrabaldos de Madrid necesita gañar a competición internacional da Máquina
de bailar, un enxeño das salas
de videoxogos. Último filme
de Santiago Segura.

☞

SALVADOR. Emocionante filme sobre os últimos días de vida do activista
antifranquista Salvador Puig

Antich, derradeiro executado
con garrote vil en España. Coidado coas bágoas.

☞

O VENTO QUE SACODE O ORXO. Novo
filme de Ken Loach. A guerra
pola independencia de Irlanda e
as consecuencias do plano de división entre o Eire e Irlanda do
Norte provocaron unha escalada
da violencia e o nacemento do
IRA. Palma de ouro en Cannes.

☞

CORRUPCIÓN EN
MIAMI. O director Michael Mann adapta ao cinema a
lendaria serie policíaca da década do 1980. Acción de calidade. Luís Tosar interpreta a
un mafioso latinoamericano.

☞

ALATRISTE. Diego
Alatriste é un soldado veterano que malvive como espadachín no Madrid do século
XVII. Aventuras, recreación de
batallas e personaxes históricos.

☞

UNITED 93. Recreación do que puido ter su-

cedido no cuarto voo secuestrado o 11 de setembro do 2001, o
que supostamente tiña como
obxectivo a Casa Branca e acabou esnafrado en Pennsylvania.

edificio descobre na casa unha
misteriosa moza que di ser unha narf (especie de ninfa). Tentará axudarlle a loitar contra os
demos que a perseguen.

☞

☞

☞

☞

CLERKS 2. Secuela
do grande éxito do director Kevin Smith. Dous mozos “raros” dos suburbios de
Nova Jersey e os seus paseos
polo cómic, o cinema e o
amor-sexo. Moito sentido do
humor, reivindicación freakie
e constantes referencias á cultura popular.
MONSTER HOUSE.
Filme de debuxos animados sobre unha casa antiga
que ten a capacidade de engulir obxectos e persoas. Varios
rapaces tentarán vencer o edificio monstruoso usando o seu
enxeño. Da factoría Spielberg.

☞

A MOZA DA AUGA.
Historia de terror do director indio Night Shyamalan
(O sexto sentido, Sinais, O bosque…). Un veciño dun vello

GARFIELD 2. O mítico gato viaxa ao Reino
Unido para visitar o seu dono
mais alí acabará intercambiándose por un gato nobre, Príncipe, que é cuspidiño a el. Historia para todos os públicos con
imaxes reais e debuxos entremesturados.
CIDADE SEN LEI
(EDISON). Dous policías deteñen dous traficantes de
cocaína e acaban matando un
deles. O que sobrevive carga
coa morte do amigo. Thriller
policial con Morgan Freeman e
Kevin Spacey.

☞

A NOITE DOS XIRASOLES. Filme de
intriga de produción española.
Tres espeleólogos chegan a unha gruta en Ávila. Alí hai algo
que os asustará.♦

Sempre
Sempre nos quedará París
Ou París no cinema clásico estadounidense é o ciclo que os amadores do cinema poderán disfrutar,
en VO subtitulada en español, nos
locais da Fundación Caixa Galicia, que é quen organiza durante
setembro e outubro, ás 20 h. (non
sendo en Santiago que será ás

20,15). O luns 16 ás 20 h. na CORUÑA poderemos ver Esmeralda,
a cíngara; o martes 17 en OURENSE temos o clasico Sabrina, e en
LUGO poderemos gozar con Charada; e o vindeiro xoves 19 poderemos ollar en SANTIAGO, Un
americano en París.♦

■ TEATRO

■ MÚSICA

CARAMUXO

CON VOZ PROPIA

Esta compañía representa
para os máis cativos, este
xoves 12 ás 18 h. na Praza
do Campo, Historia dunha
semente.

O Pazo da Cultura acollerá,
o vindeiro sábado 21 ás 21
h, aos cubanos de Habana
Blues, banda xurdida da fita homónima de Benito
Zambrano, no que se fai un
percorrido pola Habana underground amosándonos
unha parte do panorama da
música alternativa e máis
nova desta cidade. As entradas teñen un prezo de 10
e 12 euros, e poden adquirirse anticipadamente no 902
434 443 ou en www.caixagalicia.es.

CABARET D’AQUÍ
Presenta Unha noite non é
nada... o cabaret cómicomusical de Davide Salgado e Pepa Yáñez este xoves 12 no Clavicémbalo.

Marín

Salomé
Este xoves 12 no Auditorio Municipal de CANGAS poderemos gozar
con esta obra de Oscar Wilde, traxedia brutal e refinada dirixida por Miguel Narros, con coreografía de
Víctor Ullate, e protagonizada por

María Adánez e Millán Salcedo. O
venres 13 poderemos ollala no C.S.
Caixanova de OURENSE; o sábado
14 chega ao Auditorio Municipal de
NARÓN; e o domingo 15 represéntase no cine Alovi das PONTES.♦

■ EXPOSICIÓNS

Ribadavia

ECOS DA CREACIÓN
O museo Manuel Torres
acolle esta mostra até este
domingo 15 de outubro.

Moaña
■ EXPOSICIÓNS

FRANCISCO SANTORO
O pintor expón a súa obra,
até o martes 31, na Casa da
Xuventude.

Ourense
Ourense

■ EXPOSICIÓNS

Pontevedra
■ CINEMA

JEAN-LUC GODARD
O Cine-Club Pontevedra
proxecta A nosa música,
dirixida polo francés en
2004, o mércores 18 ás 20 e
ás 22,15 h. no teatro Principal, dentro do ciclo Cinema
de actualidade.

■ EXPOSICIÓNS
■ EXPOSICIÓNS

EMILIO GLEZ. SÁINZ
Mi casa en el norte de Castilla y otros cuadros recientes chámase esta mostra
que podemos coñecer na
galería Marisa Marimón
até o 17 de novembro.
Caramuxo
actúa este
xoves 12 en
LUGO.

