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1,75 euros

Pacto Touriño-Feixóo

A conselleira de Ordenación Territorial
propuxo hai só un mes o mesmo
que agora lle censura á de Vivenda

Galiza = Andalucía

(Páx. 8)

Ningunha das partes quere a ruptura

Euskadi, o proceso segue
(Páx. 19)

ONDE SITUAMOS A GALIZA? ESTE É O CERNE DO DEBATE POLÍTICO
que se está a dar na reforma estatutaria. ¿Estamos dispostos a perder
a categoría de autonomía de primeira, recollida na Constitución e gañada pola presión popular e os antecedentes históricos dos nosos devanceiros? Se así que se diga claramente. Xa chegan de eufemismos
e de debates nesgados! Galiza só pode permanecer nesa categoría se
o novo Estatuto é un Estatuto de nación co recoñecemento de xeito
inequívoco como tal. Non somos Andalucía, con todo o respecto.
“Nación” aínda que non lles gusta a algúns, xa forma parte da lexislación do Estado unha vez aprobado o Estatuto de Catalunya. Non é
cuestión de nacionalismo, senón de coherencia política, de adaptar a
realidade actual, o Estado das autonomías, á Constitución vixente,
que distingue claramente dúas categorías autonómicas. Non é un debate nominal. Estar nun ou noutro grupo representa competencias, financiamento, capacidade de decisión e, tamén, consecuencias políticas, agora e no futuro. Como o tivo o recoñecemento, no seu día, de
Galiza como nacionalidade histórica. Os mesmos que se opuxeron
daquelas a esta denominación son os que se opoñen agora ao recoñecemento como nación, e con idénticos argumentos. O novo Estatuto non pode pasar por menos, nin o pobo galego permitilo. Prepárase unha “nova aldraxe”. Subrepticiamente, coma daquelas. É preciso actuar ao xeito antes de que esta se produza pois estase a supeditar a política galega aos intereses partidarios de PP e PSOE no Estado. Antes de dar un paso atrás, é mellor acumular forzas. De nada
serve participar nun goberno se isto implica un retroceso na dinámica identitaria, que vén ser o mesmo ca o benestar dos galegos.♦

MOLLOY
Samuel Beckett

OTTO / A.G.N.

Esta novela, escrita en francés coma a
meirande parte da obra de Beckett, procura
a resposta a unha incógnita que nunca
chega a resolverse, é unha unha fuxida
cara a un refuxio en realidade inexistente.
Molloy marcha en busca da súa nai,
o detective Moran recibe a orde de
atopalo. As dúas traxectorias dan pé a
unha exploración intensa da linguaxe,
adéntranse no camiño da desposesión e
da aceptación da perda como parte
fundamental da vida.

Un informe do CIEMAT
publicado por A Nosa Terra
hai dous anos agoiraba
o que agora pasa

Os novos
‘hilillos’
do Prestige
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Falamos con varios mozos que comezan a traballar na agricultura

‘Era incorporarme ao campo agora ou nunca’
H. VIXANDE - A. EIRÉ

Anxo, Diego e Charo teñen en común o feito de ser incorporacións de persoas novas ao campo. As axudas e a actitude positiva da Administración do bipartito foron un elemento determinante para daren este paso. Se cadra estamos ante un cambio de tendencia que albisca unha relativa revitalización do rural.
Hai un ano, Anxo Collarte e Die- Acceso á terra
go Diéguez xunto con outros tres
compañeiros montaron a coopera- O acceso á terra é outra dificultade
tiva Cume do Avia no Ribeiro pa- que se topan Charo Sánchez e Dara dedicarse ao cultivo de produ- vid Leadbeater para levar adiante a
tos ecolóxicos de horta, de viño súa explotación en Laza. Moitas
ecolóxico e de porco celta. Tráta- das leiras nas que pastan as súas
se dun proxecto que implica un ovellas son cedidas e a burocracia
ciclo biolóxico pechado que resul- e a política agraria europea dificulta unha novidade. “O porco pro- tan a solución dos seus problemas.
dúcenos fertilizante nas viñas e o “Por esa razón só temos certificaque se derrama na
da como ecolóxihorta, dámosllo
ca a produción da
aos porcos”, resuburocracia
nosa horta, que
me Anxo. Anxo e
por outra banda é
continúa
a
ser
Diego son dous
a parte máis imdos novos pionei- un problema”,
portante da nosa
ros que acordaron
actividade”, explinadar contra co- DIEGO DIÉGUEZ
ca Charo.
rrente e vivir do
Máis ao oeste,
campo. É posíbel,
no Ribeiro, Diego
din, e como eles
e Anxo confían
mil cen persoas opinan o mesmo no banco de terras para solucioporque a nova política da Conse- nar os seus problemas e apuntan
llaría de Medio Rural facilita esta aos terreos concentrados na paralternativa.
celaria como primeiros obxectiDe todos xeitos, o proxecto da vos dese banco. “A concentración
cooperativa Cume do Avia só bo- foi positiva, pero como agora totou a andar en parte e de momento das as leiras dan aos camiños, a
non hai produción. O ano que vén xente pensa que son solares; aínplantarán a horta pero o viño de- da así, están abandonados, por iso
morarase algo máis por problemas é importante que o banco de tede seguridade xurídica. Como co- rras se fixe primeiro nas zonas
operativa, mercaron dúas hectáre- concentradas, non se pode conas e media e confían en continuar sentir que concentracións que lle
coas adquisicións porque para vi- custaron tantos cartos á Adminisño polo menos precisan de dez tración teñan as leiras ermas”.
hectáreas. De todos xeitos, unha
Cando teña encamiñado o
parte do terreo é de familiares. problema da terra, a cooperativa
“Mentres non se remate a concen- de Cume do Avia limpará a plantración parcelaria penso que non tará as viñas. “Non contamos con
imos plantar as viñas”, explica facelo este ano e despois haberá
Diego. A concentración está case que esperar tres máis para que deconcluída pero non se sabe os anos an viño, co cal non teremos resulque poden tardar en chegar os títu- tados económicos até dentro de
los de propiedade. En Eira dos cinco anos polo menos”, explica
Mouros, onde pensan ter a súa ex- Anxo Collarte. Con todo, teñen
plotación os socios de Cume do moi boas expectativas porque EiAvia, tivo lugar unha parcelaria a ra dos Mouros está nun lugar priritmo vertixinoso. Comezou agora vilexiado. “Ademais, será un viño
hai sete anos e as divisións e os ca- ecolóxico, fertilizado co que nos
miños xa están feitos. “Son as cou- dea o porco celta, sen químicas
sas da burocracia”, ironiza Diego, nas viñas, deixando que haxa un
que engade que “de todos xeitos, equilibrio biolóxico na terra que a
sen concentración non tería sido teña á marxe das pragas, ao conposíbel o noso proxecto, hai que trario do que sucede habitualmenter en conta que a dispersión da te- te, que lle dan entre dez e quince
rra era tal que había sete mil par- tratamentos entre sulfatos e herbicelas en duascentas hectáreas”.
cidas”, di Diego Diéguez.
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Igual cifra que en todos os catro anos anteriores

En 2006 incorporáronse ao agro 1.100 mozos

Anxo Collarte e Diego Diéguez veñen de emprender a actividade dentro dunha cooperativa que formaron con outros tres socios.
PACO VILABARROS

Vén da páxina anterior

aínda que queremos chegar a cen
cando teñamos terras”, conta
Charo. Esta labrega rexeita tamén “a agricultura de invernadoiro que non sexa de temporada; as piñas non teñen sentido
nas prazas”.
A iniciativa de Charo e do seu
home fuxe do modelo industrial.
“A agricultura industrial fracasa
cando se contabiliza o impacto
ambiental que produce, o que
acontece é que esas contas non as
fan”, di David, o compañeiro de
Charo. De todos xeitos, Charo e
David emprenden unha aventura

chea de dificultades por mor dun
despoboamento rural que rematou coa agricultura como primeira actividade de moitas comunidades. “Non hai relevo xeracional, nin os nosos fillos queren
continuar, por iso penso que a alternativa é o retorno da xente ao
campo, o desembarco de aqueles
que foxen da cidade; para nós é
máis complicado porque non hai
outros moitos labregos cos que
facer parques de maquinaria para
compartila ou para ter cooperativas de substitución para gozar unhas vacacións de cando en vez”,
explica esta nova labrega.♦

O ano 2006 pode ser o comezo
da inversión da tendencia de
abandono do campo grazas aos
plans que está impulsar a Consellaría de Medio Rural. Mentres
entre 2002 e 2005 a media era de
317 incorporacións, en 2006 o
número ascendeu a 1.100 persoas menores de corenta anos.
Para financiar estas incorporacións, Medio Rural desembolsou 21 millóns de euros en
distintas axudas, cando neste
capítulo a suma das subvencións dos catro anos anteriores
só chegou a 20,4 millóns.
Ademais de incrementar o
gasto en axudas, a Administración incorporou un novo grupo
de beneficiarios ademais dos
tradicionais titulares da explotación en exclusiva. Trátase da
titularidade compartida, en
concepto de segundo titular da
incorporación. Isto permitiu
que se incorporasen 528 persoas, cando nos anos anteriores
non se sumara ao campo ninguén máis por esta vía.
As restantes 572 incorpora-

cións representan un incremento en termos absolutos de case
duascentas persoas máis respecto ao ano anterior e 273 se
se toma como referencia 2004.
A subvención dada ás persoas de titularidade exclusiva
foi de 23.000 euros, aproximadamente a mesma cantidade
que o ano anterior e nove mil
euros máis que en 2004 e nos
anos precedentes. Para os beneficiarios de axudas por titularidade compartida a cantidade
disposta por persoa era de
15.000 euros –os anos anteriores non existía este capítulo e
daquela non se estabeleceron
subvencións nesta modalidade.
Os plans de axudas contemplan subvencións tanto para a
incorporación de persoas novas
como para mellorar as explotacións xa en marcha. O obxectivo é a reestruturación do campo e o seu rexuvenecemento.
No caso das incorporacións, os
beneficiarios teñen que acreditar a viabilidade económica da
explotación e capacitación sufi-

ciente, ademais de cumprir as
normas mínimas en medio ambiente, hixiene e benestar dos
animais. Dentro das incorporacións, existen as modalidades
de titularidade exclusiva e
compartida e tamén se contemplan axudas para xuros nos empréstitos que asuman. O 75%
das incorporacións son no sector lácteo, o máis importante no
noso país, e en conxunto as mulleres representan a porcentaxe
maior, xa que son o 56%. Porén, esta porcentaxe débese a
que significan o 83% das incorporacións en titularidade compartida e o 36% no caso da titularidade exclusiva.
A parte dos plans de incorporación, os de mellora de explotacións significaron unha
contía total de axudas de 37 millóns de euros e delas aprobáronse 1.528 expedientes, o
que constitúe unha media de entre 23.300 e 31.400 euros por
explotación. Unha parte das incorporacións estiveron acompañadas destes plans de mellora.♦

Xosé Ramón Ratón, gandeiro e músico
Ten tan só 21 anos e fíxose cargo dunha explotación de 50 vacas, sete delas de raza galega
para carne, con 35 hectáreas de
base para prados e millo. Chámase Xosé Ramón Ratón e a
súa aposta por vivir no campo e
do campo é “pensada e meditada desde hai tempo”.
Primeiramente, estudou o
ciclo superior de Xestión e
Organización de Empresas
Agropecuarias, pois “a base
para levar unha explotación
agraria é a formación. É preciso realizar estudos técnicos,
pero tamén económicos, tes
que funcionar como outra empresa calquera”.
A Xosé Ramón o vivir do
campo gustoulle “desde pequeno, pero canto máis grande ía,
máis me gustaba. Ademais, cheguei á conclusión de que podía
vivir mellor que con outra profesión. Mesmo cos titulados
universitarios, como a miña moza que está realizando o doutorado de químicas en Santiago”.
Rexeitou diversos traballos
en empresas de servizos que o
reclamaban pola súa formación
específica e decidiu facerse
cargo da explotación familiar
pedindo axudas pola incorporación de mozos e por ser zona
desfavorecida. En total 20 mil
euros de axuda directa, aínda
que recoñece que “se a explotación non estivese xa funcionando a aposta sería moito máis
arriscada”.
Considera que as axudas
para reter os mozos no agro
son indispensábeis, pero defende que “deben ser concedidas unicamente a aqueles que
presenten proxectos viábeis.

Non se pode ir cubrindo o rural
con parches”.
Fala como se dun vello labrego se tratase, “por que vivín
a explotación desde pequeno e
porque lle levo dado moitas voltas á súa viabilidade e á miña
aposta persoal”.
O primeiro que demanda é
“unha auténtica ordenación do
territorio. Non se poden plantar
eucaliptos ou piñeiros, poñamos
por caso, onde cada propietario
queira. As novas explotacións
necesitamos máis terra. Non se
trata de sacarlla aos propietarios, moitos deles na emigración
ou que tiveron que abandonar as
explotacións pola idade, senón
permitirnos aos que a necesitamos que accedamos a ela”. Neste senso é favorábel ao Banco
de Terras, pero urxe que se poña
en marcha xa.
Considera que o millo é hoxe “a base dunha explotación
extensiva, sen esquecer a herba.
Cada quilo de millo que produces gañas dúas pesetas, que aforras no penso”.
Darlle de comer ao gando
non ten nada a ver co que se facía antes. O Xosé Ramón non
move nin unha herba nin un
quilo de penso. Diso encárgase
unha maquina que, cun ordenador, selecciona o menú. A máquina colle a herba seca, o millo, o silo ou o penso industrial,
tritúrao e xa llo pon no comedeiro aos animais.
Unha máquina que mercaron cunha “Cuma” (asociación
para mercar maquinaria agrícola en común) de oito explotacións de catro parroquias, é a
encargada de realizar este traballo unha vez ao día.

A corte límpase soa, cun sistema de cadeas e auga. Só é necesario pórlle e sacarlle a cama
aos animais.
Demanda que a Xunta “lles
meta máis caña ás industrias
do leite, esixíndolles que non
fagan ofertas que tiran cos prezos nos supermercados”. Non
entende como sendo o Estado

español deficitario en leite,
“aos galegos non nos deixan
producir o que necesitamos,
cando Dinamarca, por exemplo, produce oito veces máis ca
nós. Tamén falan de axudas
aos labregos e somos o que
menos recibimos da UE”.
Xosé Ramón demanda “xente profesional no campo, tanto

para os que temos explotacións,
como para os que traballan nos
servizos ou na administración,
causantes ás veces, pola súa neglixencia, de que se perdan
oportunidades e axudas”. Pero,
ao mesmo tempo, tamén considera que os “profesionais da
agricultura debemos ser moi
respectuosos co ambiente, pois
é, nin máis nin menos, o noso
sistema de vida”.
A aposta de Xosé Ramón
por vivir no campo e do campo
non significa que non coñecese
máis alá da súa parroquia de
Laxe. Aos seis anos comezou a
tocar na banda de Chantada.
Matriculouse logo na conservatorio de Ourense, en tuba, o
seu instrumento. Realizou numerosos cursos de perfeccionamento en Madrid e Valencia.
Percorreu toda Galiza en múltiplos concertos, así como boa
parte do Estado. Tamén estivo
en París.
Non pensa abandonar a música.
“Hai quen di que o campo
é moi atado. Éo moito menos
ca outros traballos. Tes unha
liberdade case total de horarios, a non ser nos meses da
sementeira e da colleita que
che ocupan case todo o día,
pero son dous meses no ano.
Xa fixen números e sei que a
explotación me dá para coller,
polo menos, 15 días de vacacións cada agosto. A non moi
tardar poderei contratar unha
persoa para que me axude no
traballo. Vou gañar máis ca un
profesor e teño un importante
patrimonio. Cantos mozos da
miña idade poden dicir o mesmo?”♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Os novos son
acusados de beber,
de luxar as rúas con
botellas e de
manifestarse sen
motivo. O outro día
un home de 72 anos
de Vigo guindoulle,
desde un primeiro
piso, unha bombona
chea a un grupo de
mozos que viña
dunha voda e que,
segundo el, facían
ruído na rúa. Sorte
que a bombona caíu
de lado e non
estoupou. Hai uns
anos, outro home de
setenta atropelou co
coche, a propósito,
segundo recoñeceu el
mesmo, dúas rapazas
de instituto que facían
unha sentada e
levounas de arrastro
trinta metros. Cumpría
que se opinase e se
xulgase as persoas
menos pola idade e
máis polos seus
actos.

Din que a alcaldesa
de Vigo en minoría,
Corina Porro ten
ultimamente uns
asesores moi
ambiciosos.
Quéntanlle a orella
dicindo que se logra
a absoluta nas
vindeiras municipais,
podería aspirar logo
á Xunta, en
substitución de Núñez
Feixóo.

Hillary Clinton
aspira á presidencia
dos Estados Unidos.
Bush fillo ocupa o
posto que xa tivo
Bush pai. Pero non
pensen que o ser
familia inflúe nas
candidaturas.

O goberno de Tel
Aviv vén de afirmar

O galego no Estatuto de autonomía
de Castela e León
XABIER LAGO

Na discusión sobre o futuro estatutario da comunidade castelá-leonesa toma protagonismo o papel do galego, presente en 25 concellos do Bierzo e outras comarcas.

A

presente reforma do Estatuto de Autonomía de Castela e León estase a
tramitar con escaso debate social e
certo escurantismo de cara á opinión pública.
Isto non pode ser así cando hai temas tan importantes que nos afectan directamente. Neste caso queremos referirnos ao recoñemento
estatutario das diversas linguas existentes
nesta comunidade autónoma.
No Bierzo occidental existe o idioma galego dende a Idade Media, así se constata na propia documentación conservada dos nosos mosteiros (Carracedo, Espiñareda, Cruñego de Vilafranca e demais). Lingua galega que permanece
viva na fala popular, a toponimia, a literatura
oral, as tradiciois, as festas, a música, as formas
máxico-relixiosas, etcétera. Na actualidade o
ámbito territorial galego-berciano abrangue 18
concellos, e en menor medida outros sete que
vain dende Peranzais até Benuza, pasando por
Ponferrada, os cales fain de lindeiro oriental.
O idioma galego do Bierzo tivo plena vixencia xurídica na Idade Media, pois serviu de
soporte lingüístico para formalizar as compravendas, os trocos de terras, os foros enfitéuticos, os testamentos, as doazois, etcétera. Posteriormente foise consolidando a progresiva utilización da lingua castelá, que contou co decisivo apoio das instituciois da Coroa de Castela, a
Igrexia e mailo Estado, mentres o galego continuou usándose nas relaciois socio-económicas
de carácter non escrito, levadas a cabo polas
clases populares no eido rural. Ademais, a nivel
institucional o galego utilízase na práctica diaria do dereito consuetudinario, e isto malia que
as ordenanzas concellís estean redactadas en
castelao como era preceptivo legalmente.
O vixente Estatuto de autonomía de Castela e León recoñece expresamente que “gozarán de respecto e protección a lingua galega e mais as modalidades lingüísticas nos lugares en que habitualmente se utilicen” (artículo 4.2). Grazas a este precepto estatutario
se autorizou o ensino parcial do idioma galego nos centros educativos do Bierzo dende o
2002. Porén, curso tras curso, continúa habendo graves problemas na execución dese

programa escolar bilingüe, pois algúns cen- monio lingüístico de Aragón, e favorecerá as
tros se resisten a permitirlle a aprendizaxe zonas de utilización predominante o uso das
deste idioma ao seu alumnado. Por iso se fai linguas propias nas relaciois dos ciudadaos
necesario que a futura reforma do Estatuto de coas Administraciois Públicas aragonesas”
autonomía de Castela e León recoñeza a (artículo 8.2). Con esta nova reforma estatutaria hai que evitar xerarquizar a
obriga de ofrecer a materia de
protección dos distintos idiomas
galego en todos os centros do
de Castela e León.
Bierzo occidental. Só deste xeito
aise
Tampouo debemos agachar
o alumnado poderá exercer o seu
que a lingua galega do Bierzo só
lexítimo dereito a estudar o idionecesario
que
poderá acadar o pleno uso xurídima da súa elección.
O proxecto de Estatuto de au- a futura reforma co nas administraciois locais
(Consello Comarcal, concellos e
tonomía, que se tramita nas Cortes
do Estatuto
pedanías) cando obteña o recoñede Castela e León, concreta que “o
mento de oficialidade. A propia
leonés será obxecto de protección
recoñeza
Lei de Bases do Réxime Local reespecífica por parte das institugula o uso administrativo dos idiociois polo seu particular valor dena
obriga
mas oficiais (artículo 14.2), impetro do patrimonio lingüístico da
dindo a utilización normalizada do
comunidade. A súa protección,
de ofrecer
resto de linguas non oficiais, caso
uso e promoción serán obxecto de
a materia
da galega do Bierzo na actualidaregulación” (artículo 5.2). Pola
de. Outros idiomas minoritarios
outra banda, a referencia ao idiode
galego
en
do Estado xa teñen conseguido a
ma galego permanece redactada
como xa consta no vixente Estatu- todos os centros desexada oficialidade. Estes son
os casos do éuscaro no norte da
to de 1999, pero colocada no novo
do Bierzo
comunidade foral de Navarra e da
artículo 5.3. Abraia que as dúas
lingua aranesa, na recente reforma
linguas minoritarias de Castela e
occidental”
do Estatut de Catalunya (“a lingua
León vaian ter distinta regulación
propia deste territorio e oficial en
estatutaria, de forma que se prima
Catalunya”, artículo 6.5 da Lei Ora protección legal do leonés sobre
o galego, o cal ben se pode cualificar de inter- gánica 6/2006, de 19 de xullo).
Por desgraza, non parece que a vontade
vención discriminatoria.
As linguas minoritarias de Castela e Le- política, representada nas Cortes de Castela e
ón, a saber, o leonés, o galego e tamén o éus- León, sexa favorábel a conceder os lexítimos
caro do norte de Burgos e do Condado de dereitos lingüísticos aos galego-falantes do
Trebiño, merecen un mellor recoñecemento Bierzo mediante o recoñecemento da necesaxurídico no Estatuto de autonomía. Pedimos ria oficialidade. Malia este negativo contexto
como mínimo unha protección legal seme- político, non perdemos a espranza en que se
llante á que se propón no proxecto de Estatu- poida reforzar o recoñecemento xurídico do
to de autonomía de Aragón para os idiomas idioma galego cando o proxecto de Estatuto
aragonés e catalán, así “unha lei de Cortes de de autonomía de Castela e León se tramite
Aragón estabelecerá as zonas de uso predo- nas Cortes Xerais, onde a presenza doutros
minante das linguas e modalidades propias partidos pode axudar a profundar nun debate
de Aragón, regulará o réxime xurídico, os de- lingüístico máis plural.♦
reitos de utilización dos falantes deses territorios, promoverá a protección, recuperaXABIER LAGO MESTRE é presidente da Asociación
ción, ensino, promoción e difusión do patriCultural Fala Ceibe do Bierzo.
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Cartas

José António Arjona
In memoriam
No número 1.243 d’A Nosa Terra
X. Enrique Acuña dá a notícia da
morte do meu velho e querido camarada Arjona. Sendo correcto,
em geral, nom deixa de ter algumhas inexactitudes e precisaria de algum complemento que considero
seria interessante nom apenas para
esclarecer aspectos da biografia de
Arjona (e da minha), mas também
para contribuir à história da UPG.
Arjona e mais eu nom abandonamos a UPG em 1965 senom em
Outono de 1966. Isto tem a sua
importáncia porque na homenagem de despedida a Celso Emílio
Ferreiro, celebrada no hotel Roma
de Ourense o 15 de Maio de 1.966
participamos ambos. Eu fletara
um autocarro desde Compostela,
nel iam estudantes, trabalhadores e
até o padre franciscano Gándara.
Também viajaram de Compostela
a Ourense outras pessoas em carros privativos. Os membros da

expediçom eram simpatizantes ou
militantes da UPG, outros eramno do PCE e outros independentes
democratas mais ou menos de esquerda. Como é sabido este acto
inscrevia-se na campanha de luita
contra a construçom do encoro de
Castrelo de Minho. A importáncia
disto é que na actualidade Víctor
Santidrián, em diferentes textos,
anda a rebaixar o papel da UPG
naquela luita em benefício do
PCE; quero deixar esclarecido
que, independentemente da pluralidade dos assistentes, a organizaçom da viagem de Compostela a
Ourense corespondeu-lhe inteiramente à UPG cujo papel na defesa
de Castrelo de Minho foi bem
mais importante que o do PCE.
O grupúsculo Bandeira Roxa,
aludido por X. Enrique Acuña tivo
umha vida breve. Decidíramos pedir umha ajuda internacionalista ao
PCE (marxista-leninista) e a contraproposta deste partido foi que
nos constituíssemos em federaçom
galega do PCE (marxista-leninis-

ta), prometendo-nos umha ampla
autonomia. A maioria dos membros de Bandeira Roxa aceitamos
esta proposta; a autonomia prometida foi real e, em vez de criarmos
a “organizaçons de massas” Federación Universitaria Democrática
Española, FUDE, e Unión España-Vietnam, como se fazia nos outros lugares do estado onde o partido tinha presença, nós fundamos a
FUDG e a Unión Galicia-Vietnam.
Depois disto veu a minha fugida à França a cissom do PCE (marxista-leninista), Movimento Comunista (m-l), em que, como bem di
Acuña nom partecipárom nem Arjona, nem Natacha nem Carlos

Otero mas si os meus camaradas de
Compostela; este grupelho publicava o vozeiro El Comunista que chegou a ter umha difusom baste ampla na Galiza. Quando este fato se
autodisolve em 1969 eu reintegreima à UPG da mao de Henrique
Harguindey e a maioria dos camaradas de Compostela seguírom o
meu exemplo passando a militarem
na UPG ou a se converterem em
simpatizantes da mesma.
Mas de todo isto já passou
muito tempo e hoje apenas quero
manifestar a mina dor pola morte
do velho camarada, lamentando
nom poder-lha transmitir a Natacha por ignorar o seu paradeiro.♦
LUÍS GONÇALES BLASCO (FOZ)

Fé de erros
Begoña Paz non recibiu o accésit do XV Premio Carvalho
Calero, como se publicaba na
páxina 21 do número 1.243.♦

Estraña recuperación
da memoria histórica
Hai tempo que o Movemento polos Dereitos Civís solicitou permiso para instalar unha mesa de reco-
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O BNG e a forma de Estado
CELSO X. LÓPEZ-PAZOS

O autor defende a necesidade de que o BNG asuma o compromiso de defensa coa República como óptima maneira de administrar o Estado plurinacional.

