Nº 1.241
Do 26 de outubro
ao 1 de novembro
do 2006
Ano XXIX - IV Xeira

CALVO
confirma que
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Pepe Carreiro

FUNDADO EN 1907

(Páx. 6)

1,75 euros

As casas vellas resisten mellor que as novas

A terra sulagada

O Carme de Abaixo en Santiago,
a carón do río Sarela. As súas tradicionais
inundacións deron lugar á copla popular
“Unha noite de trebón pasei a ponte do Carme e
tan cheo o río ía que mollei o calzón”.
A.G.N.

OS HEMISFERIOS
María do Cebreiro

‘Madrid atrasou dezaseis
anos a creación
da Policía Autonómica’
Xesús Palmou
(Páx. 7-8)

A palabra, a fala e os falares relacionan a
poesía co que está fóra dela. O interior é
exterior, e viceversa: a aparencia é
a realidade. Estes poemas, coma o xeo,
amosan e ao mesmo tempo velan.
A poesía raña a supeficie da linguaxe,
deixa marcas, pegadas ao seu paso. Con
sutil delicadeza, María do Cebreiro
rexístraas e avisa da súa presenza.

MICROCRÉDITOS
Visitamos a India e Etiopía
POR

MARÍA REIMÓNDEZ (Páx. 19-20-21)

As
editoriais
galegas
lánzanse
á tradución
dos
principais
novelistas
(Páx. 30)
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Choveu como nunca sobre un territorio desordenado e sen preparar

As outras causas das inundacións
H. VIXANDE

Aínda sen rematar, o mes de outubro bateu todos os rexistros de chuvia dos últimos trinta anos e tamén resultou un
dos máis catastróficos pola inundacións que se produciron. As tradicionais crecidas do Umia en Caldas quedaron en
nada e case todas as voces sinalaban as mesmas causas: os lumes deste verán, unha explicación demasiado doada.
Inundacións no outono son habituais todos os anos, aínda que
moitas veces non saltan aos medios de comunicación ou aparecen nas páxinas de sucesos, pero
poucas veces son tan numerosas
e importantes como nesta ocasión. Desde a Costa da Morte até
o Baixo Miño as augas subiron
por enriba das bacías e penetraron nas casas.
“O domingo [22 de outubro]
ás nove e media da mañá a auga
rebentou o portalón e meteu para
dentro todo o lodo que viña do
monte”, explica Domingo Silva.
Domingo coida a casa que teñen
en Sabarís unhas persoas emigradas en Bélxica. “Xa veñen
mañá para ver como quedou todo”, engade. Non verán moitos
mobles en condicións, sobre todo na planta baixa do caserón de
pedra.
Ao outro lado do camiño,
Xosé Sousa láiase do estado no
que quedou a súa casa de vacacións. É de Ourense e salvouse
do susto porque non se atopaba
en Sabarís. “Viñemos ver en que
condicións quedou todo”, explica, mentres a súa muller trata de
limpar o baixo da vivenda.
Sabarís é unha parroquia costeira do concello de Baiona. Trátase dunha localidade tocada pola
man do turismo que coñeceu un
desenvolvemento semellante a
outras do seu estilo no litoral das
Rías Baixas, pero en tempos foi
unha vila rural atravesada por unha estrada que a comunicaba con
Baiona. O veraneo tanto en Baiona como en Sabarís desbordou a
capacidade da estrada e hai varios
anos construíron unha circunvalación para evitar a parroquia. A
nova vía situouse a carón da costa, pero non tiveron a prudencia
de deixar un escape para a auga e
con certa frecuencia pacede unhas inundación que non son tan
importantes como nesta ocasión.
Se lle preguntamos a Domingo e a Xosé cales foron as causas
da catástrofe, os dous coinciden
en sinalar os lumes do verán.

Unha antiga serra rehabilitada como vivenda enriba do curso do río, nunha localización perigosa.

Mais se lles tiramos un pouco
máis da lingua, admiten outras
razóns. “A circunvalación algo
fixo de tapón —sinala Domingo
Silva—, pero era tanta auga...”.
Tanta que quedou estancada varias horas e aumentou a magnitude da catástrofe. Isto sucedeu en
Sabarís porque a estrada de circunvalación fixo de encoro.
Pola súa banda, Xosé quéixase de máis carencias: “Non hai
canalizacións en condicións e a
saída da auga quedou obturada
cando puxeron o gas e meteron
unha capa de cemento por riba
da rúa”, explica. Tamén denuncia que “nesta zona constrúese
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na porta dun garaxe situado no
soto e totalmente inundado, Santiago considera que a compra
que fixo foi boa e que o seu chalé adosado está moi ben construído. Di que só hai un problema coa circunvalación “porque
esa estrada é ilegal”.
Á marxe da legalidade ou
non da circunvalación de Sabarís, representa un risco que tanto
os novos veciños como o concello decidiron ignorar até o momento. Os restantes habitantes
da parroquia teñen que padecer
as consecuencias dunha obra que
non facilita que discorra a auga
que desborda o río.

Como hai 30 anos
Uns quilómetros ao sur de Sabarís atópase Viladesuso, unha parroquia do concello de Oia. Os
habitantes de Viladesuso rivalizan cos de Sabarís por seren da
localidade máis afectada polas
inundacións. Non se trata de diferenzas deportivas nin de enfrontamentos caprichosos, senón ser os
primeiros en conseguir axudas
para restablecer a normalidade.
Cando menos iso é o que pensan.
En calquera caso e por riba
das disputas duns e dos outros, a
auga tamén se cebou con Vilade-
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seu paso. Pero tampouco tomasuso e varias propiedades queda- ron nota.
ron seriamente danadas. Unha
As inundacións de hai trinta
foi un hotel, outra o camping, anos non lle serviron de lección
outra unha estación de servizo. A a Isolina Meniño, que xa daquedona da gasolineira chámase Iso- la era propietaria da estación de
lina Meniño e recíbenos coa rou- servizo. Aínda que non fose culpa de traballo,
pábel de nada,
pois desde o dopara evitar desmingo non para,
gustos podía ter
tal é o estado no
trasladado a gaque quedou o seu
solineira a un lunegocio.
gar menos expos“Foron os into, se cadra uns
cendios deste vecentos de metros
rán”, asegura sen
máis aló, porque
necesidade
de
non abondaban
que lle pregunten.
cen, xa que un
“En Mougás non
camping contiardeu nada e non
nuo e un hotel tahoubo inundamén foron víticións”, razoa a
mas da riada.
on hai
continuación. CoNon o fixo e non
mo moitos, Isolio fará agora.
na apúntase á tese canalizacións
Tampouco refordos lumes. Resul- axeitadas e
mou a instalación
ta cómoda, pero
para elevala sohai trinta anos ou- a saída da auga
bre o terreo e imtras inundacións
pedir que os desquedou
tupida
cando
provocaron estrabordamentos chegos similares. “O instalaron o gas’,
guen até ela. É
verán anterior taunha posibilidade
mén ardera o XOSÉ SOUSA, Sabarís que non contemmonte”, matiza a
pla na actualidapropietaria da gade. Que fará, losolineira, facendo
go? “Mercar maunha exhibición de memoria.
quinaria nova, limpar as instalaA estación de servizo de Vi- cións... o que se poida, pero de
ladesuso está situada enriba dun- traslado, nada”, asegura.
ha canalización dun regato que
As inundacións en Viladesuvén do monte e que medrou moi- so ou en Sabarís producíronse
to polas chuvias. É dicir, trátase por causas naturais e por unha
dunha instalación que se sitúa sucesión de erros. Unha chuvia
sobre unha zona de inundación tan copiosa como a deste mes
natural do rego. Isolina e o seu non se pode agardar, pero vén cahome non teñen a culpa de que a da trinta anos. Cómpre estar precanle sexa estreita e non teña parados, mais tamén cómpre ver
sección suficiente para dar saída como se ocupa o territorio, o seu
ás riadas. Tampouco son respon- ordenamento, que canalizacións
sábeis de que os lumes deixasen hai ou como están os montes.
o monte sen capacidade para
Douscentos metros cara o
conter a auga, como tampouco monte desde a gasolineira de Viteñen nada que ver con que a ria- ladesuso unha familia e varios
da arrastrase paus e pedras ao amigos estiveron a piques de
Vén da páxina anterior

‘N

Isolina Meniño ten unha gasolineira en Viladesuso situada sobre
un regato canalizado que medrou coa chuvia.

perder a vida. Levaron un bo
susto pola crecida. O regato que
forma o val medrou a moita velocidade pero a eles non lles pareceu unha ameaza. En certo xeito, non o era. Podía desbordarse
e inundar parte da casa, pero a
catástrofe foi moito maior porque as pedras e paus que arrastraba a auga atrancaron o leito do
río uns metros antes, xusto debaixo dunha ponte estreita que
dá servizo a un camiño. Cando a
tromba non puido pasar, marchou con todo o lodo para dentro
da casa e as persoas que estaban
dentro puideron saír con vida
porque xa era día e unha delas
alertou do perigo. De todos xeitos, abandonaron a vivenda en
pixama a través das fiestras e tiveron que volver a por dúas persoas que quedaran dentro.

Ocupación
do territorio

Santiago Torreiro é propietario dun chalé construído despois de facerse unha estrada que actúa como encoro das augas das riadas.

para que as riadas non marchasen con vidas humanas. Hoxe xa
Esta casa era un- maquinaria nova
non é así e moiha vella serra de
pero
non
me
tas casas sitúanse
cento cincuenta
enriba de bacías
anos que os seus trasladarei a unha
de ríos. Resultan
propietarios rezona
máis
segura’,
moi bonitas e
formaron e connalgúns casos esverteron nunha
tán xustificadas
vivenda ben xei- ISOLINA MENIÑO,
porque son o retosa. A edifica- Viladesuso
sultado de reforción está nun númas de instalacleo rural tradicións que procucional no que non
hai outra vivenda exposta ás cre- raban aproveitar a enerxía da aucidas do río. Hai, iso si, varios ga. Pero en todo caso represenmuíños que ás veces padecen tan unha exposición ao risco
inundacións pero que non pode- porque están nunha localización
rían funcionar se non estivesen a perigosa e tarde ou cedo vén do
carón do río. É dicir, a forma desastre natural.♦
histórica de ocupación do terriMÁIS INFORMACIÓN NA PÁXINA 10.
torio sempre respectara o regato

‘Mercarei

Ana Gandón, propietaria dunha casa rural en Oia

‘O de que foi polos incendios é unha consigna’
Ana Gandón é a propietaria da ca- liptos que plantaron e os que fosa rural Budiño de Serraseca no ron invadindo o monte, case
monte de Viladesuso. A súa insta- quedamos rodeados”, conta.
lación hostaleira non correu ninA proliferación de eucaliptos
gún perigo porque se sitúa distan- nos montes galegos é outro erro
te do río e porque a parte de atrás non atribuíbel directamente a ninestá protexida por
guén, aínda que si
socalcos que impihoubo quen tirou
den unha riada.
beneficio deles.
os lumes
Mais no mesmo
En calquera caso,
núcleo unha ve- os que protestaban representan un pella serra transforrigo que este vemada en casa re- eran os que tiñan
rán afectou a moisultou completa- o monte sen limpar, tas zonas do país e
mente inundada
que puxeron a
e os seus mora- como agora’,
mercé do lume a
dores estiveron a
gran número de
piques de perder ANA GANDÓN
casas, o que obria vida. “Nós xa
gou a facer un esestabamos algo
forzo para protemoscas con tanta
xer vidas e prochuvia e permaneciamos aten- piedades. Algunhas delas foron as
tos ao río”, explica a propietaria dos veciños de Viladesuso e Ana
desta casa rural.
Gandón é testemuña privilexiada.
Para Ana, este verán fora du“Agora sucede como cos inro por mor dos incendios. “Esta cendios —conta Ana—, os que
casa leva aquí 250 anos e detrás máis berraban e pedían hidroahabía viñas, por iso temos os so- vións eran os propietarios dos
calcos, pero hai trinta anos, can- montes que estaban sen coidar,
do comezou o despoboamento e con milleiros de toneladas de
marchou a xente, entre os euca- combustíbel, ou aqueles que

‘C

A casa rural de Ana Gandón non correu perigo porque os núcleos tradicionais tiveron
en conta as crecidas para situarse sobre o territorio.

non puxeran tomas de auga”.
Para Ana, a atribución da causa das inundacións aos incendios
do verán obedece a unha consigna, pero non porque alguén lle fixese chegar á xente a orde de dicir que foron os lumes. Todo o
mundo os elixiu como escusa. “O
primeiro que teño que dicir é que

non son unha experta, como case
todos, pero aquí e en todo o país
o primeiro factor foi que choveu
como nunca, choveu moitísimo, e
despois en cada caso as causas
varían”, di, para engadir que
“aquí, en Viladesuso, os lumes
afectaron, pero ninguén fala de
como estaban os leitos, como se

ordena o territorio; porque en
moitos sitios a orixe das inundacións ten que ver coa falta de preparación para frear as crecidas, o
caso de Cee foi moi comentado,
alí os recheos non deixaron espazo para que marchase a auga dos
ríos. É como cos incendios, todos
pedían avións pero non se preguntaban como estaba o monte
nin por que non se arranxaran os
camiños para que puidesen acceder as motobombas”.
Ana Gandón asegura que
non é unha experta, pero observa a situación cunha perspectiva
que lle permite ter unha visión
de conxunto. Esta capacidade
venlle de moitos anos de militancia política. Foi concelleira
nacionalista en Vigo durante varios mandados e tivo responsabilidades de goberno. E, con todo, non ten un punto de vista
pesimista. “Estou convencida
de que de todas estas catástrofes
pódense extraer conclusións positivas; cos lumes parte da xente decatouse que hai que actuar
sobre a orixe do problema, coas
inundacións tamén”.♦
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Portugaliza

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

XAVIER VILHAR TRILHO

O autor considera que galegos e portugueses formamos parte da mesma nación e que cómpre algún tipo de unión que sirva para reintegrar o galego na
lusofonía e recuperar a vella idea galeguista da federación cos veciños do sur.
Hai que repetir a
pregunta: onde está a
gripe aviar? Tantas
páxinas dedicadas a
ela, tantas reportaxes,
tanto
sensacionalismo. Que
pasou? Iso si, os
hospitais públicos xa
lle mercaron o
antídoto a unha
farmacéutica
norteamericana.

Os países socialistas
trataron de loitar
contra o consumismo.
Perderon. A xente
quería obxectos,
aparatos de todas as
clases. A URSS caeu
e Eltsin visitou os
Estados Unidos,
entrou nun
supermercado e dixo:
isto é o que queremos
para nós. A vella
ideoloxía non lle
serviu para nada aos
países do Leste. Coa
China sucede ao
revés. China é a gran
fábrica do mundo,
vende en toda parte e
barato. Occidente
lanza campañas de
propaganda contra o
perigo amarelo: os
chineses fan trampas,
nos seus restaurantes
poñen carne de gato,
explotan nas fábricas,
non teñen liberdade
ningunha, pechan os
orfos en hospitais
horríbeis. A xente en
Occidente odia os
chineses, pero mira o
prezo e compra os
produtos made in
China. O consumismo
volve vencer sobre a

Agora que no semanário lisboeta Sol tem
aparecido o resultado de um inquérito segundo o qual o 28% dos portugueses estaria disposto a formar um solo país com a Espanha;
agora que isso tem motivado o aparecimento
de uma maré de artigos na imprensa espanhola tratando o tema com sugestivos cabeçalhos (“El iberismo”, “La Portuespaña”,
“Acerca del iberismo”, “Espu-gal o Portupaña”), que refletem sobre tema, seria conveniente que galegos e portugueses conjuntamente reflitamos também sobre a recíproca
conveniência de que a Galiza e Portugal logrem algum tipo de união política entre si e,
em todo o caso, a plena reintegração lingüística da variante galega no diassistema lingüístico conhecido internacionalmente por
português, do qual o galego forma parte já
desde o seu nascimento com os cancioneiros
líricos medievais galego-portugueses.
Galegos e portugueses fazemos parte da
mesma nação, até o ponto de que um estudioso do facto nacional na Europa ocidental, o
italiano Sergio Salvi, estima que a Galiza é
uma das “falsas nações” da Europa. Para Salvi, a Galiza seria uma falsa nação, porque não
é uma das que ele chama nazioni proibite,
que dizer, não é daquelas nações que não conseguiram constituir o próprio Estado nacional
sobre alguma parte do seu território, pois a
nação galego-portuguesa sim conseguiu, na
sua prolongação portuguesa, dar-se um Estado, embora uma parte (a da atual Galiza) do
território nacional galego-português faça parte hoje do Estado espanhol. Ou seja, como
nós já temos dito nalguma ocasião, Portugal é
a parte da Galiza que já tem Estado próprio.
Portanto, as relações entre a Galiza e Portugal
devem ser as relações próprias entre duas partes de uma mesma nação ou as relações próprias entre duas nações, se se quer distintas
mas que têm a mesma língua.
Em qualquer caso, sejam ou não a Galiza
e Portugal a mesma nação, as relações entre a
Galiza e Portugal ultrapassam –por razões

históricas, culturais e, nomeadamente, lingüísticas– àquelas de natureza fundamentalmente econômica que se dão entre Portugal
e o Reino da Espanha ou entre as regiões do
Reino da Espanha (Castela-Leão, Estremadura e Andaluzia) fronteiriças com as reciprocamente contíguas regiões portuguesas (Trásos-Montes e Alto Douro, Beira Interior, Alentejo e Algarve). Há pessoas na Galiza e no Estado espanhol interessadas em limitar as relações entre a Galiza e Portugal às relações
entre a Galiza e o Norte de Portugal (conformado pelas duas sub-regiões do Entre-Douro

e Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro), entendido esse espaço conjunto como uma simples região econômica transfronteiriça entre
Estados membros da União Européia. Essas
pessoas esquecem a necessidade de completar esse relacionamento econômico com a realização da unidade lingüística plena e com
algum tipo de unidade política entre as duas
partes (a galega e a portuguesa total) da mesma nação cultural. O relacionamento da Galiza deve ser com o Portugal inteiro e não apenas com uma parte (o Norte) de Portugal.
Relativamente à unificação lingüística, os
portugueses devem defender –sem medo a serem acusados de interferir nos assuntos internos do Estado espanhol– a unidade morfossintática, léxica e ortográfica de galego e português, porque tal coisa é um assunto cultural à
partida, não essencialmente político embora
seja evidente que tem uma dimensão política.
E os nacionalistas galegos, mesmo independentistas, devem deixar de pensar que Galiza
vai ser mais independente pelo facto de defenderem um idioma galego independente do
português. Aliás que classe de independentistas são esses que escrevem o galego com a ortografia do espanhol? Os austríacos e os suíços
germanófonos continuam a serem independentes da Alemanha apesar de escrever em alemão
padrão. Os galegos devemos superar o preconceito contrário ao português, efeito da colonização espanhola e do complexo de inferioridade de todo colonizado, que nos leva a desprezar todo o que nos recorda o que somos, e nada há mais próximo a nós que o português. Como lhe perguntava o menino ao velho no miradoiro sobre a beira do Minho da estampa
gráfica de Castelao: “E, logo, os da banda de lá
são mais estrangeiros que os de Madrid?”.
Relativamente à algum tipo de unidade política entre a Galiza e Portugal, a idéia da federação com Portugal tem tradição no galeguismo histórico. É algo que já tem sido apresentado, precisamente em ligação com a integração
Continúa na páxina seguinte

Cartas

Pena de morte:
o fracaso da xustiza
Pena de morte. Simplemente tres
palabras que pechan un dous
maiores horrores que a humanidade, a día de hoxe, segue cometendo. Decapítase, electrocútase,
enfórcase, fusílase, lapídase e
aplícase a inxección letal, esta
última, a fin de facer as “execucións máis humanas”. Curioso
xogo de palabras. Condénase á
pena de morte a menores, a persoas con discapacidade mental, a
culpábeis e a inocentes. Hai condenas en xuízos inxustos, nunha
lingua que pode que nin tan siquera falen ou lean, tras torturas
e malos tratos para obter “confesions” forzadas por delitos que
nin siquera cometeron. Tanto dá
que cometesen fraude fiscal,
malversación de fondos ou delitos de drogas. Execútanos –incluso por intereses económicos–
a bordo de “unidades móbiles de
execución” onde o persoal médico presente encárgase de extraer

os órganos dos cadáveres coa
maior rapidez posíbel. E eu pregúntome, que acada a nosa sociedade con todo iso? Nada, nada agás prolongar o sufrimento
dos condenados á pena capital e
o das súas familias, quen en moitas ocasións descoñecen incluso
a data na que se lle vai poñer fin
á vida dos seus seres queridos, e
a quen tamén, en moitas ocasións, nin tan sequera se lles entrega o corpo xa sen vida do seu
fillo, do seu pai, do seu irmán….
nada. Porque ni tan sequera, e as
estatísticas falan por si soas, se
acadou diminuír o índice de delincuencia coa ameaza e aplicación da pena capital respecto a
outros castigos. A pena de morte
é inútil. Non reflecte máis ca o
fracaso da sociedade perante a
imposibilidade de atopar solucions a problemas humanos
complexos. É un castigo que se
aplica de forma discriminatoria,
por razón de raza e clase social,
que constitúe a negación máxima e irreversíbel dos dereitos
humanos, un homicidio a mans

do Estado e en nome da xustiza.
Hoxe, máis de veinte mil persoas condenadas a morte en todo
o mundo se atopan á espera de
que as maten os seus propios gobernos. Invítoche a ti, lector, a
que alces a túa voz en contra da
pena de morte, visita a nosa web
www.es.amnesty.org, a túa acción pode salvar vidas.
“Os dereitos humanos son
aplicábeis tanto a culpábeis como a inocentes, aos mellores como aos peores. Ese é o motivo
polo que a pena de morte debe
abolirse en todo o mundo”, Irene
Khan, secretaria xeral de Amnistía Internacional.♦
AMAIA LÓPEZ
(VIGO)

A cor do monte agora
Voltamos ao monte no alborear
dun outuno saudoso, melancólico e doce, na procura dun dos
seus froitos desta época do ano,
os cogomelos, moi abondosos
nos nosos montes e que agora,

sen tempo non era, empézanse a
valorar, esquecidos xa os tempos
que por mor do descoñecemento
e ignorancia non se valoraban
gastronicamente. Nós diciámoslle de cativos “pan de cobras” e
relacionabámoloss con meigas e
menciñeiros.
É triste voltar ao monte de
sempre agora, e ollar como mudou de cor despois da vaga de lume que os asolou no verán, a terra abondosa erma, chea de cinza, a herba queimada, os esqueletes das árbores sen follas, e no
ar aínda o recendo a fume, no
que noutrora era unha policromía de cores do predominio dos
diversos matices de verde, agora
só negro e gris.
Onde dormen os paxaros
aos que lles ardeu a árbore, onde tiñan o seu niño? Que foi do
piñeiro onde gatuñaba o áxil esquío de rabo da cor do lume a
rabuñar nas piñas? Que foi dos
agochos onde acouga o veloz
coello, cando escoita o ulular
na noite da curuxa e o voo do
moucho de ollos de lúa chea, e
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ortográfica do galego no português, como um
instrumento que coadjuvaria positivamente a
una reestruturação federal do Estado espanhol e
a uma confederação ibérica, que beneficiaria
igualmente ao dois Estados peninsulares. Vejam-se estas esclarecidas palavras de João Vicente Biqueira, publicadas em 1930: “O galego, pela sua semelhança com o português é um
instrumento de comunicação internacional que
à Espanha inteira convém cultivar e conservar
[...] Ainda pela semelhança do galego com o
português podemos servir à Espanha e à humanidade em outra forma: trabalhando pela
inteligência de Espanha e Portugal para formarem os dois Estado uma grande Ibéria.[...]
Mas de nenhuma maneira se fará a futura confederação ibérica sem uma Galiza totalmente
galega, e isto quer dizer falando galego, já que
a língua é essencial à sua personalidade. A
razão é que uma Galiza autônoma, dona de si,
dissipará os receios da absorção castelhanista
que Portugal sentiu sempre e sente justificadamente, motivo do seu distanciamento de nós.
Portanto, a Galiza, se é fiel a si própria, estálhe reservada, pela sua língua e pela sua história, tão portuguesas quanto espanholas, a
missão de fazer a união ibérica, que (indico de
passagem) exige também na própria Espanha
um regime geral federal.”
A decomposição do Reino da Espanha nas
suas quatro nações constitutivas e a simultânea
consolidação de um bloco galego-português na
faixa atlântica da Península Ibérica constitui a
pré-condição da possibilidade de uma federação
ou confederação ibérica edificada sobre três pilares de parecida potência, pois o peso de “A Pequena Espanha” (os países castelhanos que formam a faixa ibérica central) estaria compensado pela presença das faixas ibérica-ocidental
(ou galego-portuguesa) e ibérica-oriental (a formada pelos países catalães), de parelhas dimensões demográficas e econômicas e que, somadas, igualariam à castelhana em peso demográfico, econômico, cultural e político. Isso
também permitiria que o encrave euskaldun
basco-navarro de menores dimensões territoriais e demográficas, assente na zona norte da
faixa central, se pudesse sentir protegido pelo
“empate técnico” entre o pólo da faixa românica castelhana ou “pequeno-espanhola” e o outro
pólo conformado pelas faixas galego-portuguesa e catalã. Assim mesmo, uma Península Ibérica conformada politicamente numa ligação “federal-confederal” das quatro comunidades nacionais (castelhana ou pequeno-espanhola, galego-portuguesa, catalã e basca) representaria
um maior obstáculo contra a periferização da
Galiza e Portugal no quadro do desenvolvimento desigual dentro dessa futura “Federação-

Confederação” Ibérica e dentro da atual União os dois parceiros de tal união, pois reúne,
Européia. Periferização e desenvolvimento de- sem nada os mutilar, os dois nomes comsigual, que os respectivos fundapletos de Portugal e Galiza
mentalismos de mercado espanhol
com a partícula intermédia gal
e europeu não são, nem serão, cacomum aos dois (Portus-caortugal
é
a
pazes de impedir.
le/Portugal e Callaecia/GallaUma federação ou confedeecia/Galiza). Partícula gal,
ração peninsular de cinco mem- parte da Galiza cuja origem procederia, sebros de muitos dispares territórios,
gundo uma das suas possíveis
que já tem
demografias e recursos econôetimologias, da partícula inimicos –um grande (o castelhano Estado próprio. cial Cal do termo celta Cal-leou “pequeno-espanhol”), dois méach (deusa mãe dos celtas),
Portanto, as que logo daria lugar a exdios (o português e o catalão restrito) e dois pequenos (o galego
latinizada de Gallaerelações entre a pressão
sozinho e o basco sem o navarro),
cia, pois naquela altura era
onde o elemento castelhano ou pecostume romana nomear os
Galiza e
queno-espanhol seria o dominanpovos conquistados com o note– estaria desequilibrada e não Portugal devem me dos seus deuses. Os Calpersistiria por muito tempo. Os
lai-cus seriam os filhos de
Estados federados ou as Confede- ser as relações Cal-leach, cuja referência se
rações, onde não exista uma certa
achado numa inscrição, na
próprias entre tem
igualdade entre os parceiros, não
forma latina de Galaic-cia, no
têm muito futuro. Para terem um duas partes de lugar de Sobreira, perto do
futuro, uma federação ou confedePorto. Esta maridagem léxica,
uma mesma muito simbolicamente revelaração de nações ibéricas ou uma
União Européia federal ou confededora, entre os topônimos Pornação”
ral precisarão estar constituídas por
tugal e Galiza está a pedir a
entidades de dimensões equiparávozes a união dos povos deveis à média das nações ibéricas ou
signados por eles. Até a mesà média das nações européias, coma toponímia está a favor da
mo seria a dimensão média de uma Portugaliza. unidade de Portugal e a Galiza!♦
O nome de Portugaliza seria o mais
adequado, como perfeita expressão léxica
XAVIER VILHAR TRILHO é professor titular
da real igualdade que se terá de dar entre
da Universidade de Santiago.

‘P

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Finou o último presidente preautonómico de Galiza

os merlos asubiadores, vixiantes do monte, e as doniñas e
martuxas, e o relincho dos cabalos, e o muxir da vacas, e o
reflectir das raiolas do sol nas
corizas prateadas dos bidueiros,
que foi feito dos prados de herba e fento onde agora tiñan que
saír a vida os boletus e cantarelus e toda clase de cogomelos,
en que póla vai cantar o cuco
cando chegue a primavera, cando volverán florecer os queimados toxais e saír as amoriñas
das silveiras, quen estragou a
riqueza e beleza dun monte que
era fervedoiro de vida?
Só nos queda a memoria dun
monte que foi vivo, e a esperanza dunha pronta rexeneración na
que primen máis os valores ecolóxicos que os mercantís, e pensar que o monte é patrimonio natural noso, que todos nós temos
obriga de manter e coidar para
deixárllelo tal e como o atopamos ás vindeiras xeracións.♦

Xosé Quiroga, sucesor de Rosón

ANTÓN ROEL
(PONTEVEDRA)

PERFECTO CONDE
A Xosé Quiroga díxolle un xornalista que acababa
de afogar moitos miles de indios da Amazonia porque o político de Ourense retrucáralle, na noite das
autonómicas de 1981, que era máis difícil que UCD
perdese as eleccións a que o río Amazonas cambiase de rumbo. Daquela aínda era presidente da Xunta, pero xa poucos ignoraban que a UCD de Adolfo
Suárez andaba de capa caída, e a frase fixo historia.
Aqueles eran tempos nos que Santiago empezaba a ser capital de Galiza, e o médico de familia
chegado dende unha vila ourensá, A Rúa, case desentoaba entre a elite de galenos ilustrados que estaban asaltando os postos do poder en Galiza: Domingo García Sabell, Xerardo Fernández Albor e algún
outro, entre os que non faltaban os que mesmo falaban con certo desprezo de Xosé Quiroga Suárez, falecido na súa terra natal o pasado 18 de outubro.
El tampouco miraba con bos ollos os galeguistas
coma Sabell e aproveitaba os apartes coa ducia escasa de xornalistas que iamos case a dario polo pazo de
Raxoi para facer algunha confidencia interesada que,
de cuando en vez, tamén alcanzaba o seu predecesor
na Xunta, Antonio Rosón. Ben sabía Quiroga que, se
non fose polo sempre poderoso Euloxio Gómez
Franqueira e polo imprescindíbel Pío Cabanillas, el

nunca tería deixado o “fonendo” para ocupar o asento traseiro dun coche oficial dos que daquela aínda
non estaban recubertos de coiro nin viaxaban precedidos e sucedidos por unha sen fin de escoltas.
Non era, porén, un calquera. Quiroga, ademais de
médico de familia, xa fundara organizacións políticas
como un chamado Partido de Acción Católica Ourensá e na formación de Unión de Centro Democrático en Ourense. Máis tarde tamén lle axudou a Cabanillas a estabelecer nesa provincia o Partido Popular,
colaborou na operación política fracasada de Miquel
Roca e foi conselleiro de Sanidade e de Traballo, vicepresidente da Comisión de Política Económica e
Fiscal das Comunidades Autónomas, secretario da
Comisión de Dereitos Humanos do Senado, institución da que formou parte durante catro lexislaturas,
membro da Comisión do Consello de Europa, etc.
Ademais, gustáballe estudar os avatares da política e da historia e publicou varios traballos xobre
xenealoxía, heráldica e outros temas. Fóronlle concedidas, entre outras honras, a medalla de cabaleiro da Orde da Constitución e a Cruz de Venezuela.
Nas vilas de Petín, onde nacera e onde herdou a
consulta de médico do seu pai, e na da Rúa, na que
foi alcalde, se falabas mal del, botábante. O certo é
que o defendían porque era un home bo.♦

ideoloxía. Pero esta
vez gaña o inimigo
que aprendeu a
lección.

O fiscal solicitou que
a fianza de Otegi
baixase de 650 mil
euros a 50 mil. Polo
que se ve, os criterios
para estabelecer a
cantidade da fianza
son tan rigorosos e
están tan
argumentados que
parecen unha
montaña rusa.

Un recente informe
mostra que en cinco
anos Europa sufrirá
unha escaseza de gas
equivalente ao
consumo actual. Os
países fornecedores
de gas non serán
capaces nin de lonxe
de atender o
incremento da
demanda. O informe
foi pagado pola
Organización
Internacional da
Enerxía Atómica.

Até hai poucos anos,
en Galiza era famosa
a sentenza: Por min
que chova!

En La Vanguardia
(24 de outubro) unha
historiadora da
alimentación di que a
empanada é xudía.
Elaborábase o venres
para comela fría o
sábado, día que non
se podía cociñar.
Claro que tamén
figura na mesma lista
o cocido e as
almóndigas. En
cambio, o marisco
era un tabú, xunto cos
chocos, o polbo, as
anguías, o porco, o
coello e as ras.♦
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Como adiantou hai quince días A Nosa Terra

Calvo non se vende e renova
o Consello de Administración
A.N.T.
Un comunicado da empresa Calvo puxo fin ás especulacións realizadas sobre a venda da conserveira de Carballo, que se dispararon hai quince días cando se
decidiu poñer en mans dunha
consultora un completo caderno
de venda que, como informou A
Nosa Terra (nº 1239), “perseguía coñecer o valor real de mercado da empresa e non realizar
unha venda”. A retirada deste
caderno, como tamén informámos xa facía supoñer o desenlace satisfactorio e mantén aberto

o panorama de posíbeis mudanzas estratéxicas no sector conserveiro galego.
O comunicado de 25 de outubro ven dicir que o proxecto de
desenvolvimento iniciado polo
Grupo Calvo en 2003, continuará
realizándose, centrándose nun
plano de expansión a novos mercado, sobre todo en Europa,
América e norte de África. Daquela o consello de administración decidiu de xeito unánime
“continuar co proxecto de empresa tanto dentro como fóra de España. Para iso, consideran que,

ademais de continuar co equipo
xestor actual, incorporaranse ao
Consello de Administración catro
novos membros: Lois Calvo Lema, Lois Ríos Calvo, Xosé Martinez Calvo e Manuel Calvo García-Benavides, que pertencen á
terceira xeneración da familia
Calvo, designando como conselleiro delegado a Manuel Calvo
García-Benavides”.
Para o vindeiro día 11 estaba
convocada unha manifestación
en Carballo demandando a permanencia da empresa na capital
bergantiñá.♦

acaban de entender por que os
seus antigos apoios lle dan
agora as costas, para orientarse
—terríbel doutrina!— cara o
sol que máis quenta”.♦

As catro faltas
do PP galego
Xosé Luís Barreiro Rivas comenta en La Voz de Galicia
(21 de outubro) a situación do
Partido Popular en Galicia.
“As razóns polas que o PP se
está a desdebuxar na política
galega son catro. A primeira,
porque a ruidosa oposición
que fai Raxoi no nivel estatal
anula os matices que o seu partido debería exhibir en temas
como o Estatuto ou a revisión
dos plans estratéxicos de infraestruturas e servizos. A segunda, porque o PP non se quere
comprometer coa obra de goberno herdada de Fraga (Cidade da Cultura, organización
territorial, política de solo,
clientelismo ruralista e asfixia
financeira da sanidade e a educación), e por iso se renden de
forma precipitada ante calquera discurso progresista, sen
formular en serio unha soa batalla. A terceira, porque a oposición ao bipartito se está a
montar sobre a exclusiva base
do non, coma se non lembrasen as críticas que eles mesmos lle fixeron aos que agora

Critican a Xunta
por non
construír diques
e non retirar os
troncos caídos

Sitio policial para cerrar tabernas. El País (24 de outubro) inclúe en portada, a catro columnas, esta imaxe da actuación da Garda Civil na localidade vasca de Durango para pechar unha taberna
abertzale e apropiarse dos seus bens. Cento corenta tabernas máis foron ocupadas en todo o País Vasco, por
orde do Tribunal Supremo. As imaxes difundidas, con numerosos gardas civís rodeando as zonas intervidas e en actitude de preparados para disparar, lembra a dalgúns filmes irlandeses dos últimos tempos.♦
gobernan. E cuarta, porque
tendo criado unha cultura política en extremo clientelar, que

vincula polo poder as organizacións da sociedade civil
(empresarios, intelectuais, ex-

pertos, asociacións veciñais,
igrexa, empresas de información e un longo etcétera), non

El Correo Gallego (23 de outubro) editorializa sobre os danos
causados polas últimas inundacións. “Contra os elementos
non se pode loitar. Pero máis
unha vez , ¡¡¡e van...!!!, fallaron
as previsións. Moitos dos esforzos deberían terse encamiñado
a previr esta catástrofe. ¿Por
que non se retiraron troncos caídos? ¿Por que non se limparon
os cauces principais? ¿Por que
non se prepararon barreiras de
contención? Costa tanto entender que alguén poidese chegar a
pensar que o inverno sería seco
e soleado”.♦

Tres obras de referencia sobre

A RESISTENCIA GALEGUISTA AO FRANQUISMO
Os irmáns Saco.
Ou a loita galeguista
baixo o franquismo

FERNANDO SACO

Catro anos
a bordo
dunha illa.