■ TEATRO

ENTRAÑAS
A compañía Titzina representa esta peza o venres 13
ás 20,30 h. no Jofre.

Gondomar
■ CINEMA

II GUERRA MUNDIAL
Dentro do ciclo Historia e
Cinema que organiza o Cineclub Latino, o vindeiro
venres 20 ás 22,30 h. proxéctase no auditorio Lois Tobío Los cuatro jinetes de la
apocalipsis, de V. Minelli.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

NACHO BEIRO

MARTA NOGUEIRA
Até o 12 de novembro podemos admirar as súas fotografías no Arquivo Histórico Provincial.

OS CAPÍTULOS
DA IRMANDADE
A mostra Peregrinacións e
conflito social na Galiza do
século XV preséntase en
dous espazos diferentes: a
Capela do Pilar da Catedral que acolle o referido á
arte sacra; e o C.S. Uxío
Novoneyra que acolle a
parte da arte civil, e que podemos visitar até o sábado
28 de outubro.

O pintor expón a súa obra
na sala da Deputación Provincial.

■ MÚSICA

ARTURO SOUTO

Sexteto vocal formado por
mozos interesados no repertorio de música moderna a
capella. No seu repertorio
teñen boleros, espirituais,
pop, cha-cha-chá... con moito ritmo e humor e podemos
escoitalos no Clavicémbalo
este venres 13. Tamén aquí
vai sonar o heavy metal de
Talesien o sábado 14 ou o
jazz/flamenco de Duende y
aire o vindeiro xoves 19.

Na sede da Fundación Caixa Galicia encóntrase esta
mostra dos fondos da colección da entidade.

RAFA PÉREZ
As súas cerámicas poden
admirarse na capela de Santa María.

COUSAS DE BARES
Talesien
toca
o sábado
14 no
Clavicémbalo
lugués.

santo desde o medievo até
os nosos días. Na capela de
San Froilán da catedral e na
carpa da Praza de Anxo
Fernández Gómez.

Podemos admirar as pinturas de Julio Díaz Gesto,
até este sábado 14, na sala
Puerta 11.

FIGURACIÓNS
A galería Amararte acolle
esta mostra do pintor Peña
Romay.

FAR BLUES 2
As pinturas de Xurxo Martiño expóñense na galería
Clerigos até o martes 31 de
outubro.

SAN FROILÁN:
CULTO E FESTA
Até o 26 de novembro poderemos visitar esta exposición composta por 120 pezas que fan un percorrido
pola historia do culto ao

THE MORNING
SINGERS

EUROPA FOI CAMIÑO
A mostra A peregrinación a
Santiago na Idade Media
pode visitarse, até o domingo 29, nunha carpa sita no
Parque do Barbaña.

TERESA ZAPATA
Até o sábado 28 a artista presenta Movementos verticais
e horizonte na galería Visol.

XAIME QUESSADA E
FILLO

Pai e fillo comparten espazo, as súas obras dialogan e
conviven nesta mostra que
podemos visitar até o 5 de
novembro no C.S. Caixanova, e na que se amosa o
traballo máis recente destes
dous artistas no que se ven
de convertir nunha sentida
homenaxe á figura e obra
do xoven Quesada Blanco.

ARTE
EN PONTEVEDRA V
A mostra A fraxilidade da
mirada reúne, no Pazo da
Cultura, a un grupo de 12
novos creadores, nun convite á activación dos nosos
sentidos, que funcionan
máis alá da nosa mirada, e a
falar do medo das persoas a
mirar, do medo a analisar a
realidade. Até o domingo
29 en horario de 18 a 21 h.
de martes a venres, os sábados de 11 a 14 h. e de 18 a
21 h., e os domingos e festivos de 11 a 14 h.

ITINERARIOS
ARTÍSTICOS

O edificio Sarmiento do Museo de Pontevedra acolle unha selección de obras plásticas
de 53 autores pertencentes á
colección da Fundación María José Jove da Coruña, e que
está dividida en oito capítulos:
Entre o tópico e a modernidade (Ramón Casas, Anglada
Camarasa, Nonell, Álvarez de
Sotomayor...); Coa vangarda
parisina (Óscar Domínguez,
Antonbi Clavé, Celso La-

gar...); Precursores dunha arte galega (Seoane, Maruxa
Mallo, Laxeiro, Díaz Pardo,
Castelao...); A outra arte (Tapies, Millares, Saura, Leopoldo Novoa...); Novos xestos
(Miquel Barceló, Broto, Sicilia, Soledad Sevilla...); Padiante que patrás non hai sitio
(Lamazares, Menchu Lamas,
Alberto Datas...); Encarando
o século XXI (Barbi, Pamen
Pereira, Murado...); e Esculturas (Cristino Mallo, M. Paz,
Leiro...).

DE PROFUNDIS
Até o 3 de decembro podemos visitar esta mostra na
sede da Fundación Caixa
Galicia.

SILVIA ARMESTO
Podemos ollar a súa obra na
galería Sargadelos até o domingo 29.

Teresa
Zapata
mostra a
súa pintura
na galería
Visol de
OURENSE.

MIRADAS PINTADAS
O Museo Etnolóxico presenta, até o 27 de novembro, esta mostra das acuarelas de Antonia Losada Sequeiros.

Santiago
■ ACTOS

A PINTURA DE MENCHU
O CGAC desenvolve nas
fins de semana unha interesante programación relacionada coa pintora Menchu Lamas. Este sábado 14
ás 17 h. celébrase o taller
Sumérxete na Pintura, e o o
vindeiro sábado 21 á mesma hora gozaremos coa
Danza das cores, visita comentada á mostra desta artista. Para poder participar
nestas actividades cómpre
inscrición previa.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 06

■ CINEMA

As obras do prestixioso
premio de fotografía de
natureza, recoñecido como
o máis importante do mundo, organizado pola BBC
Wildlife Magazine e o Museo de Historia Natural de
London, nas que non só se
valora a beleza formal, senón tamén a crueldade e os
problemas de conservación da natureza. No C.S.
Caixanova.