O

relatorio que se discutirá na vindeira
XII Asemblea Nacional do BNG estabelece as liñas políticas e estratéxicas
da organización frontista para os vindeiros anos
e marca o corpus teórico do nacionalismo galego a respecto de temas de fondo calado, tanto
polo que atinxe, entre outros, á posición de Galiza e ao seu Estatuto de nación dentro do marco do Estado español e as relacións do BNG
cos partidos de ámbito estatal, como no eido
dos posicionamentos políticos, onde o BNG
declárase pacifista e anti-imperialista, ademais
de defensor das alianzas internacionais con
aquelas organizacións que defendan, non só os
valores democráticos, senón tamén, os dereitos
dos pobos, a legalidade internacional e a existencia dunha ONU resoltamente democrática.
Así o BNG, ademais das referencias á autodeterminación ou a un Estado confederal, reafirmase tamén na “transformación do Estado
español nun Estado plurinacional”. Porén, obsérvase en toda esta panoplia de intencións,
proxectos, estratexias e liñas políticas de actuación, unha eiva ben notoria que implica un silencio inxustificábel, ademais dunha ausencia
de dubidosa xustificación intelectual. Estoume
a referir á premeditada falta de reflexión, análise e propostas sobre a articulación da forma de
Estado que debería ter ese Estado plurinacional. Certamente, o relatorio, que axiña entrará en discusión na XII Asemblea Nacional
do BNG, nada di sobre como se tería que organizar e articular ese Estado e que fórmula xurídico-política debe ou debería adoptar no futuro.
Fala, iso si, dun Estado confederal, pero non se
pronuncia, non se atreve a proclamar abertamente como debería concretarse esa forma de
Estado, nin implícita, nin explicitamente. Simplemente cala. E calar neste terreo, prescindir
da necesidade de definirse diante desta realidade, precisamente agora que estamos no Ano da
Memoria, si, pero tamén no Ano da Memoria
republicana, que é a que rearma moral e intelectualmente, ideolóxica e politicamente todo
ese fondísimo caudal cidadán e galego (sobre
todo entre a xuventude) de vindicación desa
forma de Estado aniquilada por unha guerra xenocida, semella, ademais dun moi claro exemplo de miopía histórica, un inexplicábel exercicio de irresponsabilidade política.
É de aplicación escolar a idea de que a

expresión más acaída da soberanía popular blicanismo confederal que postule a desapaé a que se afirma na aceptación do republi- rición da Monarquía?
canismo como a condensación máis precisa
O relatorio do BNG prescinde non só de
da forma de ser demócrata. Talles dar resposta a estas interromén nacionalista e de esquergantes, senón que, ao meu ver,
ódese
das. Cómpre pois achegar cerdespreza a posibilidade de que
tos interrogantes. Pódese concise formulen.
concibir
un
bir un Estado confederal baixo
E, porén, á marxe da defensa
a forma monárquica do Estado?
ou non da bandeira tricolor, o naEstado
Pódense acadar os niveis máis
cionalismo galego sempre foi exaltos de autodeterminación,
plicitamente republicano e semconfederal
mesmo a independencia, sen rapre acreditou nos seus valores e na
baixo a forma cultura cívico-politica que deles
char antes coa forma de estado
imposta polo franquismo? Ou é
emanaban. Se como di Xosé Maque se pode aceptar a proposta monárquica do nuel Beiras “a república non é só
do Partido Socialista Obrero
un sistema político, a república é
Estado?”
Español dunha “España plural”
unha forma de civilización e culsen antes abordar unha refortura sociopolíticas”, a que agarda
mulación total do Estado, sen
o nacionalismo galego para volantes negar a actual constituver defender esa forma de Estado
ción monárquica e poder así facer tabula nos seus papeis e na súa practica política?♦
rasa coa herdanza da ditadura e sen antes
CELSO X. LÓPEZ-PAZOS é presidente da Asemblea
formular unha nova transición sobre a base
Republicana de Vigo Amig@s da República
da vindicación, teórica e practica, dun repu-
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Xosé Lois

nos distintivos do Movemento polos Dereitos Civís e levar a cabo
unha acción pacífica contra as pretensións de Bugallo. Estamos a
exercitar os nosos dereitos civís.
A sociedade avanza coa afirmación dos dereitos da cidadanía.
Estes dereitos están protexidos e
deben ser eficaces. Debemos vixiar e denunciar a vulneración de
calquera destes dereitos polas persoas que teñen o deber de respetalos e promovelos.
Ihering afirmou: “Todos e cada
un dos dereitos reafírmanse mediante unha continua tendencia á
loita”. Nós seguimos traballando
porque a peculiar interpretación
sobre a lei da Memoria Histórica
que fai Bugallo non se leve á práctica. Centos de miles de exiliados,
desaparecidos, encarcerados, centos de asasinados así nolo esixen.♦
RENATO NÚÑEZ
PORTAVOZ DO MOVEMENTO
POLOS DEREITOS CIVÍS
(COMPOSTELA)

Os figos quedaron
ciscados ou
apodreceron nas
pólas, picados polos
paxaros. As noces e
as castañas regaron o
chan. Ninguén
recolleu os froitos. As
árbores non teñen
veciños que lles tiren
proveito. É peor que
un incendio, mais
ninguén semella
decatarse.
Boa parte das
baguettes (barras) que
comemos veñen de
Francia. Tamén
proliferan os cruasáns
e os pasteis
conxelados. Calquera
pode ser xa pasteleiro
ou panadeiro.
Abonda cun
forniño.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

llida de sinaturas en contra dos desexos formulados polo alcalde socialista de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, que pretende bautizar unha rúa compostelá co nome
de Manuel Fraga, ex presidente da
Xunta e ex ministro franquista.
Non existen razóns fundadas
de alteración da orde pública con
perigo para as persoas e bens. Polo tanto, non entendemos este desprezo a lexitimar as aspiracións da
nosa asociación de recoller sinaturas en contra desta esperpéntica
(dende o noso punto de vista) proposta do alcalde socialista.
A iniciativa de instalar unha
mesa para recoller sinaturas que
avalen a nosa posición, contraria a
bautizar unha rúa co nome de Manuel Fraga, débese entender como
manifestación da liberdade de expresión. O artículo 21 da Constitución española configura o dereito
de reunión pacífica e sen armas como un dereito fundamental. Nós só
pretendemos instalar unha humilde
e sinxela mesa, con panfletos e sig-

que se Irán
experimenta coa
enerxía nuclear, os
cidadáns israelitas
fuxirán en masa do
país só polo risco que
iso supón. Pola súa
parte, Tel Aviv ten xa,
non a enerxía
nuclear, senón a
propia bomba, desde
hai unha morea de
anos, mais iso non
significa que os
países lindeiros
deban ter medo.

Isaac Díaz Pardo
Escoitáralle falar algo sobre un
movemento que se estaba a formar nas empresas por el fundadas,
e seica lle daba medo. Eu pensaba
que esaxeraba un pouco, pero
non, semella que se quedou curto.
Dicir que Isaac Díaz Pardo é un
vello con moitos anos, chapado á
antiga e cousas polo xeito, xa fala
ás claras de como son eses seus
socios. Hoxe en día hai persoas
que non se deteñen ante nada con
tal de obter o poder, e si para iso
teñen que levar por diante a alguén fano sen o máis mínimo remorso. Son persoas posuídas polo
diñeiro e nunca fartan.
Dende que este bo home viviu
esa especie de golpe de Estado nas
empresas que fundou, cáenlle agasallos, recoñecementos e premios
por todo o país, do que me alegro
moito, pois merece bastante máis.
Poucos empresarios puxeron a
Galiza e o que representa por diante dos cartos, coma fixo el. O país

está necesitado de persoas como
Díaz Pardo, que dun soño fixeron
Sargadelos ou O Castro, entre outras realidades que expallaron o
nome de Galiza polo mundo. A
causa de Díaz Pardo é a mesma ca
de moitas persoas. El sabe mellor
que ninguén, o camiño, e do respecto que lle ten a xente.
Díaz Pardo desborda humildade. Lembro un encontro cos veciños de Tirán, en Moaña, hai cinco
anos. Fixo as delicias de pequenos
e maiores, contando anécdotas e
vivencias da súa vida. Tiven a
oportunidade de asistir a algúns
dos seus actos polo país adiante,
sempre atento coa xente, falando,
asinando libros, autógrafos, incluso sacando fotos con persoas que
llo pedían, ese é o Isaac do pobo!
“Un home sen inimigos non é
un home, pero hai que elixilos e
non aceptar calquera desplante”
(Paulo Coelho).♦
LUÍS CHAPELA
(MOAÑA)

No avión non se
poderán levar
líquidos nin aerosoles
de máis de cen
miligramos por
recipiente. Os
viaxeiros de Mallorca
xa non poden subir
con ensaimadas
porque algunhas
levan cabelo de anxo
que podería servir
para fabricar
explosivos. ¿Non
sería mellor buscarlle
solucións políticas á
violencia, no canto de
tomar medidas que se
volven ridículas e
imposíbeis de manter
durante moito
tempo?♦
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O vicepresidente falou en galego perante o Consello de Ministros da UE

Quintana sinala en Bruxelas que a participación
dos nacionalistas enriquece o modelo europeo
A.N.T.
O vicepresidente da Xunta,
Anxo Quintana non puido ser
o primeiro en intervir en galego nun Consello de Ministros
da Unión Europea, pois adiantóuselle case unha semana o
conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, nun consello extraordinario que foi convocado a posteriori da reunión na
que ía participar Quintana.
“Europa é un pouco máis galega, e todos os europeos se senten
un pouco máis galegos”, foron

as súas primeiras verbas. Tampouco puido ocultar a “emoción” que lle producía ser o primeiro nacionalista galego que
interviña nunha xuntanza desta
institución, un chanzo máis para
Galiza e para o nacionalismo, “e
poder facelo, ademais nunha lingua europea, a lingua do meu
país, o galego”.
O vicepresidente da Xunta situou como novo reto a “normalización desta situación”, algo que
outros estados comunitarios xa
veñen practicando desde hai
anos. Tamén sinalou Quintana a

necesidade de facer que estas intervencións non sexan algo excepcional “senón o normal reflexo da diversidade e pluralidade
da UE, os piares sobre os que se
asenta o proxecto europeo”.
Quintana afirmou que “a unidade e a diversidade é o emblema
da UE”, un espazo no que as diferentes culturas, tradicións e linguas dos pobos de Europa, “son
una activo para o conxunto da
comunidade”. Sinalou, ademais
que a participación dos nacionalistas galegos nas institucións da
UE enriquece o modelo Europeo,

“fortalecendo os valores da democracia e a solidariedade”.
O vicepresidente de Galiza
presentoulles aos ministros comunitarios o documento “Mellor Comprensión e coñecemento da xuventude”, representando as comunidades autónomas.
Nel reclámase a necesidade de
coordinar a nivel europeo a investigación no marco das políticas de xuventude de xeito que
se poda acadar unha base común de estudo, “que nos permita atender mellor os intereses
dos mozos”.♦

A presentación de emendas ao relatorio foi moi inferior á de anteriores asembleas

O 70% da militancia do BNG apoia o informe do Consello Nacional
A.N.T.
A 15 días de celebrase o plenario,
as asembleas locais do BNG xa
lle deron fin ao debate dos relatorios e do informe do Consello
Nacional. Participaron no proceso 1.396 militantes, un de cada
sete militantes, o que non dá idea
de moita efervescencia interna. O
informe contou co apoio de 968
militantes, o que representa o
69,34%. En contra votaron 290

Xosé L. Álvarez Naveiro.

O director xeral
de Caixa Galicia
e o galego
Xosé Luís Méndez, director
xeral de Caixa Galicia, asina
a necrolóxica de Xosé Luís
Álvarez Naveiro quen foi
secretario xeral da mesma
entidade crediticia. Na nota,
que publica El País (12 de
novembro), Xosé Luís Méndez glosa as virtudes e o
afecto que lle gardaba ao que
foi o seu compañeiro durante
tres lustros. Nela pódense ler
ademais varias alusións ao
idioma galego. Así Méndez
lembra no inicio que por

(o 20,77%), mentres que 138 optaban pola abstención (9,89%).
Das 24 comarcas, o informe
conseguiu o aval de 22. Unicamente Compostela e a Montaña
coruñesa votaron en contra, aínda que votacións en días posteriores poden dar a entender unha
correlación de forzas diferente.
É de destacar tamén neste
proceso que só se presentasen
117 emendas ao relatorio oficial,

cando noutras asembleas anteriores achegábanse sempre ás
200. Estes números poden dar
idea da asunción do relatorio oficial, pero tamén poden indicar o
cansazo da militancia polo importante número de votos particulares defendidos que impediron de feito, segundo varios militantes, a presentación doutras
emendas pola militancia non
presente no Consello Nacional.

O que aínda non está claro
son as listas que concorrerán para o máximo órgano do BNG. As
versións son contraditorias. Desde Alternativa (con Camilo Nogueira como referente) afirman
que o acordo cos Irmandiños
(Xosé Manuel Beiras) “está ao
cento por cento”. Sectores próximos a Beiras negan que así sexa
e consideran que finalmente
“non vai existir unha lista única”

destas dúas correntes. Quen si a
presentará será o Movemento
pola Base.
Por outra parte, avanzan as
conversas entre os demais sectores para chegar a unha lista de
consenso. Unha candidatura na
que, liderada por Anxo Quintana,
realizaría unha aposta por integrar
a todas as correntes. De momento,
nas conversas destes sectores coa
UPG “aínda quedan flecos”.♦

morte “en galego empregamos a palabra pasamento”,
para máis adiante apuntar o
seguinte: “Os galegos dicimos Quen me dera...! e de
continuo o obxecto do noso
desexo ou da nosa cuita. A
tradución literal Quien me
diera...! é imposíbel e o Ojalá...! non expresa o que a nosa lingua di cando temos o
corazón roto porque perdemos algo irremprazábel:
Quen me dera ver a Xosé
Luis saíndo pola porta”.♦

viguesas, lonxe de calquera
estratexia imperialista ou de
confrontación no seo da esquerda local. A vocación
maioritaria non debe edificarse sobre estratexias hexemónicas no curto prazo, senón sobre unha folla de ruta
que permita acordos estábeis, sólidos e positivos para a cidadanía”. Gonzalo
Caballero, sobriño do que
será o cabeza de lista, Abel
Caballero, avisa tamén que
o PSOE de Vigo debe
“aprender dos erros do pasado. Así, a ruptura do acordo
de goberno co nacionalismo
democrático e a posterior
falta de capacidade para recuperar o goberno de esquerdas en Vigo non foron
un acerto político. Nin en
clave de partido, nin en clave de cidade”.♦

importantes, pasando por
consellos comarcais, a Deputación de Barcelona e a Generalitat, un só partido decide os
orzamentos e controla as políticas que lle afectan a millóns
de cataláns. Isto ocorre desde
finais de 2003, pero agora
vaise intensificar, pois Montilla, acostumado á opacidade
dunha institución como a Deputación, aplicará esta mecá-

nica de control clientelar que
é marca da casa. Xa se coidarán de que no novo tripartito
non haxa ninguén coa coraxe
do ex conseller Carretero,
quen tratou de impedir que a
man do PSC campase ás súas
anchas. Todo é agora fráxil e
precario de máis para que
ERC teña forza para impedir
o que ocorre en moitos tripartitos locais”.♦

Gonzalo
Caballero
pídelle ao PSOE
vigués
que rectifique os
erros da última
lexislatura
O concelleiro vigués, Gonzalo Caballero sinala en Faro de Vigo (13 de novembro)
as prioridades do socialismo
local cara as vindeiras municipais. “En primeiro lugar, o
socialismo local ten que
asumir unha estratexia de
cooperación efectiva coas
restantes forzas progresistas

A mecánica
clientelar
do PSOE
en Cataluña
Francesc-Marc Álvaro comenta en La Vanguardia (13
de novembro) o gran poder
que acumulan os socialistas
cataláns. “Desde o Goberno
central até os concellos máis

Poñerase de moda este bañador?
Velaí unha fotografía onde un home maduro, de discutíbel
atractivo, lle rouba todo o protagonismo a catro mozas novas.
El é o actor británico Sacha Baron Cohen, protagonista da comedia burlona Borat que está a triunfar nos Estados Unidos. A
imaxe foi publicada por La Vanguardia (13 de novembro).♦

Latexos
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Máis
desastres
no Iraq
X.L. FRANCO GRANDE

C

ase nin se referiu a
prensa occidental á humillación que as forzas
invasoras sufriron na base
“Falcon”, principal almacén
de armas e municións dos invasores e ocupado por uns
tres mil soldados dos ocupantes, e que foi atacado pola resistencia nunha brillante operación que, en termos económicos e segundo informou o
Ministerio de Interior iraquí,
supuxo perdas por máis de
mil millóns de dólares.
Toda unha noite estiveron
ardendo municións e o ceo
de Bagdad foi iluminado polas continuas explosións da
base “Falcon”. Se ben as forzas invasoras falaron con indeterminación de feridos, sábese que a aviación traballou
arreo procurando centos
deles para seren atendidos ou
para levar os mortos que alí
houbo. Todo indica que foi
unha brillante operación,
senón a máis brillante ata
agora, da resistencia.
Parece que ese feito
impresionou tanto os mandos
militares americanos que varias revistas gremiais
sentíronse no deber de pedir
a dimisión de Rumsfeld, e
que esa foi a causa, e non o
resultado das eleccións do
día 7, da defenestración do
sinistro Secretario de Estado.
Pode que a verdade estea na
suma dunha cousa e maila
outra, pero calquera delas semella causa bastante para que
Bush decidise prescindir dun
home que defendeu sempre
contra todo e contra todos.
Poucas veces se repara
noutros desastres tan
importantes. Por exemplo, que
esa guerra produciu xa entre
17.000 e 30.000 feridos, cifras
que son case secreto de Estado
e que varían tendo en conta a
súa orixe. Ou que no Iraq é
cotián ver arder carros de
combate queimados pola
resistencia. Ou que esta conta
cada día con máis apoio da
poboación –unha maneira de
reaccionar fronte aos abusos e
represalias a eito, sen control,
dos ocupantes.
Parece que vai sendo hora
de que vaian tomando nota os
que tanto se esforzan por
soster, non sei con que
finalidade, que esta guerra non
é asimilable á de Vietnam ou
que unha e outra son moi
desemellantes. Serano. Pero
unha e outra van semellarse, e
cada día que pasa así nolo fai
pensar con máis fundamento,
nunha vergonza e nun desastre
do noso tempo, á par que nunha inxustiza que non haberá
maneira de reparar en moitas
xeracións. Ese Deus de quen
Bush di que inspira a súa guerra contra o terror, e a súa política brutal, de certo que lle pon
a un a carne galiña.♦

Emilio Pérez Touriño e Alberte Núñez Feixóo á saída da reunión.

OTTO / A.G.N.

PSOE e PP equipárannos a Andalucía na procura dunha fórmula
equidistante que nos afaste das nacionalidades históricas

Touriño e Feixóo acordan rebaixar
o estatus constitucional de Galiza
AFONSO EIRÉ
Nin Catalunya nin Andalucía, unha fórmula propia de recoñecemento nacional. Sen pescudar máis nesta frase compartida
por Emilio Pérez Touriño e Alberto Núñez Feixóo logo da súa
entrevista de tres horas, poderíase afirmar que é un paso
adiante no consenso estatutario. Pero, na práctica, significa
que os dirixentes do PSOE e PP (como hai 30 anos PSOE e UCD
en Madrid) equiparan a Galiza a Andalucía. É o pacto que lle
fai perder a Galiza o seu estatus de autonomía de primeira.
Unha reunión “fructífera” e tres
meses perdidos. Estamos peor ca
estabamos, mentres non se demostre o contrario. E isto non se
saberá até despois de xuño, cando
se celebren as eleccións municipais. Daquela será a hora de que
cada quen fixe as súas posicións
definitivas perante o novo Estatuto. Os resultados terán moito que
dicir pois a campaña electoral non
poderá subtraerse a este debate.
No positivo sinalar que o presidente Pérez Touriño e o responsábel do PP na Galiza, Núñez Feixóo, foron quen de estar xuntos
durante tres horas. Era o seu segundo encontro na lexislatura, tres
meses adiándoo con descualificacións mutuas que poñían de manifesto tanto importantes diferenzas
políticas como de talante persoal.
Nas valoracións-declaracións
que cada un realizou deste encontro, resaltar a coincidencia en afirmar que Galiza manterá o estatus
das outras nacionalidades históricas, pero con “fórmula propia”.
Unha redacción que non será
mimética, nin copiada de Catalunya nin Andalucía. Pero que non
son capaces de concretar nin explicitar. Esta declaración que dicir
que desbotan a proposta por Anxo
Quintana no debate do Estado da
Nación por asemellarse á catalá?
Como van garantir o recoñecemento expreso de Galiza como nación para non perder o estatus de

“nacionalidade histórica”? Das súas declaracións hai que concluír
que se inclúe a Andalucía co mesmo estatus que Galiza. Non é así?
Estas interrogantes non foron
despexadas no encontro entre ambos os mandatarios. Impúxose a
tese do PP de que o último punto
que discutir fose o “preámbulo”
do Estatuto, deixando claro que
será nel no que se fixe o estatus de
Galiza dentro do Estado. Cóllese,
deste xeito, a cesión do BNG como axioma na negociación.
Tamén acordan ambos os políticos aprazaren o acordo estatutario e o debate para xuño, logo
de celebrarse as eleccións municipais. Esta foi a tese defendida
por Mariano Raxoi desde Madrid, enviada por escrito ás diferentes autonomías, sen que as
Illes Balears, Aragón e Andalucía lles fixesen caso. Núñez Feixóo si, co apoio de Touriño.
Mentiras e medias verdades
No acordo entre ámbolos, segundo as súas declaracións, non se
explicita deste xeito dun xeito
aseverativo, senón que se afirma
que, de non concluíren en xaneiro os debates, se aprazarán máis
alá do 27 de maio.
Outra das “cesións” de Touriño
é que o “preámbulo do Estatuto” se
discuta derradeiramente. Esta foi
sempre a petición do PP. Pero o

máis problemático é que ambos os
dirixentes, do PSOE e PP, dan por
feito que existe acordo no artigo 1
do Estatuto. Cando, segundo os nacionalistas, non é certo. Na redacción consensuada deste artigo primeiro recóllese o recoñecemento
de Galiza como nacionalidade histórica, coa reserva realizada polos
nacionalistas de que o preámbulo
explicite claramente o carácter nacional de Galiza. De non ser así, o
BNG non o apoiaría.
En financiamento, o cerne do
encontro, segundo Núñez Feixóo,
non se avanzou nada. Hai tres meses, no debate do Estado da nación, o vicepresidente Anxo Quintana propuxo idéntica fórmula que
agora semellan asumir tanto Feixóo como Touriño. Daquelas Feixóo negouse a tomar unha postura. Touriño apoiouna porque non
lle quedaba outro remedio.
Substituír o 8% de investimento por unha cantidade concreta para obras, como acordaron, non é
ningún avance se temos en conta
que son os orzamentos aprobados
no Congreso, como órgano da soberanía, os que determinarán esas
cantidades. Quen garante a aprobación desas cantidades?
O problema radica na suficiencia orzamentaria galega e
na súa autosuficiencia fiscal á
que non se referiron ambos os
políticos. Tampouco ao recoñecemento da débeda histórica que
debería ser recoñecida, segundo
declaracións públicas anteriores
de ambos os dirixentes, con distintos cualificativos.
Outro dos acordos que se dan
como un “avance positivo” debe
de ser aclarado e explicado ao
xeito. Trátase da asunción do
“consenso da Lei de Normalización Lingüística”.

De que están a falar? Da Lei de
Normalización Lingüística, aprobada unanimemente en 1983 e logo recorrida polo PSOE? Renuncian PP e PSOE ao deber de coñecer o galego ao teor daquel recurso? Se é así non estariamos só por
detrás do actual Estatuto catalán,
que consagra este deber (trátase de
que en ningunha instancia pública
se poida alegar descoñecemento
do galego, non da obrigatoriedade
de coñecelo para as persoas individuais), senón do anterior Estatuto aprobado no Principat.
Seguramente, tres horas de
conversas deron para moito máis
do que coñecemos o propio 15 de
novembro, ao peche da edición
deste periódico. Pero si podemos
afirmar que cada político saíu coa
súa, porque, non fondo, as posturas políticas non son moi dispares.
Feixóo dálles largas ao proceso e
gañando tempo como lle reclaman
desde Madrid e tratando de enfrontar aos socios de goberno, para, se é o caso, conseguir unha ruptura. Pérez Touriño na súa estratexia situacional procurando a cuadratura do círculo: El, nun centro
vagamente indefinido para a maioría dos cidadáns, pero supeditado a
unha estratexia española.
Hai 30 anos, a liña galeguista
do PSOE, logo defenestrada, unha
AP na procura de espazo político e
a reacción cidadá, impediron a “aldraxe” que relegaba a Galiza a unha autonomía de segunda, como tiñan pactado UCD e PSOE (Pérez
Llorca e Alfonso Guerra). Este proceso leva as mesmas trazas, con
idénticos argumentos aos daquela.
A diferenza é que agora se atopa
cun nacionalismo máis forte, instalado no goberno. Estará Touriño
disposto a perder a presidencia por
asumir a tese de Madrid?♦
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Caride fixo un anuncio semellante nunha conferencia na Universidade de Vigo

Política Territorial molesta
cunha proposta de Vivenda
recollida no programa de Goberno
RUBÉN VALVERDE
Teresa Táboas volveu demostrar esta semana que o seu departamento é un dos que máis
iniciativa está tendo do Goberno, pero tamén que os cambios
non sentan ben a todos dentro
do executivo. A última proposta da conselleira de Vivenda
levantou unha polémica innecesaria e inxustificada no departamento de Política Territorial.
O departamento de Vivenda
anunciou que está elaborando
unha proposta para que na nova
lei do Solo que se está a elaborar
(sería a enésima na historia do
autogoberno), se recolla unha reserva de solo residencial para vivenda protexida do 40% nos
concellos de maior demanda.
A iniciativa non sentou ben na
consellería de Política Territorial,
por razóns que a conselleira, María
Xosé Caride, non alcanzou a explicar. Limitouse a dicir que o Goberno está a preparar un proxecto de
lei estatal que prevé unha reserva
de tan só o 25% para vivenda protexida. Porén, habería que facer varias matizacións ao proxecto do
Goberno central. En primeiro lugar, que vulnera varias competencias reservadas á Xunta e de feito
xa foi presentada unha petición de
enmenda á súa totalidade por parte
do BNG, no Congreso. En segundo lugar, a reserva da que fala María Xosé Caride só eleva nun 5% o
estabelecido pola actual lei galega,
polo que non constituiría un estímulo real para poñerlle freo ao aumento dos prezos da vivenda.
Tampouco ten razón María Xosé Caride cando indica que non se
pode impoñer nada dende outro departamento da Xunta, porque o que

Teresa Táboas.

presentou Teresa Táboas é simplemente unha proposta, no ámbito da
vivenda (que supón o 80% de todo
o que se constrúe en Galicia). O
que está a elaborar a consellería de
Política Territorial é un proxecto,
que máis adiante se vai ser discutido no Parlamento e polo tanto terá

que consensuarse alomenos entre
os dous grupos parlamentarios que
sustentan o executivo.
Outra aspecto que semella incomprensíbel da reacción de
María Xosé Caride é que agora
critique a proposta de Táboas por
pedir o 40% de reserva para vi-

venda protexida, cando hai un
mes, concretamente o 11 de outubro, deu un discurso para inaugurar o curso universitario na
Facultade de Económicas de Vigo, no que defendia que “hai que
ser máis ambiciosos e lograr que
o 50% da vivenda que se constrúa sexa protexida, igual que
acontece noutras comunidades”.
Por último, no programa de
Goberno aprobado polo PSOE e
BNG, recollíase que habería que
chegar a construír 25.000 vivendas protexidas ao final da lexislatura. Esta cifra é difícil de acadar
se non se sube a porcentaxe de reserva para este tipo de vivenda. A
proposta estaba recollida tamén
no programa electoral do PSOE.
Seguramente por este motivo, A
Nosa Terra puido saber que Emilio Pérez Touriño deu vía libre para que Teresa Táboas elaborase

Corenta por cento de vivenda protexida
nos concellos de máis demanda e
construída ao mesmo tempo que a vivenda libre
A proposta de Teresa Táboas xira
arredor de tres piares. O primeiro
é que se incremente o actual 20%
de reserva para vivenda libre e
que teña como tope o 40%. A proposta, non é novidosa, xa noutras
comunidades foi aprobada para
impedir o aumento dos prezos. En
Euskadi a porcentaxe está previsto que chegue ao 75%, en Navarra
o 50% e en Madrid o 50%.
Pero a proposta da conselleira de Vivenda é que a porcentaxe
de reserva sexa liñal. É dicir, que
vaia en aumento dependendo da
demanda en cada concello. “Non

sería lóxico que todos os concellos tivesen a mesma normativa,
posto que os altos prezos danse
en determinados puntos de Galicia”, explican fontes da consellería de Vivenda.
O segundo aspecto que recolle a proposta de Teresa Táboas é
que a lei estabeleza mecanismos
de control para vixíar que o fondo de reserva se cumpra. Na actualidade, o 20% de todo o que
se constrúe ten que ser vivenda
protexida, pero a cifra non se
cumpre porque non hai mecanismos de control.