O siñor
Afranio.

Memoria dun preso
en San Simón

Ou como me rispei
das gadoupas
da morte

EVARISTO A. MOSQUERA

ANTÓN ALONSO RÍOS

A NOSA TERRA

Latexos
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Outro
mundo,
pero mellor
X.L. FRANCO GRANDE

O

día 24 estiven falando
nunha asociación
cultural en terras de
Bergantiños, á beira do Anllóns
e non lonxe da casa de
Eduardo Pondal, en Cospindo.
Unha asociación cultural enteiramente rural. Despois da emoción de sentirme en terras pondalianas, e na mesma parroquia
na que Pondal foi bautizado,
atópome coa primeira sorpresa:
unha asociación moi activa e
que ten a súa sede entre as leiras e as casas labregas desa parroquia.
Segunda sorpresa: asiste
bastante xente, máis da que
acostuma haber en calquera
acto cultural das nosas cidades.
E comprobo –son cousas que
se perciben sen posibilidade de
erro– que a actitude dos
asistentes é de entrega ao acto,
non a de quen –como ocorre
nos actos culturais máis
comúns– está formando número para non desairar ao conferenciante ou quedar ben con
el. Entrega que, logo no
coloquio, comprobo que foi
certa, en especial polos que
non concordaron comigo.
Pero aínda os que dixeron
non concordar comigo déronme unha moi agasalleira
sorpresa: comprenderon moi
ben, moito mellor do que
adoitan facelo os nosos informados vilegos, e certos políticos que pouco teñen que ver
coa política, nin coa cultura, a
importancia política do labor
cultural desenvolvido neste
país. Nunca caeron na oca
acusación tan propia dos
nosos babecas da política (polo xeral, políticos sen votos)
que fan de fiscais acusando do
que chaman culturalismo
como contrario a actividade
política. O que demostra que o
sentido común é superior á
cultura política de manual.
Non se pode facer política
galega a longo prazo, política
que perdure, que chegue ao
máis fondo da nosa sociedade
(incluídas, por suposto, aquelas leiras de Cospindo e tantas
outras do país) sen unha áxil
actividade cultural, pois ela
será a que reafirme e nosa
verdadeira categoría de pobo.
O único que confire ao noso
país categoría de pobo é a nosa cultura. Sen ela non somos
un pobo. Quedariamos reducidos a un territorio. E cando isto non se comprende así, cústame moito admitir que quen
así pense poida entender nada
deste país.
De lonxe en lonxe, non
está mal que cambiemos de
ares, que nos acheguemos a
leiras como as de Cospindo,
e tantas outras, que falemos
coa xente, que escoitemos e
repensemos as nosas ideas.
Unha humildade que consiste
en arrequecernos a nós
mesmos. ♦

Xosé Luís Méndez Romeu (PSdeG-PSOE), Paulo González Mariñas (BNG) e Xesús Palmou (PP).

O PP recoñece que os gobernos centrais
botáronlle atrás varios proxectos

A policía galega non terá tantas
funcións como a vasca e catalá
RUBÉN VALVERDE
Haberá polícia autonómica, pero en principio non asumirá funcións plenas. Así e todo, tanto o PSOE coma o BNG comprométense a que paulatinamente irán asumindo novas competencias.
De todos os xeitos, o goberno central porá dificultades para que a
policía galega non sexa como a vasca e a catalá, tal e como recoñeceu que aconteceu na súa etapa como conselleiro Xesús Palmou.
A Xunta prepara o seu novo proxecto de Policía de Galiza, pero
para cando conclúa o debate, a lei
podería ficar descafeinada. A
Consellaría da Presidencia elaborou un anteproxecto que se inclina por unha policía de complementariedade, é dicir, que asuma
soamente algunhas funcións e outras lle queden reservadas á Policía Nacional. Non obstante, mediante o artigo 15.3 do proxecto
de Lei, déixase a porta aberta a
unha posíbel asunción total de
competencias a medida que o goberno central as vaia traspasando
e dependendo tamén da vontade
do partido do Goberno galego.
Deste xeito, a lei contempla uns
mínimos, aínda que a futura policía galega podería chegar a ser de
substitución, seguindo un modelo
semellante ao catalán e ao vasco.
O conselleiro da Presidencia,
Xosé Luís Méndez Romeu, explica que “a futura lei será un marco
que habilitará o Goberno para
exercer funcións nese momento e

asuma máis competencias se o
desexa, tras unha negociación. De
todos os xeitos, o que ten que
quedar claro é que a implantación
vai ser progresiva e lenta”. As razóns finais desta lentitude e talvez
de que a lei sexa un marco aberto
e non se apostase dende o comezo por un modelo coma o catalán
ou o vasco son dúas. En primeiro
lugar a falta de vontade de certos
sectores do PSOE e do PP para
impulsar unha policía propia que
substitúa os corpos da policía nacional e da garda civil. En segundo lugar, e o que é máis importante, pola contínua negativa dos
gobernos de Madrid para que en
Galiza se impulse unha policía
propia.
Até o de agora, segundo se
considerou historicamente tanto
no PSOE coma no PP, Galiza foi
utilizada como un freo para as
demais comunidades autónomas
no tocante á posibilidade de contar con corpos de seguridade. E
en todas as negociacións que

Haberá un cupo para policías
galegos procedentes doutros corpos
Non está definido o número de
efectivos que formarán parte do
corpo da policía autonómica
nun primeiro momento. Agora
mesmo a unidade adscrita conta con 900 efectivos e a Policía
Nacional en Galiza está formada por 9.000 axentes. A cifra,
segundo explica Méndez Romeu, vai abalar entre unha e a
outra cifra, dependendo das
competencias que se asuman.
O que semella que final-

mente triunfou foi a petición
do BNG de que haxa un cupo
para que os axentes galegos
doutros corpos de policía poidan incorporarse ao corpo galego. O que aínda non está definido é a porcentaxe nin o límite de idade. “En todo caso
non queremos que o límite sexa demasiado alto porque pretendemos ter unha policía moderna e operativa”, explica
Méndez Romeu.♦

houbo até o momento o goberno limitadas. No eido da seguridade
central usou os cartos para cal- cidadá a policía galega só vai enmar os distintos gobernos gale- cargarse nun principio da vixigos. Aconteceu no tripartito, lancia dos edificios públicos e da
cando se comezou co proxecto e prestación de auxilio en materia
seguiu pasando logo cando o ga- de salvamento.
No terreo administrativo, a
binete de Manuel Fraga o intentou, segundo recoñece o propio policía encargarase do cumpriconselleiro de Interior naquel mento das leis aprobadas polo
momento e impulsor dun tímido Parlamento, como pode ser toda
proxecto de lei, Xesús Palmou. a normativa relacionada co medio ambiente, os
“ Ta r d a m o s
recursos mariños,
moito tempo en
a caza, a gandaimpulsar a lei
ardamos moito
ría, os incendios
(case dezaseis
forestais, a ordeanos) por mor da
en
impulsar
a
lei,
nación urbanístiresistencia dos
distintos gober- case dezaseis anos, ca, a sanidade, o
patrimonio cultunos de Madrid,
ral e artístico e o
tanto o do PSOE por mor da
xogo. A compecoma o do PP.
tencia estrela nesResistíanse a que resistencia dos
te eido será a da
Galiza tivese pogobernos
de
Madrid.
vixilancia do trálicía de seu porfico, aínda que
que querían utili- Querían utilizarnos
case seguro o gozarnos coma unberno central poha especie de coma muro
rá reparos a esta
muro de contende
contención,
transferencia por
ción para as demor de que é un
mais, deixando deixando esta
capítulo no que o
esta
facultade
Estado xera moiunicamente para facultade só para
tos ingresos, seCatalunya e Eusgundo explica o
kadi. Pero o pro- Catalunya e
secretario xeral
blema non chegaEuskadi”
de Galiza do Sinba só cando lle
dicato Unificado
falabamos de ám- XESÚS PALMOU
da Policía (SUP),
bitos competenXosé Freire.
ciais, eles entupíNo eido da
an todo dicindo
policía xudicial, o
que para este proxecto non ían dar cartos. Algo proxecto prevé que a policía proque non se comprende, porque o pia asuma competencias en todo
goberno central ten que saber o relacionado con delitos contra
que todas as funcións que asuma a liberdade sexual, a protección
a policía galega son custos que de menores e a violencia no ámaforran os outros corpos de segu- bito familiar. Tamén todo o reridade”, explica o ex conselleiro ferente a temas como os delitos
contra os dereitos dos traballadoPalmou.
A lei que está a promover o res, contra a ordenación do terriGoberno, que xa foi consensuada torio, a protección do medio amco BNG –aínda que o proxecto biente e os incendios.
As funcións son poucas e mainicial dos nacionalistas era máis
ambicioso– contempla a asun- lia que supoñen un avance con
ción de varias funcións nos ám- respecto ao actual corpo da polibitos da seguridade cidadá, no cía nacional adscrito á autonoadministrativo e no xudicial. Po- mía, quedarían lonxe das atriburén, as funcións iniciais son moi
Continúa na páxina seguinte
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Vén da páxina anterior

demais corpos de seguridade, a
Policía de Galiza poderá asumir
todas aquelas outras que lle transfiran, deleguen ou encomenden”.
De todos os xeitos, tal e como
se prevé a implantación do corpo
de seguridade e na propia declaración de principios apréciase que

a policía será de complementariedade e que non prevé a desaparición doutros corpos policiais para
materias como a seguridade cidadá e a orde pública e todos os ámbitos xudiciais e administrativos.
No proxecto inicial do BNG, tal e
como explica o deputado Paulo

Catalanistas
de esquerdas

González Mariñas, “recollíanse
todos estes preceptos máis ambiciosos, de xeito que a Policía Nacional tivese unhas funcións semellantes ás do FBI americano,
controlando basicamente os temas de crime organizado, terrorismo e control de fronteiras”.♦

XOSÉ MANUEL SARILLE

O

PACO VILABARROS

cións da Ertzaintza e dos Mossos
d´Esquadra. Porén, o artigo 15.3
deixa aberta a porta a asumir novas funcións: “ademais das funcións enumeradas no presente
precepto, que se cumprirán baixo
os principios de colaboración cos

‘O maior problema vai ser negociar
co Estado a tranferencia de cartos’
Tanto o conselleiro da Presidencia, Xosé Luís Méndez Romeu,
coma o deputado do PP, Xesús
Palmou, coma o do BNG, Paulo
González Mariñas, coinciden en
sinalar que o maior problema para
a implantación da policía será a
negociación dos cartos para a policía autonómica. O máis optimista de todos é o conselleiro, quen
agarda que “despois de 25 anos
sen desenvolver esta competencia
o goberno central ten que ser receptivo, xa que nun primeiro momento freou o tema por un problema ideolóxico, xa que os debates
sobre a policía vasca e catalá tiñan
un transfondo político. Agora o
debate ten que estar máis liberado

de carga ideolóxica, porque o contexto é distinto e as necesidades
son outras. De todos os xeitos, o
proceso é moi custoso”.
Segundo os cálculos que manexa o Goberno, o proxecto podería custar arredor de 260 millóns de euros no primeiro ano e
80 nos seguintes. Tal e como explica Paulo González Mariñas,
“todos estes cartos vai haber que
negocialos moi ben co Estado.
En Catalunya a implantación tamén está a ser lenta entre outras
cousas por ese motivo. De feito
levan quince anos dende a creación do corpo e aínda non se implantou totalmente”.
“O goberno central presionará

cos cartos para que esta competencia non vaia adiante. Nós pedimos o mesmo trato que con Catalunya e con Euskadi. Temos claro
que esta competencia ten que sufragala o Estado. Se o PSOE non
está polo labor, teremos que denunciar o agravio comparativo
porque o pasado ano fixeron unha
transferencia grande de cartos a
Catalunya para ampliar o corpo”,
explica Xesús Palmou. Non obstante, o PP deixa claro que o modelo que defenden é de policía integral pero que sexa complementaria a outros corpos de seguridade, “para mellorar a coordinación
e a eficacia”, engade Palmou.
O PP tamén pretendía que as

policías locais de Galiza fosen
coordinadas pola policía autonómica. “No ano 2005 presentamos
un proxecto integral que prevía
que as policías locais fosen controladas pola policía galega. Ese
modelo foi votado por todos os
grupos do Parlamento e incluso
imitado polos cataláns. Non entendo por que o goberno cambiou agora de opinión”. Non
obstante, tanto para o PSOE coma para o BNG, “o proxecto do
PP era moi pouco ambicioso, ficando nunha policía administrativa, case sen competencias, o
cal amosaba a súa pouca vontade
de contar cun corpo propio, máis
alá do adscrito”.♦

REACCIÓNS DOS SINDICATOS

Xosé Freire,
secretario xeral
do SUP
O secretario xeral do sindicato
policial próximo ao PSOE, o
SUP, non está a favor de que se
desenvolva por agora unha policía autonómica en Galiza. A súa
postura reflecte a do goberno central, segundo el mesmo recoñece.
“Falamos co goberno central e están de acordo coa nosa posición.
“O problema é que ademais
de Galiza hai outras 14 comunidades autónomas que poderían
pedir a súa propia policía e pensamos que este non é o momento. Para nós o fundamental e
unificar a garda civil e policía

nacional e non crear novas policías que só traerían caos e descoordinación. Unha vez definido o modelo policial que se
quere, podería falarse de todo o
demais, pero polo momento
pensamos que non é necesario
nin prioritario para os cidadáns.
Hai que pensar en que o problema é que xa hai demasiados
corpos e reordernar o caos
existente. Somos despois de
Italia o país con máis policías
por cidadán e a xente percibe
unha grande inseguridade. Iso
débese a que hai garda civil,
policía nacional, a policía local,
as policías autonómcas onde
existen, o servizo de alfándegas
e incluso os corpos de seguridade privados. Non é o momento
de falarmos de policía galega”,
explica Xosé Freire.♦

Xosé Antón
Rouco,
responsábel
da policía
autonómica
da CEP
A Confederación Española de Policía, CEP, ten pola súa banda unha visión totalmente contraria á
do SUP. Segundo explica Xosé
Antón Rouco, “a lei era necesaria
para non quedar atrás de Catalunya e Euskadi e por motivos de eficacia. De todos os xeitos, pensamos que queda curta, pedindo soamente unha policía de comple-

mentariedade e non unha de substitución que asuma todas as funcións propias dunha policía”.
Tal e como explica Rouco, “o
lóxico é que Galiza conte co 100%
de competencias e sexa tratada como unha autonomía de primeira. O
conselleiro recibiu varias enmendas nosas para que fosen asumidas
máis competencias, tal e como pedía o BNG”. En canto á postura do
sindicato SUP, a CEP considera
que “eles temen perder a súa cota
de poder dentro do novo corpo. Está claro que a CEP tamén a perderá,
pero iso hai que asumilo cando se
inicia un novo proxecto, que pode
ser moi positivo para os cidadáns,
posto que ademais de eliminar a
descoordinación actual, recaendo
todo nun só corpo, tamén o verán
máis proximo e polo tanto mellorará a eficacia”, conclúe Rouco.♦

s progresistas de Cataluña poden sentirse
satisfeitos co labor do
goberno tripartito catalán
porque en pouco tempo
acadaron moitos obxectivos
importantes para o
autogoberno, mais foi na xestión social onde houbo avances significativos, sobre todo
para as clases desfavorecidas.
Foron os partidos da
esquerda os que coa audacia
necesaria acenderon o motor
da reforma estatutaria, cando
á dereita catalanista, esgotada
e dependente daquela do PP
máis cafre, nin se lle ocorría.
É a dereita catalá a que acaba
negociando o remate do Estatuto na Moncloa, pero faino
nun alarde imprescindíbel,
cando as condicións están
practicamente cerradas.
Mais a esquerda
catalanista gobernou tamén
con eficiencia e resultados, o
cal demostra que é posíbel
xestionar con éxito. Porque
na política a diferenza non
está entre os ineptos que se
lamentan dicindo que gobernar é difícil e os ineptos que
non se lamentan. A diferenza
estabelécese entre os que o
fan ben e os que o fan mal,
despois de saber todos, naturalmente, que gobernar é moi
difícil.
Cataluña comezou a cambiar nestes tres anos. O orzamento en educación
aumentou do 7 para o 16%,
en escolas pasou de 200 a
400 millóns, en prazas de
profesores convocadas de
500 a 5.000. Converteron a
escola pública na gran prioridade e frearon os privilexios
do ensino concertado. A parte
do PIB destinada á saúde pasou do 3,8 ao 4,4%, de 860
euros por habitante a 1.119.
O gasto en farmacia baixou
do 12% ao 4%, demostrando
que non é igual un goberno
con escandalosas simpatías
polas multinacionais
farmacéuticas que un que
non as teña. As persoas en
listas de espera para
operacións cirúrxicas
baixaron arredor dun dez por
cento.O orzamento en
equipamentos sanitarios
duplicouse. En medio
ambiente as diferenzas son
sinxelamente abismais. Os
accidentes laborais baixaron
de 8.500 a 6.500. As axudas
ás familias pasaron de 600
millóns a 1.300 millóns. A
redución do déficit da Generalitat foi do 85%. Polo
demais non sería correcto
comparar as cifras da política
para a igualdade, posto que
as prazas para discapacitados
e persoas maiores son froito
desta nova área que agora comeza a andar.
Nunca foi igual que
gobernase a esquerda ou a
dereita, sempre que a esquerda non sexa inepta, ben claro
está. Se non, tanto che ten
Xan coma Pedro.♦
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María Xesús Lago
‘Nos próximos anos investiranse 70 millóns de euros
en protección social’
PERFECTO CONDE

María Xesús Lago, secretaria xeral de Benestar da Vicepresidencia da Xunta, está
empeñada en darlle a volta á política dos servizos sociais para que o benestar alcance todas as persoas que vivan en Galiza. Nesta entrevista fala dos seus propósitos.
Como anda o benestar dos galegos?
É un ben escaso, pero estamos traballando para que se
vaian conquerindo maiores cotas. Dun ano para outro é difícil
valorar que cousas van mellorando. Estase a traballar para que
esas melloras cheguen.
Como era a situación cando
vostede se fixo cargo das súas
competencias?
Por un lado, había bastante desorde. Era imposíbel atoparlle sentido ao que se viña facendo en calquera das áreas. Outra cousa que
me chamou a atención foi a existencia dunha deixación de responsabilidades. A peresenza da Xunta
estaba nun segundo plano. Había
unha implicación da iniciativa social importante, pero que viña dada pola falta de responsabilidade
da parte pública. Parecía que a
Xunta complementaba o que facía
a iniciativa social. Mesmo financiaba o que facía esa iniciativa, pero non dende unha óptica de presenza, titularidade e responsabilidade públicas. Cambiar estes condicionamentos importantísimos e
propios dunha determinada forza
política vai levar moito tempo.
Para facer isto, que idea
principal adoptou?
Coñecer e ordenar o que había. Creo que hai que ser serios
cos recursos que utilizamos e con
todo o que temos á nosa disposi-

ción para traballar coa cidadanía.
O primeiro que pensei que tiñamos que facer era ter a claridade
de que é o que temos e como queremos desenvolvelo. Antes de
pensar en cousas novas, pasamos
un tempo en ordenar o que tiñamos e canalizar as vías de finaciamento. O que había era un rosario de peticións. Aparecía un
alcalde o un concelleiro e pedía
algo, pero non se sabían os criterios polos que se movía todo. Este ano que levamos pasado foi un
ano de escribir e de pensar.
Que escribiron?
O documento de bases da Lei
de Servizos Sociais vai entrar no
Parlamento este ano. A Lei de Linguaxes de Signos, que era unha demanda importantísima para eliminar barreiras de comunicación. O
Plano de Equipamentos e Servizos
para saber todo o que temos que
nin sequera se sabía Hai tamén mecanismos de xestión porque o tempo tamén aprema. Esa relación entre as entidades financeiras e a
Xunta para a provisión de servizos
sociosanitarios é unha realidade
que está empezando a camiñar. O
Consorcio Galego de Servizos Sociais é un dos mecanismos máis
potentes que temos neste momento, sobre todo non polo que vaia facer –que o vai facer– senón porque
supón unha maneira de empezar a
traballar. Un Concello non ten que
vir pedir dunha maneira penosa

cartos para facer un equipamento,
senón que vai estar en igualdade de
condicións coa Vicepresidencia
nun consorcio no que vai dicir cousas, para facer o que se precisa.
Nós nunca tivemos un instituto de
xestión que posibilitase a actividade e o desenvolvemento rápido e
efectivo dos servizos sociais. Pois
dentro da Lei de Servizos figura a
creación dun Instituto Galego de
Servizos Sociais.
Todo este corpus estará listo para cando?
O corpo está practicamente
construído. A mediados do 2007
haberá moitas cuestións contrastadas xa na realidade. Temos un
plano de inclusión que nese ano
dispón dun importante número
de orzamentos comunitarios para
traballar cos colectivos máis vulnerábeis. Pedimos, para o período 2007-2013, 70 millóns de euros, que son moitos cartos. Pretendemos territorializar o plano e
desenvolver equipos que traballen a pé de rúa cos concellos e
cos colectivos máis excluídos,
como son a etnia xitana, os menores, as persoas sen teito, etc. O
plano de menores vai ser unha
realidade, o de discapacidade xa
está a rematar e hai moitas cousas en marcha de cara ao ano que
vén e os seguintes exercicios.
Como lle parece que quedan
tratadas estas materias no orzamento que está en marcha?

Queremos que se dupliquen os
orzamentos de servizos sociais
para pasar dos 300 millóns de euros, que xestionamos neste momento, a 700. Pretendemos que
este novo sistema naza con posibilidades de suficiencia e sostibilidade financeiras. Temos a vantaxe
que de imos tras dunha lei, que é a
de dependencia, que vai pór enriba da mesa unha maneira distinta
de enfocar atencións ás persoas
con dependencia. Non falamos só
de que nos temos que axustar a un
determinado orzamento senón
que todos os dereitos que se deriven dunha determinada situación,
tecnicamente valorada e obxectivada, teñen que ter orzamento para sacalos adiante. Hai áreas que
quedaron mellor ca outras nos orzamentos do 2007, pero do que se
trata é de optimizar recursos. Ás
veces serve de pouco ter moitos
cartos se non se usan ben.
Como percibe vostede a
resposta da sociedade sobre o
que están a facer?
Hai unha sensibilidade importante e están abertas moitas
expectativas. A xente espera que
o social sexa, senón a bandeira,
boa parte das políticas de primeira liña. Hai índices de participación altísimos en todo o que se
está facendo. Soamente respecto
á Lei de Servizos Sociais houbo
arredor de 35.000 entradas nas
nosas páxinas web dende o verán.

Seguimos precisando moito
dos servizos sociais?
Se temos en conta que os servizos sociais son instrumentos
correctores de desigualdade, en
Galiza hai que potencialos. Non
podemos obviar que hai en Galiza un 21,3 por cento de persoas
maiores de 65 anos. A nivel xeral,
pero logo hai provincias como
Lugo e Ourense nas que ese avellentamento chega ao 30 por cento. Temos un censo de discapcidade altísimo e só hai tres centros
públicos de atención a esas persoas. O lóxico sería que os servizos
sociais fosen cada vez menores
por menos necesarios, pero tamén
é certo que nos Estados máis
avanzados é onde hai mellores
sistemas de protección social.
Evidentemente
estamos
lonxe da utopía de que non sexan necesariuos porque, hai
pouco, aínda morreu de fame
un neno nunha vila galega.
Que se sente cando isto pasa?
O que lle pasou a esta familia
de Ponteareas foi estar non soamente fóra do sistema económico
senón tamén do de protección e
prevención. A pobreza e a exclusión teñen un carácter multidireccional. Atopámonos con persoas
que non dispoñen dunha rede social que fose capaz de alertar dunha situación, seguramente non foron nin conscientes da situación
tan grave que estaban a vivir. Hai
que mellorar a capacidade de formar parte do sistema, de achegarse
e coñecer os recursos que hai, ter
unha rede de apoio que funcione
cando alguén baixa o seu nivel de
garda, que pode ser o que lle pasou
a esta familia. Co tema de Ponteareas temos moi claro que quen ten
que traballar somos todos, pero
que hai un primeiro nivel que é o
que detecta e avalía os servizos de
atención primaria. Os servizos sociais dos concellos que son os que
están máis perto das persoas. Queremos potenciar esta rede de atención primaria municipal.
E como responden os concellos?
A relación cos concellos é
fluída. O que pasa é que ás veces
é difícil entender que hai un
cambio de filosofía política. Hai
un mecanismo de financiamento
que é o consorcio, por exemplo,
e ás veces non se entende que
prentensión ten este consorcio.
Como é algo que nunca houbo,
ás veces hai certos atrancos. É
normal. Porén, o nivel de aceptación do consorcio é bo. Hai un
número importantísimo de concellos adheridos, arredor de 100,
e as cousas vanse facendo ben.
Atrévese a describir unha
xeografía da exclusión dos galegos?
Acabamos de recibir un informe que encargamos sobre a exclusión e a pobreza e hai zonas
máis desfavorecidas ca outras.
Lugo e Ourense presentan as zonas de maior exclusión. Atópanse
nelas os maiores índices de dependencia de persoas maiores que
viven soas, pero tamén é certo
que hoxe en día a pobreza en Galiza ten rostro de muller. As mulleres seguen soportando caras
cargas familiares non compartidas e conforman o 65 por cento
dos usuarios da Renda de Integración Social. As zonas rurais teñen
dificultades engadidas pola propia dispersión da poboación e a
xeografía. As pensións en Galiza
aínda están na cola do Estado.♦
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As pontes da zona de Pozo Negro e os muíños da Ponte do Arco eran paso obrigado de diversos roteiros de sendeirismo e de paseo grazas á beleza da paisaxe e á boa accesibilidade.

Pontes medievais do Camiño Portugués e muíños do río Ulló vítimas das enchentes

As riadas destruíron
boa parte do patrimonio de Pontesampaio
MARÍA OBELLEIRO
As intensas chuvias caídas
durante a semana non só
anegaron estradas, rúas, casas e comercios causando
grandes perdas económicas.
Os bens históricos tamén sufriron o impacto das riadas.
Na mañá do domingo, os veciños da parroquia pontevedresa
de Pontesampaio e arredores
contemplaron, abraiados, cómo as furibundas augas do
Ulló xacían cubertas dunha capa de lameira sobre un terreo
de beiras de pedra. Aquela paisaxe deixaba de amosar a face

que presentaba dende había
centos de anos. As ladeiras das
montañas, sen follaxe que puidese minguar a inxente cantidade de auga expelida polas
nubes, quedábanse orfas de
pontes e de muíños.
Durante a madrugada do domingo, as fortes chuvias provocaron unha gran crecente do
caudal do río Ulló. O río, que as
pedras das pontes acubillaron
durante anos, foi o culpábel da
desfeita.
Os bens arquitectónicos,
dun gran valor cultural, ían ser
rehabilitados, xa que formaban
parte do conxunto etnográfico

incluído no programa Proder.
As pontes da zona de Pozo
Negro e os muíños da Ponte
do Arco eran paso obrigado de
diversos roteiros de sendeirismo e de paseo grazas á beleza
da paisaxe e á boa accesibilidade das vías de paso. Durante anos, a ponte medieval dun
só arco de medio punto acolleu sobre as súas pedras numerosos peregrinos durante o
percorrido polo Camiño portugués. Ademais de ser lugar de
encontro, viaxes e excursións
escolares, a zona arrasada pola
riada posuía un gran valor
ecolóxico, xa que era o hábitat

dunha gran variedade de flora
e fauna autóctonas.
Dos vinte muíños de corrente que funcionaron ao longo dos
anos nas beiras do Ulló, fican
once. Algúns dos desaparecidos
foron arrincados dos seus terreos, outros permanecen de pé
con dificultade ao seren destruídos parcialmente.
Os habitantes da zona non
deixaron de observar, con cara
de resignación, o desastre que
acabou coa arquitectura do lugar. A xente dos arredores tomou conciencia e acudiu en
masa a comprobar a perda patrimonial.

Pontes arrasadas
en Santa María de Oia
A zona de Viladesuso, no municipio de Santa María de Oia, tamén
sufriu as consecuencias do temporal. Dúas pontes, entre as que se
atopaba unha de construción romana, foron asoladas pola auga do
río Broi. A asociación de veciños
laiouse ao lembrar que xa informaran da necesidade de reforzar
unha das pontes, que se atopaba
moi deteriorada. Segundo os veciños de Viladesuso, Patrimonio desoíu a recomendación alegando
que se trataba dun ben protexido
que non podían modificar.♦
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Corrupción
urbanística

Os coches da familia do
concelleiro do BNG de
Nigrán, Domingos Solla,
calcinados por denunciar as
falcatruadas urbanísticas.

CARLOS AYMERICH
O PP defende que a solución á corrupción urbanística está en que o Estado recupere competencias nesta materia.
Como se tivese poucas en materia de costas, portuaria ou
de vivenda. E como se nos anos sesenta, setenta e oitenta do século pasado –coas competencias urbanísticas
concentradas en mans estatais– non se perpetrasen as
barbaridades edificatorias que aínda padecemos nas nosas cidades. Como se nos portos de interese xeral, na Coruña ou en Vigo, non se colaborase activamente coa especulación. Sen excesos mediáticos, porén tamén o
PSOE estabelece no seu proxecto de lei do solo, a nivel
estatal, medidas claras de recuperación por parte da Administración estatal de potestades urbanísticas.
Dáse unha coincidencia ben curiosa. Os dous partidos envolvidos en irregularidades urbanísticas, salferidos por casos flagrantes de corrupción, na Galiza –así na
Coruña, Arteixo, Nigrán ou Ourense– e en España son,
precisamente, os que defenden privar as comunidades
autónomas de parte das súas competencias en materia de
ordenación territorial. Exactamente o mesmo que acon-

‘As razóns desta recentralización son outras menos confesábeis:
agachar as vergoñas dos corruptos e beneficiar ainda máis
os seus corruptores: as grandes empresas da construción, con sede en Madrid
na súa meirande parte ”
teceu, como moitos aínda lembramos, cando a centralización da formación continua: após un informe demoledor do Tribunal de Contas que constataba evidentes irregularidades na xestión dos fondos FORCEM por parte
de CC OO e UGT, o goberno español recentraliza o sistema, expulsando del o sindicalismo nacionalista, especialmente a CIG, para beneficio, precisamente, dos sindicatos estatais defraudadores.
Cómpre, pois, dicilo ben alto e ben claro. Non é certo que o Estado sexa máis eficaz na xestión dos asuntos

públicos, en xeral, e do urbanismo en particular. Temos,
na Galiza, abonda experiencia histórica para negarmos
tallantemente tal afirmación. As razóns desta pretendida
recentralización son outras menos confesábeis: agachar
as vergoñas dos corruptos, PP e PSOE, e beneficiar ainda máis os seus corruptores: as grandes empresas da
construción, con sede na súa meirande parte en Madrid,
que prefiren ter só un responsábel político co que tratar.
E se, como se acostuma nestes casos, son elas, as do tixolo, quen o nomean, aínda mellor.♦

Lugo
Os fusilados polo fascismo en Lugo durante a guerra civil foron desagraviados o pasado día 21 durante o acto de inauguración dun
busto do recordado médico e político Rafael de Vega Barrera, asasinado polo franquismo en 1936,
escultura que foi pagada por subscrición popular entre os lucenses.
O acto resultou moi emotivo,
tanto pola presenza de fillos e familiares de Vega Barrera, que
mesmo leron a sentenza que o
condenaba a morte, como pola
data e hora de celebración do acto, o día 21 de outubro, ás seis do
serán, xusto no día e hora, setenta anos para atrás, no que fora fusilado o médico xunto con outras
tres persoas perto do cemiterio
civil, ou mesmo o lugar da celebración do acto, na rúa onde tivo
a súa clínica e que leva na actualidade o seu nome.
Organizada pola Asociación
para a Dignificación das Vítimas
do Fascismo, as actividades congregaron un bo número de lugueses que escoitaron en silencio e
con emoción as sentidas verbas
de Manuel Sarille, presidente da
asociación organizadora e ao que
tamén lle asasinaron a unha irmá
durante a guerra, ou dos familiares de popular doutor que lembraron os derradeiros intres dun home que mantivo a serenidade deica o seu último minuto de vida e
que mesmo chegou a pedirlles
aos seus asasinos que lle deran o
tiro de gracia logo de quedar gravemente ferido tralo fusilamento.
Rematou o acto o alcalde de
Lugo que, emocionado, confesou que ese día estaba a ser un
dos máis extraordinarios da súa
vida como ser humano e como
alcalde.
Vega Barrera foi un médico
que gozou de gran popularidade
xa que con frecuencia atendía os
máis desvalidos sin cobrarlles
por iso. Militante de Izquierda
Republicana, o partido de Ma-

Desagravio
ANTÓN GRANDE

Un monumento recorda desde este mes as vítimas da represión fascista na cidade. O busto do republicano Rafael de Vega quere facer xustiza co pasado.
nuel Azaña, foi a persoa encargada de proclamar a República
dende o balcón do concello, do
que era concelleiro, acto que lle
serviu como principal causa para ser condenado a morte, xunto

Guisa e Napo

coa súa condición de masón
pois pertencía á loxia “Lucus”,
que contou con gran predicamento na capital.
Ao doutor Vega fórono buscar unha noite na que se topaba

UXÍA E BRAIS

no Hospital operando. Para
non deixar a operación a medias, comprometeuse cos falanxistas que ían detelo a entregarse ao día seguinte, logo
de rematada a operación e de des-

cansar un pouco, como así fixo.
Agora, tanto os organizadores da homenaxe de desagravio
como moitos lucenses que xa o
fixeron cos cartas ao director nos
medios de comunicación ou recollendo sinaturas, só queda
agardar que o novo hospital que
se está a construír en Lugo leve o
nome de Vega Barrera. Sería unha maneira de desagraviar todos
os mortos inxustamente polo
franquismo e recuperar a figura
dunha persoa que gozou do cariño e da simpatía dos lucenses.
Menos, claro está, dos que procuraron a súa morte.♦