CINECLUBE
COMPOSTELA
O mércores 18 ás 22 h. proxéctase en versión orixinal
con subtítulos en galego e
entrada de balde no centro
social O Pichel (Santa Clara 21, baixo) a primeira parte de Amsterdam Global
Village (1996), dirixida por
Johan van der Keuken.

A ESCOLA
DE BARBIZÓN

LER IMAXES

Podemos contemplar esta
mostra no Centro Social
Caixanova.

Nº 1.239 ● Ano XXIX ●
Do 12 ao 18 de outubro do 2006

Nº 1.010 ● Do 26 de

■ EXPOSICIÓNS

No Pazo de Fonseca podemos visitar a mostra O arquivo fotográfico de Julio
Cortázar.

BOSCO CARIDE
No C.C. da Deputación podemos ollar a mostra de pintura Recordos da miña cidade até o domingo 29. No
mesmo lugar temos unha
mostra de Henrique Silva.

EN SUBXUNTIVO
A sala Alterarte do Campus
Universitario acolle a obra
de Sara Fuentes Cid.

ESCOLMA
DE ESCULTURA
No Museo Arqueolóxico
podemos gozar desta mostra até maio do 2007.

Xornadas de Banda Deseñada
A XVIII edición da festa do cómic celébrase en OURENSE até o
domingo 22 e nela poderemos
visitar as seguintes exposicións:
no Museo Municipal, Manuel
Fotdevila e Albert Monteys, o
primeiro autor de La Parejita e o
segundo de Tato e, conxuntamente, de ¡Para ti, que eres joven!, todo en El Jueves; tamén
no Museo Municipal está Alberto Vázquez, promotor do Fanzine Enfermo e gañador de varios
premios da Xunta e do Injuve;
sen sair do Museo Municipal
atopámonos con Cinco ano de
Polaqia, os autores publicados
por este selo nos seus 5 primeiro
anos de vida (Kike Benlloch,
Bernal, Diego Blanco, Hugo Covelo, Sergio Covelo, José Domingo, María Lado, Álvaro López, Pablo Pérez, Emma Ríos,
Brais Rodríguez, Roque Romero
e David Rubín); e non podemos
abandonar este edificio sen visitar o Certame Injuve de Cómic e
Ilustración 05 coas obras dos
vinte premiados nas modalidades de cómic e ilustración. Na
Casa da Xuventude poderemos
coñecer GZcrea 06. Certame
Galego de Creadores Novos de
Banda Deseñada ou o adianto

MIGUEL PORTO

da serie Black Box Stories, que
Devir comezará a publicar en
España e Portugal a finais deste
mes, con guión de J.C. Fernandes e o traballo gráfico de L
Henriques, R. Gomes, M. Susa
Monteiro, K. Niimura, M. Rocha
e V. Hugo. O edificio do Politécnico alberga as planchas do gañador do II Premio Castelao de
BD, da Deputación da Coruña:
Un home feliz, escrito e debuxado por Antonio Seijas. E na Bi-

blioteca do Campus podemos
contemplar a escolma realizada
por Miguel Porto para esta ocasión baixo o título de Delicatessen. O martes 17 ás 19,30 na libraría Torga, presentación do álbum Vilaverzas, de Miguel Robledo. E o venres 20 ás 12 na
Casa da Xuventude entrega dos
premios do certame GZcrea 06
e do premio Ourense de BD
–nesta edición para a libraría Paz
de Pontevedra–.♦

Nº 1.239 ● Ano XXIX ●
Do 12 ao 18 de outubro do 2006

Nº 1.010 ● Do 26 de

IVÁN PRIETO
O escultor e pintor ourensán presenta Absurdos e incongruentes na galería Espazo 48 até o domingo 22.

GRANDES MESTRES
Podemos ollar esta mostra
de arte dos séculos XIX e
XX na galería (Praza do
Toural).

A BAILAR!
Os óleos de Philip West
expóñense na Fundación
Eugenio Granell até finais
de decembro. No mesmo
lugar temos o ciclo Xoves
Poéticas Surrealistas adicado a María Chenut.

REVELA
A mostra fotográfica Territorios en conflito pode visitarse até este domingo 15
no Parque da Alameda.

VIAXE OBLICUA
Até final de ano temos esta
colectiva na galería C5 Colección.

ALEJANDRO DE LA SOTA
Os seus proxectos e maquetas poden ollarse até este
sábado 14 na sala A Chocolataría.

SÍNDROME
DE XERUSALÉN
Até o 30 de outubro podemos visitar esta mostra no
COAG (Casa da Conga).

Convocatorias
FERRAMENTAS DE
NEGOCIACIÓN E EMPRESAS
FAMILIARMENTE RESPONSABEIS
Seminario da Fundación Barrié e o IESE - Universidade de Navarra destinado a dirixentes de organizacións sen
ánimo de lucro que desenvolvan a súa
actividade na Galiza e que traballen, de
preferencia, con colectivos en situación de desventaxa social. Impartido
por Guido Stein e Mª Nuria Chinchilla celebrarase na CORUÑA, o luns 23 e
martes 24 de outubro, e en VIGO, o
mércores 25 e xoves 26. No seminario
tratarase de Ténicas básicas e desenvolvimento de competencias: a negociación persoal; A negociación: unha
ferramenta para criar valor; A arte da
negociación; Empresas familiarmente
responsábeis; Xestión do tempo e tratarase dos casos Batmóvil, Sally Sawsong e Deloitte. O prazo de inscripción
remata o 15 de outubro podéndoo facer a través de www.fbarrie.org