O terceiro aspecto que salienta a conselleira de Vivenda, é que
a nova lei ten que estabelecer
mecanismo para que a vivenda
protexida se constrúa ao mesmo
tempo que a vivenda libre. Até
agora, moitos construtores iniciaban as obras de vivenda libre e as
da protexida parábana até que
non recibían algún tipo de presión. Segundo Teresa Táboas, esta situación non pode seguir
perpetuándose xa que senón é
imposíbel poñerlle freo aos prezos. Teñen que construírse á vez
para que compitan en oferta.♦

A garda civil ten constancia de incendios
provocados por individuos
enmascarados e equipados con moto
R.V.A.
En resposta a unha pregunta do
BNG no Congreso, o Goberno
central contestou por escrito que
a guardia civil ten constancia de
que houbo incendios provocados
por individuos equipados con
motos e enmascarados. Segundo
o corpo de policía, é a primeira
vez que se dá este modus operandi en Galicia, o cal indica que
existiu unha intencionalidade
atrás destes actos.
O Goberno central recoñeceu
que malia que estes incendios non
aconteceron en demarcacións da
garda civil, existen investigacións
que apuntan cara este tipo de autores, aínda que resta moito por

investigar. De feito, da vaga de
lumes do verán, o 56,8% aínda teñen unha orixe descoñecida.
Os datos da Garda Civil facilitados polo Goberno veñen a
confirmar a hipótese do BNG que
sinalaba que a maior parte dos lumes foron provocados e “tiveron
unha clara intencionalidade”. Segundo o portavoz do Bloque no
Congreso, Francisco Rodríguez,
“nos últimos 16 anos o goberno
do PP na Xunta impulsou o abandono da agricultura e á reforestación con eucaliptos, provocando
que o campo galego se convertera nun polvorín ao que desta vez
se lle prendeu lume de forma especialmente diferente e cunha in-

tención criminal e delictiva”.
O deputado do BNG salientou que até o día 3 de agosto o
dispositivo montado pola Xunta
funcionou con normalidade e

Causas dos incendios
nos que na extinción
participou a garda civil
Tipoloxía

%

Intencionados
Imprudencia/neglixencia
Descoñecidos
Naturais e accidentais

26,00
11,00
56,80
6,20

mesmo mellorou sensiblemente
os resultados do ano anterior,
“xa que mentres que entre o 1 de
xaneiro e o 3 de agosto do 2005
se produciron en Galicia 7.154
lumes, no mesmo período deste
ano se rexistraron 4.162 lumes”.
Porén, Francisco Rodríguez
lembrou que a partir do 4 de
agosto se produciu “un novo modus operandi nos lumes propio
das sabotaxes e que se define por
prender lume en zonas arboradas
de difícil acceso e preto das casas co afán de facer dano, crear
caos, e desestabilizar o país con
lumes de gran visibilidade pública que provocan unha grande
alarma social”.♦

Academia
Galega con
Xeneralísimo
XOSÉ MANUEL SARILLE

A

índa que sexa con trinta anos de atraso,
reconforta saber que a
Universidade de Santiago acaba de retirar (ilegalmente) o
título de Doutor Honoris
Causa ao xeneral Franco. Reconforta, pero aínda reconfortaría máis que o tivesen feito
nos anos anteriores ao remate
da ditadura, por exemplo. Tería sido unha decisión valente
e exemplar que prestixiaría a
nosa universidade. Os
estamentos que daquela podían facelo estaban a outra cousa, a manterse no poder,
medrar persoalmente e
fomentar a endogamia. Facelo
agora non é fazaña ningunha,
aínda que a resolución case
arengue a falta de virtudes do
caudillo. Non é fazaña
ningunha, é hixiene práctica,
tan importante como a corporal, para non cheirar.
Limparon sen heroicidade,
como fan todos os días os traballadores da limpeza.
Se mañá mandase outro
criminal, tamén sería Honoris
Causa, claro que si. Non só a
plebe acostuma aplaudir vivamente o exército vencedor
cando desfila pola avenida.
Tamén asiste ao acto o groso
dos estamentos lidos. Que lle
imos facer. Pero igual que sería indecente conservar na
Alemaña as imaxes do Führer
só para lembrar que aí está o
monstro e que o pobo o votou
maioritariamente, tamén é indigno que os honores a Franco se eternicen.
E non perdan a esperanza,
porque ao mellor calquera día
o ferrolán deixa de ser académico da galega. Saberán nesa
casa que o teñen de ilustre,
entre ducias de badulaques,
outros menos badulaques, unha maioría de dignas persoas
e un bo grupo de verdadeiros
amantes deste idioma? A que
agardarán? Só a Comisión pola Recuperación da Memoria
Histórica da Coruña
denunciou esta situación. Nin
outra voz se ouviu. É
comprensíbel que a ninguén
lle importe o que fai ou deixa
de facer este lamentábel organismo, auténtico estorbo sen
capacidade de resolución.
Certamente, o que academicamente faga a Academia tanto
ten, é o órgano máis axeitado
para unha lingua moribunda e
como tal actúa. Mais que retiren a Franco. Eles saberán se
deben facelo polo prestixio da
institución, eles valorarán, é
cousa deles, pero deben retiralo sen discusión posíbel para
non molestar os demócratas
que esiximos a retirada do
asasino de todos os rótulos,
pedestais, cuarteis e inclusive
do máis mexado dos patios.
Ao ditador hai que
estudalo e valoralo, non
homenaxealo. Nin no Val dos
Caídos. ♦
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P. CONDE

Manuel Dios
‘Se non facemos políticas de paz, imos cara ao choque
de ignorancias, non de civilizacións’
PERFECTO CONDE

Procedente do mundo do ensino e do sindicalismo nacionalista, Manuel Dios é hoxe o referente da loita galega pola paz. Preside o Seminario Galego de Educación para a Paz e artellou a Coordinadora Galega da Paz que contribuíu eficazmente a que a a xente se manifestase contra a guerra do Irak. Estes
días anda ocupado en organizar os Diálogos pola Paz que comenzan en Santiago o 30 de novembro.
Dúas décadas e un ano en son
de paz, que tal vai até agora a
travesía?
O Seminario Galego de Educación para a Paz naceu en 1985,
dentro do movemento sindical, inicialmente vencellado ao Sindicato
Galego de Ensino e Investigación
da CXTG, que despois confluiría
na CIG, onde eu tiven un papel relevante na constitución do sindicalismo nacionalista en Galiza. Esa
etapa durou até 1994, en que eu
deixo toda a actividade sindical e
me adico integramente ao Seminario. Constituímolo inicialmente un
grupo de dez profesores de todos
os niveis, dende infantil á universidade, e, sobre todo, houbo dous
condicionantes para constituílo.
Por unha parte, as recomendacións
das organizacións internacionais
de ensino, que viñan demandando
a creación de vogalías de paz nos
sindicatos de educadores de todo o
mundo para crear base social de
oposición ao despregamento armamentístico e o perigo nuclear daquela época. Por outro lado, había
un grupo de profesores que estabamos moi preocupados por estes temas, pero tamén polo feito de que
cuestións como os dereitos humanos, a violencia e os grandes problemas da contemporaneidade non
figuraban nos currículos e na programación escolar. Estes temas
apenas tiñan tratamento educativo,

e empezamos elaborando materiais
para nós mesmos que, se logo servían para máis xente, estupendo.
Sobre todo, unidades didácticas
para tratar contidos do que daquela
aínda non se chamaba educación
para a paz que, como concepto, estaba nacendo a mediados do oitenta. A partir de aí, fomos consolidando un grupo de xente e adquirindo cada vez máis autonomía. Xa
constituído como organización non
gobernamental, o Seminario continuou desenvolvendo as súas actividades a través de tres liñas: a elaboración de materiais, a promoción do día escolar pola paz e actividades que comprenden un foro
de reflexión que ten lugar todos os
anos no mes de marzo en Santiago.
Levamos xa 22 encontros de educación para a paz, algúns de carácter internacional. O ano que vén
van ser precisamente sobre convivencia e cidadanía. Nós consideramos que a educación para a paz é
un eixo transversal que debería impregnar toda a vida dun centro educativo. A educación é un instrumento moi poderoso para traballar
aspectos da paz. Dos dez do principio, somos agora case 200 en toda
Galiza e temos unha presenza internacional moi relevante. Somos a
referencia galega da Fundación
Cultura de Paz de Federico Mayor
Zaragoza e participamos en varias
organizacións internacionais como

o Hague Appeal for Peace, o
Transcend ou a Asociación Internacional de Educación para a Paz.
Vostede tamén preside a
Coordinadora Galega da Paz.
Fun o portavoz desa coordinadora, que foi unha entidade
promovida dende o seminario ao
iniciarse a guerra de Afganistán
e logo a de Irak para aglutinar o
maior número posíbel de opositores a esas guerras. Tivo un papel moi importante nas manifestacións, sobre todo durante o ano
2003, e canalizou a oposición á
guerra en Galiza. Parécenos necesario facer un chamado sobre a
permanente violación dos dereitos humanos que se está producindo e imos facer unha iniciativa polos dereitos humanos, que
se presentará publicamente moi
pronto, para organizar unha serie
de actividades arredor do 10 de
decembro, Día Internacional dos
Dereitos Humanos. Admitimos
case como unha maldición que
exista Guantámo ou que haxa
cárceres clandestinos, e hai que
estar alerta contra estes perigos.
Deste case cuarto de século
de andaina pola paz, que é o
que vostede destacaría?
No marco xurídico tivo unha
enorme importancia o recoñecemento da propia educación para a
paz como un eixo transversal obrigatorio do currículo escolar, que

recoñeceu por primeira vez a Lei
Orgánica de 1990. Iso foi un cambio substancial porque, até ese
momento, a educación para a paz
movíase exclusivamente nos cenáculos da xente máis preocupada.
Outro momento moi importante e
recente, a aprobación o 30 de novembro de 2005 da Lei de Fomento da Educación e a Cultura da
Paz, unha lexislación inédita a nivel internacional. Nos centros educativos, a mediados dos oitenta,
apenas se celebraba nada en relación coa paz e a convivencia democrática. Pois hoxe é unha realidade absolutamente consolidada
nos centros de Galiza. Mesmo a
percepción que a sociedade ten sobre a guerra e a violencia. Eu creo
que nestes vinte anos foise modificando de maneira radical a mentalidade sobre os exércitos. O feito
de que exista unha oposición tan
forte á guerra e a presenza de tropas noutros países ten moito a ver
co traballo que se foi facendo de
educación para a paz, a ecoloxía, o
feminismo, etc.
Porén, mentres medra o pacifismo, as guerras tampouco
desaparecen. Que está a pasar?
Melloramos respecto á situación do pasado. Agora hai menos
conflitos abertos dos que había hai
dez ou quince anos. É certo tamén
que, despois da caída do muro de
Berlín en 1989, todos esperaba-

mos os dividendos da paz. Que todo o que se adicaba a armamentismo se gastase en desenvolvemento humano. Pois non foi así. Hai
outros intereses a nivel de grandes
poderes fácticos que teñen a ver co
complexo militar industrial, co petróleo e con ámbitos de poder internacional. Segue existindo un
interese crecente en utilizar todo o
potencial militar que se vende e
que se compra. Hai, por outro lado, intereses xeoestratéxicos evidentes por parte dos Estados Unidos. Efectivamente, hai unha gran
contradición. Por unha parte a sociedade é moito máis sensíbel
contra todos os tipos de violencia
e, por outro lado, están os intereses das grandes compañías armamentísticas que seguen defendendo os proxectos de guerra. A iso
temos que sumar un acontecemento que lles veu de perlas aos
belicistas, o 11 de setembro de
2001, que puxo sobre a mesa un
novo problema internacional que
os EE UU pretenden afrontar pola
vía da violencia .
Resolverase algunha vez esta contradición?
Penso que si. Dentro dos propios EE UU hai un movemento
ecopacifista moi forte. Probabelmente, unha política exterior norteamericana coma a de George
Bush non vai ser sostíbel a medio
plazo. O diálogo entre as culturas,
as relixións, a linguas, a alianza de
civilizacións, constitúe un proxecto político de alcance no que o goberno español ten un papel importante. É posíbel trazar un horizonte de paz, de convivencia e de solución pacífica dos conflitos e creación de grandes alianzas para lles
facer fronte ás catástrofes e aos
problemas. Son as expectativas e
os grandes obxectivos do milenio.
Se non, máis que a un choque de
civilizacións, imos cara a un choque de ignorancias.
O seminario vai facer unhas xornadas de diálogos pola
paz. De que se trata?
Son encontros de cultura de
paz. Xorden co gallo da expectativa que se abre en todo o Estado en
relación co proceso de negociación
para conseguir a paz en Euskadi.
Queremos ofrecer un marco no
que persoas que teñen unha opinión e un papel destacados nese
proceso poidan reflexionar conxuntamente en Santiago. Estamos
falando de diálogos e non de monólogos. Non queremos facer conferencias maxistrais nas que unha
persoa dea a súa opinión, senón
que diferentes persoas e pensamentos dialoguen e atopen camiños de encontro. Haberá unha serie de mesas que empezan o 30
de novembro. A primeira delas
está conformada por José Antonio Ardanza e Federico Mayor
Zaragoza. Até xuño do 2007, a
razón de unha ou dúas por mes,
haberá outras nas que irán participando Carlos Garaikoetxea,
Arnaldo Otegi, Gorka Landáburu, Chema Urquijo, Pilar Manjón,
Johan Galtung, Anxo Quintana,
Emilio Pérez Touriño, Eduardo
Madina, Camilo Nogueira,
Viçens Fisas, Ramón Máiz, Xan
López Facal, María Xosé Queizán, Begoña Lasagabaster, Íñigo
Lamarca, Baltasar Garzón, Iñaki
Anasagasti, etc. Desgrazadamente, non logramos que participe Alberto Núñez Feixóo que, despois
de pensalo moito, díxonos que
non acode a actos nos que hai
membros de Batasuna.♦
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Sinalaba que nas adegas fican aínda entre 14.000 e 23.000 toneladas

Un informe publicado hai dous anos
en A Nosa Terra advertía da liberación de fuel
RUBÉN VALVERDE
Esta semana o Instituto Español de Oceanografía (IEO) anunciou que o seu buque, o Cornide de Saavedra detectou unha
mancha de fuel no lugar no que afundiu o Prestige. A Nosa Terra informou en novembro do 2004 que nas adegas do Prestige
ficaba máis cantidade de combustíbel que a que anunciaba a
empresa Repsol (encargada do baleirado da carga). Nesa mesma
reportaxe, anúnciabase que segundo un estudo de científicos españois e norteamericanos, en dous anos podería producirse unha nova marea negra por mor da corrosión do casco do buque.
A aparición deste combustíbel a
260 quilómetros da costa galega
fixo que o Goberno central
anunciase que vai haber maior
número de expedicións a ese lugar para vixiar posíbeis fugas
do barco. Fontes do IEO anunciaron que non existía risco ecolóxico para Galicia, pero hai
dous anos verificaron como exitoso o traballo de extracción do
combustíbel do barco e aseguraron que non habería fendas no
casco. Ademais, tamén defenderon a tese de Repsol que aseguraba que a 4.000 metros de profundidade o fuel que ficase nas
adegas se solidificaría e non
afectaría ao ecosistema.
A investigación dos científicos do Centro de Investigacións
Enerxéticas, Medioambientais e
Tecnolóxicas (Ciemat), o Centro

Superior de Investigacións
Científicas (CSIC) e o experto
en accidentes petroleiros e profesor na universidade de Pensylvania, Bernd Haupt, contradicía
os datos de Repsol, asegurando
que ficaba unha cantidade de
fuel superior á que indicaba a
empresa. Segundo a petroleira,
non ficaban nas adegas máis de
1.500 toneladas de petróleo,
mentres que para os científicos a
cantidade abalaba entre as
14.000 e 23.000 toneladas.
“O feito de que o barco non
fose revisado en condicións
axeitadas impide saber se está
presente a bacteria Desulfovibrio desulfuricans. Esta bacteria está presente en combustíbeis con alto contido en xofre.
O feito de que o fuel do Prestige sexa de baixa calidade e teña

un alto contido en xofre
(2,58%), fai posíbel a proliferación desta bacteria, a cal, utilizando o xofre produce ácido
sulfúrico, que acelera a corrosión do casco”, explicaba o informe dirixido polo científico
do Ciemat, José Luís de Pablos.
Segundo declaraban hai
dous anos estes investigadores,
“non entendemos como Repsol
deixou unha cantidade de fuel
dentro do casco sen darlle unha
solución máis alá da biorremediación. Antes de que esas bacterias comezasen a actuar a cuberta xa estaría rachada”.
O informe engadía que “a
case 4.000 metros de profundidade hai unha parte de fuel que
está solidificado. Non embargante, ao fender o casco, o fuel
subiría e a 15º de temperatura
volvería ao seu estado orixinal.
O fuel volverá a chegar á costa
en forma de marea negra. O barco comezará a rachar nun período aproximado de dous anos”.
Sistema de recollida ineficaz
Os investigadores non entendían naquel momento, novembro
do 2004, porque Repsol con-

cluía a recollida de fuel, cando alto custe da extracción
restaban tantas toneladas nas (250.000 euros por día) e pola
adegas. O problechegada do mal
ma, segundo os
tempo. Unha das
científicos, radiprobas que anuo
fender
o
casco,
caba no sistema
larían os datos da
de recollida elixipetroleira
era
o fuel subiría e
do por Repsol.
que o volume de
“A recollida con a 15º de temperatura extracción
de
bolsas lanzadeira
fuel feito coas
deixará, aínda se- volvería ao seu
bolsas lanzadeira
guindo coa exnunca decreceu
estado
orixinal.
tracción, cando
de xeito siginifimenos un 30% O fuel volverá
cativo. Segundo
dentro do barco,
o principio de
segundo as nosas a chegar á costa
Arquímedes, se o
simulacións fluifuel das adegas
en
forma
de
marea
dodinámicas. Esdecrecese signite feito corrobóficativamente as
negra. O barco
rase pola análise
bolsas
sairían
doutros afundi- comezará a rachar
con menos forza
mentos nos que
e polo tanto recose produciu a ex- nun período
lleríase menos
tracción”, explica
cantidade cada
aproximado
o informe.
día. Non embarNaquela in- de dous anos”,
gante, cando covestigación os
mezou a extraccientíficos valí- informe do CIEMAT
ción sacábanse
anse da varios ex180 toneladas
perimentos para
diarias (xuño do
xustificar que nas
2004). Cando readegas ficaba máis fuel do que matou o proceso (setembro) sedicía Repsol e que logo abalou guían saíndo unhas 150 tonelao Goberno, seguramente polo das segundo Repsol.♦
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Miles de persoas advirten da posibilidade dunha nova maré negra

Nunca Máis contra o esquecemento
PERFECTO CONDE
Catro anos despois de que afundira o Prestige, un borrascoso 13
de novembro de 2002, as pedras de Compostela volveron acoller
as pisadas e ouvir os berros de protesta dos galegos que non
queren que se siga matando o mar. Esta vez foron só unha centésima parte dos que se manifestaron o 1 de decembro de 2002,
pero non faltou a coraxe que daquela invocara Manuel Rivas
para enfrontar a situación. “Outro Prestige aínda é posíbel, evitémolo” foi o lema da manifestación do domingo 12 de novembro.
En contra do que ocorreu nas veces anteriores, fíxose notar a case
total ausencia de persoas coñecidas do PSdeG-PSOE, dirixentes
das centrais sindicais non nacionalistas e mesmo egrexios representantes da política, a literatura, o teatro, a Universidade e o
mundo da cultura en xeral nesta
concentración de Nunca Máis.
Practicamente, a nómina de manifestantes que pertenecen ao establishment político e cultural ficou
reducida ao campo nacionalista
do BNG que contribuíu coa presenza de Francisco Jorquera, Bieito Lobeira, Ana Pontón, Tareixa
Paz, Fernando Blanco, Xosé Paz e
Rubén Cela, entre outros. A CIG
tamén contribuíu con manifestantes, entre os que salientaba Xabier
Aboi, responsábel de Pesca.
Foi o propio Jorquera, senador e
coordinador da executiva do BNG,
quen pediu competencia en seguridade marítima para Galiza despois
de sobrancear que “hoxe seguimos
nun estado de indefensión diante da
eventualidade de que poda producirse un sinistro como o do Prestige”. En realidade, esta reivindicación estivo presente en todos os que
durante a manifestación fixeron declaracións para a prensa, incluídos
os representantes das organizacións
ecoloxistas Adega e Verdegaia, que
tamén apoiaron a manifestación.
O sindicalista Xabier Aboi
denunciou “a incompetencia do
goberno central na defensa das
costas galegas” e reclamou medios para loitar contra a contaminación que segue ameazando o
mar. O deputado Bieito Lobeira
considerou que “a situación non
está resolta” á vista das manchas
de fuel que aínda apareceron hai
poucos días na zona do afundimento do barco.
O mar que temos
Manuel Pazos, patrón maior da
confraría de San Telmo de Pontevedra, durante a parte final da
manifestación na praza da Quintana, deulle lectura ao manifesto
dos sectores produtivos que viven
da extracción marítima falando
do “mar que até agora temos e o
que queremos”. “Aquí, en Compostela, comeza o noso mar –dixo– nas mobilizacións de Nunca
Máis. Talvez remate máis aló de
Fisterra porque o noso mar é, ao
mesmo tempo, un mar de todo o
mundo e o que Galiza defenda e
procure para si, ao mesmo tempo,
será unha conquista para todos os
cidadáns do mundo”.
Este home de mar xa veterano
da loita contra a contaminación e
pola defensa da riqueza pesqueira

repasou os accidentes marítimos
que teñen acontecido no litoral galego (Andros Fortune, Bonifaz,
Spyros Lemos, Polycommander,
Erkowit, Urquiola, Cason, Andros
Patria, Aegean Sea, Prestige), sinalándoos como nomes infelizmente repetidos. “Nunca teremos
unha cifra exacta nin sequera aproximada –dixo– dos danos sufridos,
porque as distintas administracións nas que deberon recaer as
responsabilidades de cada accidente non afrontaron as crises coa
transparencia e a rotundidade que
seguimos a demandar”.
Para este coñecedor do mar
galego, “a persistencia das catástrofes marítimas ao longo do tempo non se debe só a motivos xeoestratéxicos ou de volume e calidade do tráfico marítimo; unha
lectura política máis fonda pon de
relevo o abandono neglixente das
competencias do Estado español
na tutela da seguridade ambiental
e marítima das nosas costas e o escaso peso específico que posúe
Galiza no seo do Estado. O Estado español ten contraída unha forte débeda histórica con Galiza”.
Tamén explicou que “a globalización neoliberal impón unhas esixentes condicións económicas que
repercuten directamente na seguridade marítima e na conservación do
ambiente”. Segundo el, “o transporte marítimo estase potenciando non
só polos seus baixos custos enerxéticos senón polo seu baixo custo
económico, intimamente vencellado ás malas condicións de seguridade e á ausencia de mecanismos que
obriguen a garantilas. A pesar das
melloras producidas, nin as medidas lexislativas nin os medios de
protección que posuímos son na actualidade garantía para que non volva acontecer un accidente marítimo
de similares consecuencias ás do
Prestige. O risco de padecermos un
sinistro destas características segue
sendo moi elevado”.
Pazos tamén se fixou en que ao
deterioro de moitas marés negras
súmase unha contaminación crónica, industrial e urbana que lle afecta permanentemente ao litoral. “É
urxente –dixo– poñerlle freo a este
desleixo herdado dos anteriores
gobernos do PP. Precisamos que o
novo goberno da Xunta enfronte o
problema buscando as fontes da
contaminación, perseguindo os
vertidos incontrolados e acometendo a depuración total das augas residuais dos núcleos urbanos”.
Abandono estrutural
No manifesto final da plataforma
Nunca Máis, lido polo seu portavoz nacional, Rafael Villar, e po-
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la moza de Muxía Celtia Sar,
aquela nena que no Nadal de
2002 escribiulles unha carta aos
Reis Magos pedíndolles medios
para loitar contra a contaminación do Prestige, salientouse que
“o desleixo dos gobernantes e o
seu proceder incompetente e
mentirán foron contestados por
unha impresionante reacción social”, e concluíuse que “pasado
este tempo, non podemos estar
para nada satisfeitos, as nosas demandas, as nosas reivindicacións
seguen sen estar atendidas na súa
totalidade. Unha vez máis, os poderes públicos non parecen estar
á altura dunha sociedade que foi
solidaria e que se mobilizou activamente contra a maré negra”.
Segundo este manifesto, “non
podemos dicir que a nosa costa e
o noso mar son lugares seguros”.
“Isto vén de lonxe –dixeron Sar e
Villar. Dunha situación de abandono estrutural que, goberno tras
goberno, vén enfrontando o noso
país. Existe unha ameaza latente
para o noso mar que se concreta
no paso anual de máis de 13.000
barcos con mercadorías perigosas
fronte a Fisterra. Malia este risco
elevado, carecemos de actuacións
preventivas e de medios de protección suficientes para lle facer
fronte a unha situación de emer-

xencia marítima causada por un
barco en mal estado ou accidentado ao seu paso polas nosas costas.
Seguimos agardando para que se
determinen os lugares refuxio e os
centros de almacenamento ao longo do litoral galego”.
Aínda que se mostraron conscientes de que “o estado actual de
cousas, respecto a 2002, non é o
mesmo”, os lectores do manifesto
de Nunca Máis tamén dixeron ter
claro que “os avances non son os
suficientes”. Fixeron as seguintes
preguntas: Onde está o buque anticontaminación con base en Galiza tantas veces demandado? Onde a posta en marcha dun servizo
de salvamento marítimo de carácter público no noso país? Onde a
cobertura satelitaria para o dispositivo de separación do tráfico
marítimo de Fisterra? Onde a cobertura de radar plena do litoral
galego? Onde as melloras necesarias na cobertura aérea das nosas
costas? Onde a corrección das deficiencias nas comunicacións marítimas? Onde o control dos recorrentes sentinazos (vertidos incontrolados de refugallo ao mar)?
Compartir a xestión
da seguridade marítima
A Xunta demandou do goberno

central unha reunión bilateral
para o 1 de decembro, cuarto
cabodano da primeira grande
manifestación do Prestige, co
fin de analizar a necesidade de
constituír unha comisión bilateral que se “encargue do estudo
e establecemento de fórmulas
de xestión conveniada”, quer
dicir, xestión compartida, “co
fin de coordinar a actuación
nestas materias para utilizar os
medios públicos coa máxima
eficacia e eficiencia”.
Así o anunciou o vicepresidente Quintana en Bruxelas e
así llo expón nunha carta o secretario xeral de Relacións Institucionais, Antón Losada, a
Ana Isabel Leiva, secretaria de
Estado de Cooperación Territorial. Losada recórdalle que na
reunión mantida o 14 de novembro do ano pasado, acordaron
impulsar os mecanismos de coordinación e cooperación entre
as dúas administracións.
Quintana afirma que “os galegos queremos, lexitimamente,
poder lexislar e xestionar o noso
mar e a nosa costa e que as competencias non estean a mil quilómetros de distancia. Trátase de
ser máis efectivos asegurando o
control do tráfico e protexendo o
medio ambiente”,♦
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Aldraxe
CARLOS AYMERICH
O 4 de decembro de 1979, centos de miles de galegos saíron á rúa reclamando para Galiza un Estatuto de primeira, equiparábel aos xa aprobados por Euskadi e Cataluña.
Protestaban contra a aldraxe dun acordo subscrito entre
UCD e o PSOE que, traizoando os acordos logrados en
Galiza, tencionaba deixar o noso país cunha autonomía
de segunda, plenamente dependente do goberno central.
Daquela tentóuselle negar a Galiza o que se lle concedeu
a Andalucía, mesmo incumprindo os termos literais do
art. 151.1 da Constitución española que exixía un voto
afirmativo da maioría absoluta do censo en cada unha das
provincias. É sabido que esta maioría non se obtivo na
circunscrición de Almería.
Movidos por esta maré popular e máis tamén para impedir o ascenso do nacionalismo galego, os partidos españois cederon finalmente e Galiza alcanzou, con atraso, un
Estatuto semellante ao vasco e ao catalán. É certo que
houbo tamén quen, en UCD e no PSOE, ousaron opoñerse ás respectivas direccións estatais e, fose por convencemento ou por sobrevivencia, facilitaron deste xeito o serodio desenlace. Porén, o espectáculo ofrecido foi tan lamentábel que no referendo de ratificación do Estatuto, o
que hoxe vigora, apenas participou o 28% do censo.
Hoxe, case 27 anos despois, cun PSOE dubitativo, o
PP teima en lle negar a Galiza, ao seu pobo e á súa lingua
o estatus que lle corresponde. E, a diferenza da UCD e
mesmo da AP de 1979, semella non haber no seo deste partido quen antepoña a defensa dos intereses de Galiza á
obediencia á ordes ditadas desde Madrid. Mariano Raxoi,
que non quere que se aproben novos estatutos antes das
eleccións municipais de maio de 2007, ten en Alberto Núñez Feixóo o seu discípulo máis fiel. Feixóo segue a res-
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‘Así están as cousas. Todo ten, nestes días, un cheiro coñecido. O cheiro da
traizón. Faría ben Touriño en esvaer as dúbidas que pairan sobre o PSOE
galego e comprometerse claramente con Galiza”
ponder alí onde Jaume Matas e Javier Arenas cederon, aínda que sexa a custa de adoptar posicións máis regresivas
que as que Xerardo Fernández Albor mantiña en 1983,
cando introduciu na Lei de Normalización Lingüística que
o parlamento de Galiza aprobou por unanimidade, o deber
de coñecemento do galego. Sorprende tamén o estatus que
se lle recoñece a Andalucía, rachando o consenso, até agora mantido por todas as forzas políticas galegas, de que os
únicos referentes válidos para Galiza son Euskadi e Cataluña, as únicas, xunto connosco, que plebiscitaran favorabelmente Estatutos de Autonomía durante a II República.