Subliñado

Galescolas
LOIS DIÉGUEZ
Até o de agora era practicamente imposíbel que un galeguiño ou
galeguiña de dous ou tres anos puidese educarse en galego. Os pais
andarían na casa a falarlle no noso idioma, pero en canto chegaba á
gardaría, comesto o meniño polo látego social imperante na oficialidade, mudaba automaticamente de expresión por aquilo de non se
sentir un parruliño diferente. Ah, a diferencia, tan condenada ela e
tan combatida! Así que había que tragar, como sempre. Para que
nos veñan agora certos alcaldes do PSOE (xa sabemos como xogan
os outros, os de “toda la vida”) a falar de discriinación idiomática
nesta alternativa xusta e mesmo tímida das galescolas, criadas para
evitar a monstruosidade de negarlle ás crianzas dunha nación a súa
educación primeira no idioma de seu. Que estraña vacina e falta de
orgullo lle poden inxectar a estes que se declaran socialistas e galeguistas os mandamais dese xa retrógrado aparato partidario fronte a
un país que morre de prohibicións e de anatemas? Se así nos baten
no noso máis aprezado e diferenciado sentir, como poderemos embarcarnos con eles nunha travesía que enchen de lóstregos pola
banda pola que nos toca navegar? Se en base a falseadas liberdades se entorpece a obra superadora do complexo e da incultura,
que vai ser desas novas xeracións educadas na falsidade desas democracias articuladas baixo os intereses dos que aínda onte chamabamos señoritos, sempre ocupados en diferenciar con esforzo
improdutivo o seu “escuro acento delator?” Ah, deuses de todas
as tronadas: aínda non renunciamos aos cambios. E se se lle seguen a poñer cambadelas, outros máis acaídos ao sentir do noso
pobo buscaremos. As amizades nunca poden armarse de puñais.♦
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Cando ‘fiyo’ non é falta de ortografía
H.V.
Nunha mensaxe de móbil, “fiyo”
non é unha falta de ortografía,
senón expresión da economía da
linguaxe cando os recursos, 160
caracteres, son limitados. Os
seus detractores fundamentan
as críticas no uso de letras como
o “k”, pero moitas veces existe
verdadeira vontade de estilo.
Escribir “fiyo” en lugar de “fillo” nunha mensaxe de móbil
implica evitar escribir unha letra
máis nun contexto limitado de
número de caracteres a empregar
e evita agardar uns segundos a
poder marcar o “l” por segunda
vez, xa que en caso contrario o
teclado marcaría o “j”. Cómpre
ter en conta que cada tecla numérica comparte varias letras do
alfabeto para poder abarcalo
completamente.
En troques, “vurro” si é unha
falta de ortografía por dous moti-

PACO VILABARROS
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As mensaxes de móbil empregan a economía da linguaxe

O 25 de xuyo bou a Stgo. Bcos, frase na que xuyo non é falta de ortografía pero bou si.

vos. Porque correctamente escríbese con “b” e porque obriga a
pulsar tres veces a mesma tecla
en lugar de facelo dúas, como
acontece para escoller o “b”. Para lograr escribir a letra “v” hai
que pulsar tres veces o número

oito, mentres que o “b” conséguese con dúas pulsacións no 2.
Entre os ensinantes, é recorrente á crítica aos alumnos por
empregar os códigos da escrita
SMS nos traballos escolares e
mesmo nos exames. Os mestres,

en lugar de tratar de detectar os
erros e as grallas neses textos, rexeitan de forma sistemática este
tipo de rexistro. Porén, unha observación detida dun texto escrito nesa linguaxe permite saber se
o estudante coñece as normas ortográficas do galego. No medio
dos “ke” en lugar de “que” ou os
“x” en vez de “por”, é posíbel localizar grallas cando se trata de
incoherencias dentro do propio
sistema das mensaxes curtas, é
dicir, localizar faltas de ortografía como “vurro” pero saber que
“fiyo” non é un erro, senón unha
escolla que ten que ver coa economía da linguaxe e a escaseza
de caracteres a empregar.
O uso das abreviaturas de
móbil noutros contextos tamén
ten que ver cos chats de internet,
onde se conversa por escrito en
tempo real e é preciso facelo rapidamente para evitar perdas de
tempo na comunicación. Esta

práctica que se contaxiou aos
chats tamén levou a moitos estudantes a trasladar a linguaxe do
SMS aos centros de ensino.
Unha institución belixerante
coas “faltas de ortografía” das
mensaxes de texto é a Academia
Española da Lingua. Con todo,
esta institución defende a pureza
histórica dun idioma que se construíu ignorando en moitas ocasións a base etimolóxica das palabras. É frecuente que as palabras
en castelán estean escritas de forma oposta a como se transcribían
en latín, idioma do que é fillo.
E se hai institucións ou colectivos que prefiren darlle as costas
a estes fenómenos, tamén hai
quen lles saca proveito. A compañía Telefónica vén de poñer en
marcha unha campaña de promoción do móbil no que emprega
esta linguaxe e, en lugar de escribir “para”, usa un “xa”, que é a
unión do “por” (x) máis o “a”.♦

A CIG conta con ampliar a súa maioría do 40%

Eleccións sindicais
no ensino público
non universitario
H.V.
O vindeiro trinta de novembro
teñen lugar as eleccións sindicais no ensino público non
universitario. Como hai catro
anos, preséntanse seis candidaturas e a CIG confía en ampliar a súa maioría do 40%.
As eleccións chaman ao voto dos ensinantes do sector público non universitario. Os profesores da universidade teñen a
súa convocatoria en marzo e os
do ensino privado celebran as
eleccións por centros diferenciados en distintas datas.
“Faite forte na defensa do
ensino público” é o lema co que
se presenta a CIG-Ensino, a organización maioritaria no sector.
Tendo en conta que son seis os
sindicatos que concorren a esta
consulta, que a CIG conte co
40% dos representantes significa
que a súa maioría é moi ampla. É
máis, a central nacionalista case
duplica en porcentaxe de delegados á segunda forza sindical,
CCOO. Tras as últimas eleccións de 2002, no ensino público
non universitario a CIG conseguiu 52 delegados, Comisións
Obreiras 30, a UGT 22, a Asociación Nacional de Profesores
Españois (ANPE) 18, o Sindicato de Traballadores do Ensino de
Galiza (STEG) 7 e a Confederación Sindical Independente de
Funcionarios (CSIF) 3.
“Aínda que temos unha
maioría moi ampla, contamos
con ampliala”, explicou Anxo
Louzao, o secretario xeral da
CIG-Ensino. Esta forza sindical

elaborou un programa que ten
como obxectivos reforzar o ensino público e a súa galeguización.
A central maioritaria no ensino galego tamén é a que máis
actividades formativas realiza e
ten como outros puntos do seu
programa electoral a aprobación dunha lei do sistema educativo galego, a negociación do
estatuto galego do profesorado,
a ampliación dos cadros de persoal dos centros, a redución do
alumnado por aula, a xestión
democrática dos centros, o aumento dos orzamentos para o
ensino público, unha nova planificación do sistema educativo
no rural, a dotación de persoal
de administración e servizos en
todos os centros e coidadores
onde sexa necesario, un máximo de dezaoito períodos lectivos na Educación Infantil, Primaria e Secundaria, a promulgación dunha nova normativa
para acollerse a xornada única,
un sistema retributivo que impida a estratificación e división
do profesorado, a estabilidade
para os interinos, a formación
permanente do profesorado, a
elaboración dun cadro de enfermidades profesionais, a redución da xornada lectiva, a modificación do actual sistema de
promoción interna, unha nova
ordenación da orientación escolar, medidas de prevención e
redución do fracaso escolar, activación dun plano integral de
convivencia escolar e dotación
de recursos suficientes para os
centros, entre outros puntos.♦
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A dirección enfróntase a varios xuízos por un problema herdado da etapa do PP

As delegacións da CRTVG considéranse discriminadas
para acceder a unha praza fixa
R.V.A.
Os traballadores das delegacións da CRTVG decidiron denunciar a empresa, ao considerar un trato discriminatorio a elaboración dunhas listas para opositar a unha praza fixa dentro do ente, nas que os puntúan como traballadores externos. A polémica
vén motivada porque estes traballadores dependen de produtoras externas ao ente público e a dirección actual decidiu sacar
esas prazas para que as delegacións pasen a pertencer á compañía.
Máis de sesenta traballadores
mediranse en xuízo contra a
CRTVG dentro dunhas semanas, unha vez que denunciaran
á compañía por discriminación
no trato con respecto a aqueles
outros empregados que están
contratados pola compañía e
queren acceder a un posto fixo.
A denuncia á que se enfronta a
compañía pública é por cesión
ilegal dos traballadores. Segundo explican fontes da delegación de Lugo, “hai algúns que
levan traballando 15 anos en
exclusividade para a compañía.
Nós estamos contratados por
unha produtora externa, pero
todo o que facemos é para a
TVG, usamos os seus equipos e
mesmo somos seleccionados
pola dirección do ente público.
Por iso non poden dicir que temos que ser valorados igual que
os candidatos que acceden de
fóra e que nunca fixeron ningún
traballo para a Galega”.
O problema vén herdado da
anterior dirección. O PP, no seu
deseño de políticas de comunicación cos medios privados, decidiu contratar con distintos
xornais locais, concretarmente

La Voz de Galicia, El Progreso
de Lugo, Faro de Vigo ou La
Región de Ourense, a produción
da CRTVG nas delegacións que
ten en distintas cidades. Era un
medio de ter subvencionada a
prensa sen ter que incumprir a
normativa da UE. Polo tanto, os
traballadores da CRTVG das
delegacións están contratados
por medios de comunicación
privados e contan co seu convenio propio.
Logo dunha demanda dunha
traballadora da Radio Galega en
Vigo e unido ao compromiso do
novo Goberno de recuperar esas
delegacións para o ente público,
a dirección decidiu sacar as prazas a concurso, para ir incorporando os novos traballadores a
medida que se fosen esgotando
os contratos cos medios de comunicación privados.
O que piden agora os traballadores das delegacións é ter os
mesmos puntos que os traballadores internos. O presidente do
comité de empresa intercentros,
Raimundo Méndez, da UGT, explica que se solidarizan cos traballadores das delegacións, pero
“non podemos facer nada para

Benigno Sanchez, Director da Compañia de Radio Television de Galicia, na Comision de control do parlamento.

defendelos porque non pertencen
ao ente público. Toda esta situación está herdada do Goberno
anterior e regulala vai ser difícil.
A dirección limítase a dicir que
está cumprindo coa legalidade e
iso é verdade, a lei é así. Non podemos facer nada máis”.
Os traballadores están abertos a negociar coa dirección, pero esta considera que cumpriu co
seu compromiso de sacar as pra-

zas a concurso e que coa lei na
man os traballadores das delegacións non pertencen á compañía.
O gran problema é que para pouco máis de 50 prazas que van saír a concurso, xa hai anotados
máis de 8.000 persoas. Partindo
coa metade de puntuación inicial
que os traballadores internos, os
das delegacións afirman ter poucas posibilidades.
Os empregados das delega-

A.G.N.

cións quéixanse tamén de que a
CRTVG eliminou a figura do
delegado, responsábel da compañía nos centros territoriais, e
introuduciu a dun coordinador,
contratado directamente polas
produturas. Segundo os traballadores o fin que persegue a dirección é o de dar a impresión,
perante os tribunais, de que as
delegacións non teñen nada a
ver co ente público.♦

Noticia da nova Lei do Direito Civil de Galiza

VII.- Das serventías, da servidume de paso e
do retracto da graciosa
NEMÉSIO BARXA
Na entrega anterior falamos de determinadas comunidades, como as de aguas, as
agras e os vilares ou das denominadas relazons de vizinhanza, como o cómaro, ribazo ou arró, os muros de contencióm, a
gabia ou foxo, o resio e a venela; o regulamento de situacións semelhantes no Código civil espanhol tenhem a sua ubicazón
baixo a rúbrica das servidumes.
O Capítulo VII da nossa Lei refírese a
uma particular crase do passo: as serventías, que o Diccionario de Estravís define como “caminho ou sendeiro que passa por
predios ou terreno que pretenden a outros
donos e polo que tenme directo a passar os
proprietarios vizinhos” e o EGU de Ir Indo
como “caminho para uma propriedade que
atravesa outra de distinto dono”, porem
nenguma de estas acepcions son as que se
correspodem com a acepción jurídica do
termo, que é a que nos interessa, polo que
transcrevemos a definizóm, certamente
um pouco longa, que da a propria Lei no
seu artigo 76 como “passo ou caminho privado de titularidade comúm, sem asignazóm de quotas, qualquera que seja o que
cada um dos usuarios ou causantes cedesem para a sua constituizóm, que se encon-

tra estabelecido sobre a propriedade nom
exclusiva dos lindeiros e que tenhem direito a usar, gozar e posuir em comúm para os
efeitos de passo e servizo dos predios”. É
importante esta figura, que se confunde em
muitas ocasions com a servidume de paso
e da que a diferência ser um caminho privado de titularidade comúm, com singularidade propria e distinta dos eidos com os
que linda, mentras que a servidume de paso e um direito a pasar por fundo alheio,
existindo polo tanto um fundo dominante e
outro servinte que no caso da serventia
nom concorre. E insisto em que é importante porque som muitos os casos de serventias que som tratadas como servidumes
quando a sua regulamentazóm é muito diferente. Qualquera co-titular da serventía
pode opor-se a actos de apropiazóm sobre
a mesma, em beneficio da comunidade,
sem necessidade de que intervenham o resto dos cotitulares; concede-se-lhe uma presunzom de existência quando as leiras procedem do agro, agra ou vilar, da partizom
duma heranza ou divissom de cousa común, se nos títulos de propriedade das terras que por ele se servem aparece como
lindeiro ou quando é utilizado polos lindei-

ros como passo para as suas fincas sem outra saída a caminho público. É indivisivel e
rige a maioría para os acordos a tomar e para a contribuizóm as cargas, mas precisa-se
unanimidade para qualquer modificazóm
ou alterazóm.
A servidume de passo; resulta de vital
importancia a sua regulamentazóm num
rural muito atomizado especialmente no
que som os eidos mais próximos ao núcleo
urbano. Importante é o jeito em que se pode adquirir a servidume, que som a lei, a
dedicazóm do dono do predio servinte, por
negocio jurídico ou por usucapióm de 20
anos; tem direito a exigir a constituizóm
forzosa do passo o dono de um direito real
de uso e disfrute sobre um predio enclavado, por onde cause menor prejuizo e indemnizando, segundo se estabeleza um
passo com vía permanente ou sem vía permanente e sempre que nom suponha a inutilidade económica do predio servinte. Regulamenta o estabelecimento da servidume
para o caso do propietario único que divide
o predio por venda, permuta ou partizóm
ficado enclavada alguma das parcelas nas
que se divide Refire-se igualmente ao estabelecimento voluntario da servidume e ás

circunstancias nas que se supom a existência de servidume. Os direitos e obrigas dos
proprietarios aparecem igualmente recolhidos e sistematizados até dados tanto particulares como a adequazóm dos medios de
transporte aos avanzos técnicos, a agravazom da servidume ou a sua insuficiência. E
o mesmo acaidamente regulamenta as posibilidades ou casos de extinzom e suspensom da servidume. A regulamentazóm actual ganha no tratamento legal de esta servidume em relazóm com a anterior lei.
O retracto de graciosa foi de sempre
uma figura jurídica que trata de favorecer
ao labrego que ve embargados e sujeitos a
subasta os bens que formam parte duma
explorazom agraria, oferencendo-lhe a
oportunidade de recuperar os bens adjudicados na poja no prazo de 30 dias habeis
apos de ter-lhe notificado a adjudicazóm.
Certamente é um prazo de gracia por se
nos trinta días seguintes pode obter o importe da adjudicazóm, sempre incrementado com os gastos. É melhor ir á subasta
mediante um amigo ou familiar, pois se
retrae os bens e nom fica com o prezo satisfeita integramente a dívida pode o credor embargar-lhos de novo.♦
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Os novos orzamentos
da Xunta
MANUEL CAO

Lidia Senra (SLG) e a dominicana Juana Ferrer, responsábel da Comisión de Xénero de Vía Campesina.

P.C.

Reclaman facilidades para créditos e propiedades

Mulleres de Vía Campesina
contra a violencia e
a discriminación
PERFECTO CONDE
Tras catro días de debate sobre
diversos temas relacionados cos
problemas das labregas, o Congreso da Vía Campesina que tivo lugar en Santiago, do 18 a 21
deste mes, rematou concluíndo
que a desiguladade e a violencia que sofren estas mulleres é
un problema común e independente do país de que se trate.
Para Lidia Senra, secretaria xeral
do Sindicato Labrego Galego, que
se encargou da organización do
congreso, hai dúas cuestións nas
que se vai traballar moito. Primeiro, na articulación dunha campaña
mundial para loitar contra as violencias exercidas contra as mulleres, e, segundo, para que se recoñezan os dereitos das labregas.
“Farase a todos os níveis –dixo
Senra– esixindo igualdade nos dereitos administrativos, no acceso á
terra e aos créditos, na recuperación do acceso aos mercados, etc.”.
Os debates dsenvolvidos en
Compostela van ser estendidos a
todas as organizacións que compoñen Vía Campesina. Segundo a
representante de Asia, a coreana
Ioon Geum Soon “o feminismo
segue a ser unha ferramenta importante para que as mulleres poidamos ser tratadas como seres humanos, un proceso que nos permite acadar un lugar digno dentro da
sociedade, combater a violencia
que se exerce sobre nós e reivindicar e reclamar as nosas terras para
salvalas das transnacionais e das
grandes empresas. O feminismo é
a vía para que as mulleres labregas poidan ter un papel activo e
digno no seo da sociedade”.
A dominicana Juana Ferrer,
responsábel da Comisión de Xénero de Vía Campesina, salientou
o labor das labregas como achega
importante ao pensamento feminista, algo que non se tomou en
serio até o congreso de Santiago,
segundo ela, que se despedíu dicindo que “regresamos ás noas re-

xións e países con moitas ganas e
fortaleza para encamiñar este traballo en aras de seguir defendendo os nosos dereitos como mulleres e como labregas”.
A responsábel en Europa do
Comité de Coordinación de Vía
Campesina, a norueguesa Ingeborg
Tangeraas, situou os debates de
Santiago “dentro dunha loita global
para conquistar valores determinados para construír alianzas, traballar polas culturas e pola defensa do
medio ambiente e traballar polas
consumidoras e os cosumidores, eidos ameazados polas políticas
agrarias que se están a impoñer”.
Tangeraas situou o traballo das mulleres en todo o mundo “nunha rede
global na que se inclúe a Comisión
Internacional de Mulleres de Vía
Campesina, que nos permite formarnos, educarnos, informarnos, e,
sobre esta base, fortalecérmonos”.
A representante norueguesa mostrou o convencemento de que “as
mulleres vanse facer cada vez máis
fortes para participar de maneira
activa nesta loita global”.
Sobre o feminismo das mulleres labregas tamén afondaron a dominicana Sergia Galán, a ecuatoriana Irene León e a brasileira Miriam
Nobre. Non puido viaxar a Santiago a tailandesa Judy Pasimino, que
ía falar de ecofeminismo, por mor
do golpe de estado recentemente
ocorrido no seu país, que lle imposibilitou o permiso para viaxar.
Sergia Galán mostrou a necesidade de afondar na reflesión teórica dun feminismo de perspectiva labrega por ser “un déficit
no proceso de construcción do
movemento feminista”. “A nosa
loita –dixo– pasa por rachar os
privilexios dos homes, e non temos por que disfrazalo nin podemos sentírmonos culpábeis”.
Irene León explicou a existencia dun novo feminismo promovido polas mulleres labregas no marco de Vía Campesiña. Dixo que a
terra traballada polas mulleres é un
espazo transcendental para a hu-

manidade por ser “onde naceu a
agricultura, onde se conservaron e
melloraron as sementes, grazas a
unha hibridación natural, e onde se
descubriu qué herbas son útiles e
qué plantas serven como alimento”. Segundo ela, “se todo este
acervo fose descuberto polos homes, terían sido merecedores de todos os premios Nobel”. De feito, a
propia FAO dálle razón en parte
cando sinala que o 70 por cento da
producción alimenticia mundial é
debida ao traballo das mulleres.
León tamén culpou as empresas transnacionais de seren “actoras
do que as mulleres fan e levan facendo durante séculos”. As mulles
de Vía Campesina, a este respecto,
din “non ao imperialismo, non á
Organización Mundial do Comercio e non á lóxica capitalista e patriarcal que pretende expropiar unha vez máis ás labregas non só dos
seus coñecementos senón tamén do
seu espazo de creación e de produción e reprodución do mundo campesiño como forma de vida”.
Bo reflexo disto, segundo Irene León, é que en América Latina
foron patentados por grandes empresas o 95 por cento dos coñecementos sobre alimentos, herbas,
saúde, etc. que constituían unha
sabedoría ancestral desenvolvida
por mulleres, o que levou a “entrar
na lóxica do mercado e ter que
mercarlles franquías aos donos das
patentes, que nos venden o dereito
a exercer aquilo que nós mesmas
inventamos; nós creamos as tortas
de México, pero agora o dono da
patente do taco, Taco Bell, vainos
vender o permiso para facelas ou
para vendelas na rúa”.
Arredor do cento de mulleres
que participaron neste congreso
tamén visitaron unha explotación
agraria na parroquia de San Mamede, Vedra (A Coruña), onde
Pura Seoane rexenta cinco hectáreas de invernadoiros, leiras,
monte e pradarías baixo o selo do
Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galiza.♦

Veñen de apresentarse os Orzamentos Xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para 2007, que poden considerarse os
que marcan realmente o cambio do Goberno bipartito en tanto que incorporan as novas prioridades de gasto e as propostas que puidesen resultaren novidosas en materia de políticas
públicas. En todo o caso, para valorar adecuadamente a política orzamentaria, estes avances cuantitativos da asignación
de recursos deberán contrastarse, no seu momento, coa implementación e avaliación das políticas aplicadas.
Os orzamentos da Xunta para 2007 superan por primeira
vez os 10.000 millóns de euros (10.785,7 millóns de euros de
presuposto consolidado), cun aumento do 8,8% respecto ao
ano anterior. O aforro bruto increméntase nun 20.1% debido
a un aumento dos ingresos non financeiros nun 8.9% e a un
incremento dos gastos non financeiros nun 8.3%, ao tempo
que se melloran os ratios da débeda en relación ao aforro orzamentario consolidado e na porcentaxe da débeda viva en relación ao PIB, que quedaría no 6.5%.
O escenario macroeconómico para 2007 postula unha taxa
de variación anual do PIB do 3,4%, unha taxa de paro do 8,1%
e marca como obxectivo cuantitativo concreto a creación de
35.000 postos de traballo. Tales metas –algo superiores ás proxectadas para a economía española– tratarán de acadarse coa reorientación da política económica vixente, priorizando as seguintes liñas estratéxicas: Internacionalización e innovación empresarial; produtividade, competitividade e cooperación empresarial; impulso ao crecemento e o emprego; cohesión social e territorial. Neste sentido, declárase que o 70% do crecemento do
orzamento adícase aos obxectivos priorizados na acción de goberno: formación do capital humano, investigación e innovación,
infraestruturas, emprego, gasto social e equilibrio territorial.
A distribución orzamentaria asigna un incremento do 9,9%
nos gastos de capital, destacando o aumento dos investimentos
reais nun 10.4%, mentres que o gasto corrente só aumenta un
7,8% e é a partida de gastos de persoal a que máis aumenta cun
8,3%. Nos ingresos totais non financeiros, o capítulo que máis
sobe é o de transferencias correntes e é significativo o menor crecemento previsto dos recursos propios, sexa por impostos directos ou indirectos ou por taxas, prezos públicos e outros ingresos.
No orzamento por seccións (consellarías) poden observarse as prioridades de gasto, sendo os maiores aumentos para
Igualdade e Benestar Social (10.9%), Política Territorial e
Obras Públicas (10.9%), Innovación e Industria (10,9%), Traballo (10,9%) e Medio Rural (10,3%) mentras que todas as
demais consellerías aumentan por debaixo da media destacando Sanidade e Educación por ser as que consomen máis
do 50% do orzamento total. Chama a atención a sección de
gastos de diversas consellarías que aumenta o 51.9%.

‘Nos novos orzamentos o deseño na
política económica é coherente coas
metas propostas nos programas
electorais e no acordo de goberno que
deu lugar ao bipartito”
Das prioridades especificadas nos novos orzamentos da
Xunta temos que sinalar que o deseño implícito na política económica é coherente coas metas propostas nos programas electorais e no acordo de goberno que deu lugar ao bipartito PSOEBNG. Así, a aposta pola innovación e a economía do coñecemento, as infraestruturas, a prioridade polo gasto social e políticas de benestar, creación e mellora do emprego vén apoiada polas partidas asignadas de xeito que só queda esperar que os resultados da implementación das medidas ratifiquen social e políticamente o cambio e poñan en marcha un proceso de desenvolvemento e creación de riqueza tan necesario para Galicia.
É importante sinalar, finalmente, a pertinaz visión localista-provinciana na reacción dalgúns grupos de intereses á hora de captar
recursos para o seu territorio, sector ou empresa, dificultando unha
discusión racional de país sobre a distribución orzamentaria.♦

Pactos abertos para despois das eleccións catalás
CÉSAR LORENZO GIL
A unha semana para as eleccións catalás, as sondaxes fan que os
probábeis resultados obriguen a pactos. Estas alianzas poselectorais están hoxe totalmente abertas e case ninguén, nin sequera dentro dos propios partidos que se presentan aos comicios,
sabe con quen vai chegar a acordos a partir do 2 de novembro.
Como en cada campaña electoral,
os líderes de cada partido teiman
en subliñar que non pactarán con
ninguén, que o seu proxecto non
conta con máis forzas que as propias e que só se a aritmética parlamentaria o fai inevitábel, sentará a negociar cos demais. En Catalunya, a principal novidade nesta tradición chegou coa acta notarial que asinou o candidato de
CiU, Artur Mas, asegurando que
de ningún xeito pactará co PP.
Pero alén das palabras, o certo
é que a conxuntura electoral obrigará a pactos seguros. Cal será a
decisión dos tres grandes partidos
(CiU, PSC e ERC)? A resposta terá moito a ver co resultado final,
especialmente quen consiga a
maioría simple. Mais tamén haberá moito de negociación, en termos moi profundos que talvez demoren varias semanas.
Se José Montilla consegue o
triunfo, será o PSC quen tome a
iniciativa e escolla entre renovar
o tripartito con ERC e Iniciativa
per Catalunya ou asinar un gran
pacto á austriaca con CiU. A día
de hoxe, ten moito máis futuro
unha reedición do tripartito ca un
gran pacto de maiorías.
¿Como é posíbel, se todos os
compoñentes do gabinete de
Pasqual Maragall xuraran e perxuraran que aquela experiencia
era irrepetíbel? Principalmente,
porque a necesidade obriga. Os
partidos cataláns terán que votar
moitas cousas pinzando o nariz e
ollando para outro lado. Tal e como publicaba estes días a publicación electrónica Tribuna Cata-

lana (www.tribuna.cat), nas eleccións do 1 de novembro terá tanta importancia a ideoloxía coma
o estómago. E só a través do estómago se podería entender o entendemento entre Montilla e Josep-Lluís Carod-Rovira.
Outra opción sería a catalanista, un pacto entre CiU e
ERC. Pero acaso non é igualmente difícil imaxinarnos unha
foto entre Carod e Artur Mas?
No 2003, este pacto non fora
posíbel atendendo á necesidade
urxente de acabar co pujolismo,
que xa duraba máis de vinte
anos. Agora, as distancias parecen centrarse en dous aspectos:
ambos os partidos nacionalistas

Carod Rovira diante do cartaz de ERC no que se lle vé barbeándose.

non son demasiado partidarios
de deixar de ter relacións especiais cun PSOE que goberna o
Estado. Pensan que para o de-

senvolvemento de Catalunya é
preferíbel cinxirse con esa parte
do país menos catalanista e tamén ter vieiro preferente con

Madrid, fundamental á hora de
recibir investimentos. Os líderes
cataláns, de sempre viron con
bos ollos a cooperación co Estado para mellorar e o momento
actual non é distinto.
En troques, moitos nacionalistas consideran que cómpre
evitar que Montilla estea na Generalitat. O seu toque persoal
non gusta en moitos ambientes
catalanistas, que prefiren un fracaso do ex ministro para provocar unha rebelión dentro do PSC
que acabe cun triunfo da liña
menos dependente de Ferraz.
Seguramente,
outravolta
ERC terá a chave, pero resta por
saber se estes anos no poder non
lle pasan factura ao partido independentista ou se a contundencia
dos seus argumentos tanto contra
socialistas como contra converxentes non o deixan nunha postura incómoda ou mal acomodada diante da opinión pública.♦

Este non é o Carod-Rovira que eu coñecía
A. EIRÉ
Josep-Lluís Carod-Rovira é un convencido
independentista catalán, pero afirma que
“canto menos Estado mellor, aínda que sexa
catalán”, nunha entrevista en La Vanguardía.
Declárase “liberal”, sen poder precisar canto
hai tamén de “neo” (liberal) na súa actual
postura política.
Pola contra, o dirixente da outra rama política de ERC, Joan Puigcercós, afirma que
ERC non pactará con CiU, se estes non abandonan a súa política neoliberal.
ERC segue declarándose de esquerdas e
pretende conseguir a “maioría social” nese
ámbito.
Carod, que abandona o PSAN e axuda a
crear Nacionalistes d’Esquerra en 1979, renegando do comunismo dos primeiros, defende os centros privados de ensino, “dentro

do pensamento do libre mercado”.
Tamén critica o ecoloxismo, un dos sinais
de identidade de Esquerra nun tempo. Aínda
que Carod matiza que unicamente é o “ecoloxismo integrista”. Recoñece que é difícil
estabelecer ambas fronteiras, pero el trata de
situalas: “no carlismo infraestrutural”.
Afirma que ERC pactou co PSC na vez
de facelo con CiU porque o seu primeiro obxectivo era que existise un cambio político.
Para que? Para que CiU na oposición non
se opuxese a unha política máis nacionalista
e para que o PSC, no goberno, realizase unha política máis catalanista.
Pero o fracaso do Estatut está aí, nas costas de ERC. Ademais, moitos dos máis achegados a Carod noutros tempos analizan agora que ese cambio político o que levou foi a

unha desnacionalización de Catalunya da
que se beneficiou sobre todo o PSC.
Unhas análises que, segundo recoñece o
mesmo Carod, levan a que unha maioría da
militancia de ERC, que até hai só uns meses
defendía outro pacto do tripartito, agora non o
teña xa tan claro (nós diriamos que o rexeitan).
Que vai facer logo ERC segundo Carod?
Agardar a que falen os cidadáns sen pecharse a ningún pacto.
Isto está claro, como tamén que ERC non
ten nada a ver con ningunha formación política galega. No demais, non sei se Carod se
explica mal nesta campaña, como afirma algunhas veces coa súa habitual modestia, ou a
culpa é miña que non dou entendido a súa
nova mensaxe por que aínda estou preso da
idea doutro Carod.♦
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As sondaxes fan moi probábel a reedición do tripartito
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A esquerda gobernará o Brasil catro anos máis, segundo os inquéritos

Crimes
contra
o Iraq
GUSTAVO LUCA

I

nzan coma a parrocha os
partidarios de levar o xefe
de goberno britanico
perante a xustiza por crimes
de guerra contra o Iraq. A
admision de culpa do xefe do
exército baixo as súas ordes
anuncia un interesante
cambio de isobaras no que
todas as borrascas van buscar
a cabeza de Tony Blair.
Entre as voces que lle
chaman criminal ao goberno
laborista están as de varios
xuíces que non recoñecen
intención de faceren mal en
persoas acusadas de sabotear
instalacións militares e
armas, con enorme risco da
súa pel, por certo. Un grupo
entrou na base aérea de
Fairford, a unha carreira de
Londres, coa intencion de
derramar os bombardeiros B52 que actuan contra O Iraq.
O tribunal concede que os
seus propósitos non eran os
de producir mal senón
cumprir cos principios de
fraternidade e paz entre as
nacións que proclama a
cabeza reinante que vén
sendo ao mesmo tempo proa
da Igrexa de Inglaterra.
Hai antecedentes. Unha
xuíza escocesa non apreciara
vontade criminal nun asalto
de varios mozos contra un
submarino nuclear (irmán do
celebre Tireless) ao que lle
derramaran a informatica de
combate.
A parroquia laborista mira
con franca simpatía estas
sentenzas que definen coma
un crime a guerra contra o
Iraq, Os conservadores non
pensan perder o tren, Tiñan
previsto facer a rica feira da
reconstrución do Iraq e
coidan que aínda lles pode
caír algo a condición de
cortarlle a cabeza ao seu
aplicado axente criminal e
xefe de goberno. Os
fundamentos da acusacion de
Blair implícita nestas
sentenzas mellora de seu a
candidatura de criminal de
guerra de George Bush, o
poderoso aliado e curmán.
No proceso
internarnacional contra Bush
por crimes de guerra haberá
que incluír o flagrante caso
dos cinco cubanos detidos en
cadeas de maxima seguridade
dos Estados Unidos por
denunciaren a preparacion de
atentados contra Cuba dende
territorio norteamericano. Se
os xuíces ingleses nos avisan
que quen rompe unha bomba
non é un criminal, díganme
que distinción humanitaria
internacional non han
merecer os que con perigo
das súas vidas evitaron
atentados contra a poboación
de Cuba.♦

Alckmin chega sen folgos á meta
CÉSAR LORENZO GIL
Toda a forza que gañara o
centro dereitista Geraldo
Alckmin após a primeira volta das eleccións brasileiras esvaeceuse en só unha semana.
A última enquisa electoral dálle a Lula unha vantaxe de 20
puntos sobre o seu competidor.
Para os politólogos brasileiros,
estes comicios presidenciais son
os primeiros na historia do país
onde a televisión ha ser decisiva.
Se parte da culpa de se ter chegado a unha segunda volta foi do
debate no que Lula se ausentou,
agora parece que foi o outro debate, o cara a cara entre Luíz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, o que supuxo o esvaecemento das intencións de voto do
ex gobernador de São Paulo. A
pesar de que o candidato do
PSDB se mostrou firme e demostrou non ser tan “soso”, o certo é
que non puido cun Lula tranquilo, irónico e brillante por momentos. A dura campaña contra o
presidente por mor dos casos de
corrupción dentro do seu partido
non foi suficiente argumento
fronte aos proxectos de alivio da
pobreza que puxo en marcha o
PT nestes catro anos e que promete para a próxima lexislatura.
Segundo o inquérito que publicou o 25 de outubro o xornal
Folha de São Paulo –claramente
favorábel a Alckmin–, Lula su-

pera o seu adversario en máis de
20 puntos e lograría unha porcentaxe de voto do 61 por cento,
fronte ao 31 por cento do paulista. Esta cifra é contundente e
abondou para meterlle algo de
preguiza a unha cidadanía que se
encontra algo cansa tras unha
campaña longa e intensa.
A case segura vitoria de Lula
supón a volta ao escenario de litixio político entre un PT en minoría no parlamento e varios partidos “xa non tan” aliados do goberno como hai catro anos. Se
parte dos escándalos de corrupción tiveron a ver coa “compra”
de apoios parlamentarios, esta lexislatura necesitará de moito diálogo para chegar a acordos en temas cruciais de aquí ao 2011, caso da reforma agraria, o aumento
da protección social e a loita por
aumentar a partida orzamentaria
brasileira en innovación, un aspecto que Lula se encargou de
subliñar durante a campaña. “A
carreira do século XXI é pola
tecnoloxía, por facer que o esforzo e o talento creativo dos países
pobres non sirva para enriquecer
os máis ricos”, declarou.
Outra das incógnitas dos comicios do 29 de outubro é coñecer até que punto os votantes de
Heloísa Helena (a ex dirixente do
PT que se presentou polo Partido
Socialismo e Liberdade na primeira volta) apoian a Lula ou o
volven castigar nas urnas. O pre-

sidente quixo reconciliarse coa
ala esquerda do seu partido ofrecendo unha imaxe concreta do

seu programa social. “Até agora
precisabamos ter o saco cheo.
Chegou a hora de repartir”.♦

ROI CAGIAO

Aquí fóra

Lula, segundas partes
LAUDELINO PELLITERO
Dous días antes das eleccións do 1 de outubro,
a directora de pesquisas da campaña, Marisol
Recamán, detectaba como Geraldo Alckmin,
candidato do Partido Socialdemocrata Brasileiro (PSDB), chimpaba espectacularmente
nas expectativas de voto até o 39%.
As excelentes perspectivas electorais comezaran a virarse cando o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, contra o criterio dos directores de súa campaña, decidira non presentarse ao debate televisivo con Alckmin. Ningún dos asesores estaba en condicións de asegurarlle qué repercusións tería a súa asistencia
ao debate nas porcentaxes de voto, mais todos
estaban en condicións de asegurarlle qué
acontecería no caso de non asistir... Neste caso, con certeza, habería segunda volta.
A decisión do presidente non era doada.
Lula non era partidario de centrar a campaña
electoral no tema da corrupción, de polemizar
con candidatos saídos das propias entrañas do
PT, como Helena Heloisa, quen fora expulsada do partido e aglutina unha boa parte dos
sectores de alta formación intelectual máis críticos coa política posibilista. Tampouco quería
enfrontamentos con outro candidato, o seu exministro de educación Cristovão Buarque.
Lula prefería dar as costas ao linchamento mediático e predicar sobre o seu balance presidencial. Segundo a prestixiosa
Fundación Getúlio Vargas o nivel de pobreza extrema reduciuse significativamente
nos tres primeiros anos do mandato petista.
Só entre os anos comprendidos entre 2003 e
2005, aqueles brasileiros que viven con menos de 45 euros mensuais, minguaron do
28,2% até o 22,7%.