UN CIDADE TODO UN MUNDO
Poderán participar neste concurso de
fotografía turística todas as persoas físicas, maiores de idade, residentes no Estado Español e de calquera nacionalidade, que o desexen, con traballos que terán como tema a cidade de Vigo en calquera dos seus aspectos turísticos (náutica, gastronomía, natureza, patrimonio
cultural e etnográfico, festas e romarías,
lecer, artesanía...). Cada participante
presentará as coleccións de fotografías
que desexe, compoñéndose cada unha,

obrigatoriamente, dun mínimo de 5 e un
máximo de 10 imaxes, en cor, referidas
a cada un dos aspectos turísticos mencionados, ou a todos, con unidade temática ou sen ela, en formato negativo ou
diapositiva dun mínimo de 35 mm ou
en dixital nun CD, coas imaxes Tiff en
modo de cor RGB. O arquivo terá un tamaño mínimo de 15 MB, e no mesmo
CD deberá existir unha carpeta co nome
“baixa” onde aparecerán todas as fotografías cun tamaño de 1,2 MB, comprimidas en formato JPEG, en modo de
cor RGB. Será necesario acompañar
unha copia de cada foto en papel tamaño 13 x 18 cm ou semellante, co lema
da colección proposto polo autor no
dorso, e presentaranse nun sobre pecho,
branco, tamaño UNE A-4, sen ningunha
identificación exterior, con outro sobre
no interior que conterá o lema e os dados persoais do autor, entregándose no
Rexistro Xeral do Concello de VIGO antes do 30 de outubro de 2006. Establecese un primeiro premio de 1.200 euros,
un segundo de 800, un terceiro de 500 e
tres accésit de 200 euros. Máis información en www.vigo.org.

II CERTAME TERRA MEIGA
A A.C. Santa María do Viso organiza
este premio literario de relato ou conto
breve, para o que se establecen tres categorías: A (de 7 a 11 anos), B (de 12 a
15 anos), e C (de 16 a 21 anos). Cada
participante poderá presentar un só traballo inédito, en lingua galega, cunha
extensión mínima dun folio e máxima

ESCOLA MUNICIPAL
DE ARTES ESCÉNICAS
O Concello de Ourense convoca un concurso de ideas para seleccionar e establecer a imaxe de marca (anagrama
máis logotipo) que servirá para identificar a Escola de próxima creación. O Xurado valorará positivamente a utilización de símbolos que tradicionalmente
veñen identificando a cidade e a súa historia, rica en literatura e teatro. No logotipo deberán aparecer as palabras Talía
Escola das Artes Escénicas: TEAE e o
nome da escola Talía. Os traballos
presentaranse en soporte ríxido (cartón
pluma), en formato A3 e versións de cor
e branco e negro, en dous sobres pechos,
un denominado sobre A, que conterá a
creación orixinal e, un segundo denominado sobre B, no que se recollerán os
dados persoais do participante, tendo
que estar ambos identificados no seu exterior cun lema. Entregaranse até o 30 de

países, fotografías do galego Luís López Gabú, ou
cadros do surrealista holandés Rick Lina.

HISTORIA
DA FOTOGRAFÍA
EN ESPAÑA
Podemos contemplar na sede da Fundación Caixa Galicia esta mostra de fotografía, que forma parte do Festival Olladas 06.

CASA DO LIBRO

LENA

Dentro da programación de
actividades desta libraría temos, o luns 16, a presentación da nova obra do escritor
e xornalista Salvador Rodríguez titulada Memoria de
Náufragos; o martes 17 celébrase un recital poético a
cargo de Ledicia Costas e
Carlos Fuentes; o vindeiro
xoves 19 Gerardo González Martín imparte a conferencia organizada pola Cruz
Vermella O mausoleo dos repatriados de Cuba; o venres
20 o libro que se vai dar a coñecer é Spam, XXIV premio
de novela Blanco Amor, de
Francisco Castro coa intervención do autor, do crítico
Ramón Nicolás, e do director literario de Galaxia Carlos Lema, ademais da actuación musical do cuarteto de
corda Ephimere. Os actos
darán comezo ás 20 h.

O martes 17 ás 20 h. proxéctase no C.C. Caixanova
e con entrada de balde esta
fita do realizador asturiano
Gonzalo Tapia, dentro
dentro das actividades do
Real Club Náutico para celebrar o seu centenario.

MACÍAS

As fotografías do mosteiro
de Saos, de Luis Alonso
Ocaña, poden admirarse no
Museo das Peregrinacións
até o 26 de novembro.

Até o mércores 25 a galería
Trisquel e Medulio acolle
esta mostra do pintor.

Vigo

II PREMIO DE DESEÑO
INDUSTRIAL DO MOBLE
A mostra do II premio de
Deseño Industrial do Moble María Martínez Otero
pode ser contemplada na
Casa da Parra.

poranea presenta Para
sempre, o último traballo
do artista lucense, que supón a súa primeira incursión no campo do vídeo e
da manipulación da imaxe,
mediante o uso das novas
tecnoloxías.

MENCHU LAMAS

PEDRO CALAPEZ

O CGAC acolle a súa mostra pictórica A sombra na
man. A viaxe das formas.

Podemos admirar o seu traballo na galería SCQ.

INTRAMUROS

EDUARDO VALIÑA
Até o sábado 21 de outubro
a galería DF Arte Contem-

Co gallo da celebración do
15 aniversario do Real Patronato, o Consorcio e o
Concello presentan esta

mostra sobre A vida e o espazo interior dos conventos de clausura en Compostela, que está aberta no
emblemático edificio do
Banco de España, na Praza
das Praterías, en horario
ininterrompido de 10 da
mañá ás 12 da noite, até o
12 de novembro.

Apróbanse as bases reguladoras do programa de
axudas á xeración de actividade no marco do
proxecto europeo Equal Compostela Social e se
procede á súa convocatoria para o ano 2006.
Poderán ser beneficiarios das axudas previstas

■ EXPOSICIÓNS

CASÁS
No C.C. Caixanova inaugúrase unha mostra antolóxica do artista galego o vindeiro xoves 19.

VENTO E VAPOR
A mostra 100 anos de traballo e lecer en Vigo permanecerá na Estación Marítima
até o domingo 15. No mesmo lugar podemos ollar, até
novembro, unha mostra sobre o arquitecto Jenaro de
la Fuente Álvarez.

outubro de 2006 no Rexistro Xeral do
Concello de OURENSE. O gañador recibirá un premio de 1.500 euros. Máis información no teléfono 988 391 290 ou
en cultura@ourense.es.