O PP tenta agachar as súas renuncias en supostos logros en
materia de financiamento. Non, por certo, alargando a autonomía fiscal e financeira de Galiza, mais apenas comprometendo investimentos estatais futuros. Mais, para alén das reticencias coas que PP e PSOE ollan esta caste de compromisos, o
certo é que só un nacionalismo forte pode garantir o seu cumprimento, tal e como o exemplo catalán mostra ben ás claras.
Así están as cousas. Todo ten, nestes días, un cheiro coñecido. O cheiro da traizón. Faría ben Touriño en esvaer as
dúbidas que pairan sobre o PSOE galego e comprometerse
claramente con Galiza, co seu pobo e coa súa lingua.♦

A Coruña
O pasado 4 de novembro tivo lugar, no Pavillón Municipal de
Deportes de Riazor, o retesido
sorteo, mellor diriamos a rifa,
dos pisos “protexidos” a edificárense no terreo da antiga fábrica
de tabacos coruñesa. Este grupo
de vivendas fixo correr ríos de
tinta desde o intre mesmo do
anuncio da súa construción e
posteriormente, do mecanismo
de aplicación acordado. Os dous
partidos da oposición municipal
rexeitaron acudir á mesa do acto
alegando que foran afastados de
todo o proceso desde o principio
e que non querían avalar, coa sua
presenza, un sistema asignativo
que foi amplamente cuestionado
e que aínda ao dia de hoxe está
pendente da resolución de alegacións presentadas por diversos
cidadáns, nomeadamente pola
norma que imputar na cualificación ortográfica dos apelidos
compostos dentro da composición das listas de aspirantes.
O que semella ser unha nimiedade é motivo de abondo para que se produza unha confrontación de intereses perante un
caso coma este que a propia Administración provoca coa posta
en marcha do devandito sorteo.
Este sorteo de necesidades perentorias, como é a vivenda acada un compoñente moral negativo desde todos os puntos de vista no ámbito da sociedade civil,
inserida dentro dunha dinámica
de anulación ética de imprevisíbeis consecuencias que os políticos non son quen de avaliar en
toda a sua extensión. E resulta
que o espectáculo está servido.
Un espazo de silencios e anceios
contidos nas bancadas do pavi-

A lotaría da necesidade
MANUEL LUGRÍS

O sorteo das vivendas protexidas da fábrica de tabacos decidiuse cun sorteo con bombos do gordo da lotaría. Dez mil persoas seguen sen vivenda.
llón e, no centro, os bombos do
Servizo de Lotarías do Estado,
despregados ex profeso, estampan toda a parafernalia dun escenario decimonónico en que o
dereito máis elemental da habi-

tación humana é colocado en almoeda por mor dunhas boliñas
entregadas ás petaduras da deusa Fortuna. Quizais a vida dun
ser humano alí está a reducirse
nun segundo cargado de toda a

intensidade dun remedo doméstico de traxedia helénica.
As autoridades, logo de
desenleárense de toda a carga
moral que a representación leva
acugulada, descansan a súa

Subliñado

Tribunais estraños
LOIS DIÉGUEZ
A Xunta de Galiza, un día, saca un decreto para
o ensino coa fin de que se inclúan certas materias escolares en galego e que os seus textos aparezan neste idioma. O tal decreto fica aí, no papel, e non se cumpre. E vai a MESA e denuncia
á Consellaría de Educación por non traballar para que se acate a lei. Mais o Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza reaxe ante a denuncia acusando á MESA de perseguir a pais e alumnos por
non acatar o decreto. Asina tan aguda interpretación nada menos que un maxistrado, Francisco
Javier Cambón, e nada menos que nunha cidade
que el chama La Coruña. Pensamos nós que a
este Supremo Tribunal sóbralle iso da pertenza a
Galiza. Iríalle ben a de Madrid, ou a de España,
pois cada acto que fai –e xa van moitos– contra
os nosos dereitos lingüísticos, significa un realzamento do outro idioma oficialísimo. Que tere-

mos que facer nós, pobriños galegos repudiados,
para que estes señores que así nos tratan pasen a
cobrar doutro peto que non sexa o da Galiza,
pois a nós castígannos arreo: non queren falar no
noso idioma, condenan a quen o defenden (acórdanse do xuízo contra a profesora Pilar García
Negro e outros compañeiros?), non acatan a lexislación sobre os topónimos e repremen a quen
ergue a voz para que se cumpra a lei. E ante tal
burla e desprezo vennos ao maxín o tribunal que
xulgou a Sadam, aquel amigo dos americanos
caído en desgraza, tribunal posto polos propios
invasores do seu país para que o condenasen a
morte. Non é a primeira obriga dun Tribunal de
Xustiza situarse nas raigames do país propio,
comprendelo e respectalo na súa expresión e variedade e obrigar a que se acaten as leis que o
Parlamento dese país dita?♦

conciencia nas costas dos 178
acertantes, pero aínda persiste un
refugallo de mais de dez mil necesidades que son precisas atender para solucionar, en parte, este arrepiante problema na cidade
da Coruña e que non conseguirán paliar os perto de catro mil
pisos con apoio institucional que
están previstos en diversos polígonos da Coruña.
Por outra banda, e xa en termos de moral política, hai que
ter en conta de que a venda dos
pisos constitúe un paso máis na
cadea urbanística en que está
mergullada esta sociedade hoxendía. ¿Pode alguén garantir de
que algunha desas vivendas non
será alleada con grandes plusvalías no futuro? Co que a propia
Administración está a promover
a barbulla especulativa co aval
dos cartos públicos para mais inri. O que significa que o problema seguirá existindo e as dificultades das familias para accederen a unha vienda digna, continuarán tamén.
Porque a solución lóxica é
outra. A creación dun organismo
municipal que asigne as vivendas, en réxime de aluguer exclusivamente, segundo un baremo
público de necesidades perfectamente definido e con luz e taquígrafos, é dicir sendo supervisado
pola oposición e os entes de participación cidadá que representan a garantía última dos dereitos
mais elementais.
Crear propietarios é, amais
dun erro de cálculo, o xeito máis
doado de alimentar a serpe de especulación e corrupción que tanto
dano lle causa á sociedade en xeral
e a familia política en particular.♦
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Sobre mozos, accidentes e heroes

Eu tamén pisaba o acelerador
M.V.
Teño ante min a crónica xornalística sobre
o accidente de dous rapaces de Betanzos
(un de 25 e outro de 21 anos) que se mataron na madrugada do sábado 4 ao domingo 5 á velocidade, seica, de 210 quilómetros hora, crónica non por repetida menos
estarrecedora. Durante a conversa posterior nacen, outravolta, as explicacións de
porque suceden estas cousas e un rosario
de propostas para rematar coa lacra. Tanto
as explicacións como as propostas de solución resultan contraditorias ou difíceis
de levar a cabo ou dubidosamente eficaces. Ficamos perplexos e incómodos e
preguntámonos, máis unha vez: pero que
lles pasa aos nosos rapaces? A min, pola
miña parte, só se me ocorre unha cousa:
lembrarme de cando tiña a súa idade.
En 1979 eu tiña dezanove anos. Regresaba dunha festa nun concello veciño
ás cinco da madrugada. Entrei no casco
urbano á velocidade de cen quilómetros
hora. Pasei un cruce en curva, que non admitía máis de sesenta, co coche escorado
de cola, á esquerda. Por mala sorte, naquel lugar a beirarrúa comezara a ser estreitada pero só nos primeiros metros, de
modo que facía un ángulo ou esquina imprevisto. Alí reventei unha das rodas de
atrás, o que me fixo perder boa parte do
control do vehículo. Comecei a facer eses,
tratando de esquivar os coches aparcados.
A rúa volvérase de repente moi estreita e,
a cada fracción de segundo, tiña diante un
vehículo aparcado que debía esquivar coma nun xogo de ordenador. Quedouseme
para sempre gravada a imaxe da traseira
dun Land Rover da que por sorte librei,
grazas supoño aos reflexos e a que, como
din as vellas, ese día non estaba de ser.
Foron os 150 metros máis lentos ou
máis rápidos que percorrín na miña vida, segundo como se mire, porque quedei esgotado. Un segundo ou dous que me deixaron
tan canso como unha noite enteira de estudo
antes dun exame. Superada esa distancia e a
subseguinte ringleira de coches vinme de
súpeto no carril correcto, mirando cara
adiante, é dicir ben posicionado. Tería suspirado se en tan curto período de tempo fose posíbel suspirar. Sentíame salvado e en-

Aspecto do accidente de Betanzos o pasado 5 de novembro.

tón cravei o freo. O coche perdera xa un
pouco de forza. Ao frear, e para a miña sorpresa, a cola moveuse cara a dereita e o coche saíu, por sí só, marcha atrás. Empotreime, na miña marcha a ceacú, contra un portal de ferro. O golpe resoou en todo o barrio
e reventou a roda traseira que me quedaba,
a da dereita. O maleteiro quedou pregado.
Puiden aínda arrincar e estacionar nun
lugar próximo. Entón comezamos a baixar os sete que íamos no coche, en silenzo, cada un comprobando que estaba sano, logo mirándonos os uns aos outros.
Asustados, pero tamén felices, fomos
marchando cada un para a súa casa. Lembro que no momento do accidente ía soando unha cinta de John Mayall.
Cheguei ao meu domicilio e díxenlle
aos meus pais que ao día seguinte non poderían levar o coche ao traballo, que tivera
un accidente. Non me preguntaron nada.
Penso que simplemente se alegraron de verme enteiro. A miña nai pasaba, case todas as
noites que eu saía, no balcón, agardándome.
A min desesperábame iso. Sentíame seguro.
Sempre me sentín seguro de noite, en coche,
nos bares, en todas partes, mesmo cando tiña xente ao meu carón que se estaba chu-

tando. As cousas vense de distinta forma segundo a idade, segundo o lugar.
¿Por que arriscaba a vida de forma tan
estúpida, eu, que era un bo estudante, que
non bebía digamos excesivamente, que
fora educado de forma responsábel e, de
feito, noutros sentidos, era responsábel?
A pesar de que estudei socioloxía non
teño ningunha resposta para iso. Salvo unha que hoxe me parece frívola: gustábame
a velocidade, sentíame libre no coche, de
noite, coa estrada baleira. A miña actitude
non tiña nada de extraordinaria, en todos
estes aspectos eu era un do montón.
Que é o que sucede cando se teñen
vinte anos? Ocorre algo especial agora
que non pasase noutras épocas? Resultaría fácil enumerar as cousas que cambiaron, mais penso que o que non mudou foi
o factor esencial: o amor da xente nova
polo risco, pola sensación de liberdade, de
facer o que ti queres e non o que está prescrito, por probar as cousas con independencia do que teñas ouvido sobre elas.
Que un mozo ame a velocidade é, con
certeza, e visto desde a perspectiva dun
adulto, unha completa parvada que lle pode saír obviamente moi cara e non só a el,

senón tamén á súa familia que probabelmente pasou bastantes esforzos para crialo
e que sofrirá moito se o perde e mesmo pode chegar a facerse a pregunta: que fixemos mal? Por que o noso fillo fixo iso se
era tan bo noutros aspectos? Penso que non
hai máis explicación que as que xa dixen.
Lembro agora ter lido nalgún lugar que
as forzas aéreas británicas, na segunda guerra mundial, rexeitaban os mozos de máis
de vintetres anos para pilotar os seus cazas.
Aínda que non se dicía expresamente, seica o motivo era que a partir desa idade, os
mozos xa posuían un sentido da responsabilidade, tocante a si mesmos e as súas accións, que os podería facer dubidar á hora
de levar a cabo certas operacións ou de premer o botón que ceiba as bombas e, claro
está, o alto mando militar non quería pilotos dubidosos, senón decididos.
Ora ben, non creo que todo isto sirva
para condenar á mocidade en xeral, como
todas as xeracións de adultos, unha tras
outra, gostan de facer, e iso con independencia da evolución das ideas e dos modos
de vida. Os maiores sempre critican os novos. Son críticas acertadas, e por outra parte evidentes, pero os clásicos xa avisaron
tamén da envexa inconscente dos adultos
ante a perda da súa propia mocidade.
En todo caso, cómpre non esquecer
que moitos dos heroes que cada certo tempo nos dá a historia eran menores de 25
anos. O mozo é intrépido, insensato e xeneroso e esa é a madeira da que se fan tamén os heroes. Lembremos que Brecht
odiaba precisamente os Estados que ensalzaban os heroes, porque o heroe é aquel
que se ve obrigado a realizar un esforzo
desmedido e irracional. Prefería os Estados ben organizados que só lle pedían ás
persoas o que realmente podían dar de si.
Conclusión: talvez o que morre nun coche a 210 quilómetros hora é o mesmo que
salva a varias persoas botándose ao mar, co
risco da súa propia vida, que entra nunha
casa en chamas ou que combate só contra
un inimigo máis numeroso. Son, talvez, digo só talvez, as dúas caras da mesma moeda, unha representa as vidas derrochadas,
outra os exemplos heroicos.♦

Noticia da nova Lei do Direito Civil de Galiza

X.- Do réxime económico-familiar
NEMÉSIO BARXA
A lei outorga liberdade aos conjuges para
estabelecer o regimen economico que regerá o seu matrimonio, regimen que debe
constar em capitulos matrimoniais. Mas
para o caso de que nom pactaram regimen
nengum ou o pactado fosse ineficaz, regerá o da sociedade de ganancias. Nom só
podem pactar o seu regimem matrimonial
senom tambem a liquidazóm total ou parcial da sociedade e as bases para realizala
para o caso de disoluzóm.
Tambem outorga amplitude absoluta,
tendo como único límite a lei, para as estipulacions no atinente ao regime económico
familiar e sucesorio. Destacamos esta referenza ao regime económico familiar e sucesorio, de grande amplitude, e que permite
uma regulamentazóm conjunta de todas
aquelas figuras jurídicas que no decorrer
dos tempos servirom ao proprietario campones para defender a unidade da sus explorazóm agrícola. Como formalidade inexcusavel, precisamente polo importante e trans-

cendente do pacto, que as capitulazons deverám constar em documento público e que
poderan outorgar-se antes ou durante o matrimonio. Segue a vía, ja marcada pola anterior lei e recolhida no Preámbulo, de configurar um marco legal amplo que poda dar
cabida alem das institucions tradicionais a
aquelas necessidades surdidas da dinámica
social e jurídica do nosso tempo. Certamente a concepçom do régime económico-familiar e concretamente das capitulacions matrimoniais, que podem ser modificadas incluso vigente o matrimonio sempre que
exista acordo, convirte a estas em pauta para o desenvolvemente familiar e sucessorio.
Regulamenta mais ajeitadamente as
doazons por razóm de matrimonio, considerando como tales “as que por causa deste, qualquer pessoa faga em favor de algún
dos contraintes ou de ambos, antes ou depois da celebrazóm”. É dicer, que nom
existe limitazóm nem exclussóm nas pessoas que podem donar: os noivos (porque

podem outorgarse antes ou depois do matrimonio), os proprios conjuges ou terceiras pessoas e a favor de qualquera dos novos ou conjuges ou de ambos; a causa é o
matrimonio, futuro ou ja existente, se bem
no caso de matrimonio futuro a lei condiciona a efectividade da doazóm a que o
matrimonio se contraia antes de transcorrer
um ano; poderm ser objecto de doazóm
bens presentes ou futuros, tendo eficacia
dispositiva imediata no caso dos presentes
se bem tratándo-se de imoveis deverá outorgar-se escritura pública, e no segundo
caso subordinándose á morte de doador e
regendo a norma estabelecida na propria
lei para os pactos sucesorios con modificazóm da norma sobre o mesmo tema da lei
derogada. Podem somenter-se as doazóns
por razón de matrimonio a condizóm.
Os bens doados por razóm de matrimonio seguem o mesmo regime económico que vigore no matrimonio contraido ou
por contrair; polo tanto, se a sociedade de

ganancias é o regime económico-matrimonial os bens doados aos conjuges conjuntamente e sem asignazóm de partes terám carácter ganancial. De nom ser o regime económico o de ganancias, os bens
doados conjuntamente ao matrimonio
pertencem aos dous esposos em comunidade ordinaria, por iguais partes e “pro
indiviso”, excepto se o donante houvese
disposto de outro jeito. As donacions por
razóm de matrimonio em todo caso deverám ser aceptadas polos dous conjuges.
As doazons som irrevogaveis excepto
se polos donatarios se incumplise alguna
das cargas impostas, sempre que o doador
se houvese reservado expresamente a faculdade de as revogar; se, nas doazons de terceiros, se declarase a nulidade, separazóm
ou divorcio dos conjuges e os bens doados
estivesen ainda em poder de estos; no caso
das realizadas entre os conjuges se o donatario cometese algún delito contra a pessoa
do doador, ascendentes ou descendentes.♦
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Ribeira recordou a morte do xornalista Lustres Rivas

Pontevedra, un monumento no quilómetro 1
L. ABOAL
Nun acto tan solemne como sobrio o Concello de Pontevedra
inaugurou, por man do seu alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, o conxunto escultórico que desde o 12 de novembro, data conmemorativa do fusilamento dos líderes pontevedreses da Fronte
Popular en 1936, vai perpetuar o recordo e homenaxear os homes
e mulleres fusilados no quilómetro 1 da avenida de Buenos Aires.
Nese lugar, ao pé do barrio da
Seca e á beira do Lérez, militantes de partidos progresistas republicanos e, sobre todo, numerosos cadros sindicais foron executados contra un valo de terra
lindante co río. As mesmas árbores plataneiras que se erguían
naqueles días do 36 son as mesmas que hoxe comparten cos
troncos en bronce deseñados por
Fernando Casás, o protagonismo dun conxunto monumental
ideado na memoria dos que deron a súa vida pola liberdade.
No seu discurso, Fernández
Lores insistiu na débeda que ten
Pontevedra e Galiza con todos
aqueles que defenderon tanto, a
legalidade republicana, como as
liberdades de Galiza e sinalou o
empeño do seu goberno por facer
efectivo un recoñecemento das
vítimas da ditadura franquista.
O lugar escollido polo Concello de Pontevedra para honrar aos
fusilados polos alzados contra a
República foi o sinalado polas autoridades militares para executar
a centos de presos procedentes de
Asturias, León e Castela logo da
caída da fronte de Asturias. Presos primeiro en campos de con-

centración e prisións militares como Figueirido, Camposancos ou
na Illa de San Simón, logo de
consellos de guerra no que eran
condenados a morte, o quilómetro 1 da avenida de Buenos Aires
convertíase no seu fatal destino.
Neste sinistro lugar perpetráronse
execuccións entre 1936 e 1942,
moitas delas colectivas e, non
poucas, coa asistencia de persoas
de dereitas que gostaban de asistir aos fusilamentos. Os corpos de
tantos asasinados eran trasladados posteriormente ás fosas comúns dos cemiterios de San
Amaro e Salcedo.
Ribeira con Lustres Rivas
A Asociación Cultural Altofalante
celebrou un acto en homenaxe á
memoria do xornalista e galeguista Manuel Lustres Rivas, redactor
xefe do xornal vigués Galicia e
membro do plantel do Faro de Vigo na República, que fora masacrado por unha partida irregular
facciosa no Alto da Concheira en
Redondela o 10 de novembro de
1936. Fillo predileto da súa vila
natal desde 1986, Lustres foi unha
das grandes figuras do xornalismo

galego xunto aos tamén asasinados durante a sublevación militar
Johán Carballeira, morto na avenida de Buenos Aires en Pontevedra, ou Roberto Blanco Torres.
Dentro da eclosión de actos
relacionados co Ano da Memoria, en Silleda participará nunha
homenaxe o guerrilleiro antifranquista Francisco MartínezLópez Quico e en Vilarelho da
Raia-Chaves, terá lugar o congreso de memoria historica na
Raia, organizado pola asociación
ourensá de “Amigos da República”. Mentras, en Culleredo, celebrarase o XII Seminario de Historia de Culleredo dedicado ao
tema “Ano da Memoria: un balance social e historiográfico”.♦

Miguel A. F. Lores durante a inauguración do monumento de Fernando Casás.

Memoria sen televisión pública
L.A.
A ausencia absoluta de informacións nos telexornais
da televisión pública de Galiza sobre os actos relacionados co Ano da Memoria comeza a ser flagrante.
Foi no seu día, nada máis e nada menos, que un consello de goberno da Xunta de Galicia que converteu
este 2006 no ano no que serían honrados aqueles e
aquelas que sufriron ou resistiron baixo a Ditadura do
xeneral Franco. Unha conmemoración pois institucional e oficial que, cal consigna, os responsábeis dos
informativos da galega queren evitar cando editan os
seus informativos cargados de sucesos e prescindibeis noticias. Incumpren, xa que logo, a súa función estatutaria e, quizais atendendo a unha estratexia política partidaria, que obriga a lembrar aquela infausta liña informativa que no goberno triparti-

to perpetraran os telexornais de Revaldería Reija.
Á non presenza de cámaras e xornalistas da TVG
nos actos de inauguración do monumento aos fusilados do 36, moitos deles socialistas, en Pontevedra,
na homenaxe ao xornalista paseado Lustres Rivas en
Ribeira e tantos máis outros lugares do noso país no
que as asociacións pola memoria están a celebrar actos conmemorativos, habería que sumar o desprezo
que os editores de información da TVG mostran
cunha exposición, institucional e oficial como é Memorial da Liberdade. Represión e resistencia en Galiza. 1936-1977 organizada desde toda unha consellería da Xunta de Galicia. A vara de medir aplicada
non pode convertir o telexornal público que merecemos nunha crónica de cronopios e famas.♦

O ditador fora premiado polos seus ‘méritos científicos’

Retíranlle o honoris causa de Santiago a Franco
A.N.T
O 22 de decembro de 2005, publicaba A Nosa Terra, unha longa reportaxe sobre o nomeamento en
1965 do dutorado honoris causa
ao ditador Franco. O traballo de
Xosé Enrique Acuña percorría as
circunstancias da entrega, detallando tanto as pérolas da laudatio
de Luís Iglesias como a resposta
do premiado, “recoñecendo xa
nas primeiras palabras que como
militar nutrira a súa formación
nos principios científicos. Nese
sentido, continuou a súa lección
con afirmacións tan propias como
que existía “unha estreita relación
entre as loitas de exterminio, que
son as guerras e o desenvolvemento da ciencia e a tecnoloxía”.
A maiores, quixo demostrar no
discurso, xa como doutor, os seus
coñecementos sobre o nucleo atómico, a célula, o radar e a “necesidade de substituír uns metais
por outros nas aleacións especiais”. Tamén falou da química
nos materiais plásticos, dos antibióticos e da penicilina”.
Ás poucas semanas da publicación iniciouse na Universidade
e por Internet unha campaña de recollida de firmas para que lle fose
retirado o nomeamento ao ditador,
o que finamente ven de suceder.

Desde a esquerda, o rector Garrido, Marcelo Caetano e López Rodó co retrato do ditador Franco ao fondo.

Nunha decisión do consello de
Goberno da Universidade de

Compostela reunido o día 10 decidiuse retirar o doutorado concedi-

do en 1965. Segundo a argumentación de motivos, dita distinción
académica foille concedido a
Franco baixo “un réxime político
ditatorial” no que el “era o máximo representante e o país carecía
da máis mínima liberdade democrática”. O rector da Universidade
de Santiago de Compostela, Senén Barro, precisou que Franco
“non dispoñía dos méritos académicos suficientes” para atribuírlle
este título, que se lle outorgou cando exercía de máximo representante do Estado. Ademais Barro
explicou que naquel momento a
decisión foi tomada “sen ter auto-

nomía a universidade”. Barro indicou tamén que a decisión da
Universidade de Santiago será comunicada ás institucións académicas de Salamanca e Coimbra
porque lle concederon a Franco
senllos títulos ‘honoris causa’.
Aínda que na xustificación de
motivos indícase que a USC “non
pode reescribir a historia, nin revogar actos administrativos de hai
máis de corenta anos”, a proposición sinala que esta capacitada para “declarar e admitir que non promove este tipo de acordos adoptados baixo circunstancias excepcionais opostas ás actuais”.♦

Máis traballo para a Universidade de Compostela
X.E. ACUÑA
Non foi Franco o único homenaxeado nós últimos anos da Ditadura polos claustrais da
universidade de Santiago que gozaron, testaron endogamias e se xubilaron coa democracia. Despois de collerlle gusto ás fazañas científicas do xeneral africanista caeron na conta
do devalar colonial no mesmo continente de
Marcelo Caetano e, en 1970, convertiron ao
presidente do consello de ministros da outra
orde ditatorial ibérica en doutor honoris causa. E foi o opusdiano ministro franquista Laureano López-Rodó –noutrora sentando cáte-

dra e discipulario en Compostela– quen realizaría a gabanza do delfín de Oliveira Salazar
saudado como un mestre e “un home quen de
guiar a outros”. Na oración científica de recepción da honra académica, Caetano tildou
aos claustrais composteláns como os seus camaradas e o Rector Magnífico deu voz á unha universidade que, segundo el, sumábase
con este acto a un “momento de renovación”.
García Garrido (profesor e científico) enxuiciou o labor político de Marcelo Caetano á
fronte do Portugal da ditadura como unha

“decidida actuación de goberno”.
Na panoplia protocolaria daquela xornada
non faltou Villar Palasí, o ministro de Educación do xeneral Franco que, moi acorde cos
días que Garrido alababa como de renovación, pronunciou a súa laudatio en latín. Caetano recibiu así en nome da Universidade de
Santiago un Valeas et salve. Xa era doutor honoris causa en Dereito e Económicas. A pompa continuaría no Concello de Santiago que
tamén agasallou ao ditador, nada máis e nada
menos, que coa Medalla de Ouro da cidade.♦
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Celebrouse o congreso
Destecendo a desmemoria
A.N.T.
Do 9 ao 11 de novembro celebrouse o congreso adicado ás investigacións sobre a loita antifranquista na Galiza, que pon un dos ramos ao Ano da Memoria. O encontro de Pontevedra forma parte
dos actos convocados pola Consellería de Cultura, desta volta coa
responsabilidade organizativa da AS-PG (Asociación Socio-Pedagóxica Galega). A cita perseguía reunir investigadores universitarios e non universitarios que teñan traballado neste periodo, centrar os debates sobre as circunstancias que configuraron o periodo
de maneira que se poidan converter en referencia para futuros traballos e integrar a acción no proxecto común do Ano da Memoria.
A lección inaugural deuna o historiador Francisco Carballo que
titulou a súa ponencia “Do silenzo á responsabilidade” e nesa primeira xornada interviron Francisco Rodríguez (“A perspectiva

A reivindicación da memoria
histórica é unha necesidade
fronte ao tabú de que hai que
pasar páxina do pasado?
Claro porque senón os paises
quedan no silencio, negando o
seu pasado e os crimes. É esencial o debate sobre por que pasaron as cousas, por que foi posíbel
un golpe de estado ou unha guerra, por que tanta crueldade. Xustamente en Arxentina estamos no
medio dun gran debate histórico
que nunca se discutiu: a eliminación dos pobos orixinarios. Non
por parte dos españois cando chegaron, senón polos propios arxentinos setenta anos despois de
lograda a liberdade. Eliminouse
aos indios para quedarse coas terras das pampas indíxenas. O xeneral Julio Argentino Roca, o
máis grande xenocida da historia
do meu país, é o que otorgou a terra aos grandes facendados e os
seus bisnetos aínda as ostentan e
conforman o poder. Ningún presidente elexido polo pobo foi capaz de facer unha reforma agraria. O señor Martínez de Hoz recibiu, en 1878, 2,5 millóns de
hectáreas das mellores terras e
hoxe seguen en mans desa familia; o que obtivo as primeiras foi
presidente da Sociedade Rural e é
bisavó do Martínez de Hoz que
foi ministro de economia da ditadura de Videla, como mantiveron
o poder! Quen está no billete
máis caro da moeda arxentina?, o
xeneral Roca, o que matou os indios e reparteu as terras. Quen está no billete chico? O xeneral
Sanmartín, o verdadeiro liberador. Todo isto vén de non haber
un debate histórico profundo. É o
mesmo que pasou co sistema de
desaparición de persoas. Ningún
goberno democrático despois das
xuntas militares se atreveu a falar
do tema: diso non se fala, hai que
mirar cara adiante, que dicía Alfonsín. Só agora, tres décadas
despois, o presidente Kirchner
empeza o grande debate sobre o
sistema de desaparición de persoas e son xulgados os terríbeis criminais de guerra que tivemos.
Apesar das leis de obediencia debida e de punto final a loita dos
organismos de defensa dos dereitos humanos e principalmente

nacional galega na conformación
da historia: a propósito do levantamento militar fascista do 36 e
as súas consecuencias para Galiza”) e tres investigadores cunha
longa adicación e bibliografía so-

bre a etapa posterior ao 36: Bernardo Máiz (“Investigar o antifranquismo no ermo do tardofranquismo: 1974-1984”), Carlos
Velasco Souto (“Alzamento franquista e repressom na galiza,
1936-1954”) e María Xesús Souto (“A memoria fronte ao recordo: a investigación académica
sobre a guerra civil en galiza”).
Na mesma xornada Lourenzo
Fernández Prieto apresentou o
desenvolvemento do programa
que el coordena “Os nomes, as
voces, os lugares”.
Os relatorios da segunda xornada correron a cargo de Carlos
Pereira Martínez, Victor Santi-

drián (“Os comunistas do Partido (1936-1977)”, Dionisio Pereira (“A resistencia esquecida:
os libertarios galegos no franquismo”), Xoán Carlos Garrido
Couceiro (“O nacionalismo, antítese do franquismo”), Bieito
Alonso (“O exilio galego en
América”), X. Mª. Álvarez Cáccamo (“Literatura Galega e memoria histórica”), Xosé Luís
Axeitos (“Os epistolarios do exilio, entre a confesión e a memoria”). Na mesa redonda de peche
de xornada, sobre “Compromisos no exilio”, falaron José Antonio Alonso Comandante Robert,
Ana Vieitez e Mariví Villaverde.