O seu antecesor e acérrimo inimigo poSe non acontece nada extraordinario o
lítico, Fernando Henrique Cardoso, durante próximo día 1 de xaneiro non haberá camo seu mandato presidencial que transcorreu bio de inquilino no Palacio do Planalto.
dende do 1995 ao 2003, deixou a situación
A segunda parte do mandato presidencial
de pobreza extrema exactamente nas mes- xa non precisará de duras políticas monetarias
mas porcentaxes que cando entrara.
e fiscais para afrontar unha herdanza econóA segunda parte da carreira presidencial mica envelenada: O risco país é hoxe dez vecomezara, segundo as sondaxes dos xornais de ces menor que no 2002 cando se situaba nos
maior tirada, case empa2.400 puntos, o real
tada: 52% para Lula e
mantense estábel logo
segunda
parte
48% para Alckmin. Pero
da súa revaluación, a
tras o penúltimo debate
de São Paulo
do mandato presidencial bolsa
televisivo do 23 de outumantén tendencias albro, as mesmas fontes xa non precisará de duras cistas, as exportacións
sitúan a distancia ao reacadan os 107.000 midor dos 20 puntos.
llóns de euros, máis do
políticas monetarias e
O martes ámbolos
duplo que na Era Carfiscais
para
afrontar
apareceron en pantalla
doso. A inflación precoincidindo no traxe unha herdanza económica vista para o 2006 está ao
escuro, camisa branca
redor do 4%, dividindo
e gravata vermella.
por tres a do 2002.
envelenada”
Ámbolos coincidiron
O ministro de Faen centraren o debate
cenda anuncia una nona corrupción, pero
va era menos restritiva
agora foi Lula o máis incisivo ao referirse á e máis expansiva. Por tanto, na segunda
época do PSDB. “Acabou no Brasil a era parte do goberno de Lula haberá marxe paem que as coisas eram varridas para de- ra afondar nas políticas sociais. Seguir
baixo do tapete”.”Se você não tivesse blo- mantendo as Bolsas Familia que na actuaqueado 69 Comissões de investigação em lidade reciben 11 millóns de familia máis
São Paulo, talvez tivesse mais escândalos pobres e comezar a abordar materias sociais
do que o governo federal”.
pendentes: reforma agraria, reforma educaO ex-líder sindical tamén conseguiu irritar tiva, protección da Amazonia...
o candidato do PSDB coa súa afiada ironía,
Son moitos os brasileiros que esperan
cando o seu adversario acusou o PT de ser un que as segundas partes sexan mellores.♦
goberno ao servizo dos grandes intereses bancarios: “Esses banqueiros são ingratos porLAUDELINO PELLITERO é vicedirector do IGADI.
que ganham de mim e votam no Alckmin”.
www.igadi.org

‘A
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O proxecto dos microcréditos revolucionou a vida de millóns
de marxinados en todo o mundo

A hedra de Yunnus
MARÍA REIMÓNDEZ MEILÁN

Hai aínda breves días que a noticia
da entrega do Premio Nobel da Paz
ao
economista
bangladexí
Muhammad Yunus chegaba aos oídos da cidadanía mundial. Para
moitas persoas, sobre todo en Occidente, se cadra era esta a primeira vez que soaba o nome da metodoloxía que o fixo merecedor do
galardón: o microcrédito. Para millóns de persoas, sobre todo mulleres, dos países en vías de desenvolvemento, con ou sen Nobel, o microcrédito era xa dende hai décadas unha realidade próxima, unha
realidade que axuda a cambiar vidas. Porén, o Nobel é só un paso no
proceso desta metodoloxía que xa
ten vida propia. Con anterioridade
a súa importancia fora xa recoñecida por diferentes actores a nivel
mundial no Cumio do Microcrédito, celebrado por primeira vez en
1997 e coa súa próxima reunión ás
portas en novembro de 2006, e polas mesmas Nacións Unidas, que
dedicaron o ano 2005 a este tema e
que contan cunha unidade de microfinanzas que fai recomendacións e estudos sobre o uso e relevancia desta metodoloxía.
As orixes
Hai tan trinta anos a idea de que
unha persoa pobre, analfabeta, sen
bens nin traballo fixo, e aínda por
riba muller, puidese ter acceso a
capital fóra da rolda empobrecedora dos usureiros semellaba unha
auténtica utopía. Ningún banco,
nin en Bangladesh nin en ningún
outro país, estaba disposto a emprestarlles cartos a unha persoa
nestas condicións, nin elas mesmas
tiñan conciencia de que algo coma
o crédito puidese estar ao seu alcance fóra das vías informais. Porén, a ninguén se lle escapaba, nin
daquelas nin agora, que o compoñente económico é un factor vital
(xunto con outros sociais, de xénero e etnia) a nivel micro na exclusión e na pobreza. Aínda así, ninguén se parara a analizar polo miúdo os entresillos deste problema de
primeiras irresoluble.
Nos anos setenta un profesor
universitario bangladexí, preocupado polas fames que inzaban o
país de labregas e labregos mortos,
comezou a intentar buscar unha
maneira práctica de achegarse ás
necesidades económicas da poboación rural que o rodeaba. Comezou
entón a interactuar sobre todo coas
mulleres e a entender que parte da
súa pobreza viña dada pola necesidade imperiosa de acceder a capital
para poñer en marcha ou manter os
negocios que lles podían cambiar a
vida e sacalas da pobreza máis miserable. Algunhas delas tiñan pequenos postos de venda de verdu-
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Coma a hedra inzou a iniciativa dos microcréditos que puxo en marcha xa hai moitos anos Muhammad Yunnus. Arestora, máis
de 100 millóns de familias de países pobres se benefician de proxectos inspirados na doutrina do agora Premio Nobel da paz.

Os microcréditos permítenlles ás mulleres o acceso a pequenos negocios como este posto de comida nun suburbio de Tiruchi, na India,
que garante o mantimento da familia.

ras ou de artesanía pero non conseguía ter marxe de beneficios, xa
que debían pedir cartos emprestados pola mañá para mercar as materias primas e devolvelos ao final
do día, co cal non eran capaces de
saír da roda de dependencia nin
tampouco de acceder a cantidades
algo maiores. De feito, as cantidades necesarias para poder facer a
primeira compra por xunto eran
tan insignificantes (ás veces non
chegaban nin a uns meros 5 euros)
que Yunus comprendeu a dificulta-

de de aproximarse a un banco para
pedir tal cantidade en préstamo. Isto sen ter en conta tamén as barreiras que os propios bancos presentaban para estas mulleres: dende a
distancia física das propias oficinas
ata a distancia social dos procesos
formais escritos que non resultaban accesibles para persoas analfabetas. A este problema da pequena
cantidade sumábaselle tamén outro
fundamental e básico: calquera
persoa que quixese acceder a un
crédito precisaba un aval dalgún ti-

po. Ningunha daquelas mulleres
coas que Yunus falaba cada día tiña bens inmobles, nóminas ou alguén que estivese disposto a asumir o risco do préstamo ante o banco. Neste punto todas as dificultades parecían insuperables.
Mais a teimosía deste economistas que decidiu utilizar a teoría
económica para poñela ao servizo
de quen máis a precisaba e quen
máis oprimida estaba por ela, levou
a que se comezase a deseñar, contra
a fin dos anos setenta, un novo en-

foque. Yunus comezou a tentar poñer en marcha, primeiro cos bancos
formais, e logo de forma independente, unha nova vía de acceso a
capital para as persoas pobres. Esta
vía baseábase nun coñecemento estreito da maneira de vivir daquelas
poboacións para as que el en principio traballaba, e nunha confianza
cega no potencial dos seres humanos, mesmo nas peores condicións
de partida. Para Yunus, unha persoa
pobre era capaz de devolver un crédito porque entende que niso lle vai
a vida. Os bancos seguían negándose a comprender este razonamento para el tan evidente. Alén
disto, Yunus comprendeu tamén
que nas comunidades empobrecidas, sobre todo no rural, son os vínculos sociais os que teñen o maior
poder de presión. De aí que comezase a deseñar unha metodoloxía
de préstamo que se basease non só
en cantidades pequenas, que se puidesen devolver tamén en moi pequenos prazos, senón na presión
social como aval, o que se denomina “aval de grupo”. No aval de grupo, aínda que é á persoa individual
á que se lle concede o crédito, para
recibilo debe formar parte obrigatoriamente dun grupo, que presiona
para que cada membro devolva e
así poder acceder a novo capital. Aí
ían aparecer as bases máis sólidas e
invariables do microcrédito como
metodoloxía.
A imposibilidade de levar as
súas ideas á práctica a través dos
bancos formais fixo que Yunus tivese que finalmente abandonar a
docencia e decidise dedicar todos
os seus esfozos a poñer en marcha un banco que funcionase realContinúa na páxina seguinte

Microcrédito e mulleres, por que?
Ao falar do microcrédito resulta inevitable falar das mulleres.
Sen dúbida é esta unha metoloxía que dende a súa creación
foi sensible á discriminación
que en toda comunidade, rica
ou pobre, sofren as mulleres e
tamén ás consecuencias específicas e terribles que as mulleres padecen en situacións de
pobreza. En xeral o acceso aos
recursos tanto materiais como
inmateriais (educación, sanidade, etc) resulta moito máis restrinxido para as mulleres que
para os homes. As mulleres
parten sempre dunha situación
de desvantaxa inicial polas definicións que as distintas sociedades fan do seu papel. Cando
Yunus comezou a traballar co

concepto do Grameen Bank en
moitos casos tiña que comezar
falando coas mulleres a través
dunha parede ou unha cortina:
aprenderan dende pequenas a
non relacionarse con xente de
fóra, a non obter ningún protagonismo social.
O microcrédito, sobre todo
nas súas variantes comunitarias,
non só é un cambio de tipo económico. Para as mulleres é un
enorme cambio social. Por unha
banda, en moitos casos o feito
de ter ingresos propios e de
contribuír de forma fundamental no material á economía familiar fai que poidan ocupar novos espazos de toma de decisións na propia familia. Mais isto na maioría dos casos ten que

vir motivado tamén por un traballo de sensibilización sobre
os papeis de xénero dentro da
comunidade. Porén, o reforzo
máis importante que obteñen as
mulleres é o da organización en
grupos, que lles permiten obter
un protagonismo como colectivo, dende o cal poden tomar decisións conxuntas en nome da
comunidade, afrontar graves
problemas comúns como o alcoholismo masculino e a violencia contra as mulleres, ou
mesmo facer cousas ata ese momento impensables como dedicar tempo ao seu propio lecer e
aprendizaxe.
Mesmo se nun principio
ninguén apostaba porque as
mulleres puidesen ser benefi-

ciarias de crédito ante a falaz
asunción de que non tiñan capacidade, no seu papel xeralizado
de amas de casa e labregas non
remuneradas, de xestionar uns
ingresos cunha técnica económica formal, neste momento todos os estudos demostran que
son as mulleres as que no 99%
dos casos devolven os créditos
sen fallo e tamén que os cartos
que unha muller xestiona revisten, polo seu papel social, no
ben do resto da familia, cousa
que non acontece no caso dos
homes. O microcrédito foi capaz de poñer de manifesto coas
estatísticas claras da economía
que as mulleres son o maior
motor de cambio existente nas
sociedades.♦
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Vén da páxina anterior

mente para os pobres. Aí naceu o
Grameen Bank. O que daquela
semellaba unha idea dun utópico
é agora o banco máis importante
de Bangladesh e tamén un banco
que se espandiu por máis de 100
países que dá servizo a millóns de
persoas. A metodoloxía do Grameen Bank baséase nuns preceptos claros: créditos de cantidades
baixas con prazos de devolución
curtos, sempre a grupos de entre 3
e 5 persoas e cun persoal que non
senta nunha oficina agardando a
entrada de clientes senón que, no
proceso contrario, traballan estreitamente coas comunidades,
saíndo a onde poden estar os potenciais clientes e cun claro compromiso por beneficiar ás mulleres como clientas prioritarias.♦

Por que non o Nobel de economía?
Se ben a concesión do Premio
Nobel da Paz leva sempre implícito un recoñecemento de carácter humano, no caso de Yunus cómpre facernos a pregunta
de por que non o Nobel de economía. Yunus foi capaz de deseñar unha estratexia económica
sen parangón que a nivel micro
é capaz de resolver o día a día
dos máis de mil millóns de persoas que viven na pobreza extrema (con menos de un dolar
ao día) e a moitas persoas máis
que viven pouco por enriba dese
limiar. Daquelas, por que non
para el un recoñecemento como

Muhamad Yunus.

o Nobel de Economía. Se cadra
neste caso funciona tamén a
prepotencia occidental, incapaz
de recoñecer a innovación fóra
das súas propias fronteiras. Hai
xa un par de anos o goberno
dos Estados Unidos e tamén o
de Canadá decidiron implantar
e impoñer a través das súas
axencias de oficiais de cooperación ao desenvolvemento unha metodoloxía idéntica á dos
grupos de aforro e crédito só
que cun nome diferente
(WORTH), nun novo intento
de apropiación dunha metodoloxía endóxena do Sur.♦

O programa xa atinxe 100 millóns de familias
O éxito da iniciativa de Yunus
comezou a facerse evidente para
outros países en vías de desenvolvemento que comezaron a
buscar maneiras de importar esta
metodoloxía aos seus contextos
particulares. Sobre todo no sur de
Asia o concepto do microcrédito
foi axiña incorporado en distintos
países. A expansión trouxo ademais un enriquecemento do proceso inicial, que saltou as barreiras do sistema bancario e comezou a desenvolver enfoques máis
comunitarios. Co pasar do tempo
naceu o Cumio do Microcrédito,
que tiña como obxectivo inicial
chegar a 100 millóns de familias
en 2005 e onde traballan nunha
enorme plataforma todo tipo de
organizacións e institucións relacionadas coa cuestión. Neste ano
2006 reunirase novamente en
Halifax para avaliar o éxito conseguido e os novos obxectivos
que se foron desenvolvendo ao
longo destes anos. É este o lugar
máis importante de debate sobre
a metodoloxía do microcrédito a
nivel mundial.
Durante estas décadas, a metodoloxía bancaria do microcrédito establecida polo Grameen
Bank comezou a ser analizada e
mellorada por diferentes actores
en diferentes países. Algunhas
voces críticas comezaron a detectar certas lagoas no sistema tal e
como fora concibido inicialmente. A medida que a metoloxía de
Yunus era adoptada polo sistema
bancario formal de distintos países, algunhas das súas características básicas foron perdendo forza. Por exemplo, o feito de ter as
mulleres como as súas beneficiarias principais foi pasando a un
segundo plano en institucións de
microfinanciamento que non seguían un precepto básico do Grameen Bank: saír de forma activa
ás comunidades. Por exemplo, a
institución de microfinanciamento Gasha, de Etiopía, malia a ter
ese mesmo obxectivo, tivo que
admitir abertamente que a maioría dos seus clientes, sobre todo
na zona rural, son homes, que pola súa posición social de privilexio (no acceso á terra e na toma
de decisións) acceden de xeito inmediato a calquera iniciativa que
se achega á comunidade, mentres
que as mulleres, coas que non se
traballa de xeito realmente activo,
quedan novamente nun segundo

Moitas familias de clase baixa poden manexar diñeiro para investir.

plano. Outra crítica importante
neste sentido é a de que as microfinanzas non chegan ás persoas
máis pobres de entre as pobres. O
feito de que moitas institucións
de microfinanciamento se centren
no que elas denominan os “pobres activos” (termo este radicalmente rexeitado por moitas organizacións de cooperación ao desenvolvemento), é dicir, aquelas
persoas que xa teñen un pequeno
negocio ou algunha iniciativa
previa, fai que aqueles outros grupos, en especial novamente mulleres, que non tiveron acceso a
formación ou que non tiveron a
posibilidade de poñer en marcha
ningunha actividade produtiva,
por precaria que sexa, fai que o
microcrédito chegue só a unha
capa de pobreza por debaixo da
cal quedan aínda millóns de persoas. Ademais, co cabo do tempo,
as persoas que recibiran varios
microcréditos e puxeran en marcha iniciativas empresarias con
éxito, demostraban a necesidade
de acceder a cantidades máis contiosas, que resultaban un novo
campo de traballo para as insitutucións de microfinanciamento,
comendo tempo e recursos dos
grupos prioritarios. Outro desafío
importante do microcrédito na
súa vertente bancaria foi, co paso

do tempo, o da perdurabilidade
das iniciativas. Nun primeiro momento foron moitas as ONGs dos
países desenvolvidos e os servizos de Axuda Oficial ao Desenvolvemento os que investiron importantes cantidades en establecer
bancos ou institucións de microfinanciamento que, malia careceren de ánimo de lucro, tiñan
que fixar uns intereses elevados
para poder manterse a longo prazo cunha mínima infraestrutura.
Estes intereses, claro estaban,
sempre eran máis baixos ca os da
usura, pero aínda así eran máis
elevados ca os dos créditos bancarios con aval.
A vergoña da morosa
Outras cuestións que estaban tamén no debate sobre a metodoloxía eran se era viable dar créditos
para cubrir necesidades básicas
como educación ou sanidade directamente (é dicir, actividades
que non xerarían beneficios, senón só gastos) e tamén o papel do
aforro nos procesos de préstamo.
En moitas variantes bancarias do
microcrédito segue sen admitirse
o crédito para necesidades básicas
ao non levar implícita a seguridade dunha devolución, non é este o
caso nas variantes comunitarias
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que veremos deseguido. Porén,
nalgúns casos utilizouse o aforro
como un requisito previo para
asegurar a devolución dos cartos.
É dicir, o grupo tería que aforrar
primeiro para garantir que se algunha das persoas integrantes non
devolvese o empréstimo, a institución podería recuperar esa cantidade do aforro común. Se ben os
programas de microcrédito tal e
como os concibía Yunus se moverían pola presión social do grupo
(é dicir, a vergonza de non devolver os cartos e a presión das veciñas e amigas para que todas devolvesen os cartos no tempo correcto polo beneficio común) este
foi un novo factor de presión no
aval de grupo (de non pagar, todas
as integrantes perderían os seus
aforros).
O resultado destas críticas levou a certas reformas nalgunhas
institucións (como o Grameen
Bank, que tentou desenvolver
programas específicos para poboacións en situacións de pobreza
extrema, como esmolantes das
grandes cidades) e sobre todo á
aparición dunha nova forma de
aplicación da metodoloxía lonxe
do sistema bancario e máis de corte comunitario. Unha aplicación
sobranceira do microcrédito como
metodoloxía comunitaria son os

denominados Self-Help-Groups
(literalmente “grupos de autoaxuda” pero máis comunmente denominados “grupos de aforro e crédito). Esta metodoloxía introduce
interesantes cambios de perspectiva. Por unha banda empeza a concibirse o aforro como o primeiro
piar do microfinanciamento. Os
grupos, agora reformados ata incluír 15 ou 20 persoas, teñen como obxectivo primeiro o aforro e
a rotación do fondo común que todas as integrantes xeren. Así, as
persoas que integran o grupo,
principalmente mulleres, comezan aforrando cantidades que elas
determinan, e van rotando o fondo
cun interese tamén decidido por
elas. Cada muller ten unha cartilla
de aforro individual e entre todas
saben o fondo común que teñen
para rotar. Se algunha muller ten
que deixar o grupo sempre pode
levar consigo os cartos que leva
aforrados nese período de tempo.
Dunha maneira democrática son
as mulleres as que deciden entre
todas como xestionar ese fondo
común, a quen asignar os cartos
cando non hai suficiente para todas as solicitudes, etc. A introdución deste elemento democrático
nos grupos, que deben elixir as súas presidentas, tesoureiras, secretarias, levar actas e rexistros... e a
total autonomía das mulleres para
xestionar os seus recursos son
dous elementos fundamentais non
presentes con anterioridade na
metodoloxía do microcrédito.
Agora as mulleres non devolven
os seus empréstitos a un banco ou
ente externo senón que os rotan
entre elas e así as cantidades van
aumentando de maneira autónoma. Ademais, os grupos tenden a
ter outros obxectivos, non só o
aforro e o crédito. Son tamén foros de cambio e de toma de decisións, de protagonismo. A solidariedade entre as mulleres fai que a
súa confianza aumente e que tomen importantes iniciativas para o
grupo e para as súas comunidades
en xeral. Son moitos os casos nos
que as mulleres do grupo sufragan
gastos comunitarios, ou situacións
de emerxencia nas que o grupo
actúa por solidariedade con algunha das súas integrantes, axudando
a salvar vidas de nenas e nenos
que precisan con urxencia axuda
médica, ou proporcionando apoio
a mulleres que sofren violencia
nos seus fogares.♦
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Os pobres tamén teñen boas ideas

En xeral, as iniciativas de microcrédito nos países desenvolvidos
están nunha fase de total experimentación. Dende as restriccións dos sistemas bancarios á
organización social individualizada, son moitas as barreiras que
existen no mundo desenvolvido
á implantación desta metodoloxía. En Galicia son aínda moi incipientes as iniciativas e se ben
o goberno galego semella ter algúns plans de aplicación da metodoloxía non está claro aínda
en que sentido camiñarán.
Dende outro punto de vista,
tampouco é moi estendido o uso
desta metodoloxía na cooperación
galega. Na actualidade só hai unha organización galega, Implicadas/os no Desenvolvemento, que
acumula experiencia neste campo, no que traballa dende a súa
fundación en 1998. Durante o ano
2006 Implicadas/os no Desenvolvemento leva realizando diferentes actividades para dar visibilidade a esta metodoloxía que considera fundamental para o traballo
en cooperación coa cidadanía do
sur. Todos os proxectos da organización pivotan sobre esta metodo-

cación e sanidade, e
tamén a capacitación
laboral e asesoramento empresarial.
Porén, cómpre
non subestimar o valor desta metodoloxía
en desafiar prexuízos
sobre a pasividade
das comunidades pobres e a súa suposta
falta de iniciativa,
elementos que tamén
forman parte dun sistema mundial desigual e opresor. O microcrédito demostrou
de forma irrefutable
que nas comunidades
empobrecidas existen
excelentes ideas emAs mulleres dos suburbios reúnense asiduamente con persoal das organizacións para intercambiar ideas.
presariais e empresarias con capacidade e
suplir co seu traballo non remune- do veña acompañada de medidas pulos para levalas adiante cando
rado os labores do estado en sani- máis de corte político a nivel mun- contan co máis mínimo apoio. Se
dade, educación e demais tarefas. dial. Igualmente a nivel local, o cadra de aí o merecemento do NoIgualmente as restricións ao co- microcrédito ten que ir acompaña- bel. “O grupo cambiou a miña vimercio, cando non xa a violencia do de iniciativas de tipo social que da” é a frase que tantas veces as
directa, provocan que o microcré- inclúan a sensibilización sobre os mulleres repiten ao comezar a fadito sexa unha estratexia que pode patróns de xénero existentes, a lar das iniciativas de microcrédito.
impulsar un cambio sempre e can- mellora da alfabetización e da edu- Pasar de comer unha vez ao día,
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Sen dúbida o microcrédito non é
só unha metodoloxía de traballo
local. O desenvolvemento do concepto de microfinanzas (é dicir, xa
non só microcrédito senón tamén
seguros, contas de aforro e outros
servizos adaptados ás necesidades
dos pobres) e a integración do microcrédito nas estratexias económicas dos países en vías de desenvolvemento comeza a ter unha repercusión sen precedentes tamén
nas súas economías. Aínda así,
cómpre non esquecer o que o propio Yunus manifesta: “O microcrédito non é a panacea”. Loxicamente a situación económica das
poboacións empobrecidas do sur
nace dun reparto desigual da riqueza e dunha explotación voraz
por parte dos gobernos, empresas
e en xeral sociedades do Norte. Os
plans de axuste estrutural impulsados polo Banco Mundial e o Fondo Monetario Internacional provocan altos niveis de inestabilidade
nas economías dos países e unha
desetruturación de servizos públicos que ten efectos devastadores
no día a día das poboación, sobre
todo das mulleres, encargadas de

A cooperación galega
loxía para as intervencións económicas, aínda que tamén inclúen
con igual importancia accións de
sensibilización de xénero, alfabetización e apoio educativo, sanidade e capacitación laboral. Nun
dos seus proxectos máis completos, o de desenvolvemento urbano
en Tiruchirapalli (India) as mulleres dos máis de 100 grupos de
aforro formados foron capaces de
aforrar e rotar en tres anos máis de
18.000 euros, cantidade que supera o investimento anual da organización na totalidade do proxecto
no que se dá cobertura a máis de
8000 persoas. Cando a tsunami
devastou a costa India o 26 de decembro de 2004, as mulleres dos
grupos recadaron fondos extra cos
que foron capaces de distribuír
axuda de emerxencia nas rexións
costeiras, indo elas mesmas ata as
zonas afectadas traballar como
iguais coas mulleres.
Implicadas/os no desenvolvemento tamén acompañou este

momento de apoio á zona devastada pola tsunami no sur da India
cun proxecto, no que se utilizaron
e se seguen a utilizar os grupos de
aforro e crédito para a recuperación económica das zonas afectadas dunha maneira democrática e
na que as mulleres e as comunidades sexan as protagonistas e
non as meras vítimas receptoras
dunha axuda. A organización tamén puxo en marcha dous proxectos innovadores en Etiopía
utilizando esta metodoloxía, moi
pouco desenvolvida no país africano. Cando a organización comezou o seu traballo na zona rural do país en 2003 apoiando de
forma experimental a dous grupos non podía imaxinar que ao
cabo de tres anos estivesen en
marcha máis de 80, formados de
forma autónoma polas mulleres
sen máis apoio cá formación das
integrantes na xestión dos grupos.
Debida á longa experiencia
acumulada da organización, que

valora o feito de que sexa esta unha metodoloxía endóxena do Sur
e non algo imposto polo Norte e
ademais unha metodoloxía que
fomenta a independencia das comunidades, Implicadas/os no Desenvolvemento decidiu declarar
2006 o Ano do Microcrédito, como marco para a longa serie de
actividades que se realizaron e
que están aínda en marcha. Entre
elas destacan diversos cursos de
formación que culminarán durante primeiros de 2007 coa visita da
Dra Manimekalai, experta india
no enfoque de grupos de aforro e
crédito, directora do Centro de
Estudos das Mulleres na Universidade Bharathidasan de Tiruchirapalli e asesora dos proxectos da
organización. Igualmente a finais
de 2006 estará listo o documental
dobre A Semente, que dará voz ás
protagonistas do microcrédito na
India e en Etiopía e tamén analizará polo miúdo o desenvolvemento da metodoloxía nos dous

ou de ter que emigrar e en moitos
casos, como na Etiopía rural,
prosituírse, cada estación de fame a poder alimentarse, habilitar
unha vivenda, ter para educar a
fillas e fillos grazas a un pequeno
negocio ou investimento na agricultura significa sen dúbida un
cambio total do mundo para millóns de mulleres. O esforzo tampouco debe sobreestimarse, na
situación da que parte a maioría
das mulleres dos grupos de aforo
e crédito o feito de aforrar aínda
que sexa unha cantidade ínfima
constitúe un compromiso inenarrable co seu futuro, un superar a
visión curta do día a día da fame
para empezar a pensar en prazos
máis longos. O grupo non só
cambia a vida das mulleres no
económico, senón tamén no social. Na súa autoestima e no seu
lugar na sociedade, dándolles por
fin o protagonismo merecido e o
respecto nos procesos sociais.
Pode que o microcrédito non sexa unha panacea pero si é un paso máis no camiño cara a unha
independencia e unha vida digna
para millóns de persoas.♦
países de traballo da organización. 0 17 de decembro celebrarase no Auditorio de Galicia
en Santiago de Compostela un
novo ano o IMPLÍCATE, Noite
de música e palabra solidaria con
artistas de Galicia co fío condutor do microcrédito, a axenda solidaria deste ano tratará tamén este tema e nestes momentos está
aberto o prazo do concurso de
micro-relatos que a organización
sacou adiante para dar maior visibilidade ao microcrédito (as bases pódense consultar en
www.implicadas.org). Implicadas/os no Desenvolvemento será
a única organización galega que
asistirá este mes de novembro ao
Cumio do Microcrédito en Halifax (Canadá), onde dará unha
voz dende Galicia nos debates e
tamén onde poderá coller novos
pulos para continuar co labor de
sensibilización da cidadanía no
noso país. A entrega do Nobel a
Mohammad Yunus foi recibida
pola organización como unha celebración inesperada deste ano de
traballo específico e de moitos
máis de traballo invisible coas
comunidades do Sur.♦
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Os nenos galegos xa teñen un cabalo de carreiras

‘Bolechas’ conseguiu o segundo posto
no hipódromo de Xinzo
PUCHEIRO
As crianzas xa teñen o seu cabalo de carreiras. Chámase Bolechas na honra da familia máis
popular da historieta infantil.
Bolechas correu o día 12 de outubro por vez primeira nunha
competición galega. Foi no hipódromo de Xinzo de Limia, na última carreira da tempada. O seu
resultado pode considerarse magnífico, pois, con só dous anos, situouse en segunda posición, correndo contra cabalos que lle dobraban en idade. O gañador desta
carreira foi outro cabalo galego,
Benvido, nado en Ourense.
Bolechas pertence á eguada
Pereira de Chantada. Naceu ao
comezo da primavera, como case
a totalidade dos cabalos de carreiras, concretamente o 22 de
marzo do ano 2003.

É fillo do semental Kashwan
e da egua Golada. Ao que non
seguen o turf estes nomes non
lles dirán nada. Pero Golada é filla de Karlinka, nai, entre outros
de Skaycolt, o famoso semental
da eguada Pereira, un dos mellores cabalos dos que se pasearon
polos hipódromos españois nos
últimos 25 anos.
Todos os entendidos afirman
que Bolechas ten moi boas trazas
e moito futuro. “Non se pode dicir”, afirma o veterinario Sindo
González, “que sexa un cabalo
precoz e o seu verdadeiro valor
verase o próximo ano”.
Antes da carreira de Xinzo xa
realizara dúas probas no hipódromo madrileño da Zarzuela,
sen lograr colocarse, pero o seu
propietario Manuel Pereira afirma que “neses carreiras unicamente saíu para pórse fino. Para

EXERCICIO E SAÚDE
Imos ver como curiosamente no
deporte se produce unha especialización temperá que non
acontece noutras áreas. Isto é algo considerado perfectamente
natural pero dista moito da lóxica mínima e do senso común.
Os rapaces van ao colexio e
deben pasar por diversos ciclos:
infantil, primaria e secundaria.
Posteriormente, se continúan,
cursarán bacharelato, formación
profesional e quizais unha carreira. Neste percorrido hai definidos uns planos de estudos que
perseguen unha formación para
os futuros adultos que lles permita desenvolverse na vida cuns
coñecementos mínimos comúns.
No bacharelato comeza unha
certa especialización, a cal é
continuada coa universidade para que aos 21 ou 23 anos remate
o proceso ou sexa concluído con
masters ou doutoramentos.
Os pais teñen máis ou menos claro isto e planifican, adquirindo expectativas a medida
que pasa o tempo ou pola contra
mudan estas para lles dar outra
orientación fundamentada nos
resultados observados nos rapaces. Así temos algúns que gustarían de que os seus fillos fosen
médicos, avogados, arquitectos,
enxeñeiros, futbolistas ou que
continuasen co negocio familiar. O xeito de conseguir este

XURXO G. LEDO

A especializacion no deporte
obxectivo pasa por cumprir co
sistema educativo que está claramente estabelecido.
Que acontece co deporte?
No deporte o funcionamento é
moi diferente. Dáse por feito
que é necesaria unha especialización previa para poder logo
alcanzar o obxectivo de ser profesional, de ser o mellor ou de
quedar campión.
Imaxinade que dende pequenos programásemos clases
para que os fillos fosen avogados, e concretamente avogados
laboralistas. Canto antes empezasen mellores profesionais serían, non? E se os preparásemos
para o mundo da medicina con
especialización en cardioloxía?
Pero amigos, si estamos dispostos a que os fillos sexan especialistas en balonmán, en baloncesto, en fútbol, en ximnasia rítmica, etc. E coidamos que se
non comezan o antes posíbel
non chegarán ao máximo, será
un tempo precioso perdido.
Realmente, preparamos persoas para unha profesión (deportista profesional) que ten un
percorrido moi curto. A vida
dun profesional é moi reducida

preparse para Xinzo. Os cabalos
son coma uns atletas e teñen unha preparación pensando nas
probas que queres que gañen”.
Pereira asegura que “vai ser
un cabalo importante. Tanto, polo menos, como A Nosa Terra”.
Con este nome correra unha
egua tamén de Pereira hai case
vinte anos. Daquela gañou máis
de media ducia de carreiras e colocouse noutras tantas.
SAT Pereira, con finca en
Chantada, chegou a ser unha
das mellores criadoras de cabalos ante de pecharse o hipódromo da Zarzuela. Os cabalos que
nacen aquí levan todos nomes
galegos. Como Alquitara que
tamén gañou o día 12 de outubro en Xinzo. Ou Abeleda que
venceu o pasado domingo na
Zarzuela, cun remate impresionante.♦

pero o esforzo é altísimo. Un arquitecto ten que facer o seu traballo a partir dos 24 anos, un
enxeñeiro igual, e así en moitas
áreas, namentres no deporte hai
que render xa sendo cativos.
As federacións e as institucións organizan campionatos,
torneos, etc, de disciplinas para
conformar campións de fútbol,
de tenis, de natación, pero a iso
dáselle o nome de deporte como
abano que aglutina todo e no
que cabe case que calquera cousa. Así temos expresións como:
“o importante é que faga deporte”, “o meu fillo é un gran deportista”, “esta rapaza é moi deportista”, cando resulta que facer un deporte en exclusividade
empobrece, reduce e limita as
posibilidades de movemento, de
experiencia motriz, de desenvolvemento coordinativo, de integración sensomotora, etc.
Os rapaces non se especializan en leis, en enfermidades, en
estruturas, en pedagoxía ou en
psicoloxía, pero si poden especializarse en “deportes”, en
modalidades que non permiten
compartir ou cooperar, prohibíndolle, por exemplo a rapaces an-

dar en bicicleta porque é prexudicial para o fútbol, ou a un “velocista” non se lle permite facer
natación porque limita o desenvolvemento da velocidade.
Recomendamos o deporte
porque é educativo, porque é
saudábel e desta forma temos a
conciencia de que facemos o correcto. Cabería facerse a pregunta de se no fondo estamos á procura do benestar ou buscamos
nos nosos fillos o que non atopamos en nós. Eu sempre quixen ser o primeiro, sempre considerei que o importante era gañar. Adestraba para gañar, para
ser o mellor ou un dos mellores,
non para ser un máis. Esa era a
aprendizaxe e o impulso fundamental que recibía continuamente, e non era por parte dos
meus pais senón do contorno social e dos medios de comunicación. Cando antes empezara,
cantas máis horas dedicase, mellor. Pero afortunadamente, a curiosidade natural levoume a
practicar diferentes deportes
tanto individuais coma colectivos, de forma lúdica e como actividade de rendemento, isto serviume para darme de conta de

que desfrutaba coa práctica e experimentando, tentando xogar
coas dúas mans e cos dous pés,
algo que estaba moi mal visto
polos adestradores, que me dicían que había que especializarse,
que o importante era dominar
unha perna ou un brazo. O resultado final é que ninguén da miña
xeración nin de moitas outras
conseguiu chegar a ser profesional nin a ser campión de Galicia
nin do Estado. Agora todos son
consumidores de deporte enlatado, é dicir, de televisión e prensa, pero o índice dos que practican é ínfimo. Eu, pola contra, sigo practicando, experimentando
e desfrutando de novos deportes, de novos movementos, de
novos retos.
Pensade por un momento o
incongruente que resulta especializar os rapaces, pensade se
ten senso preparar cativos en
avogacía, en contabilidade, en
xestión, en fontanaría, etc. Agora facédevos a mesma pregunta
co balonmán, co tenis, ou co
fútbol e veredes que a tendencia
é clara: xustificades a especialización, a precocidade, porque é
o que sempre considerastes como correcto, como natural, o
mesmo que en moitas outras ordes da vida.♦
coquegl@terra.es
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Despois de moitas décadas chegará a Galiza
unha copia do filme Tranvías de La Coruña,
o documental galego que vén de ser atopado
na Cinemateca Uruguaia de Montevideo polo departamento de Audiovisual da Consellaría de Cultura. Datado en 1926, a película
pertence ao xénero de cinema de correspondencia, co que os colectivos de emigrantes
intercambiaban experiencias e emocións
dunha parte a outra do Atlántico. Ánxela
Bugallo comprometeuse a asinar un convenio de colaboración con esta cinemateca para proseguir a pescuda de material galego.♦

X.R. Barreiro e
a nova Academia

Atópase no Uruguai
un documental
de 1926

Obra inédita de
Arturo Souto en Lugo
Cinco obras inéditas e restauradas de Arturo Souto están a ser expostas en Lugo dentro da mostra organizada pola Fundación
Caixa Galicia sobre o pintor. Ademais destes cinco cadros, realizados durante o exilio americano de Souto, a mostra inclúe
dezanove pezas máis, entre as que se atopan obras de principios dos anos 30, pezas
de gran formato dos corenta e obras de
transición, nas que apunta cara a abstracción. Ademais, exhibirase o documental
que Carlos Velo realizou sobre o pintor.♦
Sydney Pollack.