PROXECTOS DE COLABORACIÓN
A Fundación Barrié dispón, até o 31 de
outubro, de axudas dunha contía de
400.000 euros dirixida nesta edición a
un só proxecto, para a recuperación do
patrimonio cultural e natural en Galiza,
coas que se pretende estimular os mellores proxectos e iniciativas innovadoras promovidas por institucións galegas
en beneficio da cultura galega. As bases
poden consultarse en www.fbarrie.org.

PREMIO DE NOVELA
CENTENARIO DE RIVEIRA
O concello da vila coruñesa promove
este certame de novela curta ao que
poderán concorrer todas as persoas que
o desexen, maiores de idade, de calquera nacionalidade, cun único traballo en galego, de temática libre e que
sexa inédito. A obra, dunha extensión
mínima de 84.000 caracteres, enviarase por quintuplicado, en exemplares
separados, mecanografados por unha
soa cara, debidamente grampados, sen
sinatura e cun lema, utilizando o sistema de plica, antes do 31 de outubro á
Comisión do Centenario – Concello de
RIVEIRA (Praza do Concello 15960). A
organización establece un único premio de 3.000 euros, diploma conmemorativo e a publicación da obra.♦

TRES MÁIS TRES,
VIGO
A sala I do C.S. Caixanova
amosa, até o 5 de novembro,
esta colectiva de Rafael
Calvo, Mingos Teixeira,
Antonio Abad, Mª Victoria
Fernández-Nóvoa, Andrés
Conde e Camilo Camaño,
todos vigueses da década
dos 50, mais con linguaxes
persoais e diferentes.

VARELA GUILLOT
Até o martes 31 de outubro
o centro de arte Alpide acolle unha mostra deste artista.

SANDRA
MTNEZ. JIMENO
A fotógrafa expón imaxes
en branco e negro na Casa
da Xuventude.

PINTURA MUTANTE
Esta mostra amosa o traballo dalguns artistas que viven a crise e renovación do
pictórico, nun permanente
proceso de transformación
que mestura e contamina a
pintura con todo aquelo que
a rodea (cinema, fotografía,
deseño, arquitectura...). No
Primeiro Andar do MARCO podemos admirar o traballo de Pablo Alonso, Nono Bandera, Toño Barreiro, Bosco Caride, Salvador Cidrás, Din Matamoro, Eltono & Nuria, ou
Juan Rivas, entre outros.

METÁFORAS URBANAS
A Casa da Cultura Galega

SANTIAGO
A Fundación Granell presenta no segundo andar do
Pazo de Bendaña a mostra
Viaxe a través de diferentes interpretacións da figura de Santiago, con pezas
de arte ritual de diversos

D.O.G.
CONSELLARÍA DE TRABALLO

CINECLUBE LUMIÈRE

■ ACTOS

■ EXPOSICIÓNS

ESPÍRITO DO CAMIÑO

Até o 10 de decembro o
CGAC acolle o Proxecto
Edición. O Futuro na actualidade, no que diferentes artistas mostrarán ás súas propostas e reflexións ao redor
do status da información
hoxendía, e vinculada a este,
a mostra Paperback, unha
ampla exposición de libros
de artista, que combina a
instalación dunha serie de
obras de grande formato titulada Paperworks, formada
por traballos de Erick Beltrán, Pablo Pérez, Pauline
Fondevila, Joan Morey e
Julia Montilla, con tres espazos de consulta e lectura
titulados Newspapers, Papergames e Paperfiles.

■ CINEMA

O luns 16 ás 20,30 h. podemos ollar no Auditorio do
Concello o recoñecido documental Workingman´s
Death, dirixido polo austriaco Michael Glowogger
en 2005, en versión orixinal
subtitulado en castelán Durante todo o mes a programación incluirá, ademais,
antes de cada película, a
proxección de tres pezas en
código ASCIIart, Despegue, Paisaxe e DSK, dirixidas polo dúo artístico DSK.

Tui

PROXECTO EDICIÓN

Vista dos
barrancos
de Sorrente,
de AchilleEtna
Michallon,
que forma
parte
da mostra
A escola de
Barbizón,
no C.S.
Caixanova
de
PONTEVEDRA

de tres, en formato A4 escritos a máquina ou a man con letra lexíbel, paxinados e cunha portada na que apareza o
título do mesmo e a categoría a que corresponda. Acompañando o relato e
dentro dun sobre pecho, no que apareza no exterior o título da obra e a categoría, introduciranse os dados persoais
do autor, e enviaranse, antes do 2 de decembro de 2006, á A.C. Santa María do
Viso (Bº Tuimil, 73 36810 O VISO-REDONDELA). Máis información enviando
un correo electrónico a acviso@lycos.es ou no teléfono 656 938 058.

neste programa as empresas de nova creación,
calquera que sexa a fórmula xurídica que adopten, ou os traballadores autónomos que se constitúan e inicien a súa actividade no marco do
proxecto sempre que se cumpran os requisitos
esixidos na orde, publicada no DOG o 2 de outubro de 2006.♦

Luis Alonso
Ocaña
expón
fotografías
de Samos
no Museo
das Peregrinacións de
SANTIAGO.

Anuncios de balde
A Fundación
Barrié de VIGO
acolle unha
mostra
de deseño
escandinavo.