Osvaldo Bayer
‘Sen memoria histórica
os países quedan en silencio’
XAN CARBALLA

O historiador, xornalista e guionista arxentino Osvaldo Bayer (Santa Fe, 1927) asistiu ao congreso Destecendo a desmemoria onde explicou o proceso de restauración
democrática en Arxentina. Bayer é o grande investigador das folgas producidas na
Patagonia nos anos 20, co resultado de 1.500 obreiros fusilados. Os seus libros estiveron prohibidos na Arxentina durante a Ditadura e só desde hai uns anos se recuperou a memoria dos masacrados que el axudou a resgatar do esquecemento.

X.C.

das Nais da Praza de Maio conseguiu que se reabrisen os xuízos.
O pobo sintese hoxe protagonista

destes feitos e comprende que
mobilizarse durante tanto tempo
foi decisivo. A historia sempre

reivindica aos que mantiveron
unha liña ética. No Congreso
Destecendo a memoria contemplei un acto fermoso de reivindicación dos heroes e as vítimas do
golpe do 36. Ë fermoso o monmento inaugurado en Pontevedra,
representando un árbore coas
ponlas cortadas recén nacidas que
sinalaban o porvir.
Nas investigacións súas,
aínda que pasaran tantos
anos sempre atopou obstáculos para avanzar na investigación?
Nas folgas patagónicas, os
alzados pedían moi pouco e foron fusilados 1.500 obreiros por
un goberno democrático presidido por Yrigoyen. Non investigou o Congreso e nunca se falou. Os meus libros foron prohibidos pola Ditadura e tiven que
marchar ao exilio. A película La
Patagonia rebelde [exhibiuse o
pasado día 11 en Pontevedra]
foi prohibida tamén. Pero agora
vas a Santa Cruz, o territorio
patagónico onde se produciron
as folgas, e os que están reivindicados son os líderes da folga,
danlle nome ás escolas votados
por pais, alunos e profesores,
todos os lugares onde se produciron os feitos están marcados,
unha rúa de Río Gallegos chámase Antonio Soto [o lider sindical das folgas, de orixe ferrolá],... E non hai nada que lem-

Na derradeira xornada Carme
Blanco falou sobre “Casas anarquistas de mulleres libertarias”, a
investigadora portuguesa Paula
Godinho sobre “Memória e contra-hegemonia: mulheres na fronteira galaico-portuguesa, entre a
repressão e a resistência”, facendo
fincapé en como sentiu que, despois da eclosión do movemento
Nunca Máis na Galiza pareceu
que se perderan certos temores entre as testemuñas coas que conversaba e pecharon Aurora Marco,
que falou das mulleres no movemento guerrilleiro dos anos 40 en
Galiza e o arxentino Osvaldo Bayer que realizou a charla final.♦

bre os represores. Triunfou ao
final a ética.
A frase de que non hai que
volver ao pasado e que se debe mirar cara adiante é case
un mantra repetido polos
opositores ás chamadas políticas da memoria.
Alfonsín foi o primeiro presidente cando volveu a democracia. Cambiou todo para non
modificar nada e non se atreveu
a xulgar a fondo aos militares.
Sempre dicía que había que mirar para adiante e aprender de
Felipe González e de España
que segundo el esqueceran o
problema de Franco. Sempre se
nos repetía isto. Despois Menem seguiu o mesmo camiño e
perdonou aos poucos xulgados.
Pero chegou Nestor Kirchner,
que terá defectos noutros aspectos da súa política, pero tivo a
coraxe civil de dicir que todo o
que pasou debía xulgarse, con
todas as garantías. E os criminais están sendo condenados e
van a cárceres comúns.
Pero aínda nun recente
xuízo, o do comisario Echecolatz, o principal testigo de cargo, un home de case setenta
anos, foi desaparecido. Persiste a ameaza?
Isto pasa porque o primeiro
goberno de 1983 debía ter limpado a policia e as forzas armadas e non tocou a ninguén. Desa maneira seguiron cubrindo
os seus crimes e por iso ninguén
ten dúbida de que a responsabilidade desta desaparición é da
policía bonaerense.
Como depurar corpos tan
corrompidos cando eles se
van protexer a si mesmos?
Hai que atreverse, pódese depurar. Kirchner está depurando o
exército. A actual ministro de defensa é unha muller, o que xa en
Arxentina é un desafío tremendo
ao machismo militar. Modificáronse os bandos, cámbianse os
profesores das academias militares,... todo é posíbel. O xefe da
forza aérea fixo comentarios críticos sobre estas políticas e foi
cesado dun día para outro e ninguén se levantou na forza aérea.
Non hai que ter medo, esa é clave xunto ao apoio popular.♦
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O plano
MANUEL CAO
A sucesión de escándalos urbanísticos en España é o resultado esperado da confluencia de varios factores. No curto
prazo, a proximidade das vindeiras eleccións municipais
activará o uso mediático de casos de corrupción de concelleiros e de aí virá un rosario de denuncias cruzadas no que
todos os grupos políticos se verán afectados en proporción
ao grao de poder municipal e ao interese do concello para
as empresas inmobiliarias.
Historicamente, unha das claves da creación e desenvolvemento do poder económico en España estivo relacionada
coa construción de vivendas e obras públicas sendo sempre
condición necesaria a boa relación co poder político constituído á hora de poder edificar en áreas permitidas. Así, no
proceso de urbanización das cidades, acentuado co milagre
económico español dos 60, fixeron importantes fortunas algúns construtores. No período franquista, este modelo
conviviu con políticas de vivenda intervencionistas que permitían acceder ás mesmas a certos corpos de funcionarios
estatais e aos cidadáns que dun ou doutro xeito aceptaban a
complicidade político-social co réxime. Durante moitos
anos, a política de vivenda permitiu situacións tan dispares
como o crecemento desaforado da área mediterránea orientada ao turismo masivo, as limitacións á medra dos ensanches dos 60 e 70 para preservar as rendas dos xa propietarios, o abandono dos cascos antigos das cidades e a creación
de urbanizacións nos concellos limítrofes.
É a partir da entrada na CEE en 1986 cando se descobre o
potencial da construción como activadora do crecemento e así
poténcianse tanto as infraestruturas públicas como as áreas
residenciais. A descentralización das competencias urbanísticas a favor de autonomías e concellos, a aprobación de leis
que incentivan a especulación (Lei do Solo 6/1998), a integración na moeda única con tipos de interese reais case nulos,
a ausencia de oportunidades de investimento alternativo (sector real da economía e débeda pública) e certos cambios sociais e demográficos (divorcios, segundas residencias, compra por non residentes e inmigración) están detrás da evolución e características do mercado da vivenda en España. En
calquera caso, existe un elemento común no que conflúe toda
a diversidade de problemáticas do conxunto do Estado que é
a elaboración e aprobación do plano urbanístico con todos os
axentes que interactúan para obteren máis rendementos da actividade construtora. E iso sen ter en conta a construción ilegal, alegal ou irregular que é, talvez, dominante en lugares
onde o grao de cumprimento das normas é limitado.
Pois ben, a determinación do plano urbanístico correspóndelle ao equipo de goberno municipal e todos os incentivos
van na liña de favorecer a urbanización do territorio sen máis
límite que o bon gusto particular dos decisores e o nivel ético
individual á hora da decisión colectiva. A lexislación vixente
permite, de facto, a expropiación leonina para calquera proxecto e dota o denominado axente urbanizador dunhas prerrogativas que están a asombrar na Unión Europea, sen falar
dos temas ambientais, xeralmente esquecidos tanto na realización de obras e infraestruturas públicas como privadas.

‘Para un concello, a recualificación
de terreos para urbanizar representa
ingresos en licenzas e impostos,
actividade económica, emprego,
posibilidade de gañar poboación, posta
en marcha de servizos públicos, etc.”

Para un concello, a recualificación de terreos para urbanizar representa ingresos en licenzas e impostos, actividade
económica, emprego, posibilidade de gañar poboación, posta en marcha de servizos públicos, etc. Talvez se reduza a calidade de vida ou poida danarse o medio natural pero as vantaxes para propietarios, promotores, construtores, industria,
banca, notarías e rexistros, etc compensan sobradamente. A
ineficacia das institucións de control político, social e xudicial converten en tentación irresistíbel a realización de planos urbanísticos en interese dos decisores materializado na
venda ou aluguer de decisións públicas aos que poñan máis
recursos enriba ou debaixo da mesa.♦

MEMORIA DA RESISTENCIA

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

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

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

A NOSA TERRA

Tensando a corda sen rompela
Feitas estas aclaracións, hai
que deixar constancia de que
tanto a ETA como Batasuna
non están a cumprir a súa parte
do “trato”. O primeiro caso de
violencia tras o 22 de marzo foi
a queima dun negocio dun militante de UPN-PP en Barañain
O pasado 14 de novembro cum- (Navarra), e entón Batasuna
príronse dous anos des que Ba- cualificou aqueles feitos como
tasuna proclamase en Anoeta a “moi graves, ao tempo que
súa aposta exclusiva polas vías amosa a súa solidaridade cos
políticas e democráticas na de- afectados”. Tras o bloqueo do
cisiva oferta de paz “Agora o proceso no verán, reanudouse a
pobo, agora a paz” que foi ex- conflitividade nas rúas e imos
plicitada por un Arnaldo Otegi camiño das 150 sabotaxes desenvolto nun pano palestino e de entón. Ningunha delas gracunha póla de oliveira na man. ve, é certo, nin tan sequera o
Desde entón, todo mudou no ataque contra dous policías en
País Vasco, para a esperanza Bilbao do pasado venres, 3 de
novembro, cladunha enorme
ramente exaxemaioría (un 89%
rado por parte
dos vascos seestratexia
das autoridades,
gundo unha enpero conforman
quisa de Radio abertzale consiste
un escenario
Euskadi), e o enen
aumentar
preocupante e
fado dunha minoque a maioría do
ría en Euskadi e a presión sobre os
pobo vasco non
en España (claramente o PP, o socialistas para que tolera.
Otegi semsector das vítipre pregunta
m a s d a a s o - dean pasos adiante
ciación que presi- (oito das súas sedes “como imos sacar o conflito
de Luis Alcaraz,
das rúas para lealgúns xuíces e a foron obxectivo
valo a unha meCope, El Mundo,
sa, se non hai
L a R azón e o dalgún ataque nos
mesa?”, pero el
A B C). Daquela
últimos
días)
sabe que ese ardixo Otegi que
gumento ten
era “máis difícil
trampa: entrefacer a paz que a
guerra”, pero que “se compro- tanto non cese a kale borroka
metían a sacar o conflicto das non haberá negociación multirúas para levalo a unha mesa de partita. O luns, 6 de novembro,
á noite, quen asina este artigo
negociación”.
A dupla moral dos máis entrevistou a Otegi e perante a
ruins, a súa incontíbel xenreira, pregunta de se Batasuna ía falévaos a elevar a noticia de pri- cer algún pronunciamento para
meira plana unha pintada, unha deter a violencia de baixa intenmanifestación ou o lanzamento sidade a súa resposta foi “non
de pintura a unha sede dun par- está nos nosos planos”. A estratido político, mentres ocultan texia está ben definida, quérese
que dez anos atrás a ETA asasi- aumentar a presión sobre os sonaba día si e día tamén. Sobre cialistas para que dean pasos
Anoeta tense escrito e opinado adiante (oito das súas sedes fomoito, pero tamén se ten des- ron obxectivo dalgún ataque
virtuado o seu contido: do que nos últimos días), pero José
en realidade se trata é dunha Luis Rodríguez Zapatero, emoferta para construír a paz, e purrado no recuncho polo PP,
dela se derivou o posterior alto insiste en que mentres a ETA
ao fogo da ETA. Semella que non se mova non hai nada que
un dos sectores máis directa- facer.
Tamén pode ser criticábel
mente implicados pretenden
baleirar de contido o debate: que a Moncloa non movese fiaquí non se fala dun proceso de cha desde o pasado 22 de marrendición da ETA, do que se es- zo. Apenas a reunión con Batatá a tratar é de negociar a paz. suna e a implicación nas negoAínda hai quen nega que vaia ciacións políticas. Pero o presiexistir un prezo político: si ha- dente español sempre di que
berá prezo político, ou acaso cando faga algo será para que
non o houbo durante a transi- non teña volta atrás. Non quere
ción española? Acaso os que repetir a estratexia de José Maperderon a guerra non tragaron ría Aznar no 1998, cuando
carros e carretas para consegui- achegou e liberou presos os que
ren a democracia? Claro que logo devolveu ao seu anterior
haberá custo político ao final status tras fracasar o proceso.
deste proceso, sobre todo por- Dada esta situación de impasse,
que nos atopamos perante un as declaracións das partes van
conflito político: o encaixe do encamiñadas a tensar a corda,
pobo vasco en España. O in- aínda que ninguén se atreve a
quérito anteriormente citado rompela. Isto non ten volta
reflecte que un 88% dos vascos atrás e, polo tanto, hai que man(incluídos os vascos de Nava- ter a paciencia e o optimismo.
rra e Iparralde) consideran que Como di o lehendakari, Juan
o pobo vasco ten dereito a deci- José Ibarretxe: “Xamais se dixo
que isto fose ser doado”. ♦
dir o seu futuro.
DANI ÁLVAREZ / BILBAO
Goberno e Batasuna saben que
sería un erro romper as esperanzas de paz. Mais neste intre, os incumprimentos de ambas as partes deixan o proceso
na súa posición máis delicada.

A

Pancarta pedindo a liberdade para Iñaki de Juana Chaos na manifestación do sábado 11 de novembro en Bilbao.
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Camiño dos oito meses de alto ao fogo o proceso de paz segue paralizado
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Tres apuntamentos sobre os resultados
das eleccións catalás
JAUME LÒPEZ

1.- EN

CLAVE CATALANA OU EN
CLAVE ESPAÑOLA: as comarcas nas que

CiU obtén os mellores resultados tamén é
onde ERC consegue os seus mellores números. Igualmente, nas comarcas nas que
o PSC consegue bons datos, tamén o fan
PP, ICV e Ciutatans (Estas correlación dase sen excepcións nas demarcacións de
Barcelona e Girona, e non é tan forte, aínda que segue a mesma tendencia, en Lleida e Tarragona).
Como interpretalo? Quizais, é posíbel
afirmar que non hai comarcas de esquerdas e comarcas de dereitas (porque se fose así, habería unha correlación entre
ERC e ICV, e CiU e PP que non se dá en
ningún caso), senón comarcas catalocéntricas e comarcas hispanocéntricas. É dicir, hai entornos territoriais (que a división comarcal aproxima) nos que a maioría da povoación vive en clave catalana e
desde esta visión escolle unha opción de
dereitas e de esquerdas. E outros entornos
nos que o marco de opcións socialmente
relevante está definidio por un enfoque
español que viría construído por múltiples
factores (meios de comunicación preodominantes, elementos culturais máis presentes....). Nas comarcas catalanocéntricas CiU e ERC cobren entre o 54% e o
69% dos votos emitidos. É dicir, conforman unha maioría máis ou menos ampla.
Onde PSC, PP e ICV acadan os mellores
resultados a forquiña dos seus votos sumados van do 37% ao 57%.

Naturalmente as reflexións de base
territorial non son trasladábeis ao nível
individual. As características socioeconómicas e culturais dun cidadán pódennos explicar porqué, por exemplo, o seu
trasvasamento de votos se produce entre
ERC e ICV e non entre ERC e CiU É dicir, que eixo preponderou na súa elección. Porén esta semella vir determinada
por unha oferta máis en clave catalana
ou española e localmente segregada.
Noutras palabras, as correlacións observadas levan a pensar na existencia dun
ambente simplificador das alternativas
que se presentan predominantemente
nunha ou outra clave dependendo do territorio. Cousa que os políticos deberían
ter en conta se queren gañar votos. Sairá
rendíbel subliñar certos temas nalgunhas
comarcas e non noutras. Unha outra reflexión é que o discurso cívico soberanista (no que se busca vincular os valores de esquerdas cos do nacionalismo)
non calaron. Se fose así (ou o día que fose así) teríamos que agardar unha meirande correlación entre ICV e ERC (positiva e negativa), ou unha total ausencia
de correlacións entre esta forza e as outras (ao poder xogar na doble dimensión,
que é o que pasa axiña, aínda que non de
todo, con ICV).
O porqué desta distinta clave ten que
ver con moitos factores de todo tipo. Se
queremos ir parar ao típico rural-urbano, hai que dicir que onde se dá a maio-

ría CiU-ERC non hai cidades de máis de
50.000 habitantes, con excepción de
Reus e Manresa (naturalmente, o tamaño das povoacións por si mesmas non
nos explica nada). Porén, o PSC non só
conseguiu os seus mellores resultados
en zonas urbanas. Por exemplo, acada
algúns dos seus mellores resultados porcentuais na Alta Ribagorça, Vall d’Arán
ou Montsià.
Seguramente podemos comparar o eixo nacional ou cultural catalanocéntricohispanocéntrico co que se dá noutros países con minorías nacionais, ou mesmo
cun eixo como o relixioso, tamén territorialmente asentado. De todos os xeitos, isto último non se presenta tan desligado
doutros valores como o fai o eixo nacionaal-cultural catalá, ben sexa con correlacións ideolóxicas (USA) ou nacionais (Irlanda).

2.- PARTICIPACIÓN, SEGUNDA
CORRELACIÓN. As comarcas con meirande participación é onde o tándem CiUERC teñen xuntas mellores resultados.
Onde hai máis abstención é onde PSC e
PP acadan más votos (ICV presenta unha
correlación máis feble pero se engadiría a
este grupo). Este dato reforza a hipótese
da clave cultural. Aló onde o centro de referencia é Cataluña as eleccións ao parlamento son máis importantes (e as opcións
partidarias son catalanocéntricas), e así o
valoran os votantes indo a votar máis (es-

teñan máis ou menos satisfeitos coa política dos partidos)

3.- MEDRA A INSATISFACCIÓN
COA LÓXICA ELITISTA-REPRESENTATIVA: As opcións que medraron
nestas eleccións son as de Iniciativa per
Catalunya-Verds, o Partit de la Ciutadania, e o voto en branco. Que teñen en común? Todas elas se desmarcaron ou se
desmarcan dunha concepción da política
que subliñou continuamente os intereses
e a lóxica partidaria. O voto en branco,
naturalmente, desmárcase de calquer opción partidista pero non da democracia.
O Partit da Ciutadanía presentábase subliñando, ademais do seu antinacionalismo, a crítica ao sistema representativo
actual (defensa de listas abertas, crítica
do elitismo representativo). No que atinxe a ICV é un bon exemplo de como as
percepcións das élites poden ter tan pouco que ver coa dos cidadáns: un líder tan
denostado nos ambentes político-comunicacionais de signo diverso como Saura (“que papelón fixo!”, “é un tíitere!”)
chegou á xente non apelando á forza, senón á honestidade (e minimizando a incertidume negociadora declarando desde
o principio con quen pactaría) Para algúns foi unha sorpresa que este valor
aínda cotice.♦
JAUME LÒPEZ é politólogo e membro do
Associació Catalana de Professionals.
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Sandino
vive
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

O

27 de decembro
de 1974, no
exclusivo barrio
Los Robles de Managua,
as familias donas de
Nicaragua, con apelidos
antigos e aristocráticos
coma Sacasa, Somoza,
Debayle ou Chamorro,
festexaban nunha
homenaxe ao embaixador
estadounidense Turner
Shelton, que era tamén
empregado de Howard
Hughes. Cantaban felices
o Merry Christmas cando
un comando da Frente
Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN) tomou a
mansión do anfitrión,
Chema Castillo. Non
estaba Anastasio Somoza,
o tirano, nin a súa dona,
que quería ser chamada
Hope, por ter sido
bautizada Esperanza.
Aquela acción foi precisa.
Tamén preciosa. Papá
Nöel ollaba abraiado
coma as familias que
tiñan o pobo nicaraguano
baixo o terror e a
explotación, aquelas que
quedaran coa axuda
internacional recibida no
país polo terremoto do
1972, sentían agora a
evidencia de que o seu
poder era temporal. Os
días que seguiron a FSLN
logrou que as radios de
todita Nicaragua falasen
de Sandino e lesen o
manifesto do comando
que denunciaba a
situación do país. Tamén
lograron liberar presos.
Un deles levaba sete anos
na cadea e tiña a faciana
desfigurada pola tortura.
Era Daniel Ortega
Saavedra. O responsábel
do comando foi Eduardo
Contreras, Marcos, e foi
asasinado anos despois na
loita clandestina antes do
triunfo revolucionario.
Como foran Augusto
César Sandino ou Carlos
Fonseca Amador,
fundador da FSLN e
miope con visión de
futuro.
Nicaragua é sempre
un canto do que puido ter
sido e non foi. O
sandinismo aínda está en
boa parte do pobo. Mais
tamén presenta dúbidas
que haxa que unirse cun
vicepresidente amigo do
FMI e antigo membro da
contra. As eleccións
perdeunas a embaixada
dos EE UU, pero os
próximos meses serán
decisivos para sabermos
se o goberno é un fin en
si mesmo ou un medio.
Para confirmar que
aqueles eran mortos dos
que nunca morren.♦

Rumsfeld, do Pentágono aos tribunais
CÉSAR LORENZO GIL
Donald Rumsfeld segue en
queda. Só uns días despois de
abandonar o goberno estadounidense enfróntase á acusación
de ter ordenado a tortura en
Guantánamo e Abu Ghraib. A
denuncia procede do Centro de
Dereitos Constitucionais, con
base en Nova York, e recibiu
amparo dos tribunais alemáns.
A guerra do Irak fai perder eleccións e tamén comeza a devorar os
seus mentores. Se as urnas tombaron parte dos que ampararon a invasión desde as cadeiras presidenciais (José María Aznar e compañía), agora é a vez dos principais
responsábeis do ataque. O até hai
unha semana secretario de Defensa
dos EE UU, Donald Rumsfeld, é o
exemplo de que a potencia ocupante recoñece que se cometeron graves erros na xestión do ataque.
Segundo o xornalista da BBC
Paul Reynolds, a destitución de
Rumsfeld estaba decidida meses
antes das eleccións. Gañase ou
perdese Bush, o agora ex ministro
era a vítima perfecta para exemplificar o gran cambio que os EE
UU planifican para o Irak.
A necesidade de achegarse aos
demócratas tras o pau das últimas
lexislativas deulle aínda maior valor á saída de Rumsfeld. Bush re-

Donald Rumsfeld.

coñece que na guerra houbo erros
e pretende “facer todo o posíbel”
para corrixir o rumbo. Mais iso
que significa? O novo secretario
de Defensa, Robert Gates, foi director da CIA e segue a confiar
nas teses de guerra total contra o
terrorismo. E esa guerra séguese a
facer en chan iraquí, malia que é a
propia axencia de espionaxe quen
indica que é a propia presenza do

exército norteamericano o que
provoca o aumento da inestabilidade e o florecemento de grupos
descontrolados.
Mais á parte das responsabilidades na táctica e estratexia na
ocupación do Irak, Rumsfeld enfróntase unha vez desamparado do
poder político ás investigacións
dos grupos de defensa dos dereitos
civís. Un destes colectivos, o pres-

tixioso Centro de Dereitos Constitucionais, con sede en Nova York,
decidiuse a acusalo formalmente
por ser instigador das torturas cometidas contra presos de Guantánamo e Abu Ghraib. O certo é que
Rumsfeld case que nunca negou
eses “interrogatorios especiais” e
foi bastante benévolo co escándalo
dos abusos na xa famosa cadea iraquí. Mais esta acción xudicial, proposta por avogados estadounidenses e apoiada pola xustiza alemá, é
un paso nunca dado polo dereito
internacional contra os abusos da
primeira potencia mundial.
O Centro de Dereitos Constitucionais afirma que xa conseguiu como testemuña para o proceso a ex xeneral Janis Karpinski.
Esta militar estivo ao cargo das
prisións do Irak que controlaba o
exército ocupante e di ter probas
de que as torturas eran ordenadas
directamente polo poder político.
A causa xa se iniciara no
2004 pero daquela os promotores alemáns non se implicaran
completamente, temendo un desquite norteamericano contra o
seu país. Agora, fóra Rumsfeld
do poder, pensan en Berlín que
quizais sexa o propio Bush o que
ampare unha causa que, de demostrar que foi Rumsfeld o único culpábel, o deixaría a salvo
das sospeitas de complicidade. ♦

Aquí fóra

Sen saída no Iraq
LAUDELINO PELLITERO
“A guerra das tres mentiras” podería ser a
denominación pola que a Guerra do Iraq
pasase á historia. Ningunha das tres razóns
esgrimidas oficialmente para a súa declaración era verdade: Nin había armas de destrución masiva, nin construíu un sistema
democrático, nin atopou conexións coa organización terrorista Al-qaeda.
Na verdade, ningunha das tres falsidades
foi a que destapou a maldición de Bagdad
que persegue os seus protagonistas, escenificados no Cumio dos Azores. O infortunio
electoral que se foi cebando sobre os seus
principais actores: José Manuel Durão Barroso, José Mª Aznar, Silvio Berlusconi, George
Bush. Xa ten as súas gadoupas afiadas para
dirixirse e Tony Blair. O legado dos Azores
deixa en herdanza un mundo menos seguro,
máis violento e tan inxusto coma antes.
Dende moito antes da debacle electoral
de Bush, xa o goberno norteamericano estaba a reformular aqueles principios nos que
baseou os fundamentos doutrinarios do modelo Unilateral- Preventivo.
Antes do verán o Pentágono fixera unha
revisión das estratexias de seguridade nacional de 2002, onde estaban reflectidas as
verdadeiras causas da Guerra de Iraq. Sen escurantismo ningún, no documento expresaba
a necesidade de ocupar novas posicións xeoestratéxicas no Oriente Medio por razóns
múltiplas como encher o espazo que deixou
a antiga URSS, ou o achegarse aos centros
neurálxicos dos recursos enerxéticos fósiles.
A medida que se complicaba o escenario
na guerra do Iraq, Bush, mentres teimaba
publicamente en repetir as mesmas consignas, comezaba a reunirse con diferentes expertos en Oriente Medio. Cunha situación
de violencia crecente e con datos enriba da

mesa que falaban de, polo menos, 3.000 vai ser moi difícil que Bush poida manter o
mortos iraquís no mes de xullo, e 164 solda- mesmo rumbo de ocupación até as elecdos estadounidenses, pasou boa parte das cións presidenciais de 2008.
A verdadeira maldición de Bagdad que
vacacións tratando de reformular, xa non os
principios doutrinarios, senón a propia es- persegue agora a Bush, está agachada entre
os 600.000 mortos dentratexia da guerra que
de a ocupación, nos
se encamiñaba cara a
maldición
de
Bagdad
un punto sen retorno.
100.000 millóns de custo anual da guerra, no
Ningún dos tres
está agachada entre
grandes trofeos de guefracaso na estratexia
rra, que trataron de visi- os 600.000 mortos dende militar, e nunha opinión
pública norteamericana
bilizar publicamente como decisivos para a re- a ocupación, nos 100.000 que maioritariamente
solución do conflito tideixou de asociar o Iraq
millóns de custo anual
veron os efectos agardacon guerra ao terrorismo. Factores que poden
dos. Nin a captura de Sada
guerra,
no
fracaso
empurrar o presidente
dam Husein, nin a eliminación de Abu Musab Al
norteamericano a unha
da estratexia militar, e
Zarqawi, nin a condena
retirada. Unha fuxida,
nunha
opinión
pública
a morte de Propio Sanon desexada, pola pordam Husein influíron na
norteamericana que deixou ta deP ratrás.
mingua da violencia.
obabelmente,
unha saída das tropas
Tampouco os prede asociar o Iraq
estadounidenses consentados como os tres
grandes cambios políti- con guerra ao terrorismo” solidaría unha partico-adminitrativos tiveción que xa está patenron os efectos desexate na actualidade. Tanto a comunidade kurda
dos na normalización
democrática. Nin a transferencia tutelada do coma a xiíta coma a sunnita posúen milicias
poder aos iraquís, nin a formación dun go- armadas que operan nas súas respectivas
berno de coalición, nin a creación dun tribu- áreas. Vai ser realmente complicado que
nal especial iraquí encargado do xuízo de poidan coincidir nunhas nas fronteiras, sen
que se desate unha guerra civil.
Sadam Husein e dos seus colaboradores.
Todos eles, pola contra, contribuíron a
No que non hai discrepancia ningunha
reforzar a sensación de arbitrariedade e entre xiítas, kurdos e sunnitas é en querer
ocupación despótica.
ver as forzas de ocupación fóra das fronteiSe en febreiro de 2006 os EE UU traba- ras do actual Iraq.♦
llaban coa hipótese de que non podería retirar as súas tropas antes do 2009, agora coa
LAUDELINO PELLITERO é vicedirector do IGADI.
perda do control do congreso e o senado,
www.igadi.org
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O ex ministro estadounidense enfróntase a acusacións por torturas
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O Dépor non perdeu na casa, o Celta rende a alto nivel a domicilio

Riazor 2006, non fagan apostas
CÉSAR LORENZO GIL
O Celta chega á Coruña coa
obriga de vencer para non se
complicar na táboa. O Deportivo precisa dos puntos
da casa para seguir optando
aos primeiros postos. As estatísticas de ambos os equipos crúzanse nun encontro
que vai ter máis suor ca maxia.
Se alguén quere apostar polo resultado final do Dépor-Celta terao complicado. En todas as páxinas electrónicas de apostas, o
Deportivo é claramente favorito
(a vitoria coruñesa págase a 1,85
e o triunfo vigués a 3,80 en
bwin.com). Obviamente o xogar
na casa e contar con máis xogadores do primeiro equipo ca o
Celta é unha clara vantaxe pero é
mellor deixar a estatística a unha
beira porque tamén parecía ben
complicado que o Celta lle gañase ao Madrid dous anos seguidos
no Bernabéu e aí está o resultado.
O Deportivo conta ao seu favor principalmente con esa superioridade en efectivos. A base
que moldea a martelo quente
desde o verán o técnico Joaquín
Caparrós está impecábel. A engrenaxe funciona perfectamente
na casa e os seus rudimentos futbolísticos son moi valiosos en
contra dun equipo como o Celta,
feble na estratexia defensiva. Ese
exército de marines coruñés está
preparado para non tomar ningunha liberdade, para cumprir
obsesivamente os planos do seu
adestrador, para sacrificar calquera vaidade a maior gloria do
valor dos puntos. Non pode facer
outra cousa un equipo no que

abonda a inexperiencia e aínda
están por definir as personalidades dos xogadores con maiores
potencialidades. Lonxe queda a
esperanza de vermos un espectáculo nas botas de Rivaldo, Fran
ou Djalminha, aos que lles gustaba chegar ao clásico en plena
forma, ávidos dos flashes.
Endiante, o Celta chega nas
últimas, e iso faino máis perigoso. Por obriga, volta ser un equipo “galego”, con Jonathan Aspas,
o seu irmán Iago Aspas, Borja
Oubiña, Daniel Abalo e Jonathan
Vila nunha convocatoria sen alternativa da que caen oito xogadores habituais nas aliñacións de

Fernando Vázquez, aqueixados
de lesións ou sancionados, caso
do romanés Gabriel Tamas.
O perigo do Celta fóra da casa ten a ver coa calma. Até o momento, Vázquez planificou unhas
visitas destinadas a irritar o adversario, a convertelo nun grupo
rabioso que trague o anzó da présa e a ambición e collelo desprevido en efectivas poutadas. Así
lle gañou ao Madrid e así venceu
en Bilbao, por exemplo. Para
cando o rival se pon furibundo,
José Manuel Pinto terá oportunidade de dar outra lección.
Mais o problema do Celta en
Riazor pode ser certa debilidade

psicolóxica. As derrotas en Balaídos crearon unha ansiedade que
se vai respirar de seguro na visita á Coruña. O campo do eterno
contrario non funciona coma un
campo de fóra máis senón coma
unha extensión da propia casa,
con obrigas e deberes de cara á
afección que poden profundar
neses medos.
Disque Caparrós deleita os
seus xogadores con aquel gol de
ourivaría que lle deu o triunfo ao
Dépor nun clásico de hai seis
anos. Vázquez ten a fita máis fresca: se o Celta fai o mesmo que fixo o ano pasado, non hai engrenaxe que salve os branquiazuis.♦

Os seleccionábeis
Viqueira. Técnica, pase de
gol e eficacia nos tiros a balón
parado. Esas tres son as características básicas do fútbol
deste compostelán que fixo
carreira e prestixio no céspede de Huelva. Esta tempada
voltou á primeira división, na
que debutara hai xa unha
farta de anos da man de Corral no Deportivo. Polo momento foi titular indiscutíbel
dos onubenses e ten bastante
responsabilidade no fabuloso
inicio do seu equipo neste
campionato. A única espiña
que el mesmo recoñece con
dor: que precisa marcar xa
de falta para estar totalmente
a gusto entre os grandes.♦

Emilio X. Viqueira Moure.
Mediocentro.
Santiago.
20 de setembro do 1974.
1,83 m. / 82 kg.
Recreativo de Huelva.