Compostela, capital
do cine independente
Con máis de cen películas e máis seccións
chega a vixésima edición de Cineuropa, que
converterá Compostela na capital galega do
cine independente do 2 ao 30 de novembro.
Grbavica, El violín, Indigenes, Requiem e
os últimos traballos de Aki Kaurismaki,
Sydney Pollack, Raul Ruiz, Claude Chabrol
e Goran Paskaljevic son algunhas das películas máis destacadas que se proxectarán
este ano. Desta volta, as proxeccións terán
lugar, ademais de no teatro Principal, Salón
Teatro, Sala Yago e Fundación Caixa Galicia, na Aula de Cultura e no CGAC.♦

partir do 26 de outubro, e durante un mes, o Museo de Arte
Contemporánea (MARCO) de
Vigo acolle a décimo sétima edición do festival ‘Artfutura’, o
máis importante en canto á creación dixital
e novos medios e que Galiza comparte con
outras oito cidades. Esta edición recibiu o
título ‘Estética de Datos’ e achégase dun
xeito artístico á visualización de datos, a
media-arquitectura e a introdución nos
espazos escénicos de dinámicas de representación da información. Creatividade

A

tamén é o que se vai respirar o 27 de outubro en Pontevedra no Encontro-Feira de
publicacións creativas, que contará coa presenza de diversas iniciativas de comunicación artística de Galiza (caso de Aduaneiros
sen Fronteiras), o resto do Estado e
Portugal, entre outras orixes. E seguimos
con arte. O escultor Camilo Rodríguez
Vidal creou a primeira ‘land-art’ (algo así
como espazo artístico ao ar libre) nunha
canteira de Arteixo. Un lugar onde admirar
a creación nunhas condicións que non se
poden respirar nin no mellor dos museos.♦
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Celébrase en 2006 o centenario da Academia Galega, que
naceu tamén como un símbolo nacional, igual que case
contemporáneoamente se deseñaban a bandeira e o himno. Que intención perseguían
os seus fundadores?
Tratábase de construír unha
patria, unha nacionalidade. E iso
promovérono os galegos emigrados porque estaban residindo
nunha república, vivían a democracia e decatábanse que os
atrancos en Galiza para facelo
eran insuperábeis por presións de
todo tipo. Estamos a comezos do
século XX pero non temos un
feito internacional que indique
ese camiño, como foi o agromar
das nacionalidades despois da I
Guerra Mundial que aquí é pano
de fondo por exemplo do nacemento das Irmandades da Fala. A
Academia naceu como símbolo
da galeguidade e intentou seguir
ese camiño no seu comezo.
Tratábase tamén de sandar a ferida da frustración de
1868?
Estaban moi directamente ligados. A miña tese é que cando a
revolución de 1868 parece conquistar a utopía de Galiza acadar
a democracia integral e a plenitude de dereitos, entra Pavía nas
Cortes en 1874 e iso supón o regreso dos vellos símbolos, a volta da monarquía, dos espadóns e
das mitras. Hai unha xeración de
intelectuais e profesionais liberais que fuxe de Galiza porque se
asfixian. Marchan a América e
son os que lle dan unha organización a aquela emigración masiva
e indiferenciada, promovendo os
tres grandes Centros Galegos, en
Bos Aires, Montevideo e A Habana, que se fundan en 1879, cinco anos despois do golpe do xeneral Pavía. Tamén se editan os
grandes xornais da emigración:
El Eco de Galicia na Habana, La
Voz de Galicia en Montevideo ou
El Gallego en Bos Aires. Esa élite intelectual dase conta de que se
precisan tres referentes: democracia, república e Galicia.
Son os precedentes dos
fundadores da Academia?
Eles marcan un camiño,
porque esa organización das
colectividades procura unha
triple labor: asistencial, social e
cultural, e fano tamén cons-

Xosé Ramón Barreiro
‘A Academia foi atacada
xa desde antes da súa fundación’
XAN CARBALLA

Xosé Ramón Barreiro (Santa Uxía de Ribeira, 1936), preside desde hai seis anos a Academia
Galega, institución que cumpre en 2006 o primeiro centenario e que vén celebrándoo por diferentes cidades e vilas do país (Carral, Betanzos, Tui...) culminando cunha grande exposición, que abrirá na Fundación Caixa Galicia da Coruña desde o vindeiro 16 de novembro.

XAN CARBALLA

truíndo con edificios opulentos
que enorgullecen os galegos e
axudan á integración.
Xosé Fontenla Leal aparece sinalado como un dos
grandes motores da creación
destes símbolos.

Fontenla é un traballador, é o
home de campo. Igual que Gumersindo Busto cando tentou facer a grande biblioteca hispanogalega e el só preparou miles de
volumes que agora están na Universidade de Santiago. Eles son

as formigas. Despois está a figura de Curros Enríquez, con toda
a súa carga intelectual e simbólica. Ningún dos dous terían levado adiante esa tarefa por si sós.
A popularidade de poetas como Curros non é com-

parábel á dun poeta hoxe.
Seguramente non. E os que
fundan os xornais non dubidan
en reproducir os seus poemas, e
os de Rosalía, Pondal e tamén
Lamas Carvajal. Hai unha preContinúa na páxina seguinte

‘Temos que facer autocrítica, non son cen anos para presumir’
Como celebran o centenario?
Celebrámolo dunha maneira
peculiar. Ao principio tiña a
idea, con apoio do plenario, de
facer un grande acto presidido
polo Rei, pero eu mesmo renuncei a iso. Non podemos fachendear de cen anos de historia cando moitos deses anos non teñen
nada do que presumir. Temos
que facer unha autocrítica profunda, e estámola a facer, e correxir moitas cousas. Non debemos gastar un só euro en fastos.
O maior gasto vai ser o da exposición, que non é ningún luxo,
senón o recoñecemento de como naceu e se mantivo a cultura
galega, con moitas dificultades e
sen a Academia estar presente.
Daquela é unha exposición sobre a cultura galega na que o

protagonismo principal, paradoxicamente, non é o da Academia. En substitución dos fastos
pensei que debiamos abrirnos á
sociedade, levando a Academia
ás cidades e ás vilas. Por iso fixemos actos en Carral, Tui ou
Betanzos. E temos que ir a Ferrol, onde naceu Fontenla Leal,
a Curtis, a Celanova... Son moi
consciente como historiador de
que a Academia fallou moito en
momentos decisivos.
Téñolle ouvido dicir que
precisan ampliar espazo.
Permanecendo a antiga sede como representativa gustaríanos ter un local máis moderno
para as actividades. Pero é moi
difícil. Temos a vantaxe de
contar cun pequeno palacio no
centro da Coruña e xa lle botei

o ollo á casa de Rosalía na
mesma cidade, un lugar onde
viviron a poeta e Murguía un
tempo. Agora non se usa e é
propiedade dunha entidade crediticia coa que estamos conversando. Tamén lanzamos propostas de compra á casa contigua á nosa sede actual. Como
non podemos quedar quietos,
transladaremos de contado a
biblioteca da Academia ao soto, con mobiliario moderno e
seguridade contra o lume, e no
andar alto faremos novas salas
de traballo.
Como se financia a Academia?
A Xunta paga por dous
condutos. A fondo perdido o
persoal, pero antes dábanos para este capítulo 150.000 euros,

que non chegaban para nada.
Hoxe através de convenios, sobre todo con Política Lingüística e Educación, tamén temos
novos ingresos. Recuperamos,
xa con Del Riego, unha axuda
do Ministerio de Cultura que
non se estaba recibindo por
non pasar o traballo de facer
unha memoria anual, e por ese
capítulo chégannos 180.000
euros anuais. Temos acordos
con Caixa Galicia, que aseguran as actividades do Museo
Pardo Bazán e o seu arquivo,
que están no noso edificio que
antes eran propiedade da condesa. As Deputacións tamén
asinaron acordos para axudarnos, pero polo de agora só
cumpre a da Coruña. Pola súa
banda a Fundación García Igle-

sias publícanos gratuitamente o
Boletín da Academia.
Cambiaron as cousas coa
nova Xunta?
Foi un salto cualitativo. Pasamos de recibir de Cultura
150.000 a 300.000 euros anuais
e ademais, neste 2006, outros
90.000 euros para o centenario.
A miña perspectiva é que a Academia Galega apareza no novo
Estatuto de Galicia e que xa entre nos orzamentos da Consellaría de Cultura. Daríalle unha seguridade plena cara o futuro.
Cando manifestei esta intención
na comisión do estatuto topei
moita receptividade de BNG e
PSOE e non podo dicir que o
PP se opuxera como quizais sucedeu coa miña defensa da nacionalidade galega.♦
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Símbolo nacional
senza da literatura galega alí con
Que etapas a grandes trazos
dous obxectivos, que os que lean
poden sinalarse na vida da
os xornais non esquezan o idioAcademia?
ma galego e se sintan vencellaPrimeiro hai que dicir que
dos á patria e un segundo motivo
houbera intentos anteriores, de
é que o galego foi capaz de alBrañas ou de Emilia Pardo Bacanzar unha excelencia nos rezán. Cando se funda a Acadexistos mundiais e por iso fan unmia, Dona Emilia e Murguía
ha selección dos mellores poeeran as persoas
tas. A idea deles
que estaban caera rexenerar Gapacitadas para
chegada
liza e considerapresidila, pero
ban que no cultuda
democracia
eran
inimigos
ral xa estaba rexeirreconciliábeis e
nerada porque a penso que
según fose un ou
nómina dos nosos
outro tería unha
literatos estaba á os xestores
orientación. A
altura dos melloPardo Bazán, que
res
escribindo da Academia
quedou
como
sempre en galego.
non
o
fixeron
ben
académica honoFúndase a
Academia
co e non conseguiron raria, consideraba a cultura galeapoio económiga como secunco emigrante e o prestixio
daria da española
lévana á Corudas
institucións
e non unha cultuña, por que esta
ra propia. Murcidade?
homólogas
guía foi o primeiPrimeiro porro que defendeu
que alí vivía Mur- de Catalunya e
xa en 1864 que
guía, que fóra exGalicia tiña unha
pulsado da Uni- Euskadi”
cultura indepenversidade de Sandente e por iso
tiago e a emigraconstituía unha
ción quería que el
nacionalidade. Murguía foi o
fose o presidente. Tamén porque
noso grande intelectual do sécuA Coruña tiña fama de cidade lilo XIX e parte do XX.
beral e aberta, fronte a Santiago
A primeira fase dura até
que era levítica e moi de sacristía.
1936?
E que Academia quixeron
Murguía sabía que ademais
facer?
doutros obxectivos, a Academia
Consideraban que a anarquía
é o símbolo dunha patria. Unha
coa que se escribía o galego tiña
vez morto Murguía, houbo ouque rematar, por iso os obxectitros presidentes que non tiñan
vos primeiros eran redactar unha
esa conciencia, até que entrou
gramática e facer un dicionario.
Lugrís Freire pero só durou un
Pero tamén pensan que debe ser
ano. Con el recupérase o sentido
representativa de toda a cultura
patriarcal de Murguía pero a pargalega. Esa pretensión non se
tir de 1936 iso rematou porque
consegue facilmente. Primeiro
ademais a intención dos goberporque non había un só filólogo
nos de Franco era que a Acadeen Galiza e apenas os había no
mia desaparecese. Había que
Estado español. Murguía era
acabar con ela porque todos as
conscente dos seus límites e por
iso usaron a gramática de Saco y
Arce e iniciaron con entusiasmo o
dicionario, chegando a publicar
vinte e sete fascículos. Pero decatáronse dos defectos que tiña, entendo que era un labor a facer con
vagar e pararon. Nese momento
quedou a Academia un pouco á
deriva e ademais hai que dicir que
desde xa antes da súa fundación
recibía ataques tremendos considerando que era refuxio do rexionalismo. A figura de Murguía
provocaba entusiasmo nunha
maioría intelectual pero tamén
era odiado por persoas como Celso García de la Riega, Riguera
Montero ou Fernández Flórez.
Eses ataques, uns gastos de supervivencia enormes e a incapacidade de acadar os obxectivos iniciais foi o que fixo que mantivera
unha certa indefinición e apenas
quedase co papel simbólico.
Como se elexiron os primeiros corenta académicos?
Aos primeiros dez elexíunos
a emigración, e fixérono ben. Estes dez escolleron o resto. Acusaron a Murguía de optar polos
seus, dado que estaban os da Cova Céltica, algo lóxico porque
eran próximos a el e rexionalistas todos. Pero mesmo convidaron a un inimigo manifesto como o citado Celso García de la
Riega, que non aceptou.

Vén da páxina anterior

‘Á

institucións semellantes –a catalá e a vasca– eran sospeitosas e
no noso caso había académicos,
como Castelao, que estaban no
exilio. Fíxose presidente Manuel
Casás, que non era galeguista
pero era liberal, e como non tiña
malas relacións co poder conseguiu aguantar, pro chegou a haber apenas seis numerarios. Até
que nos 60 entra a xente de Galaxia, con García Sabell, Piñeiro,
Carballo Calero e Del Riego e
reforzan, aínda desde a minoría,
a liña galeguista. É cando comezan a escribirse as actas en galego. Xa baixo a presidencia de
García Sabell hai un salto cualitativo, e co apoio de Constantino
García hai unha dedicación preferente ás cuestións lingüísticas.
Á chegada da democracia penso
que os xestores da Academia
non o fixeron ben e non conseguiron o prestixio das institucións homólogas en Catalunya e
Euskadi, e para cubrir ese vacío
nacen o Consello da Cultura primeiro e despois o Instituto Ramón Piñeiro.
A dualidade de García Sabell como presidente da Academia Galega e Delegado de
Goberno foi un problema?
Era unha contradición, porque como presidente aprobaba
unhas cousas e como Delegado
denunciábaas. Isto é o que motiva unha concentración de escritores na Academia e que esta
perdese moito prestixio até o
ponto de que os designados non
tomen posesión. Esmorece até
que chega Paco el Riego e dálle
un cambio radical, consegue que
tomen posesión os que estaban
desde había anos en expectativa
e pasouse de seis a vinte e seis
traballando na institución. A designación de Del Riego era lóxica, era o símbolo dunha época
do nacionalismo galego, tiña unha convicción patriótica sen tacha e era un acreditado xestor.♦

Tres mulleres
para tres premios
Fállanse o Manuel María
de literatura dramática infantil,
o Cunqueiro de teatro e
o Esquío de poesía
A.N.T.
Luz Pichel gañou o premio
Esquío 2006 de poesía con
Casa pechada. O caso Otero,
de Claudia Grandal, fíxose
co premio ‘Álvaro Cunqueiro’ para textos teatrais e Boas noites, de Paula Carballeira, recibiu o premio ‘Manuel María’ para obras dramáticas infantís e xuvenís.
Luz Pichel (Alén (Pontevedra),
1947) debutou nas letras galegas
con Casa pechada tras algúns
traballos en castelán. O libro
mereceu o Esquío 2006, que se
fallou o 19 de outubro. A autora
explicou que o poemario pescuda na infancia, nas lembranzas
da súa casa natal, no mundo rural “que se desfai ano a ano”. Pichel, que é profesora en Alcobendas (Comunidad de Madrid)
desde a década do 1970, recoñece que tardou en escribir na lingua nai por mor da súa educación castelá. “Por iso teño un vocabulario así de pobre, só o gañado durante a nenez”.
O 24 de outubro tamén coñecemos as premiadas nos certames teatrais que convoca o

Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais. Claudia
Grandal recibiu os 6.000 euros
do premio ‘Álvaro Cunqueiro’
para textos teatrais polo seu
texto O caso Otero, unha introspección no mito da Bela
Otero. Na obra, a famosa bailarina volve a Galiza con ansias
de vinganza contra os que abusaran dela na infancia. O xurado, que premiou o texto por
maioría, destacou a “economía
teatral da osta en escena e a boa
resolución dramática dunha
historia complexa e con apuntamentos metateatrais”.
Paula Carballeira (Fene,
1972) gañou, tamén por maioría, o premio ‘Manuel María’
de literatura dramática infantil
e xuvenil pola obra Boas noites. O xurado destacou “a axilidade dos diálogos e a orixinalidade da elección do tema (o estrés infantil)”. Carballeira, cunha dilatada experiencia como
actriz, tamén desenvolveu unha
prolífica carreira como autora
de textos adicados aos máis pequenos, caso de Un porco e unha vaca xa fan zoolóxico (Xerais) ou Smara (Kalandraka). ♦
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Recuperar a literatura
de Chano Piñeiro
O cineasta é autor dos contos Conversas co vento
Título: Conversas co vento.
Autor: Chano Piñeiro.
Edita: ABA.

O ano pasado soou, como persoeiro ao que adicarlle o Día
das Letras Galegas deste ano, o
nome de Chano Piñeiro. Como
mínimo cómpre deixar ao Mestre Mateo coas súas cousas e
restituírlle o nome de Chano
Piñeiro aos premios do audiovisual. É de xustiza. E era, e é,
un excelente candidato para ser
lembrado en calquera Día das
Letras, polo compromiso que
sempre amosou coa lingua, polo que significou para a cultura
galega abrir
ese novo espazo no que con- Estes
tar historias contos
que lle cha- non son
man sétima ar- unha simple
te. Chano Pi- translación
ñeiro soñou ci- da literatura
nema feito en oral.
galego. Convertiu o seu Trátase
soño en pro- de literatura
xecto e hoxe culta,
aquel proxecto na que o
é unha es- humorismo
p e r a n z a d o r a ten grande
r e a l i d a d e . importancia.
Chano Piñeiro
é o autor ademais da perla
que hoxe taemos a estas páxinas. Identifícao o título Conversas co vento. Foi publicado
por Aba, en colaboración co
Colexio Oficial de Farmacéuticos da Provincia de Pontevedra, con ilustración de Fernando Quesada e palabras de presentacón escritas por Ánxel
Vence.
Desde o ano 1992 viña publicando no Faro de Vigo unha
columna na que contaba historias do seu Trasdomonte, ese
espazo no que se desenvolveron as súas fabulacións e é trasunto da sá terra natalicia.
Conversas co vento é unha escolma desas colaboracións.
Espazo simbólico e case máxico. Espazo simbólico no que
conflúen todos os lugares que
habitaron a Chano Piñeiro.
Lugar case máxico no que pode pasar de todo, desde que alguén se namore dunha planta e
esta o corresponda a que a
criada dun cura preñe de extraterrestres. Contodo o plus
diferencial deste espazo, non é
tanto que acontezan cousas fóra do normal como que esas
cousas resólvense nun humanismo que tocará a febra sensíbel do lector. Humanismo
crítico que pon o albo nunha
sociedade na que o artificial
substitúe o natural e remata
provocando unha inmensa soi-

Chao Piñeiro.

dade que acouta as posibilidades de manifestación do contido propio dos humanos (véxanse o conto “A princesa esquecida”, onde unha “nintendo” remata aconsellando ao
seu utente que saia fóra divertirse con outros da súa mesma
especie; ou aqueloutro no que

o protagonista se namora da
máquina expendedora de tabaco).
Humanismo crítico, mais
nunca catrastrofista, Chano cre
na xente e chega doadamente a
ela porque lle fala en ton amábel, descontraído, como un
amigo que sabe facer intere-

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. SPAM.
Francisco Castro.
Galaxia.
3. LUAR NO INFERNO.
Miguel Anxo Fernández.
Galaxia.
4. XELAMONITE.
Luís Paradelo.
Galaxia.
5. OLLOS DE AUGA.
Domingos Villar.
Galaxia.

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)

sante aquelo que di. Non podemos deixar de sinalar, xustamente aquí, o considerábel
pouso que a narración oral ten
nos cortos de Chano, non podía
ser menos logo da confesada
influencia que na súa vida tiveron as charlas na rebotica familiar. Porén os contos de Conversas co vento non son unha
simple translación do contar
oral tradicional ao papel impreso. Trátase de literatura culta,
na que o humorismo ten moita
importancia (outro punto de
contacto coa narrativa oral popular), onde o narrador lle fala
ao lector ao seu mesmo nivel e
onde tamén demostra efectivo
coñecemento das estruturas narrativas, que lle permiten sorprender no remate e na sorpresa vai amalgamado o convite á
reflexión. Non é de estrañar
que Ánxel Vence o relacione
con Cunqueiro. Ton, extensión,
tipo de temática e tratamento
do tema, achégano moito ao de
Mondoñedo.
Trátase de contos moi curtos, dous ou tres teñen menos
de dúas páxinas, extensión
condicionada polo medio para
que foron creados. Son unidades de trama independente,
agás nun par de casos, nos que
esta non se esgota nun discurso
e compleméntase no seguinte
sen por iso desaparecer o clímax do primeiro. Unidades de
remate inagardado, o narrador
permítese de cando en vez sorprender con deslocacións cara
ao xénero negro, ou de terror,
ou mesmo o de ficción científica, mais recuperando nas últimas liñas o ton de comunicación afábel que caracteriza os
contos e o libro enteiro. Unidades independentes interrelacionadas todas por transcorreren
no Trasmonte. Mais o fundamental é a condición dos tipos
humanos que habitan alí, aos
que o narrador trata con moita
sensibilidade, seres necesitados de amor, de afecto, que viven nun tempo que leva á despersonalización, á soidade, á
incomunicación.
Conversas co vento é un
deses libros que reconcilian o
lector co sabor da boa literatura; literatura feita con humildade, destreza e efectividade narrativa, que ten a virtude ou poder de revalorizar as doses de
humanismo que aínda conservamos, agachadas nalgún recanto, nadando a contracorrente. Por ter doce anos desde a
súa publicación, non é deses títulos fáciles de localizar na libraría. Sen dúbida, merece unha reedición.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Rato Solteiro, de Paco Liván e
Marta Torrão, é a adaptación
dun conto popular africano.
Rato Solteiro coñece unha
preciosa
moza e deberá viaxar
ao país
mergullado
baixo as augas para poder casar
con ela.
Mais para
conseguir
deixar a soltaría, Rato vai ter que pasar
bastantes traballos. Publica
Oqo Editora.♦

Sopa de libros
Xerais publica un novo título
na súa colección ‘Sopa de
libros’. O home invisible, de
Joan de Déu
Prats, con
ilustracións
de Núria Colom, conta a
vida de
Xenaro, un
home gris e
terribelmente
tímido que
sempre pasa
desapercibido.
Mais a súa vida vai cambear cando coñece
a cadeliña Greta, que vai insuflar no dono ganas de enfrontarse ao mundo e até atopar o
amor.♦

Sen palabras
Un libro sen texto, un carrusel
de imaxes, un cadro en movemento, o milagre da vida na
liña da
literatura
de
metamorfose, esta vez
concibida
unicamente
desde o
campo da
ilustración.
Así é A mazá e a bolboreta,
de Enzo e Iela Mari, que edita
Kalandraka na súa colección
‘Demademora’. A transformación dunha eiruga nunha
fermosa bolboreta a través das
imaxes.♦

Nena alfinete
Amparo Gómez Cuerpo publica Pepa, un libro para nenos
de cinco anos en diante. Pepa
é unha meniña alfinete, tan
pequena que precisa de coidados
especiais.
Vive nunha
caixiña de
costura e
nunca sae
de alí. Mais
un día coñece un mando
de ratos que
lle van
descubrir as
marabillas do
mundo de fóra. Escrito en verso. Edita Ir Indo na colección
‘Contacontos’.♦
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Xosé Lois García
O escritor galego Xosé Lois
García, afincado en
Catalunya, recibiu unha
homenaxe en Chantada o 13 e
o 14 de agosto do
2005 en
Chantada.
Daquel coloquio
publicouse un
libro que agora edita o
Concello de
Sant Andreu
de la Barca,
onde reside o
autor. O volume está
coordinado por Cristina Mello
e Pepe de Requeixo. Na
homenaxe participaron 55 persoas, maioritariamente escritores en galego e portugués.♦

Venezuela
Comprender Venezuela,
pensar la democracia. El
colapso moral
de los
intelectuales
occidentales,
de Carlos
Fernández Liria e Luis
Alegre Zahonero, tenta entender por que
a intelectualidade europea,
principalmente, se opuxo
frontalmente ao proceso de reformas que encabezou Hugo
Chávez en Venezuela. No
libro analízanse os cambios da
revolución bolivariana. Edita
Hiru.♦

Os foros
Severino Fernández Abel presenta agora un novo caderno
da serie
‘Xiz/Didáctica’
da editorial
TresCtres,
O sistema
foral en
Galicia.
Documentos e
textos. Pensado para estudantes da
Secundaria e do Bacharelato,
explícase o foro –fundamental
na historia de Galiza– dun
xeito sinxelo e ameno,
complementado con imaxes e
exercicios prácticos.♦

Finanzas liberais
A editorial Toxosoutos publica
Román Martínez de Montaos,
un facendista galego
do século
XIX (Porto
do Son,
1776-Vigo,
1856), de
Fernando López Castellano
e Clodio González Pérez.
Retrato dun
experto en
finanzas que
tentou introducir a ideoloxía liberal no absolutista sistema galego da época.♦

O compromiso de Buzzati
O italiano, de cuxo nacemento se cumpren cen anos,
ten traducidas ao galego as súas dúas obras principais
Faise neste mes de outubro o
centenario do nacemento do
escritor italiano Dino Buzzati,
un autor que se ben nunca estivo situado no canon dos máis
grandes, nin sequera dos grandes a secas, si é recoñecido pola súa obra principal O deserto
dos tártaros. Edicións Xerais
editou hai agora quince anos
esta fenomenal novela, en tradución de Xabier R. Baixeras.
É esta obra un dos fitos que nos
fan lembrar con nostalxia a colección “Grandes do noso Buzzati
tempo” que a é eficaz e
editorial mantivo durante preciso,
algúns anos, pero
nos que conse- sobretodo
guiu reunir un é capaz de
curto
pero estimular
apreciabilísi- a nosa
mo catálogo. imaxinación.
Aínda que é
de supor que
as vendas non
a acompañasen, hai que dicir
que as nosas letras débenlle algo a esta breve pero interesante iniciativa.
O deserto dos tártaros é un
libro de espera. O militar Giovanni Drogo agarda, desde unha afastada fortaleza, unha batalla que non dá chegado e, en
tanto, transcorre a súa vida.
Unha liña literaria, esta da espera, que podería representar
case un subxénero, con títulos
de enormísima altura, como O
mar das Sirtes de Julien Gracq,
Agardando os bárbaros de
J.M. Coetzee, Zama de Antonio Di Benedetto e mesmo O
estaleiro de J.C. Onetti. Todos
libros, como dicimos, de primeira liña que xogan coa metáfora da vida, da obsesión que
non se resolve máis que no inevitábel e propio final.
Por sorte, a andaina de
Buzzati en galego non remata

Dino Buzzati visto por Squillante.

aquí. En abril de 2003 a editorial Kalandraka, en tradución
de Mónica Rodríguez, dáballe
ao público talvez a segunda
obra en importancia do italiano: A famosa invasión de Sicilia polos osos, título fermoso e
orixinal que mesmo fai difícil
o substraerse á tentación de
arremedalo. Estamos ante un
libro de trazos xuvenís e de
suficiente substancia e precisión como para interesar de
cheo os adultos.
As palabras de Buzzati, as

de toda a súa obra, son eficaces, claras, pero sobre todo capaces de lanzarnos, mediante
a metáfora, polos camiños da
máis fecunda imaxinación.
Buzzati non foi especialmente
un autor de compromisos. El
optou, mesmo nos momentos
de maior tensión antifascista,
por seguir o camiño principal
da literatura, que é o de expandir a vida cara a outras eidos, é
dicir máis alá do real coñecido. Non se trabucou. Os servizos do escritor á comunidade

deberían talvez resolverse
sempre no terreo no que este
se mostra máis capaz, quérese
dicir no literario.
Digamos para rematar que
Buzzati escribiu outros libros,
aínda non traducidos ao galego
como Un amor ou O gran retrato, obra que ten un bo comezo, case equiparábel ao de O
deserto dos tártaros, pero que
na súa derradeira parte non é
capaz de responder ás esixencias da ambiciosa metáfora formulada. Tamén conta no seu
haber cun gran número de contos, algúns deles de evidente
actualidade hoxe, se ben algúns
señan de interpretación menos
libre, máis dirixida pola man
autorial. Sería o caso do do
monstro que a ninguén molesta
e que os paisanos respectan,
mesmo ofrecéndolle un tributo
periódico en alimentación, e
que un nobre, afecto as ideas
da modernidade e o derroche,
se sentirá na necesidade de matar. Ese conto A matanza do
dragón (o conde acaba matando non só o dragón, senón tamén os seus fillos) merecería
hoxe unha reflexión.
A modernidade segue matando, desde hai anos, os seus
particulares monstros que, ao
mesmo tempo, son os nosos
dragóns comunitarios, problemáticos, pero tamén asumíbeis,
case humanos ao fin. A modernidade (un de cuxos cumios foi
o nazismo) pretendeu eliminar
dragóns, lisiados e, en xeral,
todo aquelo que xera problemas de eficacia e adaptación á
expansión globalizadora do
mercado. O dragón é o diferente co que, non obstante, poderiamos aprender a convivir.
Buzzati quizais tamén loitou
contra as ideas do fascismo,
pero ao seu modo.♦
M.V.

Xabier Paz, o cosmos e a intuición persoal
Título: Materia de Lucrecio.
Autor: Xabier Paz.
Edita: Xerais.

Empeñado na singular intención de achegar a materia e o
segredo do cosmos á intuición
persoal, profundar na razón a
procura da raíz, da esencia secreta do tempo, Xabier Paz,
mergullado nun rutinario e ritual desfile de sons e expresións a divulgar as leis do universo, non é quen de despoxar
a palabra da súa relación conceptual co contorno e debuxar
unha voz definida que trans-

cenda o mero Non é
relato de rea- quen de
lidades e nor- despoxar a
mas obxecti- palabra da
vas e físicas:
no canto de súa relación
perfilar o rit- conceptual
mo e a imaxe co contorno
á esculca do e debuxar
ser, da mate- unha voz
ria e do tem- definida.
po, fica enviso na exposición sistemática de tecnicismos e fórmulas,
figuras estáticas de escaso alcance formal.