■ Véndese piso en Vigo. Próximo á
Praza de España, con salón, cociña, 2
dormitorios, 1 baño, 1 aseo, adega e
garaxe. Seminovo. Telf. 986 422 093.
■ Alúgase casa en Dorneda (Oleiros-A Coruña) con cociña equipada,
2 salóns, 5 dormitorios, 3 cuartos de
baño, soto-garaxe (70 m2) e calefacción por 650 euros. Razón nos telf.
981 614 348 e 628 639 359.
■ Alúgase vivenda no 5º andar do nº 34
na rúa Francisco Añón da Coruña. Cociña, salón, baño e 3 dormitorios por 270
euros. Telf. 981 614 348 e 628 639 359.
■ Impártense cursos de ruso e xadrez na Asociación Máximo Gorki de
Vigo a partir do mes de outubro. Máis
información nos teléfonos 986 366 380
(mañás) e 986 224 457 (tardes).
■ Á venda o nº 14 do Manesquerda,
voceiro de Esquerda Nacionalista-Mocidade: autoavaliación de ano e medio de
actividade en Galiza Nova, entrevista a
Saúl Santim, Igualdade, Desenvolvemento urbanístico sustentábel, Estatuto
de nación cara á república galega. Podes solicitalo de balde en mocidade@esquerdanacionalista.com ou no apdo.
384, 15780 de Santiago de Compostela.
■ Alúgase casa a carón da praia en
Carnota, completamente equipada
para 4 persoas, con terraza, vista ao
mar. Ponte do Pilar 200 euros. Dispoñibel todo o ano. Telf. 981 761 144.

exhibe até o domingo 22 a
obra da pintora Ana Soler
Fernández.

COR E HARMONÍA
As pinturas de José María
Barreiro expóñense na Casa das Artes até o xoves 26.

ISABEL PINTADO
Os seus cadros expóñense até
o sábado 21 na galería Dua 2.

OBLIVIÓN
A galería Fernando Magdalena presenta esta mostra
do pintor Moisés Monteferro até o martes 17.

A Rede

xo do MARCO até o 3 de decembro.

MANUEL MOLDES
O pintor mostra a súa obra
na galería PM8 até o sábado 21 de outubro.
A Fundación Barrié presenta, até o 12 de novembro, esta mostra sobre deseño escandinavo, producida
polo Museu Nacional de
Arte, Arquitectura e Deseño de Oslo, na que podemos atopar pezas internacionalmente coñecidas de
mobiliario, moda, cristalaría, tipografía, publicacións, iluminación ou tecnoloxía, desde os anos 50
até a actualidade.
O museo Quiñones de León, en Castrelos, presenta a
mostra Ourives de Vigo, deseñados por estes antigos
construtores de alfaias, até
o 30 de novembro.

www.dardomagazine.com
Revista internacional de carácter cuadrimestral sobre a cultura contemporánea,
que se edita en Santiago de Compostela,
e que está orientada fundamentalmente a
España, Portugal e o Brasil. A revista está en portugués, español e inglés.♦

ANDONI PINTADO
Na galería Bacelos podemos ollar a mostra de pintura Espazos Despoboados.

TRAVESÍA DE VIGO
Até o 4 de novembro podemos admirar os traballos de
Carme Nogueira e Santiago
Cirugeda na galería Ad Hoc.

MAMPASO
No centro de arte Alpide temos esta mostra inédita.

RIVAGES
Na sede da Fundación Caixa Galicia podemos ollar,
até final de ano, as fotografías de Harry Gruyaert,
da axencia Magnum.

MARTÍN PENA
Espazos de recreo titula a
súa mostra que podemos
contemplar no Espazo Ane-

■ Alúgase apartamento completamente equipado (lavadora, televisión...)
con dous cuartos, salón comedor, cociña e inmellorábeis vistas ao mar no Penedo (Bueu). Telf. 986 320 837.

■ Arréndase casa en Lira, (Carnota)
con garaxe, a carón da praia, para 6 persoas. Telf. 981 761 158.
■ Ofrécese licenciado en Filoloxía
Galega (apto no CAP) para taballar
en traducións, editoriais, docencia
non pública, revistas, corrector ortográfico, etec. Contactar no telf. 619
991 876 (polas tardes).
■ Alúgase habitación con dereito a
cociña e baño propio en piso novo na
zona de Conxo, en Santiago de
Compostela. Piso amoblado e exterior moi acolledor, a 10 minutos dos
hospitais e do Campus Sur. Preferíbel
persoa que traballa e se quede alomenos un ano. Contacto no 687 581 137.
■ Na frecuencia de zimmer103
(www.zimmer103.blogspot.com) e
desde os estudos Grozni de Ribadeo
prodúcese o modesto e arrolador podcast Ouveos na noite. Converte o teu
ordenador nun moderno transistor do
século 21 para sentir os ouveos e música contemporánea desta emisión sucedánea das emisoras árabes da AM.
■ Véndese coche xemelgar para
crianzas completo por 150 euros en
Santiago. Preguntar por Teresa no
981 576 832 ou 650 768 973.
■ O Comité de Defensa dos Presos
Concepción Arenal naceu hai dous
anos, en Vigo, da sensibilidade dun
grupo de persoas cara a situación da
poboación penitenciaria galega. Desde entón levamos desenvolvido actividades asistenciais e culturais na cadea, e asesorando e orientado nos

seus dereitos. Facemos un chamamento a quen queira colaborar (do
xeito que sexa) para que se poña en
contacto con nós, no telf. 986 291 722
ou no apdo. 6068 36210 de Vigo.
■ Alúgase casa en Penalva (Nogueira de Ramuín), en plena Ribeira Sacra, por fins de semana ou vacacións.
Completamente equipada e con garaxe. Telf. 661 642 070 ou 986 376 022.
■ Busco traballo como coidadora
de crianzas, limpeza ou para cafetaría. Con experiencia. 639 505 806.
■ Psicólogo especializado en modalidades de intervención para inmigrantes. Posibilidade de prevención, reformulación ou resolución de conflitos vencellados a necesidades de integración
na cultura de acollida. Para particulares
e institucións da comunidade. Primeira
consulta de balde. Telf. 981 134 144.
■ Inglés impartido por nativa bilingüe
diplomada pola Escola Oficial de Idiomas. Todos os niveis, conversa, apoio,
recuperacións, tradución, fonética, cursos para pequenas empresas/institucións. Se queres aprender inglés de verdade, chama ao 625 692 813.
■ Traspásase, por enfermidade local comercial a pleno rendimento.
Bazar, venda de caramelos e bombóns e libraría no centro de Pontevedra. Telf. 886 208 703.
■ Ofrécese home de 57 anos para
coidar casas ou fincas na zona de
Vigo ou arredores, todo o ano e tamén por temporada. Preguntar por
Miguel no teléfono 629 905 525.
■ Coido crianzas, anciáns, tamén
fago limpeza de casas. Telf. 666
627 459.
■ Pensos e cereais de produción
ecolóxica, certificados polo Consello
Regulador da Agricultura Ecolóxica de
Galiza (CRAEGA), libres de transxéni-