A selección
dos lectores
Cada semana publicaremos a
convocatoria da selección galega dos lectores. Para participar, envíanos a túa convocatoria (indicándonos, se
queres, o esquema de xogo)
da maneira que ti prefiras.
Por correo electrónico, facendo un envío a info@anosaterra.com co tema ‘A convocatoria’; deixando unha mensaxe no foro de www.anosaterra.com; no fax 986 223 101
ou mediante o correo postal:
A Nosa Terra. ‘A convocatoria’. Apartado de Correos
1.371. 36.200 Vigo.
Entre todos os que colaboren sortearemos grandes
premios en xaneiro. Aposta
polos teus ídolos! As túas
ideas contan.♦
Roberto
Sporting de Xixón
Salgado
R. Madrid

Bouzón
R. Huelva

Viqueira
R. Huelva
Iván Carril
Vecindario
Pereira
Vila-Real

Rubén
Sito
Santander Ipswich T.
Trashorras
Las Palmas
Iago
Deportivo
Nacho Novo
G. Rangers

Suplentes:
Diego López (R. Madrid) (p.s.)
Capi (Murcia), Cabanas (Colonia),
Couñago (Málaga)

Analizan a figura
de Lugrís Freire

Fállase o premio
Elías Valiña 2006

O priscilianismo no
Auditorio de Galicia

III Congreso Manuel
Luís Acuña ao fin

A facultade de Filoloxía da Universidade
da Coruña acolle até o sábado 18 de novembro un simposio sobre a figura de
Manuel Lugrís Freire, o dramaturgo, poeta e galeguista político que recibiu este
ano a homenaxe do Día das Letras Galegas. As xornadas están organizadas pola consellería de Cultura, o Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña e a
Asociación Socio-Pedagóxica Galega. O
simposio contará coa participación de especialistas, entre eles Xosé Ramón Barreiro Fernández e Xosé Neira Vilas.♦

A Asociación de Amigos del Camino de
Santiago Astur-Galaica del interior resultou gañadora do Premio Elías Valiña
2006 ao esforzo revitalizador e promocional dos Camiños de Santiago que
convoca a Dirección Xeral de Patrimonio cultural. O xurado valorou a longa
traxectoria no mundo xacobeo, que leva
quince anos traballando a prol da conservación, promoción e recuperación
do Camiño Primitivo, así como a asistencia ao peregrino e o impulso a publicacións, conferencias, estudos e encontros con outras asociacións xacobeas.♦

A asociación cultural O Galo organiza en
Compostela o I Simposio Prisciliano que
afonda na figura deste personaxe e no
contexto histórico que rodeou o priscilianismo. O encontro terá lugar no Auditorio de Galicia, en Compostela, do 24 ao
26 de novembro. A conferencia inaugural
correrá a cargo de Xosé Chao Rego que
reflexionará sobre a relación de Prisciliano co poder. Tamén participarán no simposio Anselmo López Carreira, Xoán
Bernárdez Vilar, Álvaro Rodríguez Resino, Felipe Senén, Victorino Pérez Prieto e Francisco Carballo, entre outros.♦

Enmarcado dentro das actividades do
Ano da Memoria, finalmente celebrarase
o III Congreso Manuel Luís Acuña no
Centro Comarcal da Terra de Trives, tras
a negativa que recibiu a organización por
parte do alcalde a ceder as súas instalacións para este acto. O congreso pretende
analizar un período da historia do país ao
redor da figura deste membro do Partido
Galeguista, protagonista ademais das correntes de renovación pedagóxica do seu
tempo. A Asociación de Escritores en
Lingua Galega mostrou a súa protesta ante a negativa da administración local.♦
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Fotograma de Al otro lado, longametraxe mexicana
de Gustavo Loza, que recibiu o galardón principal
da XI edición do Festival Internacinal de Cine de Ourense.

C

o nome de Video Heroes, o CGAC acolle un ciclo de reflexións de artistas sobre conceptos como identidade, resistencia e catarse. Nas creacións que se proxectan entre o 22 e o 24 de novembro, indágase na creación de novos conceptos para
temas como a morte, a individualidade, a conciencia ecolóxica ou a práctica política. E dun museo a outro. Montserrat Albores, comisaria mexicana de 32 anos, mereceu
o I Premio Marco’06 para novos comisarios. O galardón

dálle dereito a Albores a organizar unha exposición para
os meses de entre xullo e setembro do 2007. O título do
proxecto gañador é ‘Doppelgänger (O dobre da realidade)’, que está integrado maioritariamente por obras de vídeo e videoinstalacións ao redor dun xogo de equivalencias e multiplicación de eventos. E para rematar, dúas novidades líricas. Xerais prepara a edición do poemario Cólera, de María Xosé Queizán e tamén ultima a edición da
primeira antoloxía de poesía galega en ortografía sms.♦
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Un país nas follas das revistas
A hemeroteca galega acolle
de contino publicacións periódicas sobre cultura
CÉSAR LORENZO GIL
Historia, cultura, estudos locais, ecoloxía e movementos
sociais. Periodicamente, as librarías de Galiza reciben publicacións de alta densidade,
con traballos de amplo calado.
Galiza conta cun abondosa produción de revistas de estudos
culturais. Con moito esforzo
editorial e a base de colaboracións que atinxen case todos os
sectores da sociedade galega,
temas tan importantes como a
historia, a política internacional
teñen espazo nas súas páxinas.
O máis veterano dos títulos é
Grial. A revista que edita Galaxia
cada trimestre é referente nos estudos culturais de alto nivel, con
sinaturas de todo o mundo e un
amplo baremo de temas desde a
súa creación. Esta publicación
naceu ao mesmo tempo que a
propia editora, no 1951, pero foi
rapidamente prohibida polo goberno franquista. Non puido volver á rúa até o 1963. Francisco
Fernández del Riego, Ramón Piñeiro e Carlos Casares dirixiron a
revista. Agora coordínana Vítor
F. Freixanes e Henrique Monteagudo. Nos últimos anos cambiou
a fasquía e fíxose máis atractiva
visualmente. No último volume
o tema central é o centenario da
Real Academia Galega pero tamén se inclúen outros temas, caso do florecemento das bitácoras
da internet ou a investigación
oceanográfica nas rías galegas.
Outro título fundamental nos
estudos culturais é A Trabe de
Ouro. Editada por Sotelo Blanco
desde o 1990, o deseño orixinal é
de Francisco Mantecón e diríxea
desde a súa fundación Xosé Luís
Méndez Ferrín. Esta revista tratou a realidade galega desde moi
diversos aspectos baixo o lema
de procurar un pensamento crítico e atento aos cambios sociais.
A publicación foi pioneira en dar
a coñecer entre os galegos autores tales como Alain Badiou,
Étienne Balibar, Georges Labica,
Jacques Rancière, Michel Vadée
e Frederic Jameson. Algúns deles
foron publicados antes na Trabe
que nas súas propias linguas orixinais. Francisco Sampedro,
Francisco Fernández Rei e Manuel Outeiriño, entre outros, dinamizaron os seus números.
O Ollo Público, que dirixe
Fernando Vilaboa desde a súa
creación, no 2001, achégase á
cultura desde un punto de vista
divulgativo, con especial agarimo para os novos creadores,
sexan plásticos ou literarios.
Desde o seu nacemento buscou
un público masivo e non renunciou a tratar temas culturais
populares como o cinema. Semellantes obxectivos ten Naz
On, xurdida en febreiro do
2006 como aposta xornalística
de difusión de todo o que se es-

tá a facer en Galiza nos libros,
os discos e as películas.
Achegada á cultura popular
está Raigame, que edita a Deputación de Ourense e que se
preocupa fundamentalmente de
figuras culturais senlleiras. Esta publicación xa conta con 24
números e nela escriben decotío investigadores como Marcos Valcárcel ou Alfonso Vázquez-Monxardín. A revista empezouse a publicar no 1995 e
está dirixida por Mariló Fernández e Xulio Fernández.
O teatro tamén encontra lugar nas publicacións periódi-

cas. R.G.T., que dirixe Antón
Lamapereira, publícaa a Asociación Cultural ‘Entre bambolinas’ en Cangas desde o 1994.
Casahamlet, dirixida por Francisco Pillado, edítaa a Deputación da Coruña desde o 1999.
Ambas as dúas, amais de estudos sobre a dramaturxia, adoitan incluír textos teatrais.
Ollando cara atrás
e cara a fóra
Nos últimos anos, a historia púxose de moda como produto
editorial. Nas revistas galegas

tamén se notou este repunte,
grazas a dúas publicacións académicas e rigorosas. Dez Eme,
que edita a Fundación 10 de
Marzo desde o 2000, e dirixe
Xosé Gómez, inclúe temas relacionados especialmente coa historia dos movementos sociais na
época contemporánea. En cada
número hai lugar para temas
preparados especialmente para
que os profesores falen deles nas
aulas. Tamén publica facsímiles
de documentos históricos.
Murguía publícase desde o
2003 baixo a dirección de
Uxío-Breogán Diéguez. Son

moitas as entidades editoras: a
Asociación Galega de Historiadores, o Colectivo Murguía e
Pontenotempo. Nas súas páxinas acostuman publicar investigadores e historiógrafos que
se centran en temas concretos
da nosa historia, dun xeito multidisciplinar e que percorre todo o traxecto histórico do país.
Centrada na relixión está
Encrucillada. Revista veterana
(creouse no 1977), publícase cada dous meses baixo a dirección
de Andrés Torres Queiruga. Estudos sobre teoloxía, historia da
relixión católica ou liturxia
comparten espazo con esbozos
da actualidade política, cultural
e relixiosa, con colaboradores
tan prestixiosos como Xosé Luís
Barreiro, Xoán Bernárdez Vilar
e Rubén Aramburu.
A revista Tempo exterior, que
publica o Igadi desde o 1997 e dirixe Xulio Ríos, é unha porta de
entrada da política internacional
en Galiza. En cada número escóllese un tema de actualidade e escriben colaboradores expertos.
Ademais de traer o mundo a Galiza, a revista ocúpase de difundir
a a acción exterior e a propia cultura galega no mundo.
Outro tema que nos podemos atopar nas librarías é a
ecoloxía. Cerna, que edita Adega desde o 1986, foi pioneira
entre este tipo de publicacións
en toda Europa. Acoutando a
actualidade da comarca do Salnés, semellante tarefa realiza O
Bugallo, que pescuda nos problemas ambientais desa zona.
Ao redor do feminismo camiña Andaina, xunto co’A Festa
da Palabra Silenciada. Ambas
as publicacións, con diverxente
enfoque, analizan o presente da
loita pola liberación da muller a
través de estudos procedentes de
distintas disciplinas.♦

Apreixando o mundo desde o local
En Galiza unha parte importante das revistas céntrase no
eido local ou comarcal. Hai
revistas como Que quede quen
o conte máis ambiciosas, que
estudan os problemas do mundo rural e a mellor maneira de
defendelo. Pero a maioría buscan analizar a cultura, a historia e a actualidade local e rexional cunha ollada particular.
A Revista de Estudos Miñoranos, dirixida por Carlos Méixome, é das máis ambiciosas.
Poñendo como centro o Val
Miñor, non ten medo a temas
como a posibilidade de que o
ilustre escritor portugués Luís
de Camões procedese de Camos (Nigrán). Normalmente a
publicación acolle temas etnográficos, históricos, ambientais e incluso sociopolíticos.

Semellante filosofía ten
Casa da Gramática, editada en
Noia. Mais como aquela terra é
patria de tantos escritores, nas
súas páxinas prima a literatura.
Autores premiados como David Pérez Iglesias, Ramón Carredano ou Agustín Agra son
asiduos colaboradores.
Baixando pola costa chegamos ao Barbanza. Nesta comarca, a asociación Barbantia
publica o seu Anuario de Estudos do Barbanza, cuxo segundo número se presenta en
Lousame o 24 de novembro.
Escritores como Antón Riveiro Coello participan activamente na súa redacción.
Arraianos é a publicación
da asociación do mesmo nome radicada en Celanova.
Desde o 2005, baixo a direc-

ción de Aser Álvarez, trátanse
temas relativos á cultura da
comarca. No último número,
do pasado agosto, tratouse en
profundidade a figura de Celso Emilio Ferreiro.
Búsola é unha revista que se
edita desde o 2005 no Valadouro. Con vocación universal, entre
os temas que trata están a net-art
ou as funcións do cerebro. Ao
mesmo tempo acolle creación literaria de autores da zona.
En Betanzos publícase
desde o 1996 A Xanela, coordenada por Xesús Torres e editada pola Asociación Cultural
Eira Vella de Betanzos. Nesta
publicación a creación ten un
lugar preeminente, mais tamén se atende con rigor a propia historia ou a cultura da zona das Mariñas.

Cun ton máis moderno,
tanto no deseño como nos temas, publica anualmente o
Concello de Boiro Leña verde, unha revista para coñecer
que pasa no Barbanza dun
xeito menos académico, máis
apegado ás novas tendencias
culturais urbanas da comarca.
Ademais, sempre inclúe temas apegados ás demandas
xuvenís.
A lista poderíase ampliar
con moitas máis publicacións
que deseguido aparecen nos
prelos de toda Galiza. Revistas
de institutos de ensino medio,
de asociacións culturais, de determinadas facultades ou departamentos universitarios. Revistas de galegos no exterior,
de colectivos gremiais ou de
grupos de ex alumnos.♦
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Horroris
causa
VÍTOR VAQUEIRO

O

Consello de Goberno
da Universidade de
Compostela vén de retirar o doutoramento honoris
causa –ou deberíamos dicer
horroris causa?– a aquel
malfadado asasino que levou
en vida os nomes de Francisco
Paulino Hermenegildo Teódulo
Franco Bahamonde e a quen,
malia toda esta estruturación
imperial, se coñecía polo
despectivo de Chuco, máis ben
nome de can –e que me perdoe
esta especie animal— que de
semoviente humano, por continuarmos coa terminoloxía castrense –non confundir con castrada– que de tanto agrado era
para o defunto.
Un chega a comprender a
contextura abxecta dos
réximes ditatoriais, mais segue
a se resistir perante a ignorancia miudallenta que os
acompaña, como se os
protagonistas, en todos os degraus do escalafón houbesen
aturado unha lobotomía total
ou parcial que os fixese cair
na máis absoluta das
postracións. Porque non
existe, do meu ponto de vista,
outra explicación que esta á
hora de xustificar a concesión
de tal honra institucional a unha persoa –un supór– que,
sendo natural de Ferrol e con
pendor, por tanto, ao ingreso
no corpo de mariña se decide
a seguir a carreira “terrestre”,
ao non ser quen de superar as
probas de acceso ao devandito
corpo, un exemplar –refírome
a Teódulo– que entremea no
seu apelido un “h” que non
portaban outros seus
familiares e que, se callar, un
comportamento que aquel
doutor vienés abondo
coñecido podería sen
dificuldade xustificar, porque
moito me temo que Franquito
–cómpre non esquecer que este era un dos apelativos cos
que se lle coñecía—non era un
prodixio de autoestima e ben
sabemos que aquel que non se
aprecia a si proprio remata por
ser un perigo para a
circulación, se se me permite
o símile motorizado.
En fin, Franquito, Chuco,
Hermenegildo ou como queira
que desexemos chamalo, e que,
segundo contan os seus biógrafos máis apaixonados, “parecía
revestido de privilegios mitológicos que le hacían
invulnerable”, non resultou invulnerábel a unha correcta, democrática, xusta e impecábel
decisión da equipa reitoral
compostelana. De tal maneira
que, cunha pouca de sorte,
agora que xa non posúe título
universitario, e que o baixaron
do cabalo de bronce, xa só resta agardar a que algún día
alguén minimamente lúcido
decida degradalo até brigada
chusqueiro ou cabo furriel. E
aínda non sei se esta última
non será graduación excesiva
para aquel desalmado na fronteira da idiocia e o
cretinismo.♦

O Festival de Ourense premia
a longametraxe Al otro lado
De bares, de Mario Iglesias, e Pensando en soidade,
de Marcos Nine, son as fitas galegas con galardón
M.B.
A longametraxe mexicana Al otro lado, na que Gustavo Loza retrata o problema da emigración a través das historias entrecruzadas de tres rapaces, gañou o Gran Calpurnia, o máximo galardón que concede o xurado do Festival Internacional de Ourense.
A edición deste ano clausurouse cun palmarés que destacou películas como The Shutka book of records, premio Calpurnia mellor
documental ou Indigènes que se fixo co galardón do público á mellor película. Mario Iglesias recibiu o premio especial do xurado
por De bares. O outro galego galardoado foi Marcos Nine que recibiu o de mellor director polo documental Pensando en soidade.
O pasado sábado 11 de novembro clausurouse a XI edición do
Festival Internacional de Cine
de Ourense cun palmarés diversificado que destacou películas
que botan unha ollada sobre problemas como os conflitos bélicos, a violación de mulleres como arma de guerra ou a pobreza.
Unha historia sobre emigración levou o máximo galardón
no apartado de longametraxe, a
Gran Calpurnia. Titulada Al otro
lado, narra as historias entrecruzadas de tres nenos de México,
Cuba e Marrocos, unhas vidas
aparentemente inconexas co denominador común da busca dos
pais e a migración. A fita, seleccionada pola Academia Mexicana na carreira dos oscar, está dirixida por Gustavo Loza e suma,
co de Ourense, o sexto recoñecemento internacional.
O xurado decidiu concederlle
ademais un premio especial á
longametraxe De bares, do director pontevedrés Mario Iglesias. A

película, que colectou a gabanza
do público e da crítica na Seminci e do festival de cine de Montpellier, supón o debut no eido da
longametraxe de Mario Iglesias,
autor, entre outras, das curtametraxes Madres, Corten e La boda.
A película francomarroquí
Indigènes, de Rachid Bouchareb, fíxose co premio do público. Ambientada no ano 1943, o
director propón unha nova visión da Segunda Guerra Mundial a través das peripecias de
catro alxerianos que se suman
ao exército francés para loitar
contra a invasión dos nazis.
Eric Caravaca recibiu o premio Carlos Velo ao mellor director por Le passager, sobre a morte e os recordos da infancia. O
propio Eric Caravaca interpreta a
Thomas, o protagonista da fita,
que debe regresar á súa cidade
natal para enterrar o irmán. Alí
reencóntrase co pasado.
Arthur Reinhart premio á
mellor fotografía por Jestem,

Fotograma de Al otro lado.

Germán Palacios mellor actor
por Posdata e Mirjana Karanovic
mellor actriz pola súa interpretación na obra bosnia Grabavica
completan a lista de premiados
na sección de longametraxes.
Curtas galardoadas
A coprodución inglesa surafricana Lucky, de Avie Lutha, acadou
o premio Calpurnia á mellor curtametraxe, mentres que o público
preferiu a obra de Paco Cabezas
Carne de neón. O calpurnia ao
mellor director recaeu en Daniel
Mulloy por Dad e Thérèse Roussel fíxose co de mellor actriz por
Béa, acadando Tom Schilling o
mesmo galardón, pero na versión
masculina, por Wigald.
O premio Eixo Atlántico, á
mellor fita galega ou portugue-

sa, foi para a produción de Leonor Noivo titulada Salitre.
Na sección documental o
premio foi para The Shutka book
of records, de Alesandar Mani. O
xurado considerouna como unha
“obra arriscada, valente, creativa
e complexa, bañada cun persoal
humor” e valorou que “constitúe
un achegamento que, partindo
dunha crúa realidade (herdeira
do conflito balcánico), ofrece un
mundo caótico, irracional, brutal, miserábel e mesmo surrealista, no que os perdedores rematan
por devir en campións”.
O galego Marcos Nine recibiu o premio ao mellor director
do apartado documental por Pensando en soidade, unha visión
irónica, tenra e lúcida dun personaxe, Xosé E. Díaz Noriega, unha época e unha sociedade.♦
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Carvalho Calero 04

Da apostasía aos cantos amatorios
Óliver Escobar, entre a poesía e o micro-relato
Título: Apostasía.
Autor: Óliver Escobar.
Edita: Positivas.

A poesía é a relixión natural do
home, dicía Novalis e cita Óliver
Escobar. Oxalá fósemos nós tan
optimistas. Non é que queiramos, xa de inicio, poñernos a dilucidar no concepto óntico da
poesía. Mais tampouco tema o
lector que habemos deixar É este
de facelo, non un volume
podemos. Dide poesía
gamos
pois
que, para nós, a que
poesía é o mio- tende ao
lo de todas as prosaísmo e
actividades nas o autor
cales os huma- nin morde
nos procuran a a lingua
beleza, de tonin aforra
das as artes.
No libro temas
que nos dispo- espiñentos.
ñemos a comentar a procura do feito poético dá lugar a
un conxunto de textos que fotografa o actual escenario poético
(e literario, en xeral) como unha realidade multiforme e confusa. O lector ás veces chega
ser reticente á hora de considerar un texto como poético, ao
estar aínda moi habituado á
presentación convencional e
moi pouco a procurar el o propio feito poético no texto que se
lle presenta, como acontece na
literatura mái vangardista, na
que o autor procura a participación do lector sobre todo mediante a suxestión. Pola outra
parte, para o escritor, as fronteiras xenéricas difumínanse,
emerxen novas formas escriturais, rebeldes a toda tipificación, que tantas veces se teñen
chamado a-xenéricas e hoxe
denominaremos panxenéricas,
pois parécenos o panxenérico
como o resultado lóxico da
quebra de lindes e non establecemento de máis outro. E tamén, por suposto, para a crítica.
Apostasía é outro bon
exemplo do que vimos de comentar, un título moi atraente
para quen queira estudar a relación entre poesía narrativa e o
micro-relato. Os textos que o
compoñen, presentados en forma de poesía, son depositarios
de natureza poética unha veces
e outras achéganse moito máis
ao micro-relato (e algúns ao
microconto), son verdadeiros
micro-relatos en verso. Tendo
en conta a carencia de aparetexe teórica, nas nosas letras, sobre a Literatura Mínima, aclaremos que o micro-relato, a diferenza do microconto, carece
de natureza narrativa, sendo
moi frecuente a súa resolución
cun lategazo enxeñoso por parte do narrador. Pois ben, ese lategazo de xenialidade, nun número considerábel de textos,

Un dos deseños que ilustran o libro debidos a Martiño Vázquez Baño.

confúndese co achado poético
que os conclúe. Todo a anterior
a ese lategazo é neutro, espido,
a renuncia formal é tan evidente que moitos lectores dubidarán se aquilo é poesía, até chegar o golpe de efecto do remate. Dúbida nada frívola. A poesía núa, esa que refuga a follaxe trópica e/ou figurativa, o
que non pode é renunciar a xogar co ritmo. E como en Apostasía, neste tipo de textos, o
tratamento do ritmo está tamén

descoidado, resulta lóxico que
nós parezan máis micro-relatos
que poesías. Un outro aspecto
vén corroborar isto: a actitude
do escritor. Nestes textos o escritor actúa como un fotógrafo,
un hábil fotógrafo da historia,
da mente, da realidade, que obtura o obxectivo no instante
preciso en que abalará a
conciencia do lector. E menos
como esculca interior, como
introspección. Os resultados
son moi poucos líricos -claro

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. LUAR NO INFERNO.
Miguel Anxo Fernández.
Galaxia.