Amosa sons vagamente intuitivos –Acaso nós levemos
algún cráter / provocado por
algunha luz que veu de fóra /
e resultou tamén ardente pedra.–, interesantes informacións –A materia, centrípeto o
designio, / concentrouse no
centro / xerando presións tan
elevadas / que os átomos partiron / liberando enerxía de
tal xeito / que naceu unha estrela.–, secos prosaísmos –A
palabra meteoroide aplícase /
á propia partícula, sen facer
referencia / ao fenómeno producido cando/ entra xa na at-

mosfera.–, notas e comentarios, reflexións e morosas descricións.
Sen soldar materia e memoria, reflexión e experiencia, nesta entrega de Paz non
hai certamente xesticulaciòn
nin ruído, mais tampouco unidade de son e substancia:
acorde opaco e monótono
asolagado na descrición e a
rutina, a palabra, a imaxe e a
forma fican aquí uniformes e
escuras, reiteradas e inmóbeis.♦
XOSÉ MARÍA COSTA
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O Bardo na Brêtema

Corpus Musicum Gallaeciae
RUDESINDO SOUTELO
“Limites são pontos de impasse,
de conflito. Pontos de encontro
e de imbricações. Os limites do
território feminino são mutáveis
e dependentes de outros territórios: históricos, culturais, sobretudo sociais. Os territórios femininos, assim como outros, constituem combinações, territórios
híbridos. Não há limites a priori. Há percepções e interpretações que podem limitá-los,
mas eles se revolvem e criam
outras demarcações.”
Estas são algumas considerações que a respeito dos limites
do território feminino fez a Doutora Irene Tourinho da Universidade Federal de Goiás (Brasil)
–investigadora de educação musical e cultura visual– como comissária da exposição “Mitos e
territórios” no Museu de Arte
Contemporânea de São Paulo.
Nesse território feminino é
que eu enquadro a música e
mesmo toda a cultura, pois esse
é o único território que pode definir a uma comunidade, um país, uma nação. Os limites desse
espaço não os determina a política senão os criadores das senhas de identidade do povo, os
poetas, compositores, romancistas, pintores, cineastas, escultores..., o mesmo povo.
Sem cultura própria não
existe uma verdadeira coesão
social nem sequer uma economia própria, apenas negócio,
oportunismo, ou mesmo corrupção, fraude e caciquismo.
E sem alta cultura também não
há uma alta economia.
Alta e baixa cultura não é
uma definição classista porque
ambas coexistem em todas as
capas sociais e interagem entre
si. O grau de complexidade, elaboração estética, transcendência
do ser, formação ética, é o que
define uma expressão cultural e
caracteriza a um povo. Se nos

percebemos limitados é preciso
revolvermo-nos para criar outras demarcações, mudar os mitos e as interpretações que nos
limitam, mas sobretudo, criar
massa crítica.
A música tradicional é uma
reelaboração continuada por
gerações sucessivas que a corrige, emenda, pule, aprimora,
eleva delicadamente o grau de
complexidade e a melhora até
torná-la uma expressão perfeita
do povo que a exprime, para assim transmitir as suas ideias,
sentimentos e emoções dum
modo requintado ao tempo que
singelo. Na música culta essa
complexa elaboração a realiza
um compositor com o engenho,
habilidade e agudeza de espírito para captar a realidade oculta da sociedade na que está
imerso e fazer reflectir à
consciência social, daí que a
maior parte das vezes, e isto é
uma constante histórica, o reconhecimento do génio se produz pouco a pouco em gerações
posteriores quando a sociedade
consegue assimilar as suas propostas. Pelo contrário a baixa
cultura não suscita dilemas,
apenas entretenimento, passatempo, distracção, é a cultura
do vagar, lazer ou preguiça, que
é algo saudável e até necessário
mas quando isso predomina no
corpo social então a consciência também se torna preguiçosa. “Limites são pontos de impasse, de conflito”.
As multinacionais que
controlam o 80% do negócio
mundial da música (Universal,
Sony, Warner e EMI) identificam interessadamente a cultura com o ócio para logo a pôr
a venda nessas modernas
quinquilharias que chamam
Centros de Ócio, onde o paradigma é a comida-lixo de vistosas cores e inutilidade alimentária. Bagatelas e miude-

zas culturais é o que nos oferecem as multinacionais do
ócio global. Aí é que ninguém
duvida da saúde da música galega, essa que a imprópria etiqueta ‘celta’ inseriu no negócio simplificador e consumista
do ócio de encefalograma plano. Mas a alta música galega,
tanto a música culta como o
repertório tradicional que é
alicerce e requintada essência
do povo, não tem canais de difusão adequados nem proporcionais ao seu cometido cultural, e tão só existe pela vontade heróica dos compositores
ou estudiosos que se negam a
ser mercadoria narcótica e
alienante. Mas nem tuda a música alegadamente culta é alta
cultura por si própria, nem tuda a música popular, mesmo a
de consumo de massas, é baixa cultura. Há “pontos de encontro e de imbricações”, “territórios híbridos”.
A música culta galega começa a sua história, escrita em
cinco linhas, no século XIII,
com as cantigas de Martim Códax e as de Afonso IX o sábio
(X na Castela). O eminente
musicólogo catalão Higínio
Anglés disse que “é o maior
monumento da música culta
ocidental”. Anterior a estas
partituras temos o indecifrável
códice de Fernando I, século
XI, em escritura musical neumática e mais o famoso códice
calixtino do século XII -contemporâneo do Pôrtico da Glória esculpido em pedra pelo
Mestre Mateo- e que contem as
primeiras polifonias conhecidas da música ocidental, escritas ainda em tetragrama mas
sem identificar aos autores
nem a procedência das músicas. Devemos pois considerar a
Martim Códax como o primeiro compositor galego documentado e de quem se conser-

vam partituras. O códice com
as músicas das cantigas de
amigo de Martim Códax foi

leiloado em Londres no ano
1977 e nenhuma instituição galega ou espanhola mostrou in-

As árbores son os máis grandes e lonxevos seres vivos
ÁRBORES DE GALIZA
Unha obra de
Adela Leiro,
Mon Daporta,
Víctor M. Caamaño,
Manuel Núñez,
Isaac Pontanilla e
Xoán Colazo.
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teresse nele. Foi adquirido pela
Pierpont Morgan Library de
Nova Iorque.
Esse esplendor medieval da
nossa cultura foi esmorecendo
e assim vieram séculos obscuros para os nossos criadores
musicais, ainda que a música
continuava a ser cultivada tanto dentro como fora dos templos galegos, os nossos criadores foram eliminados da cena
musical. Nos arquivos galegos
da época encontram-se cópias
de obras de grandes compositores europeus do momento, o
qual induz a pensar que existia
uma exigente demanda musical
e uns qualificados músicos. Por
outro lado, não é casual que a
história da imprensa galega comece precisamente com um
livro de música, o Missale Auriense da catedral de Ourense,
feito no ano 1494 em Monterrei. Mas como se explica a desaparição absoluta dos compositores galegos?
Até o século XVIII o cultivo da música culta na Galiza
permaneceu no entorno das
Capelas de Música das Catedrais e Colegiatas, com Mestres sempre de fora. Esses Mestres escreveram muita música
na Galiza e alguns mesmo de
certa altura artística como é o
caso do barroco navarro José
de Vaquedano ou a do italiano
Buono Chiodi que introduziu
na Galiza o estilo clássico. Mas
nenhum chegou a desenvolver
características próprias da música galega (ritmos, harmonias,
temas, estilos). Cinco séculos
de total obscuridade na criação
musical galega depois de dar à
luz o maior monumento da música ocidental não pode depender do acaso. Após dos trovadores, e com uma vida musical relevante e propícia, que está ao dia do que acontece na
Europa, é difícil imaginar a
carência absoluta de compositores galegos num período de
tempo tão extenso.
No século XIII a Galiza foi
integrada na coroa de Castela e
aí começou a paulatina substituição da nobreza galega e a
castelanização das capas altas
da sociedade. A Igreja galega
assumiu como próprios os interesses da coroa e teve um papel
fundamental no declínio da
nossa cultura, no desprestígio e
marginação da língua, na desgaleguização da sociedade.
Nesse empenho colonizador
não podia permitir-se um Mestre de Capela, ou seja um compositor, galego, e se algum
existiu foi expurgado ou obrigado a mudar a sua origem para sobreviver. Sem cultura própria não existe economia própria nem coexão social e prova
disso temos ainda hoje nos jornais com as notícias de empresas galegas que se expatriam.
A finais do século XVIII os
ilustrados com Frei Martim Sarmiento a frente iniciam a recuperação de língua e a cultura galega. Também a finais do XVIII
começam a chegar à Galiza as

língua, e a desgaleguização
companhias italianas de ópera e
empreendida pela ditadura fasisto vai propiciar a construção
cista ainda persiste tanto na soda maioria dos teatros que se ficiedade como nas instituições.
zeram na primeira metade do
No ano 1994 elaborei o primeiséculo XIX, quase todos charo projecto para criar uma comados de Principal. O quase
lecção sistemática da música
monopólio musical que até esse
culta galega e pretendi que tal
momento tinha a Igreja vai queempenho fosse tutelado por
brar. Não deixa de ser simbólico
uma instituição pública. Rogéque seja nesse contexto quando
lio Groba e mais
Melchor López,
eu
perdemos
Mestre de Capela
muitas horas em
de Compostela e
acontecer
visitas aos resnatural de Guadalajara, compõe criativo da música ponsáveis da política cultural do
uns ‘Vilancicos
governo galego
galegos’.
culta galega
para explicar a
Ao longo do
sempre
correu
necessidade de
século XIX a
acometer tal emIgreja
galega ligado ao
preendimento
perdeu o esplenhistórico e abrir
dor económico acontecer criativo
assim o caminho
dos séculos obsa uma indústria
curos e com ele o da língua”
da música culta
controle cultural
galega fundado país. É o resmentada
nos
surgimento ou
compositores virenascimento da
vos que estão a
Galiza. A pequecriar a nossa
na burguesia, toidentidade actual.
da ela vinda de fora, levantou
Ninguém nos compreendeu,
os teatros para desfrutar da
ou tal vez sim perceberam o peópera italiana e criou instirigo que a nossa proposta sutuições de ensino musical.
punha para os objectivos desgaApareceram as Sociedades Fileguizadores daquela direita anlarmónicas, Liceus, Casinos e
tigalega, e nada conseguimos.
Cafés onde a música não reliMas a criatividade dos nossos
giosa se expande e começam a
compositores precisava de sair
borbotar os criadores galegos.
à luz e a editora de música Arte
Marcial del Adalid é o primeiTripharia assumiu esse desafio.
ro compositor relevante desse
O boicote das instituições não
renascimento galego, chegantardou em manifestar-se. A
do a utilizar melodias populaCRTVG chegou a proibir a
res galegas e textos de Rosalia
emissão das obras editadas no
Castro.
Corpus Musicum Gallaeciae.
Mas é no último terço do
As Escolas de Música e Conséculo quando o fervilhar de
servatórios da Galiza, altamencompositores galegos se manite desgaleguizados, não comfesta com força (Baldomir,
praram nem um só exemplar.
Castro ‘Chané’, Montes, VeiApós 10 anos de trabalho e com
ga) criando um grande número
um bom feixe de obras no catáde baladas e melodias populalogo, algo começa a mudar. A
res com textos de Rosalia, CuRádio Galega volve a emitir as
rros Enríquez, Pondal e outros
obras e mesmo está a colaborar
poetas. Também aparecem nesna gravação do repertório do
sa época os primeiros orfeões
Corpus Musicum Gallaeciae
que junto com as Bandas de
para difundir. Os ConservatóMúsica que já começaram a
rios galegos estão a receber as
surdir a mediados do século,
edições por iniciativa da Convão ter um papel primordial na
selharia de Cultura. Estão a dedifusão e formação musical. E
senvolver-se convénios com a
o mais importante desse períoDirecção Geral de Criação e
do é que deu origem à primeira
Difusão Cultural para estimular
editora de música galega, Caa criação de novo repertório panuto Berea, que permitiu a dira os grupos de câmara galegos.
fusão e consolidação da nossa
Há estreias de compositores gaincipiente criação musical.
legos em concertos promovidos
O século XX dispersou topor instituições públicas. Tudo
da essa actividade. Por uma
isto está começando a andar e
parte os compositores galegos
ainda precisa dum longo percoemigram para completar a sua
rrido para dar frutos, mas estaformação –Gaos, Quiroga,
mos no caminho para fortalecer
Soutullo, Bal y Gay– e os que
uma cultura musical própria na
permanecem no país não evoqual se apoie uma economia e
luem a sua linguagem. Depois
uma industria também própria.
da guerra a actividade musical
“Os limites do território feminifoi-se recuperando mas reprono são mutáveis e dependentes
duzindo o esquema dos séculos
de outros territórios: históricos,
obscuros onde os compositores
culturais, sobretudo sociais.”
galegos eram ignorados, tanto
Fundei a editora de música
os exilados como as novas geArte Tripharia em Madrid no
rações que tiveram de sair do
ano 1980 e no 2005 a transferi
país para sobreviver ou desenpara Tui, na Galiza, para assenvolver o seu lavor criativo.
tar assim o Corpus Musicum
O acontecer criativo da múGallaeciae no seu berço natural
sica culta galega sempre correu
e continuar a lavor editora iniligado ao acontecer criativo da

‘O

ciada por Canuto Berea. A história demonstra que a música culta, e a cultura galega em geral,
está unida ao acontecer da língua. Portanto se queremos inserir a musica galega no mercado
internacional temos de ligá-la ao
devir da língua de cultura que
desde a Gallaecia foi espalhada
aos cinco continentes. Assim é
que não só publicamos obras de
compositores administrativamente galegos, senão dos culturalmente galegos, que num amplo e moderno sentido da Gallaecia abrange aos compositores
de toda a lusofonia.
O desenvolvimento duma
cultura só é possível em liberdade. Sem uma absoluta liberdade
de expressão não há uma verdadeira criação cultural. Essa liberdade só é possível se aquele
que cria é totalmente independente. E na sociedade actual essa independência passa pela
emancipação económica. O
criador que não pode viver do
seu trabalho criativo antes ou
depois cede às pressões ou
abandona a criação. As multinacionais não têm interesse pela
cultura senão pelos resultados
económicos, pelos produtos fingidamente culturais de consumo massivo. Qualquer trabalho
criativo que achegue massa crítica à sociedade é rejeitado como pernicioso para os seus interesses. As editoras independentes, e não sei por quanto tempo,
ainda controlamos um 20% do
mercado da música. Uma fatia
do mercado constantemente
ameaçada pela agressiva acção
das multinacionais que ambicionam o controle total, e para
isso não duvidam em promover
métodos destrutivos do mercado, como a pirataria, para assim
eliminar a concorrência e se
converter em ditaduras culturais
globais. O curioso é que nesse
empenho contam com a colaboração dos que dizem estar contra a globalização.
As editoras de música pequenas e independentes não só
temos meios muito limitados

para impulsar e fomentar a
criação livre senão que logo
padecemos o ataque dos colaboracionistas anticulturais com
a pirataria massiva nos Conservatórios, Bandas de Música,
Orquestras, Grupos, as descargas ilegais na rede, etc. As multinacionais já promovem o grátis total nos seus sítios de internet e a independência dos pequenos editores e dos autores,
que assegura a liberdade de expressão, está ameaçada de morte. Neste caso o que está em
perigo é a sobrevivência da
música e de toda a cultura galega. Mas esta vez a desgaleguização vem da mão duma globalização que ultrapassa os limites até agora conhecidos.
A cultura fez possível elevar
a condição humana à categoria
de cidadão. O ultraliberalismo
rebaixou-na a mero consumidor. A falsa gratuitidade promovida pela globalização nos está
a transformar em simples mercadoria. Num jornal que se recebe gratuitamente ou numa
música que se descarga livremente na rede já não somos
clientes nem consumidores
senão meros utentes que o jornal ou portal de internet vende
aos anunciantes, portanto não
temos sequer o direito a opinar
ou protestar pela baixa qualidade do produto porque a mercadoria já somos nós mesmos.
“Não há limites a priori”.
A Doutora Irene Tourinho
concluía as considerações citadas acima com esta outra reflexão: “Somos antes de tudo
seres culturais e sociais. Aprendemos com a troca, com os
deslocamentos e com as passagens e paisagens de mundos diferentes.”
A cultura galega, a música,
como território feminino que é,
tem de revolver-se e criar outras demarcações, mudar os
mitos e as interpretações que a
limitam, mas sobretudo, tem de
criar massa crítica.♦
ant@soutelo.com

Manifesta Galiza

Manifestos na literatura galega do século XX
XESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ
O manifesto, en primeira instancia,
é a mellor maneira de levar a cabo
un programa conceptual que abranxe, a
maioría das veces, aspectos filosóficos,
estéticos e políticos.
No século XX galego,
todos teñen en común o feito de que
son ou propoñen unha teoría militante
do poder simbólico,
xa que suxiren unha interpretación da
realidade literaria e mesmo política,
que pretende ser unha indiscutíbel
impugnación simbólica das mesmas.

A NOSA TERRA NÓS OS GALEGOS

Nº 1.241
Do 26 de outubro ao 1 de novembro do 2006
Ano XXIX

Houellebecq, Updike, Süskind, letras galegas
As editoriais puxan por traducir as últimas novidades
CÉSAR LORENZO GIL
De cara ao final de ano, as
editoriais galegas seguen a
puxar por traducir ao galego as obras dos máis importantes autores do mundo. A
nómina de escritores que
deixan de ser inéditos na nosa lingua medra mes a mes.
Conseguir ler en galego os autores máis premiados e recoñecidos pola crítica e o público internacionais deixou de ser unha andrómena. Cada vez as editoriais
de Galiza apostan máis decididamente por traeren para a biblioteca galega traducións de calidade. Se hai unhas semanas Rinoceronte presentou Arthur e George, de Julian Barnes, da que
aínda non hai edición en castelán, e Anxos do Universo, do islandés Einar Már Gudmundsson,
este selo especializado en tradución edita agora A posibilidade
dunha illa, de Michel Houellebecq, en tradución de Isabel García Fernández. Esta novela é a
última do célebre autor francés e
narra os derradeiros días dun humorista provocador, Daniel. A
obra, na liña das últimas de
Houellebecq, volve ser unha reflexión posmoderna sobre as relacións humanas cunha linguaxe
que se pretende radical.
Na primeira quincena de
novembro, Rinoceronte prevé
publicar Pericle, o Negro, de
Giusseppe Ferrandino. Esta novela, publicada orixinariamente
no 1993, tivo grande éxito,
principalmente en Francia. Esta
historia dun sicario napolitano
sen escrúpulos, reencontra os
galegos coas letras italianas
modernas unha vez máis.
Para o final do ano, a editorial prepara dous novos libros:
Unha soidade demasiado ruidosa, de Bohumil Hrabal, está considerada a mellor obra deste autor checo morto hai nove anos.
A novela, escrita no 1977, conta
a historia dun traballador nunha
prensa de papel e contén moitos
datos autobiográficos. Hrabal
está considerado un escritor capaz de atopar heroes nas cantinas, nos almacéns e nas fábricas
de cervexa. Tamén se prevé a
publicación d’A ponte sobre o
río Drina, do iugoslavo Ivo Andric. Este autor gañou o premio
Nobel de literatura no 1961. Este libro, publicado no 1945, segue o curso da historia de Bosnia co “ollo” dunha ponte que
vivirá os principais conflitos dos
Balcáns até a Gran Guerra.
Rinoceronte avalía con moderado optimismo os primeiros
meses de andaina editorial e
anunciou unha redución de títulos nos vindeiros meses. “O
mercado non pode absorber un
libro por mes”, explica o seu director, Moisés Barcia. “A nosa
idea é publicar un volume cada
dous meses para afianzar o proxecto e darlle opcións ao lector,
non só de ler o último dos me-

llores do mundo senón descubrir letras exóticas para nós”.
Clásicos
Este último trimestre do ano tamén é rico en clásicos. Ir Indo
xa ten nos andeis De espellos,
trens e outros velenos, antoloxía de relatos dos escritores británicos de primeiros do século
XX Virginia Woolf, D. H. Lawrence e Katherine Mansfield.
A colección ‘As letras das
mulleres’ que edita Sotelo Blanco presenta tamén dúas novidades, os dous volumes de Escritos literarios, de Olympe de
Gouges e as dúas partes de The
Rover, de Aphra Behn. Gouges
foi unha política moi prolífica
nos primeiros anos da Revolución francesa, oposta ao xacobinismo de Robespierre e Marat.
Considerada como unha das escritoras máis revolucionariamente feministas, acabou guillotinada no 1793, acusada de
reaccionaria. Behn está considerada a primeira escritora profesional da literatura inglesa. O
libro que Sotelo Blanco publicará é unha obra de teatro de
primeiros do século XVIII, unha comedia que se desenvolve
no círculo de exiliados ingleses
en Napoli durante a ditadura de
Oliver Cromwell en Inglaterra.
Sotelo Blanco tamén presenta
estes días O perfume, o gran clásico contemporáneo do alemán

Michel Houellebecq.

Patrick Süskind. Esta novela, da
que agora se estrea a súa versión
cinematográfica, conta a historia
dun perfumista francés que non
dubidará en asasinar para encontrar a fragrancia perfecta.
Na colección infantil e xuvenil editarase o libro ruso As
aventuras de Uliana Karavaeva, de Darya Vardenburg, conto que forma parte dunha triloxía que nos vindeiros meses
publicará a editorial.
A longo prazo
As novidades en tradución non

se deterán co final do ano. Xerais
prepara a tradución de Terrorista,
de John Updike, que estará nas librarías ao tempo que a versión
catalá e castelá. A novela coouse
na lista dos dez libros máis vendidos nos EE UU e gañou gabanzas de críticos e lectores.
Un pouco antes, en decembro, Xerais ten previsto editar a
obra teatral Que pasou con Nora
cando deixou o seu home, último
traballo da premio Nobel de literatura 2005 Elfried Jelinek. O
texto da escritora austriaca publicarase na colección ‘Os libros
do Centro Dramático Galego’.

Para ese mesmo mes, prevese a publicación de Ancho mar
de argazo, de Jean Rhys, nada
na illa da Dominica, nas Antillas. A novela, publicada no
1966, utiliza un personaxe creado por Charlotte Brönte para
contar as consecuencias do final
do tránsito de escravos nas colonias caribeñas. A obra incluirase na colección ‘As literatas’.
Xerais ten previsto tamén o
lanzamento da nova colección
‘Xabaril’, herdeira da clásica ‘Xabarín’, adicada a traducir ao galego clásicos universais da literatura
xuvenil. Para celebrar este re-nacemento, reeditaranse as obras O
can dos Baskerville, de Arthur
Conan Doyle, O Escaravello de
Ouro, de Edgar Allan Poe e Robinson Crusoe, de Daniel Defoe.
Na colección ‘Fóra de xogo’, presentaranse tamén durante o 2007 tres novas traducións, O Emperador do Reino,
de Harold Brennan, volume final da triloxía sobre os elfos;
Barrotes dourados, de Pasqual
Alapont, que trata o tema das
seitas destrutivas e O outro lado do espello, de Jordi Sierra i
Fabra, que trata o lesbianismo.
O director de Xerais, Manuel Bragado, adiantou que a
editorial viguesa está a negociar a posibilidade de publicar
en galego a próxima obra do
recente Premio Nobel de literatura, Orhan Pamuk, que se vai
titular O museo da inocencia.♦

Amis na nova colección Compostela de Galaxia
Mostra da aposta editorial polas
novidades na tradución é a creación da colección ‘Compostela’,
que presentará a editorial Galaxia na primeira quincena de novembro. Esta nova colección,
que nace coa colaboración da
Concellaría de Cultura de Santiago, publicará novidades de
autores europeos contemporáneos. “Escollemos o nome de
Compostela porque é nesa cidade onde se convoca o único premio de escrita europea de Galiza, o Casino de Santiago”, comenta o director editorial de Galaxia, Carlos Lema. “E tamén
porque foi Compostela entrada
tradicional da cultura europea en
Galiza desde a Idade Media”.
‘Compostela’ presenta no seu
lanzamento tres obras. A casa
dos encontros, de Martin Amis,
publicarase en galego antes ca en
castelán. Conta a historia dun
triángulo amoroso nun gulag soviético a mediados do século
XX. Martin Amis está considerado como un dos máis famosos
autores en lingua inglesa e Galaxia ten a idea de lograr publicarlle as súas vindeiras obras.
A pensión Eva, de Andrea
Camilleri, é a última novela
deste famoso autor siciliano,
creador do detective Montalbano. Esta obra, que nada ten a

Martin Amis.

ver co seu ciclo policial, tamén
se adiantará en galego á tradución castelá. Conta a vida da
vila siciliana de Vigatà durante
os anos previos á invasión estadounidense da illa a través dos
ollos dun adolescente que non
sae do bordel Eva.
Esta colección tamén publicará A medición do mundo,
do alemán Daniel Kehlmann.
Grande éxito entre a crítica
xermana, párase na vida do
matemático Carl Gauss e do
explorador e científico Ale-

xander von Humboldt a partir
dun encontro entre ambos. Sairá en galego ao tempo que en
castelán.
Para primeiros do ano próximo, esta colección acollerá
tamén Nunca me deixes, do británico Kazuo Ishiguro, gañador do último ‘Casino de Santiago’. Ademais, prevese a publicación de Camposanto,de
W. G. Sebald, obra póstuma do
alemán que contén, por unha
banda, un conxunto de retratos
sobre Córsega e, pola outra, un

repaso ao seu ideario sobre literatura. Este volume tamén se
adiantará á versión castelá.
Fóra da colección ‘Compostela’, Galaxia ultima a tradución
d’A casa da paixón, de Nélida
Piñon, que aparecerá a mediados do mes que vén. En decembro publicarase A balada do
Mar Salado, de Hugo Pratt, unha aventura de Corto Maltés para a colección ‘Costa Oeste’.
Para Carlos Lema, é fundamental seguir nesa loita por
adiantarse ao castelán nas traducións. “Só así hai viabilidade
para a nosa literatura, que non
pode vivir só dos autores galegos”. Lema recorda o éxito de
Brooklyn Follies, de Paul Auster, que xa precisou dunha segunda edición. É por iso que a
editorial viguesa xa logrou os
dereitos para publicar a próxima
novela do escritor estadounidense, Viaxe ao Scriptorium, que se
prevé para marzo do 2007.
Alén destas novidades, Galaxia segue a publicar obras de
referencia na colección ‘Clásicos Universais’. En novembro
aparecerán Molloy, de Samuel
Beckett e Trópico de Cáncer,
de Henry Miller. Un mes despois publicaranse Oliver Twist,
de Charles Dickens e O oficio
de vivir, de Cesare Pavese.♦

Non lle gusta que definan a súa arte como ecolóxica, porque a súa
obra está máis relacionada “coa
ética”, mais Fernando Casás é un
escultor que bebe da natureza, que
se fornece nela para poñer diante
dos ollos do espectador exemplos
singulares de vida ou fenómenos
que saben do paso do tempo.

Sen título. Relevo, escaiola e pintura sobre madeira, 1964.

Nacido en Gondomar en 1946,
Fernando Casás bateu de neno coa
exuberancia que a natureza acada
en Brasil, tomando dela os elementos necesarios para comezar a investigar sobre as súas posibilidades
artísticas e metafóricas. “Non sei dicir en que momento a mirada coa
que aprehendía os obxectos desprezados pola civilización subiu á superficie da miña conciencia, e en
que momento descubrín que nunha
madeira deteriorada vivía un mundo
labiríntico e paralelo ao noso”, explica. “Tentei darlle forma a este sentimento vido da percepción directa,
da descuberta e da sorpresa; tentei
codificalo para llo poder transmitir a
outros, buscando sempre fuxir da
idea da construción intelectual e do
concepto da beleza”.
Corenta anos despois de pescudar polos novos camiños do que
se chamaría máis tarde Arte-natureza, o Centro Cultural Caixanova
de Vigo acolle dentro da serie Artistas galegos, a primeira antolóxica que se abre do artista en Galiza. Nela conviven os relevos en escaiola e pintura sobre madeiras
dos primeiros anos da década dos
sesenta con outros asinados xa no
século XXI como o lenzo Memoria
do río 11 ou o tronco fundido en
bronce que o artista realizou en recordo dos mortos de Baredo e que
se pode contemplar en Baiona na
coñecida Volta dos nove. Entre unhas e outras, Casás colocou como
protagonistas moldes de formigueiros, cocos e ametistas, niños de
avésporas Mangangá, vainas tropicais enchidas con mercurio, madeiras comidas polas térmites ou
composicións con raíces tiradas
polo mar. A mostra permanecerá
aberta até o 19 de novembro.
Esta non é a primeira vez que
a obra de Casás se expón en Vigo. No ano 1979, moitos miraran con escepticismo os anacos
de natureza que o artista pendurou nos muros da galería do Caixanova dentro da mostra Ciclo,
reciclo, labirinto. Dez anos despois Casás regresou definitivamente a Galiza, onde continúa a
súa traxectoria artística.♦

Fóssil /Erosão 9.
Liana e madeira
erosionada, 1980.

Casás
M. BARROS

Pedras erosionadas, madeiras vellas, cortizas de árbores centenarias... Fernando Casás recolle o que a natureza fixo ao longo de miles de anos para metelo nun museo, todo peneirado a través da súa particular ollada. Corenta anos despois de que o autor comezase a súa
investigación no movemento Arte-natureza, no que moitos o sinalan como precursor, presenta
no Centro Cultural Caixanova de Vigo a primeira mostra antolóxica que del se expón no país.
GLXFC 28
/ Desde o outro lado.
As obras desta
serie poden ser
vistas desde
ambas caras.
Técnica
mixta sobre
poliéster,
2003.
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Agua 21. Pintura polo procedemento de auga sobre madeira, 1998.

Madeira + cupim sobre vermelho. Madeira comesta polas termites sobre madeira pintada, 1974.
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Música tradicional nas aulas
M.B.
Mestres e alumnos do ensino da
música popular reuniranse no I
Congreso de Ensinantes de Música Tradicional Galega que se
celebrará no Auditorio de Galicia, en Compostela no mes de
novembro para poñer en común
experiencias educativas e tentar
mellorar a calidade do ensino.

Mercedes Peón e Pepe Vaamonde participan, entre outros moitos, no Congreso de Ensinantes de Música Tradicional Galega.

M.B.
A voz de João Afonso retoma o
sábado 28 de outubro, despois do
paréntese estival, os directos que
conforman a terceira edición do
ciclo Sons da Diversidade. O auditorio de Galicia, en Compostela, será o escenario no que o artista portugués presente os temas
do seu cuarto traballo, Outra vida, co se mergulla en sonoridades novas dentro da súa discografía coa introdución de instrumentos como o piano, o baixo, a
batería e o clarinete.
Para a gravación deste novo
disco, producido e arranxado por
João Lucas, João Afonso contou
coa colaboración de Luís Pastor,
entre outros músicos. O traballo
contén ademais un tema inédito
composto polo Zeca Afonso,
Bombóns de todos os días, que
foi gravado e arranxado polo
propio João Afonso. Como el
mesmo ten explicado, a canción
está recollida nunhas gravacións
realizadas nunha sala e na casa
de Benedito, quen llas remitiría
nunha fita de audio.
Nacido en Mozambique en
1965, aínda que chegou a Portugal
en 1978, João Afonso comezou a
cantar moi axiña, tomando influencias tanto da música urbana
africana como da música popular
portuguesa, a través neste caso do
seu tío Zeca Afonso. O seu primeiro álbum en solitario, Missangas,
publicado en maio de 1997, recibiu boa crítica e lle valeu para fa-

João Afonso.

cerse co título de mellor voz masculina de Portugal e unha nominación par ao premio Jose Afonso.
João Afonso estivo dende o
inicio da súa carreira vinculado á
Galiza, participando regularmente en festivais e espectáculos
e colaborando con intérpretes
como Uxía ou Luís Pastor.
Despois de varias xiras europeas, en 1999 publica Barco voador ao que lle seguiría en abril
de 2002 Zanzibar, con produción de Jose Carrapa e traballo
técnico de Jorge Avillez.
A seguinte cita do ciclo achegará por primeira vez a Galiza ao
camerunés Richard Bona. Será o
sábado 4 de novembro a partir
das 21 horas no Auditorio de Galicia. O punto final desta terceira
quenda porao a orquestra Árabe
de Nazareth o 17 de decembro.♦

E.S.O. 2006

Outra vida de João
Afonso en Compostela

Luís Dopico Orxais botará unha
ollada ao panorama actual do ensino e na que apuntará ademais
algunhas propostas para o futuro.
A primeira disciplina que subirá á palestra será a aprendizaxe
da zanfona. Anxo Pintos afondará
no espertar que está a vivir no
ámbito da educación este instrumento tradicional. Ademais participará nunha mesa redonda xunto con Óscar Fernández, mestre
no Conservatorio Folque de Lalín,
e Luís Correa, membro fundador
dos Carunchos, para abordar a si-

silvia martí marí (valència 1966)

e centros de ensino obrigatorio.
A zanfona, a gaita, o canto, a
percusión e a música na educación
primaria e secundaria serán os eixes centrais sobre os que xirarán
as mesas redondas, relatorios e
comunicacións que compoñen o
programa deste primeiro congreso.
Xaime Estévez Vila abrirá o
encontro cunha conferencia inaugural o sábado 18 de novembro
na que afondará no papel da música tradicional como ferramenta
pedagóxica multidisciplinar. Seguirá un relatorio no que Xosé

ant_art

Anxo Pintos, Mercedes Peón,
Óscar Fernández, Francisco J.
Feijoo, Xabier Díaz, Ugia Pedreira, Mini e Mero, Rodrigo Romaní,
Pepe Vaamonde... a primeira liña
da música tradicional e folk do país reuniranse en Compostela o 18
e 19 de novembro xunto con outros profesionais do ensino para
afondar na situación que atravesa
esta disciplina no eido da educación. O marco é o I Congreso de
Ensinantes de Música Tradicional, un encontro organizado pola
Asociación de Gaiteiros Galegos,
a CIG, a AS-PG, co patrocinio da
Consellaría de Cultura e do Concello de Compostela, que ten entre os seus obxectivos analizar as
principais experiencias educativas da música popular que se están a desenvolver no país, buscar
pautas para mellorar a docencia e
propiciar a cooperación entre conservatorios, escolas de música
tradicional, asociacións culturais

tuación que se vive actualmente
en Galiza con respecto á aprendizaxe deste instrumento.
Parellamente, Francisco X.
Feixoo, Olga Kirk, Xabier Díaz e
Mercedes Peón compartirán
nunha mesa redonda as claves
que explican a situación do ensino do canto tradicional mentres
que Pablo Carpinteiro pronunciará un relatorio sobre a aprendizaxe da gaita de fol.
O sábado, a partir das 19 horas as institucións educativas centrarán a mesa redonda que reuni-

rá a músicos e profesionais do ensino, como Ugia Pedreira, Afonso
Franco, Javier Jurado, Rosina Sobrido e Xosé Manuel Oliveira.
A programación do sábado
complétase co estudio da repercusión socioeconómica da Música Tradicional en Galiza organizado pola Fundación Sondeseu
que será exposto por Rodrigo
Romaní e Manuel Amigo e co
concerto didáctico a partir das 21
horas a cargo de Pablo Carpinteiro no que se presentarán instrumentos tradicionais.
Ao redor da percusión reuniranse o domingo para abordar o
estado actual que atravesa este
instrumento no ensino Xaquín
Xesteira, Lola Fernández, Xosé
Manuel Fernández Costas, Xosé
Lois Romero Cajigal e Francisco
Estévez. O mesmo acontecerá
co baile, materia para a que o
congreso convidou a Henrique
Peón Mosteiro e Luís Prego, e a
gaita, na que intervirán Xosé Manuel Oliveira, Suso Vaamonde,
Bruno Villamor e Juanjo Fernández para reflexionar sobre as
metodoloxías e comparar o ensino oficial co que non o é.
A musica tradicional no ensino obrigatorio e a influencia do
folk na docencia pecharán o congreso xunto coa mesa redonda
titulada “Os nosos mestres”.♦
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Outono de fotos
M.B.
Case 60 exposicións, asinadas de xeito individual e colectivo,
compoñen o programa do Outono fotográfico 2006. Imaxes de
Xacobe Melendre, as instantáneas tiradas por Manuel Valcárcel a pobos nómades, as fotografías en branco e negro tiradas por Chino de Cuba, os xogos de límites formulados por
Ignacio García del Valle ou os retratos do matriarcado zapoteca realizado por Alejandro Nuricumbo Linares poderán
verse en diferentes punto do país durante novembro e decembro.
Cun programa heteroxéneo que
engloba exposicións, cursos de
formación, proxeccións, presentacións de libros e actividades de
divulgación fotográfica bota a
andar a XIV edición do Outono
Fotográfico, a cita coa fotografía
que promove a Casa de Xuventude de Ourense e que se ten
convertido en referente dentro
do calendario galego tanto polo
elevado número de mostras programadas como pola súa proxección en boa parte do país.
Desta volta serán case sesenta
exposicións as que sitúen durante
o mes de novembro e decembro a
fotografía como protagonista do
outono. Ourense será a cidade
que máis exposicións acolla. En
total, poderán verse na cidade das
Burgas 21 mostras, entre as que se
atopan a asinada por Xosé Quiroga e que recolle imaxes da rapa
das bestas de Sabucedo (Galería
Sargadelos), a de Miguel Doval
con fotografías dunha trintena de
xanelas tomadas nas vilas e aldeas

(Café Auriense), a que recolle a
ollada de Alberto Arcos Chino sobre as xentes, oficios e o vello esplendor dos edificios de Cuba (sala de exposicións da Fundación
Caixa Galicia) ou a realizada por
Manuel Valcárcel e producida pola Fundación Caixa Galicia, que
consta de 60 fotografías en cor
que revelan os costumes, cultura e
forma de vida dos últimos pobos
nómades do mundo (Centro Cultural Deputación de Ourense).
A estas mostras súmanse as
que acollen os concellos de Allariz, O Barco de Valdeorras, O
Carballiño, Castro Caldelas, Celanova, Chantada, Lugo, Maceda,
Monforte de Lemos, Pereiro de
Aguiar, Pontedeume, Ribadavia e
Xinzo de Limia, que repartirán
polo país as fotografías de Dolores Carretero Vaquer, de Francisco Menjivar, as realizadas pola
Agrupación Fotográfica O Potiños, Alicia M. Piñeiro, Fernando
Gago ou as paisaxes do río Cabe
de Xesús Rodríguez Montero.

Fotografía correspondente á mostra de Alfonso Moral.