MÁIS ALÁ DO MITO

OS HERNÁNDEZ

DARDO MAGAZINE

■ Alúgase casa de campo completa en Meira (Lugo), á beira do nacemento do río Miño, con 3 cuartos duplos con baño incorporado, cociña,
calefacción e 10.000 m2 de finca, por
temporadas. Chamar ao 686 753 105.

■ Gústache falar en galego? Unha
vez ao mes xuntámonos. Ambiente familiar. Chamádeme, donas e cabaleiros, ao 986 378 608.
■ Ofrécese Enxeñeira Agropecuaria para Galiza, de poder ser. Telf. 986
298 640 ou 986 328 520.

na billeteira de 11 a 14 h. e
en horario de tarde de 18 h.
até media hora antes do comezo do concerto.

ORQUESTRA
NACIONAL CHECA
Baixo a dirección de Nikos
Atinäos, dá un concerto o
vindeiro xoves 19 no C.C.
Caixanova no que interpreta pezas de R. Shumann
e F. Listz.
■ TEATRO

JOSÉ MARÍA POU
Este actor destaca no reparto da obra La cabra o
¿Quien es Sylvia?, de Edward Albee, que se representa o martes 17 no Centro

Cultural Caixanova. No
mesmo lugar ollaremos, o
próximo venres 20 ás
20,30, A raíña da beleza de
Leenane da man de Teatro
do Atlántico.

Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICICIÓNS

ONIRIA
A mostra Atrévete a soñar
pode visitarse até o 30 de
novembro na sala Antón Rivas Briones.

MARTA IGLESIAS
Até o martes 17 o Auditorio
Municipal acolle a súa
mostra Espazos de soidades pasadas.

Porto
Porto
■ EXPOSICIÓNS

MÁSCARA IBÉRICA
O universo único e orixinal
das máscaras tradicionais
do Nordeste Trasmontano e
Lamego (Portugal), Zamora (España) ou de Ourense
(Galiza) nesta mostra que
podemos contemplar no
Mercado Ferreira Borges
até o 29 de outubro. Este
sábado 14 e domingo 15 é o
fin de semana adicado á
Galiza (o entroido de Ourense: as máscaras de peliqueiros, pantallas e cigarróns); o 21 e 22 de outubro
adícase ao Norte de Portugal (Vinhais e Lamego); e o

28 e 29 de outubro a Castela e León (Zamora).

Bruxelas
■ EXPOSICIÓNS

XENTE NO CAMIÑO
Esta mostra do pintor Alfredo Erias pode ser coñecida
no Parlamento Europeo.

Milán
■ EXPOSICIÓNS

MENCHU LAMAS
A viguesa mostra a súa pintura na sede do Instituto
Cervantes e na Gallería
Crédito Valtellinese.♦

■ MÚSICA

PORTRAIT
Esta banda toca este xoves
12 na Fabrica de Chocolate
xunto cos Underwater Tea
Party; o venres 13 poderemos escoitar no mesmo lugar aos madrileños Melusa,
que estarán acompañados
polos locais Glassonion; o
sábado 14 chega o Hig Dimension Festival con Suppa Scoopa, Glow e Moho;
e o vindeiro xoves 19 tocaralle o turno ás bandas Uzzhuaia e The Mirage. Máis
información en www.fabricadechocolateclub.com.

Non vos riades que o conto é triste

MUSICALIA
As bandas Replyca, Balbordo e Why Go participan este venres 13 no I
Concurso de Pop Rock na
Sala A!

CONCHA BUIKA
A artista revelación deste
ano, de ascendencia guineana, presenta este sábado 14
ás 22,30 h. no C.C. Caixanova o seu segundo traballo Mi
niña Lola, no que se mesturan soul, flamenco, hip hop,
jazz e copla. As entradas poden adquirirse por 15 ou 20
euros en www.caixanova.es,
no teléfono 902 504 500, ou

Si existe algo que lembre tempos grises son aqueles cristais que, rotos e afiados, se colocaban
nos muros a fin de evitar roubos de cereixas, figos, uvas ou facendas. Salvagardaban daquela a propiedade de xeito salvaxe e cortante. Mais, en Vigo, aínda perduran a escasos metros de
onde as multinacionais pagan miles de euros por metro cadrado.♦

Nº 1.239 ● Ano XXIX ●
Do 12 ao 18 de outubro do 2006

Nº 1.010 ● Do 26 de

F

acer información é caro.
Cada vez hai máis competencia: televisións,
radios, internet, pero os
mesmos anunciantes. O número de xornalistas multiplicouse por sesenta nos úl-

timos vinte anos. Para soster
a audiencia hai que afirmar
rarezas: non chega co clásico lema xornalístico de que
o dono mordeu o can, hai
que dicir que era unha cadela e que ademais violouna.