1. GUERRILLEIRO
CONTRA FRANCO.
Francisco Martínez-López.
A Nosa Terra.

2. OS LIBROS ARDEN MAL.
Manuel Rivas.
Xerais.
3. SPAM.
Francisco Castro.
Galaxia.

2. O MOVEMENTO LIBERTARIO
EN GALIZA.
D. Pereira & E. Fernández.
A Nosa Terra.

4. ARTHUR E GEORGE.
Julian Barnes.
Rinoceronte.

3. A NACIÓN GALEGA EXISTE.
CONVERSAS
CON FCO. RODRÍGUEZ.
Xosé Mexuto.
A Nosa Terra.

5. TRES SEGUNDOS DE MEMORIA.
Diego Ameixeiras.
Xerais.

4. GALICIA EN GUERRA.
Eduardo Rolland.
Xerais.
5. O SUXEITO POSMODERNO.
Rebeca Baceiredo.
Galaxia.

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

que non toda poesía é lirismo
nin aquí se carece sempre del.
Lindantes con estes, outros
textos (“historia do cura roxo e
o mónago verde”, por exemplo) que o autor presenta como
poesía narrativa aínda que poderían ser perfectamente microcontos. É a súa escolla; explicábel porque este tipo de
mensaxes, entre nós, tense
acollido sobre todo na fórmula
poética e a Literatura Mínima
carece sequera de divulgación
axeitada e coñecimento necesario. Esta é unha poesía na cal
o coloquialismo léxico (mesmo sintáctico), moi evidentes,
revelan que o autor primou o
fondo sobre a forma tanto que
o lector ben pode pensar que
Ferrín aínda non publicou Con
pólvora e magnolias -que xa
ten 20 anos, que pouco se falou dela! Desde logo, púxose
moito interese en que nada
puidese agachar a natureza
contestataria, apostásica, desinhibida, panteista- “saben
que en cada persoa / caben todos os deuses”, (65)- deste
contundente ataque ao catolicismo. E hai índa outros textos,
repartidos ao longo do poemario mais sobre todo nos dous
capítulos finais, no que o lirismo agroma con bastante intensidade e dos que non cabe dúbida da súa natureza poética.
Fóra isto, o que o lector
lembrará é a iconoclasia, a carga de profundidade nos alicerces, na historia e no presente das crenzas que propugna a
igrexa católica, nun exercicio
de apostasía convencida que
camiña á par da consideración
do amor carnal, do sexo libre e
desprexuizado, natural, como a
única luz que verdadeiramente
pode iluminar o camiño do home na terra. Nese caudal de
irreverencia, libérrima, politicamente incorrecta é onde radica a tensión poética deste volume de poesía que tende ao prosaísmo, onde o autor nin morde
a lingua nin aforra temas espiñentos e regala ao lector un bon
feixe de textos de índole ética,
corrosiva, que reivindican ao
ser humano como un membro
máis da natureza, nos que o
lector percibirá ironía e afán de
liberdade, de liberdade mental,
que o farán reflexionar e ás veces, non poucas, levarán a que
o sorriso se debuxe nos seus
beizos, o sorriso nos beizos e a
esperanza na alma.
Apostasía quere chegar ao
lector, é o seu principal obxectivo, e conségueo. Literatura
para abrir os ollos e desterrar
as fantasmas dun tempo no
que os valores entraron en crise e a conciencia crítica loita
por sobrevivir ao pensamento
globalizador.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Inxalá, de Carlos Quiroga, é a
novela gañadora do premio
‘Carvalho Calero’
2004. A
través da narración dun
dos
personaxes,
camiñamos
cara a Lisboa e
Abisinia dun
xeito onírico
mais tamén real. A historia do
leste de África
e o presente de Portugal co
fondo dunha historia de amor.
Ao tempo, recréanse as vidas
de diferentes personaxes. Edita Laiovento.♦

De Islandia
Rinoceronte publica Anxos do
Universo, de Einar Már
Gudmundsson, con tradución
de Elías Portela. Esta novela,
orixinalmente
escrita en islandés no 1993,
conta a transformación de Páll,
un mozo que
empeza a desenvolver unha
enfermidade
mental que finalmente acabará coa súa vida.
Para realizar este libro, o autor
inspirouse na propia
experiencia de seu irmán.♦

Obsesión
Arturo Fra é un bibliotecario
obsesionado coa data exacta
da súa morte. Varios adiviños
adiantaran que morrería en
mércores e iso modifica totalmente o seu xeito de
relacionarse cos
demais.
Incapaz de
sobrepoñerse
ao seu destino, prefire
deixarse levar
na vida, sen
concesión
sentimental
ningunha. Os
mércores de
Fra, de Xurxo
Sierra Veloso, gañou o premio
‘Vicente Risco’ 2006. Edita
Sotelo Blanco.♦

A novela
da Coruña
Manuel Rivas volve á narrativa longa con Os libros arden
mal. A través de diferentes
ollos, o escritor
coruñés narra
a historia
recente da súa
cidade,
especialmente
aqueles
episodios máis
graves da represión fascista no
1936. Unha gran
cantidade de personaxes e de rexistros encadéanse nunha obra de case 800
páxinas. Edita Xerais.♦
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Leñaverde
Revista cultural
do Boiro novo
Ano 2006.
Dirixe: Alberto García.
Edita: Concello de Boiro.

O tema principal é a
mocidade. Co lema
Mocidade+Cultura+Participaci
ón= Desenvolvemento
explícanse iniciativas e
políticas
que teñen
como destinatarios os
máis novos.
Neste número colaboran
Héctor Pose e Xosé Hermida.
Inclúense fotografías de Kone,
Paulo Chouza e Martín
Casanova, e tamén
ilustracións de Rodrigo Chao.
Na sección ‘Quen somos’
diferentes mozos de Boiro explican as súas arelas.♦

Dez eme
Nº 11. Setembro do 2006. Prezo 7 euros.
Coordina: Xosé Gómez Alén.
Edita: Fundación 10 de marzo.

O tema central é a resistencia
social contra o franquismo.
Entre os traballos que se
inclúen neste número destacan
os relativos ás mobilizacións
agrarias e aos movementos
democráticos. Santiago
González repara no Museo da
Minaría e da
Industria e
Francisco
Flores reflexiona sobre
a escola na II
República.
Manuel
Requena lembra o traballo
médico nas
Brigadas Internacionais.
Carlos Pereira analiza como
se desenvolveu o ‘Ano da Memoria’ na Coruña. Ademais,
reséñanse as principais
novidades editoriais sobre historia.♦

Raigame
Revista de arte, cultura e
tradicións Populares
Nº 24. Setembro do 2006.
Edita: Deputación de Ourense.

Valentín Lamas Carvajal é o
protagonista deste número.
Sobre o insigne escritor e xornalista ourensán escriben
Afonso Vázquez-Monxardín,
Raúl Soutelo,
Delfín Caseiro, Marcos Valcárcel, María
Pilar García
Negro e
Modesto
Hermida. Os
seus traballos
xornalísticos,
a súa poesía,
o seu ideario narrativo, o seu
labor político como precursor
do agrarismo, a súa presenza
na Academia Galega ou as homenaxes que recibiu son os
temas que se tratan.♦

A coartada da infelicidade
ou un moralista no século XXI
Rinoceronte edita a última novela de Houellebecq
Título: A posibilidade dunha illa.
Autor: Michel Houellebecq
Tradución: Isabel García Fernández
Edita: Rinoceronte.

Nunha sociedade na que se
combinan o colapso das crenzas relixiosas co desprestixio
das ideoloxías políticas, o capitalismo conseguiu impor a
crenza de que a gratificación
persoal constitúe a máis alta
aspiración á
que os individuos poden N’A posibiacceder.
O lidade
c o n s u m i s m o dunha illa
desmedido, a a narración
sociedade do queda
lecer e a vene- subordinada
ración
pola ao arsenal
mocidade
eterna –que xa de ideas
transformaron que
os cidadáns en Houellebecq
meros consu- pretende
midores– reor- despregar.
ganizan tamén
as relacións
interpersoais,
de tal xeito
que agora están rexidas por un
mercado do sexo que non é
máis que unha extensión do
capitalismo: a revolución sexual que tivo a súa orixe na década dos sesenta converteu aos
seres humanos en mercadorías
sexuais que loitan nun “mercado libre” que beneficia uns
poucos (nomeadamente aos
máis novos, en pleno apoxeo
sexual) e prexudica a moitos.
Esta busca egoísta do pracer
propio resulta nunha sociedade
desartellada, fragmentada, na
que todas as formas de socialización foron abolidas. Unha
sociedade acugulada de egos
infelices e cheos de desexos
incumpridos que se asemella
moito ás comunidades anteriores á civilización.
Velaí, aínda que sumariamente resumidas, as ideas básicas sobre as que repousan as
novelas de Michel Houellebecq, o último fenómeno literario chegado dende Francia.
E velaí tamén a clave de por
que todo o mundo semella
anoxado con el: se por unha
banda a súa crítica parece
coincidir coas análises marxistas do capitalismo contemporáneo, pola outra dálles a
razón aos moralistas de dereitas que atacan a liberación sexual como un signo de decadencia da civilización. Todo
iso permítelle ao autor abondar en provocacións a uns e a
outros e converterse, de paso,
nun best seller.
A posibilidade dunha illa,
última novela de Houellebecq
insiste nos mesmos temas, de-

Michel Houellebecq.

senvolvendo ademais unha
idea procedente dunha obra anterior, Les particules élémentaires, na que, non sen lucidez,
observaba que o mundo descrito por Huxley en Un feliz mundo novo non era en absoluto
arrepiante senón “exactamente
o mundo que estamos intentando acadar”.
Nesta nova obra, ese mundo chegou. A trama de A posibilidade dunha illa avanza en
capítulos alternos. Por unha
banda, contásenos a historia
de Daniel, un comediante que
acada un grande éxito grazas a
espectáculos de marcado carácter racista e misóxino. Malia que rico e famoso, Daniel é
un fracasado emocional e a
novela relata as dúas relacións
que marcan a súa vida: unha
con Isabelle, a quen lle gusta
o amor pero non o sexo, e a
outra con Esther, unha actriz
española á que lle gusta o sexo pero non o amor. Por outra
banda, Houellebecq introduce
a narración dende o punto de
vista de Daniel 24 e Daniel
25, réplicas xenéticas de Daniel que viven dous mil anos
máis tarde. Estes clons refírense a si mesmos como neohumanos e viven nun mundo
onde desapareceron os grandes sentimentos, o desexo e o
amor. E, no que quizais sexa o
achádego máis poderoso da

novela, comentan os escritos
do seu antecesor humano tentando comprender as emocións “arcaicas” que guiaban
a súa existencia.
Esta trama dual permítelle a
Houellebecq amosarse como o
que realmente é: un moralista.
Nin Daniel nin os seus sucesores artificialmente “perfeccionados” son quen de achar a felicidade xa que o mero feito de
existir nos condena a vivir, como observaba Schopenhauer,
entre a dor e a nada. Non embargante, o protagonista da novela albisca unha saída, un sentimento que pode redimilo do
baleiro da súa existencia: “malia todo seguía, no fondo de
min, e contra toda evidencia, a
crer no amor”.
O amor, pensará o lector,
tan simple coma iso? En fin,
se o relevante era o amor, non
se lle atopa explicación á obsesión do protagonista co sexo (obsesión convenientemente ilustrada na novela por
unha chea de explícitas pasaxes hard core). Pero esta e outras flagrantes contradicións
ideolóxicas lévannos a sospeitar que, por debaixo do conservador que o autor aparenta
ser, aniña en realidade un reaccionario. Un reaccionario
que, idealizando unha estereotipada forma de amor romántico, evidencia nostalxia por

unha sociedade premoderna
onde as relacións persoais se
gobernaban baixo as formas
da tradicional xerarquía patriarcal.
Pero unha novela hai que
xulgala en tanto que novela e
non pola concepción do mundo do seu autor. E aquí é onde
as cousas renxen definitivamente. Son consciente de que
as citas descontextualizadas
son facilmente manipulábeis,
pero o certo é que cando se le
unha frase de diálogo como:
“Hai en ti unha franqueza totalmente anormal. Non sei se é
un acontecemento particular
da túa vida, unha consecuencia da túa educación ou que;
pero non hai ningunha posibilidade de que o fenómeno se
repita na mesma xeración”, un
non ten máis remedio que preguntarse se non existiría algún
medio un pouco máis sutil de
caracterizar un personaxe
(deixemos o ridículo á parte).
E cando alguén que confesa
non saber moito de ciencia
solta xoias como: “No intre en
que me deu a impresión de
que o espazo do meu redor se
fragmentaba en conxuntos
triádicos de Cantor…”, un
pensa que o autor ten que ter
unha boa coartada narrativa
que o xustifique.
Non hai tal coartada. A posibilidade dunha illa é unha
novela na que a narración queda subordinada ao arsenal de
ideas que Houellebecq pretende despregar. A lóxica interna
do relato non existe, os episodios se suceden só como ilustración das teses do autor e
nunca vemos os conflitos, senón que se nos explican. Aínda peor, os personaxes, –incluído o protagonista– non posúen unha personalidade definida e as súas accións carecen
de verosimilitude e de coherencia. E por iso o lector nunca acaba de interesarse polo
que lles sucede, polo que se lle
está a relatar. Nin sequera a
pose de escéptico desenganado, que lle dera aceptábeis resultados nas súas primeiras
novelas, funciona esta vez.
Talvez Houellebecq perseguía reinventar a novela sentimental, pero a febleza da súa
narrativa e a súa incapacidade
para dicir algo pertinente ou
sequera orixinal sobre o amor
–o verdadeiro tema da súa novela– reduce o experimento a
unha desconcertante marfallada de ideas, máis ou menos
corrosivas, pero demasiado
uniformes no seu afán de provocación.♦
MANUEL XESTOSO
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O futuro pasa hoxe
Alfonso Cuarón acerta con Fillos dos homes,
unha fita sobre os medos sociais da actualidade
Título: Fillos dos homes.
Dirección: Alfonso Cuarón.
Intérpretes: Clive Owen, Julianne Moore,

Michael Caine, Claire-Hope Ashitey, Chiwetel Ejiofor, Charlie Hunnam e Peter Mullan.
Nacionalidade: EE UU-Reino Unido. Thriller, 2006.

Ficción e realidade intercambian roles con frecuencia. Trascendendo o vello tópico de se a
arte imita a vida ou a vida imita
a arte, o certo é que unhas veces
a realidade toma notas da ficción, noutras ocasións intercámbianse os papeis e a arte é a
que toma apuntamentos do natural. Así poderiamos se- Absolutaguir ad nause- mente recoam, xa que a
relación, ade- mendábel,
mais de ambi- sen saír
gua,
acaba dos límites
constituíndo do cine
un bucle, unha dirixido
fita de Moe- ao gran
bius que se re- público,
alimenta sucesivamente até destaca
o infinito per- pola súa
mitindo que as eficacia e
dúas realida- orixinalidade
des se entre- e ben
mesturen nun- podería,
ha dialéctica e debería,
promiscua na
que nunca está satisfacer
de todo calro padais máis
quen foi pri- esixentes.
meiro, se o ovo
ou a galiña.
Toda esta digresión vén un
pouco a conto para falar do último filme de Alfonso Cuarón, Os
fillos dos homes, no que o realizador mexicano adapta con bo tino unha curiosa novela de ficcón
futurista da británica P.D. James,
autora de numerosos best-sellers
de intriga policial, na que a perspectiva dos anos transcorridos
dende a súa prublicación, non
moitos non pensen, e os xiros,

Michael Caine e, á dereita, Clive Owen.

inesperados ou non, no imaxnario colectivo sobre o que é ficción e o que é realidade ao longo
dos últimos lustros dotan de connotacións e ambivalencias que
probabelmente non estivesen no
texto ficcional orixinal.
O filme, como a novela, parte dunha intrigante premisa: nas
primeiras décadas do século
XXI a humanidade perdeu a capacidade de se reproducir. Os
científicos non achan unha razón plausíbel, tampouco unha
solución viábel, homes e mulleres deixaron de ser fértiles hai xa
case dúas décadas. O relato comeza cos informativos dando a
noticia de que o habitante máis
novo do planeta, un arxentino de
18 anos, acaba de morrer nunha
pelexa. Con ese mcguffin da infertilidade e todo o que trae consigo para unha sociedade condenada á extinción nunhas cantas
décadas, Cuarón constrúe un relato áxil con múltiplas lecturas,
no que, como en toda a boa li-

teratura de ficción futurista, presenciamos subliminalmente un
retrato máis ou menos explícito
da nosa propia realidade cotiá.
Escenas de acción bélica
que foxen dos efectismo de cámara ao ombreiro e micromontaxe, tan en voga no cine dos
últimos anos, e que semellan
directamente roubadas dos noticiarios televisivos dos primeiros 90 nas que asistiamos en directo á traxedia cotiá dos Balcáns; planos que remiten directamente ás procesións mortuorias de Hamas na franxa de Gaza, imaxes que ademais presenciamos cun curisoo doble efecto voyeur, ao ver como as propias personaxes activas do relato de ficción son espectadores
pasivos; longas secuencias que
citan claramente a ignominia de
Guantánamo e Abu-Graib.
Son só algunhas das ferramnetas das que un imaxinativo
Cuarón se vale neste relato de
ficción futurista apegada á rea-

lidade. Imaxes moitas delas que
cando por primeira vez se presentaron nun formato de realidade, nos telexornais para nos
entender, percibímolas cunha
certa sensación de irrealidade,
como propias da ficción, penso
especialmente no ciclo Guantánamo-Abu Graib, xa que chegaron ao cotián cando xa eran
recursos manidos nos relatos de
ficción. Imaxes que agora o realizador mexicano reintegra no
seo do relato atendendo a esa
lei do feedback imaxinario-real
ao que antes aludiamos.
Di Cuarón nas entrevistas
que quería facer unha película
sobre a esperanza nun mundo
que semella carecer desa virtude, esa esperanza no relato chega en forma de inesperado embarazo. Cando xa ninguén daba
un can pola fertilidade da raza
humana, unha inmigrante ilegal aparece co bombo e o
protagonista da fita, Clive
Owen, tense que desvivir para

protexer a muller e o proxecto
de Mesías do que todos, faccións de rebeldes antistema varias, goberno e grupos de científicos ocultos se queren facer
cargo. O relato adopta aquí tintes bíblicos e nas mans doutro
realizador podería aemazar caída na beataría máis pacata. Por
sorte non é o caso, Cuarón emprega as resoancias con acerto
e mesmo non evita a ironía, senón agarden a ver como resolve a revelación mesiánica do
naipelo en plena batalla campal
no campo de refuxiados.
Despois están as moi acertadas decisións de reparto, sobre
todo un impagábel Michael Caine; a excelente fotografía do tamén mexicano Emmanuel Lubezki, que contribúe a crear esa
atmósfera de sordidez e desencanto a base de grises dun mundo sen cativos; e Franco Battiato
cantando o Ruby Tuesday dos
Beatles, e algunhas das mellores
escenas de thriller dos últimos
anos. Definitivamente, un filme
absolutamente recomendábel
que sen saír en ningún momento
dos límites do cine claramente
dirixido ao gran público, destaca
pola súa eficacia e orixinalidade
e ben podería, e debería, satisfacer padais máis esixentes. Tamén a demostración palpábel,
xunto coa abraiante O laberinto
do fauno, de Guillermo del Toro,
e a aínda por estrear Babel, de
Alejandro González Iñárritu, da
excelente saúde da nova xeración de relaizadores mexicanos
xurdidos nos anos 90. Boa saúde
(laio de conmiseración) que por
desgraza non atinxe a industria
cinematográfica do seu país. Os
tres teñen que recorrer ás produtoras británicas, españolas e estadounidenses para sacar adiante
os seus repectivos proxectos.♦
XOSÉ VALIÑAS

As árbores son os máis grandes e lonxevos dos 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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O personaxe central d’Os
mércores de Fra lembra un
pouco o escribente Bartleby,
de Herman Melville. É unha
especie de apático profesional.
Cando me deron o premio,
alguén me dixo que parecía un
personaxe kafkiano. Sempre
me pasa: os lectores atopan referencias nas que eu non pensara cando estaba a escribir. En
realidade, Arturo Fra é unha
persoa que renuncia totalmente
á súa vida, que se pecha en si
mesmo por causa dunha obsesión absurda, neste caso a certeza de que vai morrer nun determinado día da semana.
Cales son os seus obxectivos ao crear este personaxe?
Había dous intereses. As outras dúas novelas que publiquei,
Os ollos do rei de copas (Do
Cumio) e Licor de abelá con
xeo (Sotelo Blanco), eran novelas corais, con moitos personaxes e escritas en terceira persoa.
Nesta, quixen formalmente facer o experimento de ensaiar a
primeira persoa e facer unha novela cunha estrutura máis longa
e cunha única voz. Por outro lado, no plano narrativo o que me
interesaba era contar a historia
dun absurdo. Como unha persoa
pode malgastar a súa vida por
unha continxencia mínima e estúpida. Todo o ambiente da novela é un tanto surrealista. Os
diálogos son artificialmente elevados, nada semellantes aos da
vida real, por exemplo.
O que se nota é o ton paródico. Nesta novela parece burlarse da “novela de acontecementos”. En Licor de abelá
con xeo había tamén sorna á
conta do ambiente literario.
A parodia é algo que me
gusta. Debe ser porque eu teño
unha idea pouco solemne da literatura. Para min escribir é un
divertimento, algo que fago para pasalo ben. Cando leo que hai
polémicas entre escritores ou
que se forman círculos literarios
enfrontados feramente entre si,
a min dáme a risa. Este oficio é
moito máis sinxelo e divertido
do que se conta. Coido que
cómpre rebaixar a tensión. Na
miña anterior novela apetecíame rir do panorama literario galego así en xeral, que non é especialmente distinto de outros.
Eu vivo en Zamora e nos xor-

Xurxo Sierra Veloso
‘Teño unha idea pouco solemne
da literatura’
CÉSAR LORENZO GIL

Xurxo Sierra Veloso (Caracas, 1969) considérase un escritor afeccionado que chegou ao folio en branco por pracer. Non obstante, as súas dúas últimas novelas agradaron os xurados.
Os mércores de Fra (Sotelo Blanco) gañou o último premio de narrativa ‘Vicente Risco’.

PACO VILABARROS

nais falan de reunións de poetas
e esas cousas. Eles víveno con
moita solemnidade pero visto
con certa distancia resulta algo
grotesco. Eu téñolle pánico á
palabra escritor por todo iso que
leva consigo, completamente
alleo ao acto de xuntar letras.
Na anterior novela burlábase dos premios literarios.
Mais que casualidade, aquela
quedou finalista e esta gaña
un deses certames.

É unha cousa moi curiosa
porque eu nunca tiven sorte cos
premios. Non gañaba nin sequera os premios dos tempos do colexio. Daquela sempre había unha rapaza –que cito en Licor…
que era a que sempre gañaba os
premios escolares. E de súpeto,
en pouco tempo, tiven unha xeira afortunada. Non lle dou importancia. Os premios son unha
sucesión de casualidades, unha
coincidencia feliz entre os mem-

bros dun xurado que se fixan no
que ti escribiches. Só iso, non lle
dou maior trascendencia.
Os premios tiveron algo a
ver no seu rexurdimento como
escritor? Porque agora fixo dúas novelas case seguidas, mais a
súa primeira obra é do 1994.
Despois d’Os ollos do rei de
copas escribín outra novela que
durmirá no caixón, aínda que a
piques estivo de se publicar en
Do Cumio. Agora penso que foi
mellor así porque xa non me
gusta tanto. A realidade é que as
miñas circunstancias persoais
afastáronme da escrita e foi despois de marchar de Galiza cando
esa distancia me permitiu asentar e atopar un discurso. Din que
un escribe mellor a medida que
fai anos e pode ser certo. Á miña primeira novela téñolle cariño pero notábase que a fixera
con 21 anos, aínda que demorou
outros tres anos en se editar.
E como se enfronta á rutina da escritura? É deses autores que escriben un número
de follas constante ao día?
Todo o contrario. Son moi
irregular. En cada novela consigo unha pequena disciplina que
me permitiu acabalas pero non
son de método. Escribo cando
podo e me apetece. O que si fago é corrixir porque é necesario
malia doroso. Os mércores de
Fra saíu publicada con 100 páxinas menos que na versión orixinal e estou bastante satisfeito
do recorte. Recomendábao Jorge Luis Borges e penso que tiña
razón. Cando se remata o texto
inicial fai falta unha boa peneira.
O seu estilo nace da excelencia na redacción e de certo
clasicismo.

Xusto. A min gústanme as
novelas accesíbeis ao lector. Non
me van as descricións nin moi
barrocas nin minimalistas. Defendo que haxa escritores que
experimenten pero eu prefiro a
narración clásica que te enganche coa historia que conta. Xosé
Carlos Caneiro dicía hai pouco
que os escritores galegos arriscan pouco e pode ser verdade.
Pero eu sempre penso en escribir
aquilo que me gustaría ler. Tamén tento estar atento á sintaxe e
á expresión para que os meus
textos vaian ao prelo “limpos”.
Antes dicíame que vivir en
Zamora lle dera perspectiva.
Tanto balbordo hai en Galiza?
Bastante. Máis para min, que
era bolseiro no Instituto ‘Ramón
Piñeiro’. Pero é que a situación
da lingua é moi difícil. Superamos o estigma de pailáns para os
galegofalantes pero agora o idioma quedou patrimonializado por
unha ideoloxía. Moitos que o falan pensan que son os “bos” galegos. E moitos que a escoitan,
pensan que o falante ten de ser á
forza nacionalista. Isto nótase
moito entre a xente nova en cidades como Vigo e é un tópico
con moita forza. Esa é a Galiza
real, por desgraza, a que se respira a través dos xornais que só
consideran noticia cando un libro galego aparece en castelán
ou a que se nota cando ves que
un grupo de rapaces se manifesta cunha pancarta en galego pero
fala entre si unicamente en castelán. Eu ás veces penso que igual
que hai quen di que o marxismo
non callou porque os seus principais teóricos estaban afastados
do mundo proletario, o peso da
reivindicación da lingua levárono persoas que nunca falaran o
galego real. E optaron por un rexistro un tanto artificial, iso que
se coñece como “galego do Bloque” que moita xente que fala en
galego sempre non recoñece como propio. E iso non lle pasa ao
galego de Xosé Cuíña ou de Xosé Luís Baltar.
E que está a ler agora?
Agora mesmo estou cun libro de poesía, Cartas do terceiro día (Espiral Maior), escrito
por Marcos Calveiro. Este poemario gañou o premio ‘Concello
de Carral’ 2005. Paréceme unha
lírica moi orixinal e moi bonita e
estouna saboreando moito.♦
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Seguro Azar

Cidadanía

Circula 4x4 achega
a música galega actual aos concellos Á

DAMIÁN VILLALAÍN

O programa desenvolverase durante o 2007
M.B.
Os concellos galegos poderán incluír nas súas programacións culturais para 2007 actuacións de canto popular, espectáculos de
canción de autor, concertos de jazz e tamén de instrumentos tradicionais a través do proxecto de programación Circuíto 4x4 que
vén de poñer en marcha a Consellaría de Cultura. A presentación
da proposta tivo lugar o pasado sábado no Auditorio de Galicia, en Compostela, coa celebración dunha gala, animada por
Xurxo Souto, na que participaron algúns dos grupos implicados no proxecto, entre eles, Linho Cuco, Leilía ou Xabier Díaz.
Co obxectivo de achegar a música galega a todas as vilas e de tentar implicar as administracións locais de cara a consolidar unha

programación cultural estábel, a
Consellaría de Cultura vén de poñer en marcha a proposta Circuíto 4x4. Esta iniciativa, dirixidas

aos concellos, estrutúrase en catro
bloques temáticos que atenden a
canción de autor, as voces e cantares tradicionais, tendencia actuais e de vangarda e a proxectos
con instrumentos tradicionais, todas con catro liñas estéticas diferentes, coas que a consellaría quere facer un repaso polo panorama
actual da escena galega.
Os concellos poderán adscribirse a un dos ciclos para
programalo nas súas salas durante o 2007.
O programa de actuacións

desenvolverase en dous tempos, un de febreiro a xuño e o
outro de setembro a decembro.
A consellaría achegará o 70%
de cada ciclo e cada concello
terá que poñer o 30% restante.
Grupos en xira
Dentro do apartado de voces tradicionais un dos grupos que actuará é Leilía, a formación composta por cinco mulleres en
1989 que sorprendeu pola súa
iniciativa diferente naquel momento de actualizar a tradición.
Ademais das cantareiras o ciclo
inclúe o espectáculo do colectivo de musica tradicional Ruote.
Esta banda, nacida en 1996 a
partir dun grupo de recolleita etnográfica, amosa no seu directo
un repertorio representativo das
catro provincias galegas con
gaitas, acordeóns diatónicos,
tambor, bombo, pratos, pandeiretas e diferentes percusións.
O ciclo de voces tradicionais complétase cos concertos
dos Carunchos, que recentemente veñen de publicar Montealegre, e Serra-lhe aí!!, coa
súa música tabernaria.
A proposta de Marful, cunha
música que se inspira nos salóns
de baile dos anos 30, nas primeiras jazz-band en Galiza e no
folk, e a de Nordestinas, na que
conflúen as voces de Guadi Galego e Ugia Pedreira e o piano
do músico de jazz Abe Rábade
danlle forma ao apartado de
canción de autor. A eles súmase
Espidos, formado por Guadi
Galego e Guillermo Fernández,
e o grupo de Xabier Díaz, coas
súas músicas de Salitre.
O apartado de músicas actuais e de fusión conta con catro
grupos destacados, como o músico e compositor Marcos Teira,
iniciado en bandas de rock, entrou en contacto co guitarrista
flamenco Xesús Pimentel e xuntos traballaron durante a década
dos noventa en Pimenteira. Na
nova banda, Marcos Teira emprega o flamenco para amosar a
súa música máis persoal.
Tamén xirarán polo país o
Trío Kin García, que vén de sacar o seu primeiro traballo; o
grupo Rao Trío e a formación
Talabarte, estritamente acústica
e baseada na música tradicional
na que conflúen Quim Farinha,
Pedro Pascual e Kim García.
O ciclo de tradición instrumental conta con Dani Bellón e
Diego Maceiras, dúo de gaita e
acordeón que nace na primavera
de 2005 para interpretar melodías de diferentes culturas pero tamén as propias e con recoñecementos como o Constantino Bellón ou o Mallacan.
Linho do Cuco, Edelmiro Fernández e Fernández e Quintá
completan a oferta do ciclo de
música tradicional instrumental.♦

marxe das críticas, xa
ben coñecidas, que a
xerarquía da Igrexa Católica –e detrás dela, como é
habitual, o PP– dispara contra a
nova materia escolar chamada
Educación para a Cidadanía,
creo que hai debate, outro debate, sobre o que deberían ser os
contidos e obxectivos desas aulas. E se non hai o tal debate,
pagaría a pena que o houbese,
máis alá do automático peche
de filas arredor dunha proposta
gobernamental de xorne progresista que suma, ademais, o falso
mérito de ser rexeitada frontalmente pola forzas políticas, sociais e mediáticas da dereita.
A min preocúpame que a
Educación para a Cidadanía
proposta dende o Ministerio de
Educación teña un carácter case
exclusivamente moral. Son as
temáticas relacionadas coa ética
progresista e liberal de sempre,
xunto cos novos asuntos incorporados dende os campos do
multiculturalismo e a chamada
biopolítica os que, segundo parece, van vertebrar esta nova
materia: respecto polas opcións
sexuais, igualdade de homes e
mulleres, doutrina antidiscriminatoria, valoración do diferente,
da tolerancia, da diversidade,
dos que son distintos...
Paréceme ben que se forneza os adolescentes de material
ideolóxico e doutrinal sobre un
conxunto de principios morais
básicos para a convivencia.
Moitos rapaces andan
seriamente faltos deles e, aínda
que esa carencia non os converta automaticamente nuns canallas racistas e maltratadores, si
que os sitúa nunha posición
moito máis vulnerable aos
requirimentos dos inescrupulosos. Pero tamén é certo que
algúns botamos de menos nesta
materia outro tipo de pedagoxía
cidadá de aparencia máis
prosaica e pragmatica, máis
descaradamente política.
¿Coñecen vostedes moitos
rapaces novos que saiban analizar, a un nivel básico, o que son
os orzamentos do Estado, da
Xunta ou do seu concello? ¿Ou
como funciona a Seguridade
Social? ¿Ou como poden intervir en política e facer oír a súa
voz á marxe dos partidos? ¿Ou
cales son os seus dereitos diante
de posibles abusos da administración ou dos grandes conglomerados empresariais? ¿Ou como se presenta unha demanda
nun xulgado? ¿Ou en que consiste o Estatuto dos Traballadores? ¿Ou simplemente por que
é mellor unha democracia inestable que unha ditadura ordenada e próspera?
O concepto de cidadanía
activa, participativa e responsable que subxace nas teses
republicanistas abrazadas polo socialismo español non debería restrinxirse só ao rearme
doutrinal nin á corrección política. A ética cidadá está
tamén nos Orzamentos Xerais
da Comunidade Autónoma.
Aínda que soe así de feo.♦