Imaxes colectivas
Ao par das mostras individuais, o
OF ten programadas diversas exposicións colectivas, moitas delas
cos finalistas e premiados en diferentes certames de fotografía. Unha delas, a titulada Fotografía
2005, reúne na Casa da Xuventude

Vén de publicar
o libro Lo emocional es
político. Sujeto e
intimidad en la
fotografía de los
noventa, Ed.
Cendeac. Dende
2004 é doutora
en Belas Artes
pola Universitat
Politècnica de
València. Estuda
en 2001 no
International
Center of Photography, Nova
York. Entre 1998
e 1999 realiza
un master en
Winchester School of Art, University of Southampton, U.K. En
1995 estuda na
École Nationale
Supérieure des
Beaux Arts de
Paris. En 1988,
licénciase en Psicoloxía pola Universitat Literària
de València. É
curadora dos ciclos de vídeo En
Primeira Persoa
(CGAC, Santiago Compostela,
2006) e ¿Quién
está jugando
aquí? (Espacio
AV, Murcia,
2006) e conta
ademais como
artista con diversas exposicións
individuais e colectivas.♦

de Ourense os autores seleccionados no encontros do Injuve, mentres que en Valdeorras poderán verse as obras premiadas no certame
celebrado no quinto aniversario da
declaración da Muralla de Lugo
como patrimonio da humanidade.
A festa do boi de Allariz, a
vendima en Leiro, as imaxes do

Foro Internacional de Fotorreportaxe e Sociedade de Oleiros, a
ollada á II República dirixida por
Xosé Manuel Buxán Bran, as imaxes de natureza do Wildlife Photografher of the year son os eixes
centrais doutras das exposicións
que se poden visitar nesta nova
edición do Outono Fotográfico.♦

AS CURTAS PREMIADAS
EN COMPOSTELA
M.B.
Nunha gala chea de humor, ideada
por Chévere, con Miguel de Lira,
Patricia de Lorenzo, Xesús Ron e
Manuel Cortes como mestres de
cerimonia, deuse a coñecer o pasado 21 de outubro o palmarés da
terceira edición do Festival Curtocircuíto, unha cita que quere consolidar Compostela como referencia de novos creadores e de afeccionados ás curtametraxes.
O arxentino Gustavo Taretto
recibiu o primeiro premio da noite pola curta Medianeras, que tamén resultou merecedora, en opinión dos espectadores das xornadas de rúa, do galardón do público. Buenos Aires é o escenario
desta historia na que Mariana e
Martín, a pesar de ter peripecias
vitais semellantes e de compartir
parede medianeira non se poden
coñecer. O xurado considerouna
a mellor da sección de ficción.
A curtametraxe gañadora no
apartado de animación foi Valle
paraíso, de Eduardo Martín. O
premio, como todos os da sección
oficial, está dotado con 3.000 euros
e unha estatuíña, que neste caso subiu a recoller o propio realizador.
A adicción á heroína é o eixo
central da película gañadora na
sección documental, Nach dem
fall (Tras a caída). O suízo Marcel Wyss dirixe a obra na que
Dominic tenta superar a súa
adicción ás drogas.
No apartado de videocreación

a gañadora foi a película Dark
room. O suízo Bart Wasen sitúa
como protagonista da película un
cuarto escuro a través dos que
narra a historia dun home e muller que agardan un momento desexado pero xa perdido do seu
amor. A través de imaxes afastadas da alcoba o autor vai dando
conta da situación da parella.
A micromovie Way do tailandés Chin Tangsakulsathaporn recibiu o premio da sección Anacos,
un galardón que foi recollido por
Susana Blas, membro do equipo
de Metrópolis da Segunda Cadea
de TVE. Pola súa parte, os galegos
Jairo Iglesias e Tamar Novas foron
os seleccionados polo xurado como os autores da mellor curta presentada ao concurso AVID-Non te
curtes, pola obra Claustrofobia.
O premio Kodak 35mm recaeu
en mans do alemán Claud Barras
pola obra La Génie de la boîte de
raviolis mentres que o premio
Burbullas, concedido a curta máis
orixinal, foi para Spin, onde o norteamericano Jamin Winans narra a
historia dun dj enviado a arranxar
unha serie de reaccións en cadea
que suceden na vida cotiá.
O último dos premios foi o
Compostela Plató, o concurso de
guións para curtas de ficción, que
foi parar a Estíbaliz Burgaleta e
Alegría Collantes, coautoras de Bechos Raros. A curta, que foi rodada
durante o verán en Compostela, estreouse no transcurso da gala.♦
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O boom da zarrotas ou cogomelos
M.B.
Saídas ao monte, exposicións
de cogomelos, conferencias e
charlas sobre micoloxía... Nos
últimos anos en Galiza estase a
experimentar un boom micolóxico que se traduce na proliferación por todo o país de actividades relacionadas co mundo
dos cogomelos e no aumento
da participación en todas elas.
A Federación Galega de Micoloxía, creada por Antón Patiño Regueira e integrada na actualidade
por 13 agrupacións, oferta a través dos seus grupos locais actividades de iniciación, recoñecemento de especies comestíbeis,
curiosidades sobre os cogomelos, charlas divulgativas e saídas
ao monte na procura de exemplares boa parte do ano. Non entanto a maior parte da súa actividade concéntrase entre os meses de outubro e novembro.
Unha delas é a Cantarela de
Vilagarcía que vén organizando
anualmente o Outono Micolóxico e
a Festas dos Cogomelos, que este ano corre pola súa décimo quinta edición. Desta banda, as xornadas darán comezo o 4 de novembro e desenvolveranse até o 19 do
mesmo mes, día no que se entre-

garán os premios dos certames fotográficos convocados e no que
terá lugar unha cena degustación.
A cita vilagarciá iníciase cunha saída o 4 de novembro, á que seguirán a inauguración de diferentes
exposicións o 5, unha charla de
iniciación á micoloxía impartida por
Ramón Carlos Encisa o día 7, outras dúas sobre cogomelos comestíbeis e velenosos, e unha
aproximación a cociña con este
produto a cargo de X. Luís Tomé.
Fernando de la Peña falará o 15
de novembro do aproveitamento
sustentábel do monte.
En Cee a agrupación Pan de
raposo pon en marcha do 2 ao 5
de novembro as súas xornadas
micolóxicas, que inclúen charlas
a cargo de Xosé Castro Marcote
e X. M. Costa nas que se abordará a tipoloxía de cogomelos
dos sistemas de dunas e o seu
uso ao longo da historia. Ademais organizaranse visitas guiadas e unha cena micolóxica.
Pola súa parte a agrupación
Zarrota de Vigo ten programadas
conferencias o 30 e 31 de outubro e o 1 e 2 de novembro, unha
exposición de cogomelos o 28
de outubro e unha cena de confraternización en decembro.
Integrada tamén na Federa-

ción, a agrupación Pingadouro celebra en Sober as súas actividades
entre o 10 e 12 de novembro. As
xornadas abriranse cunha charla
de iniciación no colexio público, á
que seguirá o 11 a impartida por
Luís Rubio. Ademais dunha exposición de cogomelos haberá saídas
ao campo os tres días. As xornadas
rematan cunha cea e un magosto.
En Pontevedra a agrupación
Brincabois ofrecerá o xoves 26 de

decembro a charla Cogomelos de
piñeirais e eucaliptais a cargo de
Jaime Blanco e o 27 Introdución á
cociña con cogomelos por X.L. Tomé. Ademais todos os luns até decembro haberá encontros micolóxicos no bodegón Arca. O 11 de
novembro terá lugar a feira de outono na Praza da Verdura.
Paralelamente a agrupación
Viriato organiza xornadas micolóxicas en Cambre, Fene, Sande, Carranza, Sillobre e Ferrol,
con saídas ao monte, exposicións e charlas.
Novembro tamén é mes escollido pola Sociedade Micolóxica
Lucus para desenvolver as súas
actividades. Os días 2 e 3 están
programadas dúas charlas, o 5
unha exposición de cogomelos, o
6 unha saída ao monte e o 13, 20
e 27 celebraranse os luns micolóxicos no local da sociedade.
En Ourense, Os Cogordos
baixo o título Outono Micolóxico
de Ourense 2006 engloban un
programa de actividades nas que
se inclúe, ademais de conferencias todos os luns no local da
agrupación, unha exposición de
cogomelos no salón do Liceo o 19
de novembro e saídas ao campo.
Do 6 ao 12 de novembro celebrase en Monforte de Lemos a

Semana Micolóxica organizada
polos Lactouros, que este ano
contará coa presenza de Xaime
Blanco e de Xosé Castro Marcote como conferenciantes, e que
incluirá saídas, concursos e un
xantar de clausura.

Máis que grupos micolóxicos
Pero non só as agrupacións micolóxicas organizan xornadas relacionadas cos cogomelos. A elas tamén se suman nesta tarefa asociacións culturais, oficinas de extensión agraria e grupos ecoloxistas. Un deste últimos, Adenco, celebra na comarca do Condado as
XVII Xeiras Micolóxicas que espalla as súas actividades polos concellos de Mondariz Balneario, entre
o 27 e 29 de outubro, cunha charla
o venres a cargo de Alfonso Rei
Pazos, un roteiro o sábado e unha
exposición o domingo; no concello
de Ponteareas, cunha saída o 4 de
novembro e unha mostra de cogomelos o domingo 5; en Salvaterra
de Miño do 10 ao 12 de novembro
na que Manuel Domínguez fará
unha achega práctica á micoloxía,
saída o sábado e exposición o domingo e en Xinzo do 17 ao 19 de
novembro coa participación de
Laura Pardo e David Castro.♦

A Carón do Lar. Contos de Lugris Freire en A Nosa Terra
—Viacó, Andrés, viacó –dicíalle
o crego de San Roque ao sancristán–, ti es home de ben?
—Ai, señor! E pergúntamo!
E haberá no mundo home máis
leal e mellor vasalo ca min? Se
San Roque falase podería dicirlle
se teño ou non teño boa lei.
—Pero como San Roque non
fala, e penso que fai ben, fágoche eu a pregunta.
—Ave María, señor cura! As
súas palabras que me dan moito
que cavilar. Ten vostede algunha

O xiro do sancristán
dúbida da miña honradez?
—Direiche, Andrés: hoxe recollín os cartos da boeta das ánimas e notei que non hai nin a
metade do que debía de haber.
Quen colleu cartos de alí?
Andrés rañou fortemente a
testa, e despois de vacilar como
o que se vai chapuzar en auga

fría no mes de xaneiro, dixo:
—Pois mire, señor cura: a
verdade elle a verdade, e por dicir mentira non me ha de abrir as
portas o demo. Onte pola mañá
quitei cinco pesos da boeta.
—Gandulo, mal sancristan,
herexe!... Roubar desa maneira
ás ánimas do purgatorio!

—Eu roubar? Iso non é certo.
Escóiteme, pola nai que o pariu,
e verá como non foi un roubo. O
sancristán de Santa Minia, perto
de Pontevedra, debíame unha
cantidade dende hai tres anos.
Como non tiña modo de mandarma, escribinlle dicindo que metese na boeta das ánimas da súa

E nxeños e criaturas
Os señores
Mastromarino e
Nicelli, ladróns de
cadáveres
“O señor Williams Burke ascendeu desde a máis baixa
condición ata unha eterna celebridade. Naceu en Irlanda e
comezou como zapateiro. Durante varios anos exerceu este oficio en Edimburgo, onde trabou amizade co señor Hare, sobre quen tivo grande influencia. Dentro da colaboración dos señores Burke e Hare, non cabe dubida de que o
poder de invención e síntese pertenceu ao señor Burke. Porén, os seus nomes permaneceron inseparables na arte”
Así comeza o marabilloso relato titulado “Burke e
Hare, asasinos”, co que Marcel Schowb remata o seu inigualable Vies imaginaires. Neste caso, as vidas de Burke
e Hare son só relativamente imaxinarias. Efectivamente,
Burke e Hare foron os ladróns de cadáveres que na época vitoriana deron pé ao coñecido como caso dos “resu-

igrexa cinco pesos, que eu os recollería da boeta de aquí.
—Mala centella!
—Pero señor... as ánimas
perderon algo con iso?
—Andrés, as ánimas de Santa Minia nada teñen a ver coas
desta vila: son autónomas. Cando queiras xirar ou cobrar un xiro, vaste á casa de Pastor da Coruña porque se non coas túas filosofías e descubrimentos comerciais eu son o que vai quedar
coma as ánimas do purgatorio.♦

Xosé Miranda
citadores de Edimburgo”. O que facían é sinxelo: recollían os cadáveres dos cemiterios e vendíanllos ao doutor
Knox. Mais, como os cadáveres escaseasen ou polo feito, ben fácil de comprender, de que asaltar cemiterios é
complicado, pasaron a aprovisionarse dos cadáveres dun
xeito máis inmediato: fabricándoos.
Aínda que o lector avisado xa percibiu o innegable recendo a opio, digo a Thomas de Quincey, que ateiga os parágrafos anteriores (O asasinato entendido como unha das
belas artes), o mestre indiscutible de Schowb foi Robert
Louis Stevenson, mesmo neste caso. Os dous escritores, o
escocés tísico e o xudeo francés non menos feble e enfermo
foron amigos e carteáronse. Cando morreu Stevenson, Schwob, moi enfermo, emprendeu viaxe a Samoa, seguindo os
seus pasos. Se Tusitala foi o nome que os nativos lle deron
ao primeiro, Tusitala lle chamaron ao segundo. Xustiza poética. A historia da literatura non debe separalos. Polo demais,
Stevenson e Schwob son os mestres do Jorge Luis Borges da
Historia universal da infamia e Schwob éo tamén do Álvaro Cunqueiro das chamadas semblanzas (que non son tal).
Mais ao que imos. Stevenson, en 1885 escibiu o seu
relato “The body snatcher” (“O ladrón de cadáveres”).
Schwob elaborou o seu (máis realista e, para min, mellor)
no 1896. O cine ignorou a Schwob, non a Stevenson. En
1945 filmouse The body snatcher, obra de Robert Wise,
con Boris Karloff e Bela Lugosi. En 1959 outra versión,
A carne e o demo, de John Gilling. Tamén esta vez a segunda versión é mellor e máis realista.
Mais agora vén o sorprendente. Estoutro día detiveron
en Nova York unha “banda dos catro” dirixida por Mas-

tromarino e Nicelli. O señor Mastromarino, dentista sen
licenza, fundou unha empresa, a Biomedical Tissue Services Limited, que lles servía tecidos e ósos a empresas de
biotecnoloxía de todo o mundo. O señor Mastromarino,
no desempeño do seu traballo, trabou amizade co señor
Nicelli, director dunha funeraria, quen lle proporcionaba
os cadáveres a 1.000 dólares a peza. Chegaron a implicar
na fraude, coa compaña de dous enfermeiros (Crucetta e
Aldorassi) a sete funerarias e profanaron máis de 1.100
cadáveres. Procedían así: baleiraban o cadáver de órganos
e ósos, substituían estes por tuberías, cosían o que houbese que coser, falsificaban os certificados de defunción e a
idade do morto e vendían os órganos que, en realidade,
eran moitas veces inservibles e oficialmente nunca serían
admitidos. As persoas que os recibían eran enganadas: crían recibir o corazón dun mozo e levaban o dun vello, etc.
Mais o asunto é que alguén os mercaba e pagaba por
eles (un cadáver pode xenerar ata 198.000 euros de beneficio). Mastromarino chegou a acumular máis de 3 millóns de euros. Hai que recoñecer que, dentro da colaboración Matromarino-Nicelli, a capacidade de invención e
síntese era do primeiro, mais os seus nomes van permanecer para sempre unidos. O relato de Schowb remata
cun final perfecto para este caso. Lean (substitúo o nome
de Burke polo de Mastromarino): O señor Mastromarino
non deixou máis obras.
Ora, o que un bota en falta é o seguinte paso: o de fabricar os cadáveres. Mais diso xa nos contan as lendas urbanas, que visto o que hai, se cadra nin son lendas nin tan
urbanas. Pero diso falamos outro día.♦
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Músicos Populares de Quiroga

O Alfredo da Fontela

Luma Gómez
‘Queremos
ofrecer unha nova
perspectiva da
Guerra do 36’
M.B.
Teatro do Noroeste está a representar a súa última produción Imperial. Café cantante. O Imperial, un café vigués, é o escenario no que se
cruzan estraperlistas, anarquistas, músicos, cantantes e
falanxistas antes de que estoupe a Guerra de 36. Que
máis sucede no Imperial?
Acontece un pouco o que
nas cidades da época. Hai
negocios, amores, aventuras,
soños de emigración e conflitos propios daquel tempo.
O personaxe que vostede interpreta chámase dona Maruxa, pero, quen é
esta muller?
É unha actriz que veu de
Madrid, onde traballaba nun
musical. O teatro no que representaba arde e decide
volver a Vigo e cos seus aforros monta o Imperial, tratando de gañarse a vida co
que sabe, que non é outra
cousa que o musical. É unha
muller moi vital, moi acolledora para os seus clientes e
os seus traballadores, vinculada politicamente a esquerda e cun mozo anarquista.
Por que a Guerra do 36?
É un tema que nos afectou a todos nas nosa vidas, e
a xente da miña xeración
con máis intensidade porque
nos tocou o fin do franquismo. É unha experiencia vital
para nós aínda presente da
que queremos ofrecer unha
nova perspectiva.
En Imperial apostan
polo xénero musical. Achégase ás propostas de Broadway ou transita máis
por outros camiños?
Está máis conectado co
musical berlinés que co
americano, no que mozo coñece moza. A música aparece moi vinculada á dramaturxia, pero o feito de cantar
non é a esencia.
Non é habitual en Galiza facer musical.
Hai algunha experiencia
pero non sabería dicir porque non hai moitos. Facer un
espectáculo destas características é, para nós, custoso,
sobre todo se queres ser ambicioso. Ademais dos custes
económicos é necesario
moito traballo e preparación
por parte dos actores porque
a música é en directo.♦

XOSÉ P. MONDELO
De casa nobre era o Alfredo da
Casa da Fontela, unha casa con
escudo no barrio alto da Pobra
de Brollón. O Alfredo sabía de
música, estudara as linguaxes
musicais. Era un virtuoso do requinto, mais tamén tocaba a guitarra e a gaita. Foi un dos principais animadores da actividade
musical e festeira da bisbarra de
Brollón e mesmo un mestre que
lles ensinou os principios musicais a moitos rapaciños que llo
pedían. Lembremos que el foi o
mestre de Felisa Vidal, a gaiteira
de Bendilló, á que lle aprendeu a
tocar a gaita en cousa de un mes.
Cando falamos de Felisa diciamos que fora un seu tío o que a
animara a tocar a gaita despois
de ouvirlla tocar nalgures a outra
gaiteira. Agora, atando cabos, e
andando polo medio o Alfredo
da Fontela, estamos convencidos
de que esa outra gaiteira sería case que con toda a seguridade
Carmen Parada, a gaiteira de Ferreiros, a filla do cego de Ferreiros, malia esta ser máis noviña
que Felisa. Son fíos musicais que
se ían tecendo e interrelacionando como se ían entrelazando os

infindos carreiros do val e das
serras daqueles fermosas terras
do oriente galego. Por iso tamén
viamos o Alfredo compartindo
escenario co señor Francisco
Aristondo, o Pata de Pau, do lugar de Augasmestas, e formando
con el e outros rapaces da Pobra
un cuarteto para se ir arranxando
nas súas xeiras musicais.
Nestas agrupacións musicais,
que se tecían e destecían segundo as necesidades, ten participado moito Alfredo, o Fontela. Unha das máis estábeis foi o cuarteto que formou cun compañeiro
de Recemunde, á caixa, outro de
Tudriz ao bombo, outro de Martul de Castroncelos, o Triquilín,
na gaita, e el mesmo co requinto.
Son todos estes nomes de lugares a rentes da Pobra, no val, e
cóntase como o Alfredo, que tiña
a casa na Fontela, no alto da vila, chamaba por eles desde o cimo do lugar, cando quedaban para se dirixiren cara a algún lugar
a tocar ou cando os reclamaba
para ensaiar.
Non había “rúa” na vila que
non animase o Alfredo co seu requinto. As rúas eran bailes, festiñas espontáneas, na estrada ou en

calquera camiño, ocasións para
os mozos se divirtiren un domingo ou festivo calquera, un día de
antroido, o domingo de Pascua
despois da Coresma... Non eran
festas maiores como as que se facían no campo da festa con banda e todo. Eran festas pequenas
polas que devecían os rapaces,
que contrataban a escote uns gaiteiros ou gaiteiras, como as de
Ferreiros, e nas que nunca lles fallaba a boa disposición e o bo facer do Alfredo. Aí era onde tocaba o noso músico: nas rúas, e nas
procesións ou nas vésperas ou relevando nos descansos ás bandas
e orquestras no día grande.
Mais semella que o clarinetista tiña tan bo corazón como
pouca conta do seu. A casa grande foi indo a menos, os máis dos
parentes foron marchando polo
mundo adiante, maiormente cara
a Buenos Aires, e o Alfredo foi
quedando só e botándose polas
portas a pedir. Daba mágoa velo,
o señorito da casa grande arruinadiño de todo, a vivir da caridade das xentes. É triste dicilo pero
morreu coma un can, de prestado
nun alxube, o seu derradeiro acubillo, trastornado, na miseria.♦

A Viñoteca

ANTONIO PORTELA

A torna dos pasás 2000
Elaborado polo colleiteiro Luís
Anxo Rodriguez en Arnoia, onde
ten as súas dúas hectáreas de viñedo fracturadas en pequenas
parcelas dende as beiras do rio
Arnoia, perto do balneario, até as
ladeiras abalconadas por enriba
da vila. Nas súas viñas Luís cultiva o abano completo das castes
brancas e tintas autóctonas do Ri-

beiro, en A torna dos pasás emprega as máis tradicionais na elaboración dos tintos que lle deran
renome á bisbarra: brancellao, ferrol e caíño. Luís é un home coidadoso, incluso escrupuloso, até
os mínimos detalles, dende as
clases de cata que imparte por todo o país até o coidado da viña e
a elaboración do viño. De pou-

quísima produción este tinto debe ser o reflexo do que no seu
tempo eran os viños tintos do Ribeiro, ou sexa aromas de baias
vermellas con notas balsámicas e
certos matices de tinta chinesa
nunha boca que destaca pola súa
acidez e o corpo mediano, todo
envolto por unha cor granate moi
cuberta. 12º é a sua graduación.♦

Guerrilleiro
contra Franco

O movemento
libertario en Galiza
(1936-76)

1936. Represión e
alzamento militar
en Galiza

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

A cargo dos historiadores
Dionisio Pereira e
Eliseo Fernández.

Carlos F. Velázquez Souto
Escrito para responder ás
moitas preguntas sobre a
represión franquista.

A NOSA TERRA

O suplicio
de Tántalo
FRANCISCO CARBALLO

U

lises víu a Tántalo, rei
de Frixia, no inferno.
Empozado, con sede e
fame; cando intentaba beber
ou comer os froitos das
árbores, auga e árbores escapábanlle. Así sempre. Non é iso a
realidade galega da transición?
De 1978 a 2005 tivemos
tempo e razón para estruturar
a Galiza: ordenar o territorio,
recuperar o idioma, rachar o
ciclo económico de
dependencia cara a unha economía autocentrada ao servizo dos galegos. Presidiron a
preautonomía, 1978-1981, os
señores Rosón e Quiroga,
q.e.p.d. Logramos un estatuto
mediocre e grazas ás manifestacións contra a aldraxe preparada polo Goberno central
sen ter en conta a nosa
nacionalidade histórica. O
mando estaba lonxe, nas
mans dos franquistas.
Sucederon no poder da
Xunta Xerardo Fernández Albor, 1982-1987, Fernando
González Laxe, 1987-1990 e
Manuel Fraga, 1990-2005.
Que suplicio de Tántalo! Só
con Laxe unha lúa de mel, un
aperitivo e o paso fugaz de
proxectos. Logo 15 anos de
fraguismo: un neoliberalismo
de farrapos, un eco do
tardofranquismo
desarrollista, trapaceiro e
antiestético. Todo con Fraga
foi aparencia, mal gusto, faraonismo. O país saíu de Fraga
como entrara: sen ordenación
do territorio, sen descontaminación das rías, con industria
agroalimentaria máis
dependente do exterior, a dos
estaleiros esgazada, a eléctrica subordinada, a informática
inexistente. E a nosa ligua a
apodrecer co bilingüismo harmónico, ou sexa coa mentira.
Á forza de vivir como Tántalo, xa iamos insensíbeis.
Sentía a miña beira o alento da
resignación coma na “noite de
pedra” do Ditador. Fraga
serviu e ben ás propostas do
capital financeiro de reservar
para centros determinados as
grandes fogazas do poder e para as periferias as farangullas.
Fraga=España, máis que España: a dos súbditos, das prebendas aos privilexiados, aos seareiros, aos que merodean o poder para vivir da adulación.
Galiza envellecía sen honor:
Fraga quería súbditos e unha
Galiza, a que fora, como no
franquismo, leira de caza e de
trabucos.
Podemos xa confiar nun
tempo de graza, de alegría, de
estruturación deste gran país?
Temos dereito á ciencia, á razonabilidade, á sabedoría que
organiza un país, goberna para cidadáns e sente a dignidade dun pobo de creadores e
de persoas libres. Adeus, Tántalo. Non imos verte máis.♦
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O Trinque
Máis alá
A publicación electrónica Vieiros
(www.vieiros.com) estrea sección
cultural. ‘Máis alá’ recolle as principais noticias sobre cultura, centrándose principalmente na actualidade galega. Aproveitando as no-

vas tecnoloxías, que permiten a reprodución de vídeo e son, cobran
protagonismo os traballos relacionados coa música e o cinema,
principalmente grupos novos e
curtametraxes.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

■ TEATRO

DSK

MOFA E BEFA

Este xoves 26 e venres
27 ás 20,30 h. no CGAI
de SANTIAGO veranse
tres pezas realizadas en
código ASCIIart, Despegue, Paisaxe e DSK,
dirixidas por este dúo
artístico. Tamén poderemos ollalas, dentro da
programación do Cineclube Lumière de VIGO,
o luns 30 ás 20,30 h. no
Auditorio do Concello;
nos cines Filmax da
CORUÑA desde o xoves
2 e até o 2 de decembro;
e na sala Yago de SANTIAGO a partir do venres
3 e até o venres 20.♦

O dúo cómico está coa obra
Sempre ao lonxe este domingo 29 na Casa da Cultura.

Bueu
■ MÚSICA

FAT FREDDY
O domingo 29 ás 21,30 h.
poderemos gozar do rock
experimental desta banda
portuguesa no Aturuxo, e do
pop-rock dos composteláns
The Homens, por 6 euros.

Cangas
■ TEATRO

N8 OHX

■ EXPOSICIÓNS

A cía, Pisando Ovos sube
con esta obra ao escenario
do Auditorio Municipal este sábado 28.

TERRA

Carballo

O Barco
Barco
A Federación Galega de Espeleoloxía organiza esta
mostra fotográfica que podemos ollar no C.C. Valdeorrés.
■ TEATRO

GARCÍA
Obra que representa o Teatro
do Adro este venres 27 ás
22,30 no teatro Lauro Olmo.

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

SOFÍA MORO
A mostra Eles e nós. Rostros
da Guerra Civil pode visitarse no Museo de Bergantiños.
Incluído 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

ANO DA MEMORIA
Até este domingo 29 temos
na sala Liceo unha selección de fotografías do Arquivo Pacheco de Vigo.

BARJOLA
Podemos admirar os seus
augafortes e augatintas na
Fundación CIEC.

■ EXPOSICIÓNS

ELÍAS GLEZ. PRIETO
Podemos visitar esta mostra de cerámica de Gundivós Unha obra, unha mirada, até o martes 31, no
Concello, no Centro de Saúde, e no Colexio.

Outono Fotográfico
Xa está aquí, cargadiño coma sempre. En OURENSE temos A lóxica
do suplemento, de Ignacio García
Gómez del Valle en Alterarte do
Campus até o 30 de novembro;
Una pupila silvestre, de Pastor
Outeiral na galería Visol do 1 ao 10
de novembro; Sólidos, nós, eles...,
de Xacobe Meléndrez Fassbender, no edificio Xurídico-Empresarial do campus do 2 ao 30 de novembro; A rapa das bestas, de José
Quiroga, na galería Sargadelos do
2 ao 30 de novembro; Festimage na
Casa da Xuventude até o 12 de novembro; Ahora Ourense, no Museo Municipal até o 19 de novembro; Fotografía 05, na Casa da Xuventude até o 13 de novembro; Camiñando xuntos cara aos obxectivos do milenio, no Politécnico do
campus até o 12 de novembro; I
certame Muralla de Lugo do 1 ao
15 de novembro no Ateneo; X certame Viña do Campo do 2 ao 30 de
novembro no Xesteira café-teatro;
Galicia en branco e negro na A.X.
Amencer do 2 ao 30 de novembro;
e o IX premio Luis Valtueña na
Fundación Caixa Galicia do 2 ao
15 de novembro. En ALLARIZ, na
Fundación Vicente Risco do 1 ao 30
de novembro temos Sentimentos,
de Dolores Carretero Vaquer. En
CASTRO CALDELAS, no Centro Comarcal do 1 ao 30 de novembro, Albiscando, de Alicia M. Piñeiro; tamén aquí durante novembro poderemos ver as proxeccións de Calde-

las dixital e as fotos de María X.
Castro. No BARCO DE VALDEORRAS, na sala de Caixanova do 2 ao
15 de novembro, está Pedra-Madeira-Pedra, de Francisco Menjivar e, no Centro Comarcal do 2 ao
15, Fotoboi 06. No CARBALLIÑO,
na Casa do Concello do 1 ao 15 de
novembro, Festa da Vendima, Leiro 06. En LUGO, no edificio Administrativo da Xunta do 2 ao 15 de
novembro, Vida urbana, de Fernando Gago Ballesteros. En MACEDA, no Castelo do 2 ao 30 de novembro, Con la cámara en la mochila, de José C. Arcos Campillo.
En CHANTADA, na Casa da Xuventude do 2 ao 17 de novembro, Colleita 05, da Escola de Imaxe e Son
de Vigo. En PEREIRO DE AGUIAR,
no Centro Penitenciario do 2 ao 17
de novembro, De dentro a dentro,
de Joaquín Balsa e Alejandro Roquero. En BARBADÁS, na Casa da
Cultura (en Valenzá) do 2 ao 30 de
novembro, Rastros, da A.C. Aula
K. En MONFORTE os martes e xoves de 20 a 22 h. na Casa da Cultura haberá un Curso de Fotografía
Creativa impartido por Xesús
Rguez. Montero (máis información no telf. 982 404 404). Na libraría Torga (Paz 12) de Ourense
hai unha mostra de libros galegos
de fotografía e os catálogos á venda
do Outono Fotográfico. Máis información na Casa da Xuventude de
Ourense ou en www.outonofotografico.com♦

A Coruña
■ ACTOS

VISIÓNS
DE ARQUITECTURA
Ciclo de conferencias da
Fundación Barrié para conmemorar o XXX aniversario
da Escola Técnica Superior
de Arquitectura. Este xoves
26 ás 20 h. na sede da fundación poderemos escoitar a
Gonçalo Sousa Byrne.
■ CINEMA

CGAI
Este venres 27 ás 18 h. podemos ollar, no ciclo adicado ao director francés Jean
Rouch, a película Crónica
dun verán (1960); e o sábado 28 ás 20,30 proxéctase
Mosso mosso, Jean Rouch
comme si (1998), vídeo dirixido por Jean-André Fieschi. O venres 27 ás 20,30 h.
chega, dentro do ciclo Fóra
de Serie, Grizzly Man
(2005), de Werner Herzog,
que repite o sábado 28 ás 18
h; o luns 30 ás 20,30 h. gozaremos co documental de
Fatih Akin, Cruzando as
pontes: os sons de Estambul (2005). De David Cronenberg temos, o martes 31
ás 20,30, a fita Inseparabeis
(1988). Máis información
en www.cgai.org.
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL PATINHA
O escultor portugués ten
unha mostra, baixo o título
de O proceso da alma, na
galería Ana Vilaseco, onde
poderemos contemplala até
o 11 de novembro.

ALBERTO CARPO
A galería Arabesque presenta, até o 3 de decembro,
a obra do pintor.

D E

C U L T U R A

premio anual de fotografía
xornalística expóñense no
Palexco (sala do Concello).

E

E S P E C T Á C U L O S

Le Punk

MANUEL LÓPEZ
Dentro de Olladas 06 podemos visitar esta mostra antolóxica até o 5 de novembro na sede de Caixa Galicia (Médico Rodríguez 2).

NAZÓN DE BREOGÁN
O Museo de Belas Artes
acolle esta mostra sobre o
Estatuto de Autonomía.

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.

LUÍS SEOANE
Esta fundación acolle a 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 sirven para contextualizar a pintura galega na primeira metade do século XX.

IMAXES PARA
A DIGNIDADE
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.

MANOLO MILLARES

Transita entre mundos cruzados:
da raigame rocqueira aos Balcáns
e de aquí a Buenos Aires, da polka
ao tango, da eléctrica á mandolina, da nostalxia ao futuro... como
queda de manifesto no seu 2º traballo No disparen al pianista. Están en directo o martes 31 sa sala
un percorrido asíncrono pola
historia da arte contemporánea, a través de 39 obras paradigmáticas pertencentes á
Colección Berardo. 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.

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

A GATA CON BOTAS
O Edificio de Servizos Múltiples é o escenario desta representación de Sarabela Teatro este venres 27 ás 19 h.

Fene
■ ACTOS

■ TEATRO

A OCA DE LEONARDO

A RAÍÑA DA BELEZA
DE LEENANE

Ramón Loureiro Calvo e
Xaquín Marín presentan o
seu novo libro este xoves 26
ás 20 h. no Círculo de Perlío.

Teatro do Atlántico representa esta obra o venres 27
e sábado 28 no teatro Rosalía de Castro, baixo a dirección de Xulio Lago.

Podemos gozar das súas
magníficas esculturas, até o
2 de novembro, na galería
Arte e Imagen.

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.
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SEN TÍTULO

LETIZIA BATTAGLIA

As imaxes do recoñecido

A Fundación Barrié presenta

A italiana presenta a mostra

XOSÉ MANUEL CASTRO

Mardi Grass da CORUÑA; o mércores 1 de novembro no Aturuxo
de BUEU; o xoves 2 na Fábrica de
Chocolate de VIGO; o venres 3 na
festa Red Campus de SANTIAGO; e
o sábado 4 no café teatro Xesteira
de OURENSE. Máis información en
www.lepunk.es♦

Culleredo
Culleredo
■ EXPOSICIÓNS

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

CARME CHACÓN
Sin ellas chámase a mostra
de fotografías analóxicas
manipuladas dixitalmente
até convertilas en realidades
de forte contido conceptual.

Carteleira
Carteleira

☞

A DALIA NEGRA. Reconstrución dun dos crimes
máis famosos de Hollywood, o da
actriz Betty Ann Short no 1947.
Baseado nunha novela de James
Ellroy, dirixe Brian de Palma.

☞

FILLOS DOS HOMES.
No 2027 non nacen nenos
por algunha estraña razón. Esta
circunstancia divide un mundo
desesperanzado pola suposta fin
da especie. Pero entre os refuxiados que tentan saír dunha Gran
Bretaña en guerra hai unha muller que oculta un segredo.

☞

EU SON A JUANI.
Película de Bigas Luna
sobre unha moza do extrarradio que pasa o tempo entre o
centro comercial e os talleres
de tuning, todo a ritmo de hiphop. A Juani quere ser unha
nova icona de muller española.

☞

OS BORJA. Antonio
Hernández leva ás pantallas a historia do papa Alexandre VI e a súa familia, os valencianos Borja que chegaron a ter

todo o poder de Roma. Intrigas
pacegas, diplomacia e asasinatos para unha das producións
máis caras do cinema español.

☞

A MIÑA SÚPER EX
MOZA. Uma Thurman
ten poderes e non leva ben que o
seu mozo a deixe. Comedia esaxerada sobre as consecuencias
de namorar unha súper heroína.

☞

O LABIRINTO DO
FAUNO. Historia fantástica de Guillermo del Toro
ambientada durante a loita do
exército franquista contra o
maquis. Segunda parte da triloxía española deste director de
culto. Só para convencidos.

☞

CRANK (VELENO
NO SANGUE). Un mafioso envelena a Chev Chelios
(Jason Statham) cunha droga
letal que só se manterá arredada
do seu corazón se permanece en
constante movemento, producindo adrenalina. Ao seu paso,
vai deixar patas arriba Los Angeles na procura dun antídoto.

Acción, acción e máis acción.

☞

O DIAÑO VISTE DE
PRADA. Comedia sobre
o mundo da moda, concretamente as revistas de tendencias.
Andrea é a asistente de Miranda
Priestly (Meryl Streep), unha
gurú chea de carraxe por baixo
da súa roupa de marca carísima.

☞

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.

☞

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.

☞

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.♦

Quince anos cumpre o festival internacional de teatro de CARBALLO,
que vén organizando a A.C. Telón e
Aparte e o Concello. Comezou o
pasado sábado 14 e chega até o
mércores 1 de novembro. Este sábado 28 a cia. madrileña Arrieritos
representa a 13 rosas, sobre as mulleres fusiladas en 1939 acusadas de
atentar contra un comandante da G.
Civil; o domingo 29, Teatro de

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

A galería Amararte acolle
esta mostra do pintor Peña
Romay.

Monforte
Monforte

Malta (Castilla-La Mancha) sube
ao taboado con Hazmereir, percorrido en clave de clown polos sentimentos nos conflitos armados. O
martes 31 teremos aos vascos de
Tanttaka Teatroa con El florido
pensil, basado no libro de igual título; e o mércores 1 á Cia. de Miguel
Narros (Madrid) con ¡Ay carmela!,
as andanzas dunha parella de cómicos na guerra incivil.♦

No Centro Torrente Ballester dsde este venres 27 até o
30 de novembro

DÍAZ GERMADE
As súas xilografías expóñense na sede do Real Coro
Toxos e Froles.