El Mundo insinúa que o
ABC, por ser do mesmo grupo que o diario vasco El Correo, ten intereses próximos
aos etarras. Todo se esaxera,
distorsiona e envelena. É o
capitalismo nos medios.♦
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Xosé Lois Lamazares
‘O pan mariñeiro non se pon reseso e é máis san’
H. VIXANDE
Xosé Lois Lamazares dirixe a
sociedade laboral Daveiga, unha compañía que vén de poñer
na rúa unha receita do século
XV adaptada aos tempos actuais, como é o pan mariñeiro,
un alimento moi san de gran
capacidade de conservación.
Pan mariñeiro, non se pode dicir que sexa un invento.
Desde logo que non. A idea
vén das viaxes do descubrimento de América no século XV.
Nós atopamos estas galletas en
Buenos Aires, na Arxentina, onde se conservou a tradición, aínda que non son exactamente o
mesmo produto.
Que ten de especial?
Son diferentes ao pan de
aquí, tanto o de molde, como o
tostado como o fresco, que teñen
aditivos e conservantes. O noso é
máis sinxelo.
Vale para todo?
Iso é o que chama a atención
nas feiras nas que imos a presentalas: cómo a partir dun produto
mi básico que ten unha elaboración moi semellante ao pan, conséguese un alimento tan versátil.
Pódese usar de substituto de
moitas cousas.
Xa me empeza a gustar.
A aceptación é moi boa. É
aproximado ás cracas, unhas galletas salgadas de fabricación industrial, pero sen os seus inconvenientes.
Seguro que o pan mariñeiro produce colesterol.
Unha cousa é que sexa natural, que si o é porque non engadimos conservantes artificiais
nin aditivos, e outra que non produza colesterol. Usamos manteiga, é dicir, graxas saturadas; iso
si, non ten azucre. De todos xei-
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tos, temos proxectado facelo con
aceite de oliva para evitar o colesterol. Ollo, ten a mesma graxa
que outros pans, pero moito menos que as galletas maría.
Esas cousas terán que dicilas os médicos.
Eu falo da composición do
produto. Por esa composición
vai ben para persoas con acidez
ou para aqueles con diabete, pero non para os que teñen o colesterol alto, aínda que tampouco
contribúe excesivamente. Para
compensar os efectos da manteiga usamos lecitina de solla, que
se usa como antioxidante da graxa e que tamén axuda a dixerila.
Como fan para que se conserve durante meses?

É un pan moi delgado que se
coce moi lentamente, de forma
que perde toda a humidade. Empezamos a envasar en marzo e
comprobamos que está intacto.
As galletas envasadas tamén se conservan ben.
Si, a base de aditivos, senón
absorben a humidade do ambiente e quedan resesas. O noso pan
non, por iso é tan bo para canapés, nunca se empapa co mollo.
Para comida conservada, a
que levan os astronautas.
Desde logo, non descartamos
ese mercado potencial.
Os da Copa América tamén
comían produtos deshidratado
e devecían por un caldiño.
Porque non coñecían o pan

mariñeiro, que é moi axeitado
para eses casos e ten o sabor e a
textura do pan.
As galletas van expoñelas
nun salón de delicatessen. Sen
quitarlle mérito, permítame
que prefira unhas vieiras.
E para acompañalas, un pan
mariñeiro.
O que parece é que non as
fabrica unha multinacional.
Estamos moi lonxe desa
idea. Nacemos coa filosofía da
economía social. O consumo
consecuente implica produción
responsábel e a nosa é unha sociedade laboral na que os traballadores temos a maioría do capital, aínda que hai financiamento externo.♦

A nación galega existe

Conversas con Francisco Rodríguez
Xosé Mexuto
Sempre se dixo que Francisco Rodríguez ten moito
que contar. Neste libro de conversas faino reflexiva
e abertamente desde unha óptica persoal e política e
mesmo con ánimo de trascender.

N O V I D A D E

Non agacha opinións sobre calquer tema e,
menos aínda, sobre as máis espiñentas situacións
que lle tocou viver desde o liderado
do nacionalismo galego contemporáneo.

A

N O S A

T E R R A

Pura
ficción
FRAN ALONSO

A

lgúns sucesos denotan unha carga tráxica tan forte que en
aparencia resultan cómicos.
Cando menos, esa é a impresión que produce a acción levada a cabo por unha
parella que secuestrou os
seus dous fillos a punta de
pistola no punto de encontro dun centro de acollida
en Vigo. Pregúntome polas
causas que motivan un suceso deste tipo e, nesta ocasión, confúndense a traxedia e a comedia. E o suceso
sedúceme co seu forte poder de ficción. Tanto é así,
que semella inverosímil.
Seguramente porque hai
feitos que son tan ilóxicos
que, sendo reais, rozan a inverosimilitude, adentrándose no terreo da ficción. ¿Cal
é o obxectivo desa parella
que rapta os seus fillos a
punta de pistola e foxe cos
cativos no coche nunha persecución cinematográfica
durante a que saltan os semáforos, invaden beirarúas,
circulan en dirección contraria e adiantan en prohibido? ¿Fuxir? Porque resulta
cómico: ¿pretendían vivir
agachados indefinidamente
para educalos na clandestinidade ou querían pasar desapercibidos por tratarse
dunha familia de só catro
membros?
Desde logo, non parece que o suceso responda a
un acto de amor filial, e de
ser así tería que ser cualificado de “amor armado”.
Tamén podería ser que levasen a cabo o seu acto
“rebelde” como vinganza
contra a administración
que decidiu retirarlles a
custodia dos nenos. Son
enigmas explicables unicamente desde a irracionalidade. Ou desde a ficción.
E é que na realidade hai
feitos que son posibles pero non son probables e nese punto (no posible pero
improbable) entra a intersección do inverosímil.
De feito, se eu fose testemuña do suceso e me dixesen que se trataba da gravación en directo dunha
curtametraxe sobre secuestro infantil non o poñería en
dúbida. Como escritor percibo un contundente argumento literario. Nese sentido, a vida confórmase de
realidade e de ficción. ¿Non
é lícito cuestionar a realidade xa que adoitamos facelo
coa ficción? Cando publiquei Tráiler, a miña primeira novela, sorprendeume ler
que nalgunha crítica se
cuestionaban como inverosímiles algunhas cousas
que eu extraera da realidade. ¿Por que? Porque a realidade, cando quere, é máis
inverosímil que a ficción.
Así que este é un innegable
argumento literario. Pois, se
cadra, anímome.♦