JUÁN LÓPEZ
Podemos visitar a mostra de
pintura Ferrol en 22 miradas na galería Sargadelos.

■ TEATRO

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

SAN FROILÁN: CULTO
E FESTA

MAFALDA ARNAUTH

Até o 26 de novembro poderemos visitar esta exposición composta por 120 pezas que fan un percorrido
pola historia do culto ao
santo desde o medievo até
os nosos días. Na capela de
San Froilán da catedral e na
carpa da Praza de Anxo
Fernández Gómez.

Dá un concerto este venres
27 ás 21 h. no teatro Jofre.

MARTA NOGUEIRA

VIDAS PRIVADAS
A Fundación Caixa Galicia
alberga a Colección Foto
Colectánea.
■ MÚSICA

TEATRO DO NOROESTE

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

Representa Imperial Café
Cantante este venres 27 e
sábado 28 ás 20,30 no Jofre.

OS CAPÍTULOS
DA IRMANDADE

■ TEATRO

Gondomar
■ TEATRO

TARTUFO

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 este sábado 28.

O HEROE

conviven nesta mostra que
podemos visitar no C.S.
Caixanova.

Muros
Muros

BOSCO CARIDE

■ TEATRO

PAPIRUS
Xirriquiteula Teatre sube
con esta obra ao escenario
do Centro Cultural e Xuvenil este sábado 28.

Oleiros
Oleiros
■ EXPOSICIÓNS

TERESA L. AMEIXEIRAS
A Casa Charry acolle a súa
pintura colorista e de trazos
suaves até este martes 31.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

EMILIO GLEZ. SÁINZ

Lugo

■ MÚSICA

■ ACTOS

EL TROPEZÓN

EUROPA FOI CAMIÑO

BIEITO RUBIDO
O exdirector da Voz dá unha conferencia este xoves
26 no Círculo das Artes sobre A crise do modelo da
prensa escrita.

Chega ao Clavicémbalo este
venres 27 co tango arxentino. E o sábado 28 tocará o
grupo de emo metal Pülsar.

A mostra A peregrinación a
Santiago na Idade Media
pode visitarse nunha carpa
no Parque do Barbaña.

■ TEATRO

TERESA ZAPATA

HAMELÍN

■ EXPOSICIÓNS

PETER SCHNEIDER
A Deputación Provincial
acolle a mostra de fotografía O país dos mil castros.

Animalario presenta esta
montaxe dirixida por Andrés Lima, este venres 27
ás 20,30 h. no auditorio
municipal Gustavo Freire.

NACHO BEIRO

Moaña

O pintor expón na sala da
Deputación Provincial.

■ EXPOSICIÓNS

ARTURO SOUTO

FRANCISCO SANTORO

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

No C.C. da Deputación podemos ollar a súa pintura
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.
■ TEATRO

MATARILE
Leva, o sábado 28 ao Principal, Historia Natural (eloxio do entusiasmo), espectáculo de gran formato con
danza e música en directo,
textos de Ana Vallés, citas
de Peter Handke, composicións orixinais de Benjamín
Otero e o espazo e iluminación de Baltasar Patiño.

Ponteareas
Ponteareas
■ MÚSICA

FESTIVAL FOLCLÓRICO
ALGAZARA
Organizado pola agrupación folclórica do mesmo
nome, celébrase este sábado 28 a partir das 20 h. no
Auditorio R. Soutullo con
entrada de balde até completar aforo. Nesta edición,
a IX, participarán o grupo
infantil e xuvenil Carreiro,
de Braga; Alegría del Cabezo, de Cabezo (Murcia) e
Algazara, de Celeiros
(Ponteareas). Máis información en agrupacion_algazara@yahoo.es

As Pontes
■ ACTOS

XVII FEIRA DE
FUNGOS E COGUMELOS
Este sábado 28 celébrase no
Auditorio Cine Alovi a partir
das 19 h. a XVI Mostra Folclórica con Rancho Folclórico de Vilarandelo (Portugal), o grupo folc A Gaita de
Sarandón, e a A.C. Alende
das Pontes. O mércores 1 no
Colexio de Sta. María terá lugar a Feira de Fungos e cogumelos a partir das 9 da mañá
co concurso de cestas de fungos, degustacións, feira do
mel, mostra de produtos do
outono e actuacións musicais. Organiza a A.C. Alende.
■ TEATRO

O HEROE
A obra de Manuel Rivas é representada por Sarabela Teatro este sábado 28 no Auditorio Municipal Cine Alovi

O pintor expón até o martes
31, na Casa da Xuventude.

RAFA PÉREZ

■ ACTOS

As súas cerámicas poden
admirarse na capela de
Santa María.

XEIRAS MICOLÓXICAS

Mondariz
Balneario

Xornadas do Baixo Miño,
que comezaron o pasado
venres 20 en Tui e teñen
continuación este venres
27 ás 20 h. no Centro
Goianés de GOIÁN, coa
intervención Unha lectura actual do Señor Afranio, do historiador Bieito
Alonso; o sábado 28 ás
16 h. na Biblioteca de VI-

NOVA DA CERVEIRA
coa conferencia Portugueses en Galiza no
1936. Solidariedade na
represión, de Dionisio
Pereira; e tamén o sábado Ángel Rodríguez falará, ás 20 h. no Centro
Cultural da GUARDA, sobre A represión na Guarda e Camposancos.♦

DE PROFUNDIS
Podemos visitar esta mostra
na Fundación Caixa Galicia.

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

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
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.
■ MÚSICA
Gonzalo
Rubalcaba.

■ DANZA

NOVA GALEGA
DE DANZA
Engado, ilusionista de a pé,
segunda proposta escénica
desta compañía que afonda
na fusión da tradición folclórica galega coa danza
contemporánea. No Pazo da
Cultura este sábado 28 ás 21
h. Entradas a 6 e 8 euros podendo adquirirse anticipadamente no 902 434 443 ou en
www.caixagalicia.es.
■ EXPOSICIÓNS

O pintor expón o seu traballo na galería Jaime Trigo
até finais de novembro.

LA

A Asociación para a Defensa

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
Lagar...); 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...).

Pontevedra

JULIO SANJURJO

Represión
Represión Franquista

Na Fundación Caixa Galicia temos esta mostra dos
fondos da colección da entidade, con 24 cadros dos
que 5 se amosan por primeira vez na Galiza.

ARTE EN PONTEVEDRA
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 este domingo 29.

GONZALO RUBALCABA
& João Bosco Group. O
pianista cubano, unha das
figuras máis representativas do jazz afro-cubano, toca co guitarrista brasileiro,
considerado como dos máis
sobresaíntes, e o seu grupo,
este sábado 28 ás 21 h. no
Centro Social Caixanova.

O Porriño
■ CINEMA

EN BRANCO E NEGRO
Este xoves 26 proxéctase as
21 h. na Biblioteca 25 watts,
dirixida por Juan Pablo
Rebella e Pablo Stoll.

Cineuropa
Cineuropa

Are
Are More
More
Nova edición deste festival de música clásica de VIGO na que poderemos escoitar, este sábado 28 ás
20,30, á soprano Inva Mula e ao
pianista Edelmiro Arnaltes, interpretando arias de ópera de Bellini,
Rossini, Puccini, Gounond e
Massenet, no teatro Fraga-Caixa
Galicia. No mesmo lugar teremos
o vindeiro sábado 4 en dupla sesión ás 18 e 20,30 h., dentro do ciclo Formación de Públicos, o espectáculo musical de monicreques

Carme Chacón mostra fotografías no Centro Cultural Torrente Ballester de FERROL.

Sarabela Teatro representa
esta obra no Edificio Multiusos este xoves 26

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.

Teatro de Ningures represéntaa no Auditorio Municipal Lois Tobio este sábado 28.

ITINERARIOS
ARTÍSTICOS
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FIGURACIÓNS

da Natureza do Condado organiza, este venres 27 ás
20,30 unha charla coloquio
sobre os Principios básicos
da micoloxía, a cargo de Alfonso Rei Pazos; o sábado 28
ás 10,30 h. haberá unha saída
guiada ao monte para facer
unha recolleita que dará lugar
a unha exposición, para o
que, a partir das 20 h. farase
unha clasificación dos cogumelos aberta a todo o público;
o domingo 29 desde as 11 h.
celébrase a Exposición anual
de cogumelos, con visitas
guiadas, xogos, obradoiros e
degustacións. Máis información en www.adenco.org.

Outono de Teatro
eatro

El niño y los sortilegios.

El niño y los sortilegios, ópera de
Ravel a cargo da compañía La

Tartana. O venres 3 ás 20,30 h. no
auditorio Martín Códax do Conservatorio Superior de Música,
con entrada de balde, toca o Cuarteto Klavier de piano, dentro do
ciclo Mozart en clave galega. As
entradas poden adquirirse a través
da billeteira telefónica de Caixa
Galicia no 902 434 443, na web
www.caixagalicia.es, ou na billeteira do teatro Fraga-Caixa Galicia. Información completa en
www.festivalaremore.com.♦

Organizado pola Concellaría de
Cultura de SANTIAGO chega á
XX edición e vai do 2 ao 30 de
novembro no teatro Principal,
Salón Teatro, Sala Yago, e Fundación CaixaGalicia e, ademais
este ano, na Aula de Cultura de
Caixa Galicia e no CGAC. Máis
de cen películas das que cincuenta son estreas. Novos premios e seccións, ademais da oficial, panorama internacional,
documental e clásicos, engáde-

se un apartado de cinema musical recente e refórzase a sección
de cine asiático con títulos como The Host, fita coreanade terror que revolucionou as billeteiras en Asia. Entre as xoias
poderemos contemplar Grbavica, gañadora do Oso de Ourdo
de Berlín; O violino, mellor actor en Cannes; Ingigenes, mellor interpretación en Cannes;
Requien, mellor película en Sitges; e El camino de San Diego,

premio do xurado en Donostia.
Pero tamén as películas de directores tan recoñecidos como
Aki Kaurismaki, Sydney Pollack, Raúl Ruiz, Steven Soderbergh, Goran Pskaljevic
ou Claude Chabrol. En Cinefilias teremos a Sam Peckipmpah, Richard Fleischer e Godard, entre outros. E o traballo
de Sydney Pollack ou Werner
Herzog poderase ollar no apartado de Documentais.♦
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■ MÚSICA

Convocatorias

EL CHIVI
Este venres 27 ás 23 h. Liceum, concerto do coñecido
como pornoautor, que nos
presentará os temas do seu
último traballo Spanish
Psycho,. Máis información
en www.barliceum.com.

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

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

OBRADOIRO LITERARIO
Impartido por Francisco Castro, comenza o 17 de novembro, os venres de 18,30
a 20,30, até o 2 de febreiro no Centro Social Caixanova de PONTEVEDRA. Dividido en oito sesións: escritura creativa;
práctica do relato breve; a arte da novela;
criar personaxes; obradoiro de poesía;
técnicas básicas de narración literaria; corrección do estilo; e últimas palabras,
conta con 20 prazas. O prezo da matrícula é de 80 euros e para máis información
pódese consultar comunicacion@caixanova.com ou no telf. 986 828 070.

XIX PREMIO
E. LORENZO BALEIRÓN
Poderán concorrer a este certame de poesía promovido polo Concello de Dodro todos aqueles poetas que presenten
obras cunha extensión mínima de 400
versos, orixinais e inéditos, de tema e

Ribadeo
■ TEATRO

formas libres, e escritos en lingua galega. Os poemarios remitiranse nun sobre
pecho e baixo lema e plica, por cuadriplicado, ao Concello de DODRO (A Coruña), antes do 15 de novembro. A obra
gañadora recibirá un premio de 2.300
euros e será publicada dentro da colección de poesía Eusebio Lorenzo Baleirón de Edicións do Castro.

PAISAXES SONORAS
Como actividade complementaria da
exposición A mostra invisíbel, que podemos visitar no MARCO de VIGO, o
museo organiza o taller para artistas
Paisaxes Sonoras, de 16,30 a 20,30 h.
para as sesións teóricas, nas que intervirán como poñentes Horacio González,
Juan-Gil, Berio Molina, Julio Gómez
e Chiu Longina. Os interesados en asistir debén inscribirse previamente. Máis
información en www.marcovigo.com.

OS OLLOS DA MEMORIA
A A.C. Altofalante de RIBEIRA promove
este concurso de fotografía dixital no que
poden participar as persoas que o desexen, cun máximo de tres traballos, nos
que se denuncie a existencia de simboloxía fascista no Barbanza, se observen as
pegadas da represión fascista aínda existentes, ou se faga lembranza da represión
desde 1936, a recuperación da nosa historia ou homenaxe ás persoas represaliadas. As fotografías deberán estar tiradas
nos concellos da Pobra do Caramiñal, A
Serra de Outes, Boiro, Lousame, Noia,
Porto do Son, Rianxo ou Ribeira, dunhas
dimensións máximas de 2.560 x 1.920
píxels, cun peso máximo de 1 Mb, en
cor, branco e negro ou monocromas, non
admitíndose as montaxes fotográficas.
Remitiranse antes do 31 de outubro ao
correo altofalante@altofalante.org, cun
título e unha breve frase, descrición ou

comentario de 3 ou 4 liñas en galego,
xunto cos dados persoais do autor e a localización xeográfica da fotografía. A organización dispón dun 1º premio de 200
euros e un 2º de 100. Máis información
no tlf. 606 061 363.

LINGUA PORTUGUESA
O Centro de Línguas da Universidade de
VIGO e o Instituto Camões organizan un
curso de Portugués Inter-Comunicacional e outro de Portugués para Profesionais da Saúde que se van impartir na
Casa de Arines do 5 de novembro até final de xaneiro, cunha duración de 30 horas. Ademais o Campus Universitario de
PONTEVEDRA vai acoller un curso de
Portugués para Profesionais da Administración. A matrícula está aberta, até o
luns 30, en www.uvigo.es/areas/centrolinguas/index.gl.htm. Máis información
no telf. 986 812 250.♦

CARMEN REY
A Fundación
Torrente
Ballester de
SANTIAGO
alberga
unha mostra
sobre Goya.

Subirá ao taboado do Auditorio Municipal Hernán Naval o venres 27 ás 22 h. para
representar Fuera. Neste
mesmo lugar o martes 31 ás
12 h. 10&10 Danza estará
con Hebras de mujer.

Sada
■ EXPOSICIÓNS

LA BELLE EPÓQUE
Até o martes 31 podemos admirar na Casa da Cultura Pintor Lloréns as pinturas de Manuel Suárez de la Concha.

Santiago
■ ACTOS

AO REDOR
DE J. CORTÁZAR

pulación das imaxes suministradas pola policia chilena de escenarios de crimes.

■ DANZA

REVELA

A Fundación Torrente Ballester acolle até o domingo
19 esta mostra na que se pode admirar unha escolma dos
gravados do artista e o seu
primeiro autorretrato ao óleo.

RECIPIENTES
As pinturas de Menca Estévez expóñense até o martes
31 na galería María Prego.
A mostra fotográfica Territorios en conflito pode visitarse até o 19 de novembro
na Alameda.

JOSÉ CASTIÑEIRAS
O escultor mostra a súa
obra, até o 26 de novembro,
na Fundación Araguaney.

NACHO ARTETA
■ EXPOSICIÓNS

NICOLÁS FRANCO
A partir deste venres 27, e
até o 9 de decembro, poderemos contemplar na galería
DF a vídeo-instalación Psychobuildings III, documental que xustapón a realidade
e a ficción a través da mani-

Na galería Sol & Bartolomé
podemos admirar as pinturas, esculturas e gravados
deste artista internacional.

CHEMA PRADO
Xunto con Ivan Zulueta presenta, até o luns 30 na galería
Trinta, unha serie de imaxes
relacionadas co cinema.

D.O.G.
CONSELLARÍA DE
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA
Convócanse 540 axudas (36 grupos)
destinados a alumnos que no momento de formulares a solicitude estean cursando 4º, 5º e 6º de educación
primaria en centros ordinarios de Ga-

■ ACTOS

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

A MIRADA DE GOYA

Desde este xoves 26 ao domingo 29 Perros en Danza
presenta, na sala Yago, esta
montaxe de Manuel Cañadas provista de grande sensibilidade e talento. Entradas e horarios en www.salayago.com.

II PREMIO DE DESEÑO
INDUSTRIAL DO MOBLE

MENCHU LAMAS

A viaxe infinita. Xornadas
ao redor de Julio Cortázar,
constituídas por coloquios,
comezaron o pasado luns 2
de outubro pero continúan
até novembro. Este xoves
26 temos Ars amandi: a
obra poética de J. Cortázar,
protagonizado por Manuel
Rivas, Xavier Seoane e
Carmen Blanco, na Fundación Caixa Galicia ás 20 h.

VIDA PERRA CON COMPÁS

Cristina Domínguez, o
mércores 1, venres 3 e sábado 4 ás 20,30 e o domingo 5
ás 18 h. no Salón Teatro.

A mostra do II premio de
Deseño Industrial do Moble María Martínez Otero
pode ser contemplada na
Casa da Parra.

A PINTURA DE MENCHU
O CGAC ten un interesante
programa relacionado coa pintora Menchu Lamas. Este sábado 28 ás 17 h. realízase o
obradoiro para crianzas e adultos Mergúllate na Pintura,
impartido por Mirari Urruzola. Para poder participar
cómpre a inscrición previa.

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.

liza, para participaren na actividade
de escolas viaxeiras. As escolas viaxeiras levaranse a cabo nas datas
comprendidas entre o 27 de marzo e
o 11 de xuño (primeira quenda) e entre o 25 de setembro e o 26 de novembro (segunda quenda) de 2007. A
información completa está recollida
na orde de 16 de outubro de 2006.♦

HABANA FACTORY
Na sala A Chocolataría exponse unha magnífica selección de arte cubana.

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

GRANDES MESTRES
Podemos ollar esta mostra
de arte dos séculos XIX e
XX na Galería.

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.

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

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

HISTORIA DA
FOTOGRAFÍA EN ESPAÑA

INTRAMUROS
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.

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

JONATHAN RICHMAN
Podemos escoitar as súas
magníficas composicións este
sábado 28 ás 22 h. na sala Capitol. O vindeiro sábado 4 van
dar un concerto no mesmo lugar ás 21,30 h. os suecos Diamond Dogs, acompañados
polos Athom Rumba.
■ TEATRO

Verín
■ EXPOSICIÓNS

ECOS DA CREACIÓN
As fotografías de Manuel Lemos poden ollarse, até o martes 31, na Casa do Escudo.

Vigo
NOITE DE SAMAÍN
A A.VV. de Navia organiza
para o martes 31 un obradoiro de caveiras a partir das 5
do serán ao que convidan a
todas as crianzas –como tamén aos adultos que saiban e
queiran ensinalas a facer–. A
partir das 7 apagarase o alumeado e acenderanse as caveiras por toda a devesa, comezando a foliada, o magosto, os contos de medo, teatro, música... e queimada.

CASA DO LIBRO
Dentro da programación de
actividades desta libraría este xoves 26 Salvador Villagrasa dará unha conferencia, organizada pola Asociación Astronómica Rías
Baixas, sobre a Enerxía Nuclear; o martes 31 celébrase
o día dos lectores, tertulia literaria dirixida polo escritor
Francisco Castro. Os actos
dan comezo ás 20 h.

súa obra polas rúas céntricas da cidade até o 20 de
novembro.

SEARA
A súa obra gráfica pode ser
contemplada na galería
PM8 desde este xoves 26
até o 18 de novembro.

REVELA
A mostra fotográfica Territorios en conflito pode visitarse até o 19 de novembro
no paseo de Montero Ríos.

MARÍA PREGO
Esta galería de arte contemporánea organiza unha mostra colectiva da obra gráfica
de recoñecidos artistas na que
participan Jan Hendrix, Richard Serra, Anish Kapoor,
J.P. Croft, Blanca Muñoz,
Miquel Navarro, Maruja
Mallo, Eduardo Chillida,
Antonio Saura ou Tapies.

PECADOS DE ALUGUER
É unha mostra do grupo artístico 4 Gatos que fusiona pintura, música e poesía e que
podemos coñecer na Casa da
Xuventude até o 2 de novembro. A Rubén Casal debémoslle a pintura e a Jessica
Núñez a palabra e a música,
e estará en directo o xoves 2
de novembro ás 20,15 h.

MARTA MUNTÉ

■ CINEMA

As ilustracións orixinais do
libro Oso e o seu dente, realizadas por esta artista barcelonesa, pódense ollar, até
final de outubro, na sala de
exposicións da libraría Libros para Soñar (Triunfo 1).

ROCK RADIKAL BASCO

A MOSTRA INVISÍBEL

Dentro do ciclo organizado
polo C.S. Revolta este domingo 29 ás 20,30 h. proxéctase
Kualkier Día, de Piperrak.

ESTÉTICA DOS DADOS
No Salón de Actos do
MARCO poderemos gozar
coa nova edición do Festival Art Futura, que se achega a terreos como a visualización de dados, a media-arquitectura, que pretende integrar os fluxos de dados
nos espazos urbáns, e a introdución nos espazos escénicos das dinámicas da representación da información. Os pases serán os xoves e venres ás 17 e 19 h; os
sábados ás 12, 17 e 19 h; e
os domingos ás 12 h.

O MARCO presenta este
achegamento á noción de espazo como lugar físico, unha
área na que o artista manipula o son coma se dun material
dúctil se tratase. A mostra reúne unha coidada selección
de pezas de artistas clasicos
contemporáneos, que nos
convidan a reflexionar sobre
o espazo a partir do son.

RUBÉN CASAL
Na Casa da Xuventude podemos ollar a mostra de
pintura e escultura 4 Gatos
até o 2 de novembro.

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

ARMADILLO

ESPÍRITO DO CAMIÑO

ESPERANDO A GODOT

CINECLUBE LUMIÈRE

TRES MÁIS TRES, VIGO

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

Esta obra será representada
pola compañia Talía este
xoves 26 e venres 27 no
Principal.

O luns 30 ás 20,30 h. podemos ollar no Auditorio do
Concello a longametraxe
Junebug, dirixida por Phil
Morrison en 2005.

O REGRESO AO DESERTO

■ EXPOSICIÓNS

PROXECTO EDICIÓN

O CDG representa esta peza de Bernard Marie
Koltès, baixo a dirección de

IGOR MITORAJ

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.

Até o 10 de decembro o
CGAC acolle o Proxecto

Desde este xoves 26 ao sábado 28 ás 22 h. podemos
ollar na sala Nasa Auto Retrato Doble.

O escultor polaco mostra a

CASÁS
O C.C. Caixanova alberga
unha mostra antolóxica do
artista galego.

VARELA GUILLOT

Anuncios de balde

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

■ Compraría un par de caixas acústicas de gama media/alta con bó uso.
Tlf. 605 300 753. Preguntar por Carlos.

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 todo
aquelo que o rodea (cinema,
fotografía, deseño, arquitectura...). No 1º 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.

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

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

MANUEL MAMPASO
No centro de arte Alpide temos esta mostra inédita até
o martes 31.

MÁIS ALÁ DO MITO
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.

■ 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.

ro xoves 2 ás 20,30 h. ao
C.C. Caixanova, con esta
peza de Maxi García.

XOANA DE ARCO
O Teatro Musical de Praga
presenta este xoves 26 ás
20,30 h. no C.C. Caixanova
este magnífico espectáculo,
baseado na lenda da heroína
nacional francesa, que se ten
convertido no maior acontecemento da escena musical
checa dos últimos anos.

MONICREQUES DE KUKAS
Estarán co Capítulo XXVI
do Quixote este sábado 28
no Auditorio do Concello.

OLLARES DE PERFIL
O mito de Greta Garbo,
obra gañadora de 9 festivais
internacionais e premio ao
mellor actor en London e
Madrid, xa leva dúas semanas a ser representada no
teatro Arte Livre con grande éxito. Roberto Cordovani, Humy Donado, Leonel G. Laborde e Ricardo
L. Ivars interpretan esta
obra todos os venres e sábados ás 22 h. e os domingos
ás 20. Reserva de entradas
no telf. 986 114 444.

Vilagarcía
ilagarcía
A Rede

■ CINEMA

OITO E MEDIO
A película dirixida por Federico Fellini proxéctase o
martes 31 ás 22,30 h. nos
cines MGA, dentro dos actos do XXX aniversario do
cineclub ADEGA.
■ EXPOSICICIÓNS

GALIZA-ISRAEL
http://galiza-israel.org
Páxina electrónica en forma de bitácora
que denuncia o antisemitismo na nosa
sociedade e ofrece unha perspectiva sobre o conflito do próximo oriente que
non se expresa habitualmente nestas latitudes, o que a fai moi interesante.♦

OS HERNÁNDEZ
O museo Quiñones de León, en Castrelos, presenta a
mostra Ourives de Vigo, deseñados por estes antigos
construtores de alfaias.
■ MÚSICA

MUSICALIA
As bandas Dirty Roy, Dos
pelos negros e El Tolo participan este venres 27 no I Concurso de Pop Rock na Sala A!

DJ ENMASCARADO
Este xoves 26 celébrase unha Festa do Samaín na Fabrica de Chocolate, na que
vai participar DJ Ducatti. O
venres 27 tocan neste lugar
Heissel e Liquid Sun; e o
sábado 28 poderemos escoitar a All the Cream e
Lost Hopes. Máis información en www.fabricadechocolateclub.com.
■ TEATRO

ONDAS
Nove Dous chega o vindei-

ONIRIA
A mostra Atrévete a soñar
pode visitarse na sala Antón
Rivas Briones.

■ 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.
■ 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.

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

■ 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.

■ Gústache falar en galego? Unha
vez ao mes xuntámonos. Ambiente familiar. Chamádeme, donas e cabaleiros, ao 986 378 608.

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

■ Ofrécese Enxeñeira Agropecuaria para Galiza, de poder ser. Telf. 986
298 640 ou 986 328 520.
■ 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).
■ 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.
■ 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.

■ 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, libres de transxénicos, correctores, antibióticos e insecticidas. Apoia
o desenvolvemento sostíbel ao tempo
que produces alimentos sans. Telf.
676 863 910 / 637 913 642♦

cional da Imprensa até final de ano.

Barcelona
Barcelona

inovadores músicos da actualidade, ao carón de Dave
Holland e Ken Vandermark,
distinguese pola reinvención das tradicións pasadas.

XXII FESTIVAL DE MÚSICA GALEGA

■ MÚSICA

Organizado pola A.C. Amigos da Gaita Toxos e Xestas de
Barcelona e presentado por Fernando Ónega, terá lugar este
sábado 28 a partir das 17,30 no Palau de Congressos de
Montjuïc, a carón da Praça de Espanya. As entradas están á
venda nos lugares de costume, no local da asociación (Casa
Rellotge) e no mesmo Palau desde as 16,30. Este ano contan co grupo de danza da A.C. Donaire da Coruña; Crema
de Gaita, Xerfa e Tanxedoras do Pandeiro de Vigo; o, tamén vigués, humorista Miguel Lago; a banda de gaitas Toxos e Xestas e o coñecido Pepe Vaamonde Grupo.♦

LAST NOMADS
OF RAJASTHAN

CHICO BUARQUE

Poetas, bailarinos, acrobatas e músicos ciganos compoñen este espectáculo que
trae a cultura indiana con
influencia ancestral. Na
Casa da Música este xoves
26 ás 22 h. por 15 euros.

O compositor, intérprete, poeta e escritor, referencia da
música do Brasil desde os
anos 60, está o luns 30 e martes 31 ás 22 h. no Coliseu.
■ TEATRO

DAVE DOUGLAS QUINTET

100 ILUSÕES

O coñecido compositor e
trompetista encabeza numerosos proxectos do jazz moderno, entre eles este quinteto que trae á Casa da Música o domingo 29 ás 22 h.
con entradas a 20 euros.
Considerado un dos máis

Esta produtora presenta no
Coliseu o sábado 28 ás 21 h.
As obras completas de William Shakespeare em 97
minutos, comedia farsa hilarante nunha versión acelerada de todas as 37 obras do
clásico dramaturgo.♦

o xoves 2 até o o sábado 4 en
sesións de 19,30 e 21,30 h.
■ EXPOSICIÓNS

VIII PORTOCARTOON
Sob o tema Desertifi-

cação e degradação da
Terra máis de 250 obras
poden ser apreciadas –os
premiados, as mencións
de honra e os mellores deseños– nesta mostra que
se encontra no Museu Na-

■ TEATRO

MONKILLOS

Non vos riades que o conto é triste

Representación teatral este
xoves 26 ás 21 h. no Auditorio Municipal.

Viveiro
iveiro
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
Até o domingo 29 no C.C.
da Mariña Ocidental están
expostas as fotografías de
José Luis González.

Xove
■ TEATRO

O SON DA TERRA
É a obra que representa
Santart este sábado 28 ás
20 h. no Centro Cívico

Por to
■ ACTOS

FESTIVAL
DE VÍDEO-DANÇA
Nesta 5ª edición o FRAME
celébrase no Rivoli Teatro
Municipal, a Escola Superior Artistica, a Escola das
Artes e o Contagiarte, desde

Non son poucos os promotores e construtores que gostan deixar unha pegada rancia nas súas obras.
Mais os de Construcuatro, é dicir, os da empresa do alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, dalle por
perpetuar un luminoso das súas empresa per vitam eternan nos cumios dos edificios que erguen nas
entradas das cidades. Nin o COAG, nin os concellos, nin o sentido común páralles tal peilanada.♦
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Greta
Garbo é
interpretada
por Roberto
Cordovani
en Olhares
de perfil,
obra de
teatro que
podemos
contemplar
en VIGO.

se cede? Os nacionalistas,
polo seu lado, aproveitándose da debilidade xeral para
pedir sempre máis. Hai máis
delincuencia que antes, bandas de rumanos, de colombianos. Ninguén está seguro.

O sensato sería unha ditadura, non como a de Franco,
claro, pero que puxese orde.
Está farto de tanta pornografía, de que se perda o respecto, de tantas cousas raras por
todas as partes.♦
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Ano XXIX.
IV Xeira.

É

un home cabal. Infórmase. Nas escolas os alumnos desobedecen ou son
acosados. A corrupción dos
construtores, a dos políticos.
A chantaxe dos terroristas.
Onde queda a democracia se
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Anaír Rodríguez
‘Nos mesóns, hai tantos nomes galegos coma casteláns’
H. VIXANDE
Vén de presentar, xunto con
Xosé Manuel Moo, unha comunicación no II Congreso Internacional de Onomástica
Galega sobre os nomes dos
mesóns e restaurantes de Vigo.
Anaír e o seu compañeiro Xosé Manuel levan seis meses estudando estas denominacións.
Onomástica, unha cousa moi
seria.
O estudo lingüístico pode resultar máis técnico pero é algo que
todo o mundo manexa. Trátase de
ver os nomes dos lugares, das persoas e, no noso caso, dos locais.
O que non resulta tan serio
é estudar os nomes dos mesóns.
Pode dar información interesante, no só por razóns filolóxicas, senón tamén sociolingüísticas. Algo que percibimos foi que
os nomes de locais en galego son
case parellos aos que están en
castelán. E logo, canta máis categoría, usan menos o galego, o que
denota certos prexuízos sociais.
De que lles vén ese interese
polos mesóns? Non será para
papar de balde?
É certo que para este estudo tamén importa ter a oportunidade de
ir a cada lugar, palpar o ambiente,
a xente... por razóns sociolóxicas.
Pero podían estudar os nomes das mercerías, por exemplo.
Dentro dos nomes de estabelecementos, cando decidimos comezar este traballo, que é o primeiro
de Galiza, fixámonos nos mesóns
porque teñen os nomes máis variados e dan moita información sociolóxica. Moitos locais fan referencia á cultura mariñeira, un reflexo desta cidade, e ao mellor unha mercería non dá este xogo.
Hai unha forma peculiar de
chamar os restaurantes?

PACO VILABARROS

Os nomes máis típicos son os
formados con Casa máis o nome
dunha persoa. Por exemplo, Casa
Pepe de Juan, Casa Pepe... Tamén
hai nomes de muller, pero menos.
Cantos Mesón Zürich hai?
Non recollemos ningún de

momento. Chamounos a atención porque pensamos que habería máis mencións á emigración pero só temos o Restaurante Amsterdam, cando levamos
recollidos máis de cincocentos
nomes.

E o nome Restaurante Ourense aparece por moitos sitios?
Aparece Mesón Orensano,
pero non Ourense. Son moi comúns os topónimos galegos como Cortegada, Casa Gondomar,
Guillade, Arbo...
Tamén hai un A Nosa Terra.
Na estrada de Chapela, aínda
que imaxino que haberá máis. No
rótulo figura A Nosa Terra pero
noutro lugar di Nosa Terra. Isto
para os lingüistas é importante,
como se ve co artigo da Coruña.
Digo eu que os nomes tamén indican algo.
Moitos están en galego, máis
que a porcentaxe de nomes de
persoa. Son razóns comerciais, o
que se busca é que o cliente os
sinta como próximos e que identifiquen a comida como máis caseira, máis tradicional, por iso hai
moitos diminutivos e posesivos.
En castelán non sucede tanto.
Cambiaron moito os nomes
de onte a hoxe?
Non o estudamos pero o que
si cambiou é que antes só se usaba o galego para o rótulo, agora
é máis frecuente nos menús ou
nos outros servizos.
Díganos uns nomes curiosos.
Fai bistés, Fala pouco, Fame
neghra... Curiosa é a forma que
teñen de tratar os nomes as guías
telefónicas, que son unha das nosas fontes e que resultaron moi
pouco rigorosas. Consultadas
tres guías, o restaurante O Rei do
frango aparecía unha vez ben,
outra como “Oh rey Frango” e
outra como “O rei do franco”.
Ben, e se vostede monta un
mesón, que nome lle pon?
Ao mellor “Filólogos en
paro”, pero só no caso de ter
que montar un mesón, porque significaría que estaríamos no paro.♦

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

Dereito
á protesta
XOSÉ RAMÓN POUSA
Os foros económicos son
os grandes centros de poder
do século XXI. Aí tómanse
as grandes decisións que
lles afectan realmente a miles de milleiros de persoas,
de nacións, do planeta. Todo sen que ninguén teña
participado na elección deses auténticos gobernos na
sombra. O século XX rematou co fin do comunismo, inflexibelmente xerárquico e intolerante co que
se apartase da liña do partido, pero o principal aglutinante da contestación universal contra os excesos do
neoliberalismo e do capitalismo salvaxe. Afortunadamente, a vez foi recollida
anos despois por correntes
de rostro moito máis amábel, o Movemento Antiglobalización, que estourou en
plena reunión ministerial
da Organización Mundial
do Comercio, celebrada en
Seattle en 1999. Seis anos
despois, tras unha intensa
actividade, os grupos antisistema estanse a desinchar,
como se viu nos intentos
para boicotear a reunión do
G-8, celebrada en xuño en
San Petesburgo.
Quizais perda folgos o
radicalismo, perdan peso
os partidos políticos tradicionais, pero vai en aumento a sensibilización social
dos que están dispostos a
pelexar contra un mundo
controlado por poderes
económicos, non democráticos, onde as grandes corporacións condenan á fame
e a miseria a moitos para a
opulencia duns poucos.
Non se trata de elementos
radicais lanzadores de pedras, como apuntan determinados medios de comunicación, que incluso consagraron o inexacto apelativo antiglobalización. Máis
ben é un proceso de reflexión no que conflúen intelectuais, campesiños e traballadores que, como ten
expresado Nelson Mandela, protagonizan unha “loita
pola globalización da xustiza e da dignidade”.
Na maioría dos grupos
antiglobalización, existe a
crenza de estar a vivir un
momento histórico no que
a loita polas liberdades e
principios está en entredito. Os numerosos grupos
únense para combateren a
tendencia perversa da globalización: o seu lado económico.
Detrás deste maremagnum hai unhas circunstancias políticas que xa forman parte da historia das
ideas: unha democracia
non existe sen o dereito á
protesta. É o que nos queda para facerlle fronte a
tanta multinacional que
non respecta os dereitos, a
tanta lei de mercado instaurada directamente por
quen dominan o cotarro.♦