Bicicletada polo clima
M. BARROS

Centos de persoas subíronse a unha bicicleta o pasado domingo 12 de novembro nas rúas de Vigo, A Coruña, Chantada, Vilagarcía e Compostela para sumarse á celebración simultánea da gran bicicletada coa que arrancaba a campaña
ConBici sen CO2. Ademais das galegas, outras vintecinco cidades do Estado pedalearon contra o cambio climático.
Cos datos que apuntan cara un A marcha continúa
cambio climático e a contribución que os gases de efecto in- As 32 asociacións que integran
vernadoiro están a realizar na a coordinadora que promove o
aceleración deste fenómeno, a uso habitual da bicicleta van poCoordinadora en Defensa da Bi- ñer a disposición de centros esci, ConBici, vén de lanzar a cam- colares, universidades, federapaña Mellor con bici, coa que cións de comerciantes e de veciquere sensibilizar a poboación ños, centros cívicos, clubs cisobre este probleclistas e tendas
ma ambiental e
de bicicletas maincentivar o emterial informatior cada litro
prego da bicicleta
vo con consellos
como transporte.
sinxelos e inforde
combustíbel
A inauguramación xeral soción da campa- que queima
bre este tema.
ña, xestada a traAdemais, a
vés das 32 aso- o motor libérase
campaña ten en
ciacións que inmarcha unha pátegran a Coordi- unha media de 2,5 x i n a w e b ,
nadora en Defen- quilos de CO2
www.mejorconsa da Bici, fíxose
bici.com, que
coa celebración
permite accede
simultánea dunao material inha gran bicicletaformativo e que
da en trinta cidainclúe unha caldes de todo o Esculadora que
tado o pasado
permite calcular
domingo 12 de
a cantidade de
novembro.
dióxido de carChantada, Vigo, A Coruña, bono que se aforra con cada traVilagarcía de Arousa e Com- xecto realizado en bicicleta.
postela, como cidade adscrita,
conseguiron reunir nas súas Organización local
marchas preto de dous mil participantes, moitos deles cativos. A organización de cada un dos
En todo o Estado, a cifra ascen- percorridos, que non superaron
deu a máis de doce mil ciclistas. os cinco quilómetros, correu a
A saída tivo lugar ao redor cargo das asociacións locais.
das once da mañá do domingo En Chantada, o traxecto mare, ao remate, fíxose lectura dun couno Xevale Bici-Ecoloxía,
manifesto, no que se explicaba na Coruña trazouno A Coruña
a filosofía da campaña, e, cada en bici, En Vigo A golpe de peparticipante, colocou nunha ár- dal, en Vilargacía Arousa en bibore unha fita se mostraba a ci e en Compostela correu a
cantidade de dióxido de carbo- cargo da asociación ecoloxista
no que cada un deixara de emi- Verdegaia, que non pertence á
coordinadora.
tir a atmosfera.
As marchas ciclistas non superaron os cinco quilómetros de Medidas políticas
percorrido, unha distancia que se
adoita facer nas cidades en co- Ademais de informar e educar
che. De feito, segundo os datos sobre o uso da bicicleta na cidabarallados pola coordinadora, un de, a campaña ConBici pretende cada dous traxectos urbanos de que se abra un debate sobre a
realizados en coche son de me- necesidade de “planificar novas
nos de tres quilómetros, un tra- políticas que permitan o uso
xecto, ao ver dos promotores da normalizado da bicicleta de foriniciativa, que “facilmente se po- ma xeralizada”. Neste sentido, o
de percorrer en bicicleta”. Po- Director Xeral para o Deporte,
ñen ademais outro dato sobre a Domínguez Olveira, anunciou
mesa: por cada litro de combus- no transcurso da presentación
tíbel que queima o motor libéra- da campaña, que a comezos de
se unha media de 2,5 quilos de ano o seu departamento vai enCO2. Deste modo, os organiza- cargar un estudo das sete grandores calcularon que o millar de des cidades galegas para ver as
participantes da marcha de Vigo posibilidades de emprego deste
deixaron de expulsar a atmosfera vehículo non contaminante nemáis dunha tonelada de CO2, o ses municipios. Con ese estudo
medio centenar de Chantada 55 como base, a dirección xeral
quilos, os máis de 200 asistentes anuncia que analizará a posibilida Coruña case 150 quilos, en dade de crear zonas de carril-biVilagarcía máis de 300 quilos e ci nas áreas máis axeitadas de
cada cidade.♦
en Compostela case 200.

PACO VILABARROS

P

Chantada, Vigo (na imaxe), A Coruña, Vilagarcía de Arousa e Compostela conseguiron reunir preto de dous mil participantes.
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Lección de rimas en Santiago
RUBÉN VALVERDE
O Microfest cumpriu o seu
cuarto ano e non decepcionou ás miles de persoas que
ateigaron o Multiusos do Sar.
O hip hop deuse un baño de
masas con algúns dos mellores representantes do panorama estatal como son Violadores del Verso, Tote King,
Juaninacka e Mucho Muchacho (agora reconvertido a DJ).

Violadores del Verso.

MARICA CAMPO

U

n profesor velliño dos meus tempos de bacharelato, adoitaba
concluír calquera amoestación con esta breve sentenza: Son
de muchos hogares. Nós non comprendiamos por completo o
sentido daquilo, mais algo nos dicía que os nosos pais non
quedaban moi ben parados co comentario do profesor.
Agora, á volta dos anos, decátome da sabedoría que encerraban
aquelas palabras, se cadra excesivas para un tempo en que a maioría
viviamos baixo unha indiscutíbel autoridade paterna. Unha
autoridade que, desde logo, non desexo, polo que atinxe ás
maneiras, para os meus alumnos. As normas eran heterónomas, é
dicir, ditadas desde fóra, respectadas polo medo ao castigo, e non
autónomas, emanadas do convencemento tras o diálogo. Non se
construía un pensamento e un sistema de valores, impúñanse unha
normas e, aparentemente, se estas non se transgredían, todo ía ben.
Os medios de comunicación fanse eco das dificultades en que nos
encontramos os ensinantes para poder desenvolver o noso labor.
Semella que se decataron de súpeto dun problema que, se ben non tiña
alcanzado as cotas de agora, vén de lonxe. A etioloxía do mal está detectada, mais é tan complexa como a solución. En todo caso, ese “son
de moitos fogares” ben a podería sintetizar. A nós tócanos pedir acatamento aos que, nas súas casas, fan o que lles peta. Debemos, nun
horario limitado, transmitir uns coñecementos sen esforzo por parte
dos alumnos que, xa se sabe, na casa teñen que ver a televisión ou, no
mellor dos casos, ir a música, pintura, natación, karate, danza rítmica
e/ou calquera outra cousa. Temos que facer lector a un alumnado que,
alén dos de texto, non ve outros libros na casa porque son caros e ademais non interesan; pero posúe móbiles, vídeoconsolas, televisores e
outras mil tiranías do consumismo. Estamos obrigados a ensinar boas
maneiras, ecoloxismo e non belixerancia a rapaces e rapazas que ven
como os pais baleiran os cinseiros na beirarrúa ou se meten en leas por
un “quítame de aí esas pallas”. Nun mundo que todo o resolve coas
bombas, habemos preconizar os valores da paz.
Mais tamén hai alumnos e alumnas que fan grata a profesión e
posíbel o traballo nas aulas. Xeralmente son os que non teñen por
ama de cría a televisión e por valor único o diñeiro. Na casa
contáronlles que as cousas se conseguen con esforzo e que a cultura
é un ben en si mesma. Estes, por desgraza, son de poucos fogares.♦

sen título 2001

De moitos fogares

dado nalgunhas bases por Griffi,
dos lendarios Solo los Solo, Tote
King presentou un disco moi persoal e cheo de innovacións.
Juaninaka é distinto. Un dos
artistas con mellores letras do
panorama estatal, colaborou
moito con SFDK e Tote King. Ácido nos seus comentarios, é un
dos tipos máis preparados do hip
hop español. Sevillano de nace-

jesús martínez oliva (murcia 1969)

readas por un público entregado.
Totte King, pola súa banda,
presentou o seu novo álbum, Un
tipo cualquiera, na que era a súa
primeira actuación en Galicia. O
rapeiro sevillano, considerado por
moitos como o mellor de andalucía (aínda que SFDK continúa estando un paso por diante), xa leva
nisto dende mediados dos noventa, co grupo La Alta Escuela. Axu-

ant_art

A posta en escena de todos foi
espectacular, talvez destacando
unha vez máis Violadores del
Verso (Doble V). O grupo de Aragón, que leva nisto do hip hop
máis dunha década, deu unha
auténtica lección de como se
canta en directo, cun espectáculo moi profesional. Presentaron o
seu novo disco, Vivir para contarlo. Parafraseando o dito popular, utilizado tamén en feminino
polo novelista Gabriel García
Márquez, Violadores del Verso fixéronse co público nada máis
comezar o seu espectáculo.
Os tres MC’s, acompañados
do DJ R de Rumba, botaron todo
o que tiñan durante máis dunha
hora e media. Un enorme vídeo e
un bo xogo de luces acompañou a
actuación, na que repasaron nun
remix o mellor da súa traxectoria.
Cancións como La ciudad nunca
duerme ou Ballantines foron co-

mento, Juaninaka consegue
trenzar as letras máis agudas
cunha boa posta en escena. O
seu novo disco, Luces de Neón,
non pasou desapercibido para o
público, que chegou de diferentes partes de Galicia.
Outro que presentaba novo
disco era Mucho Muchacho. O artista que rompeu co estilo hip hop
practicado a mediados dos anos

noventa por grupos como El Club
de los Poetas Violentos ou Verdaderos Kreyentes, agora fai de DJ.
Cantante, letrista e produtor, pensamos que a súa faceta de pincha
quizais sexa a peor, pero é a que
lle dá de comer, xa que actualmente reside na discoteca Pachá
de Ibiza. The hip hop institute vol.1
é o seu novo traballo, no que mestura composicións de varios grupos undergroud internacionais.
No festival botouse de menos
aquel traballo publicado Hecho es
simple, do que se extraeu a canción Con esos ojitos, para ser
banda sonora da palícula Barrio.
Ademais da música, o público
puido presenciar unha exhibición
de graffiti, incluída no programa
da Dirección Xeral de Xuventude,
GZcrea. Tamén houbo unha mostra de saltos en bicicleta BMX, rememorando os populares half
dos anos 90. En xeral a organización funcionou ben. Talvez botouse de menos a participación dalgún grupo ou MC galego, como
Ghamberros ou El puto Koke.
Coa celebración do festival
quedou patente que Galicia é un
dos escenarios fortes para o hip
hop, aínda que falta que algún dos
nosos grupos dea o gran salto á
primeira liña do panorama estatal.
A aparición neste tipo de concertos, como aconteceu en pasadas
edicións, pode ser un incentivo.♦
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O regreso de Isorna
M.B.
Dez anos despois do primeiro
libro, Simón, a personaxe
máis intrépida que saíu do lapis de Fausto Isorna, volve ás
andadas nunha nova aventura. O álbum, titulado Están
vivas, supón a volta do autor á
banda deseñada. Con el inaugúrase ademais a serie Novas
aventuras de Simón Martel.
Intrépida, arriscada, destemida...
A moza Simón Martel volve facer das súas no álbum Están vivas, a primeira entrega da colección Novas aventuras de Simón
Martel coa que Fausto Isorna
volve, despois de varios anos de
silencio tras o peche de Golfiño,
ao eido da banda deseñada.
Cun estilo renovado, con novos personaxes acompañando a
moza Simón Martel e ao seu inseparábel compañeiro o detective Sam e cun universo máis disparatado como pano de fondo,
Fausto Isorna dá nesta nova colección unha volta de torca ao
proxecto que naceu hai máis de
dez anos ao abeiro de Caixa Galicia, entidade que vén de publicar esta nova entrega.
Ideada por Aníbal Malvar e
traducida ao papel por Fausto Isorna, a aventureira Simón Martel foi
a personaxe escollida para protagonizar unha campaña de actividades da Biblioteca Nova 33 da cai-

xa como apoio ás actividades con
nenos. Ao proxecto sumouse ademais Rober Méndez e do folleto
inicial de 24 páxinas pasouse a
edición do primeiro álbum da serie
As aventuras de Simón Martel,
que levaría por título As Irmandades dos lectores tristes. Xerais e a
Fundación Caixa Galicia publicaron dende aquela varios títulos
máis, entre eles Flores desde Hiroshima, No nome da amada morta ou A maldición dos Velasco.
Despois do parón de varios

anos que viviu a colección, o debuxante dá un xiro en solitario ao
proxecto, asumindo os labores de
debuxo e guión nesta nova serie,
que como el mesmo explica abandona os “xeitos tintinianos das
primeiras entregas” para instalarse nun mundo ficcional máis propio de Isorna, debedor en boa medida da súa formación comiqueira. “Eu veño do mundo da banda
deseñada, onde hai máis acción
que reflexión, por iso as miñas
historias son máis rápidas e máis

Investiga teoricamente e dende a
práctica artística
a problemática
da identidade
masculina dende
o xénero e a sexualidade. É autor do libro El desaliento del guerrero, representaciones de las masculinidad en el arte de los 80 y 90,
Cendeac, Murcia,
2005.
Exposicións individuais: Fluidos discontinuos, Espai
13 da Fundació
Miró, Barcelona,
1994; Jesús Martínez Oliva. Sujeciones, La Gallera, València,
1998; Jesús Martínez Oliva, Sala
Verónicas,
Murcia, 2005.
Colectivas: Líneas
de fuga, 1ª Bienal
de las Artes de
València, 2001;
Héroes caídos,
EAC de Castelló,
2002; The Gendered City, Unit 2
Gallery, London
Metropolitan University e Palacio
Aguirre, Cuenca,
2004; Fugues
subversives, Universitat de València, 2005 ou Radicais libres, Auditorio de Galicia,
2005.♦

visuais. Simón Martel é
un personaxe máis cinguido á historia realista, malia todo sempre o levo a
un mundo máis disparatado, non é un superheroe
pero rodéase deles”.
Ambientado en Compostela, o álbum que agora presenta Fausto Isorna
está artellado ao redor da
desaparición en estrañas
circunstancias das estatuas da cidade. A protagonista e o seu compañeiro deben desvelar este
misterio, unha intriga que
arranca na casa do escultor Lombardini, outro
personaxe rescatado da
revista Golfiño, coa visita
inesperada dun marciano
para a adquisición dunha
das súas obras.
Da man de Simón e
Sam e dunha serie de novas personaxes, Están vivas supón o retorno á banda deseñada dun dos
principais dinamizadores da historieta galega. A súa actividade
comezou nos anos 80, creando
cabeceiras como Valiundiez, Das
Capital ou Diplodocus e iniciando series de carácter máis comercial como Profesor Carbonato ou
As aventuras de Simón Martel.
A súa traxectoria pasa do underground ao terreo comercial
porque, ao seu ver, “a historieta

antes que arte é industria do entretemento, un produto popular
de quiosco antes que obxecto de
librerías especializadas”.
Con esta convicción dirixiu,
xunto con Miguel Vázquez Freire, a revista Golfiño, primeiro
editada por Edicións Xerais, cun
carácter didáctico e unha periodicidade mensual, e posteriormente por La Voz de Galicia,
transformada en semanario e distribuída xunto co xornal.
Época dourada
Ao seu ver, “parece que na actualidade se vive un momento
feliz, pero segue sen haber industria”. “A primeira época de
Golfiño fracasou entre outros
factores porque tiña un carácter
demasiado didáctico. O que quere un rapaz cando abre un cómic
é divertirse, non toparse cun libro de historia”. Esta mesma diversión e este escapismo son para o debuxante os obxectivos que
perseguen os adultos que len cómic. “Ten que haber cómics deste tipo, ademais de produtos
máis experimentais e máis reflexivos”. Como el mesmo explica
“a cultura trata dun xeito paternalista o cómic. É necesario crear unha industria que lea a xente,
non unha canteira de frikis, que
son unha porcentaxe pequena de
lectores potenciais do cómic”.♦

Pepe o Inglés
MARGA ROMERO

Q

uen ten hoxe 16 anos ficou marcado polo Xabarín Club e achégase ao bar de Lola e á factoría de invención de Pepe o inglés, dun
xeito tímido, mais quen ten a idade de Pepe e creceu con el,
enchóupase nese espazo que narra o que é esa Galiza que sufrimos, aturamos e queremos. Pepé o Inglés, é unha serie que nos une e identifica
como público leal, primeiro a Chévere. Non é para esquecer aquela obra
na Praza do Toural e a un Xesús Ron vestidiño de superheroe, que consegue non bater no chan.. Despois foi Río Bravo, e cando triunfaron e rimos
a gargalladas, triunfou todo o mundo. Mirade vós, Chévere foi nun tempo
acusado de ser humor universitario e seica non pegaba ben na tele. Hoxe
en Pepe o inglés, velaí están: Miguel de Lira, Patricia de Lorenzo, Xesús
Ron, Manolo Cortés conxuntamente con Pepe Penabade e Paula
Carballeira, entre outros. Cando nos sentamos diante da televisión todos
os luns e recoñecemos a Chévere, pensamos no que mudaron as cousas,
tanto que semella que atopamos na tele á nosa familia, persoas moi próximas e ás que queremos, abonda todo o que nos fixeron rir sempre, o seu
humor que nos mantivo con vida, aínda que fora universitario, a súa
xenialidade que presidía todo o traballo. Mais quen só sabe da vida de Pepe, de Negreira, Suso, Pilar, Moscoso ou Lola, atopa unha Galiza real, capaz de rirse de si mesma. Isto é moito máis ca unha comedia de situación,
moito máis ca un barrio que loita por non perder a súa identidade e
sucumbir aos ataques da especulación. Aquí está a cidade galega que existe e a aldea que resiste, neses poucos minutos que nos convocan, por
exemplo, a todos os habitantes dun piso de estudantes de Ourense que se
reúnen e que pasan a semana coas lerias de Pepe e Pilar, de Pajarito e Negreira, cos amores de Lola e coas falcatruadas de Moscoso. Parodia e ironía levan o debate á sociedade da entrada de pratos da cociña e da moral
turca, da sedución e ligoteo no mundo homosexual, do machismo e da situación da prostitución, da recollida selectiva do lixo ou da limpeza
(tamén ética) de Pilar. Pepe o inglés é a primeira serie galega que dá tanto
que falar a quen medrou con Chevere, a quen naceu hai sesenta ou setenta
anos ou a quen só ten dezaseis e creceu co Xabarín. Oxalá teñamos Pepe
o inglés para ver ao neno de Pilar e Pepe crecer, que xa sabemos que existe como nolo dixeron en “A vida por diante”, oxalá que poidamos facer
como moita xente alemá que desde hai moitos anos segue a vida que se
desenvolve en Lindenstrasse, e que xunta a todo o mundo ás sete da tarde
dos domingos. A convocatoria da nosa asemblea aberta é os luns pasadas
as dez da noite, nela podemos discutir se cómpre achegarlle ao alumnado
algún dos poemas de Manolo Cortes, ese que fai de Negreira.♦
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A Carón do Lar. Contos de Lugrís Freire en A Nosa Terra

Entre compañeiros
O médico don Cándido mercara
un porco na feira do primeiro de
Betanzos. Aos poucos días enfermóuselle o animaliño, e veuse na
necesidade de chamar un albeite,
ou “cirurxián das bestas”, como
din os veciños de Miodelo.
—Chameino –díxolle don
Cándido– porque é unha lástima
que un animal coma este morra
sen o “auxilio da ciencia”.
O albeite, señor Mingos,
que así se chamaba, comprendeu que nas derradeiras palabras do médico había unha in-

tención burlona, e respondeulle:
—Está ben, señor don Cándido, está ben: cada un fai o que
pode. Menos mal que a miña
ciencia é de abondo para sandar
os porcos, con perdón... Direille,
se me dá licenza, que como estes
animaliños non falan, é máis difícil do que moitos pensan adiviñar o mal e facer un diagnóstico... Ah, se eles falasen... a cousa non tería moita ciencia!
Con esta indirecta quedou
ben cobrado o señor Mingos.
Comezou, pois, a cura do

porco, que non tardou sete días
en estar máis rufo ca un cacique
fóra a alma, se é que estes animais daniños a teñen, que hai
moitos que o dubidan.
—Señor don Cándido, o porco xa está sandado, e polo mesmo non volvo máis por aquí.
—E que enfermidade tiña?
—Unha enteirite con outrusion
do tubo chamado Pedro-Peres, que
lle producía unha melanconía que
mesmamente o tiña esganado.
—Vexo que está vostede moi
ben en terminoloxía...

A Viñoteca

—Eu voume gobernando como podo, do mesmo xeito que
vostede se goberna...
—Si, home, si –respondeulle
o médico dándolle unhas palmadiñas nas costas–, é vostede un
galego feito e direito.
—Moitas grazas...
—E canto lle debo pola cura
do porco?
—Nada, don Cándido, nada... Ave María! E habíalle de
cobrar eu? De ningunha maneira!... Entre compañeiros sempre
estamos pagos.♦

ANTONIO PORTELA

Viño e saúde
O viño é o prototipo de alimento
funcional, é dicir que non só
achega nutrientes senón que ao
mesmo tempo os seus compoñentes poden exercer efectos colaterais beneficiosos para a saúde, modulando procesos fisiolóxicos ou fisiopatolóxicos. O pistoletazo de saída para a multiplicación dos estudos e informes
dos diferentes ámbitos científicos, universidades e organismos
internacionais que constatan o
beneficio atribuído ao consumo
de viño na redución da mortaldade global, e que ao mesmo tempo investigan os mecanismos
responsábeis desta acción, foi a
presentación en 1990 dun informe do francés Renaud e do estadounidense Ellison que relacionaba a menor mortaldade cardiovascular dos franceses co seu
consumo regular de viño: a
iguais niveis de colesterol en
sangue os franceses morren de
dúas a tres veces menos que os
estadounidenses por fallo cardiovascular. “Paradoxo francés” é
como foi bautizado.
O viño reúne os efectos beneficiosos do pouco alcol que contén mais os efectos dos seus
compoñentes non alcólicos, basicamente os polifenois. Moitos

destes polifenois, coma os taninos, presentan actividades terapéuticas que lles confiren ás
plantas que os posúen propiedades vasoconstrictoras, antiinflamatorias, antibacterianas e antifúnxicas. Esta acción dos polifenois con respecto á súa actividade fisiolóxica ten os seguintes
efectos:
1- Actividade antiviral e antibacteriana. Tense atopado a actividade de certos flavonoides
frente ao virus do grupo gripe, a
poliomelite ou ao herpes.
2- Efecto a nivel do tracto
gastrointestinal. Está demostrado o papel histórico do viño como auxiliar dixestivo, os polifenois erradican bacterias que
normalmente provocan envelenamento alimentario, disentería
e diarrea.
3- Actividade antiinflamatoria e antialérxica. Os compostos
polifenólicos inhiben a resposta
inflamatoria das células inflamadas. Tamén son capaces de
bloquearen a resposta alérxica
do organismo.
Se nos centramos na acción
do polifenol máis importante, o
resveratrol, que é producido e
acumulado na pel dos bagos coma defensa á infección por fun-

Nunca máis
FRANCISCO CARBALLO

A

“administración” de Galiza é
reclamada polos cidadáns, pola
conxuntura económica mundial e
polo “cambio climático”. Ten o Goberno
da Xunta un quefacer sen descanso;
xamais houbo actividade semellante,
incribelmente diferente á preguiza e
inmobilismo dos anteriores gobernos do
PP. O reto a este novo goberno da Xunta,
de cumprirse, significaría unha revolución
política.
Os cidadáns perden o medo día a día.
Un país que viviu “acuartelado” no
silencio e na resignación do franquismo,
comeza a respirar e a gritar. Unha boa
maneira de sanación. As carencias que

gos, coma o ataque da botrite cinerea que dá lugar á podremia da
uva, ou producido cando a cepa
se atopa en condicións de estrés
como a perda de folla, etc., o resveratrol inhibe etapas primordiais no desenvolvemento de células canceríxenas, sendo tamén
un protector cardiovascular que
actúa inhibindo a agregación
plaquetaria, diminuíndo as graxas e o colesterol en sangue e estimulando a produción de substancias vasodilatadoras. Tamén
incrementa no cerebro os niveis
exixtentes da enzima hemosixenasa, que protexe dos danos cerebrais as células nerviosas, protexendo o cerebro dos danos producidos coma consecuencia dun
derrame cerebral.
As propiedades antioxidantes
do viño fano beneficioso para todas as doenzas xeradas pola oxidación do organismo humano,
modulando os procesos degradativos resultantes desta oxidación
coma o cancro, a arterioesclerose, a demencia senil tipo Alzehimer, a cegueira dos ancians e en
definitiva o envellecemento.
Os estudos comparativos de
diferentes tipos de dietas sobre
as súas capacidades antioxidantes, con e sen consumo modera-

reclama, existen. Obter satisfacción é obra
do “poder” e da mesma sociedade a
cooperar. O maior perigo, na miña
opinión, vén de axitadores que se agachan
detrás das urxencias comúns para
satisfacer as súas propias ambicións e
resentimentos. Ese ladrar nos “mas
medias” onde a mentira e a falsificación
igualan en páxinas ás informacións.
O gobernos actuáis teñen unha alta
dependencia da conxuntura económica
mundial. E esta xira ao compás dos
intereses das grandes multinacionais, do
BM, do FMI, da OMC. Realmente
estamos nunha dependecia de escravos
destes poderes monstruosos. Nunca o
mando foi tan cego, distante e frío como
agora. Como o Goberno da Xunta pode
satisfacer as nosas necesidades e darlles
satisfacción ás urxencias? Cun xogo
diplomático, perseverante e intelixente.
Asi conseguíu Francisco Rodríguez do
goberno cerntral unha boa mellora dos
orzamentos de Galiza para o 2007. Os
nosos gobernantes e deputados vense na

do diario de viño, teñen determinado claramente como a dieta mediterránea, rica en verduras e froitas, induce ao aumento
desta capacidade protexendo do
dano oxidativo, namentres que a
dieta occidental, rica en graxas,
induce polo contrario ao dano
oxidativo. Pois ben, cando a estas dietas se lles suplementaba
con viño comprobouse que o
seu consumo moderado e diario
previña do dano inducido pola
dieta occidental e lle confería
unha protección adicional á dieta mediterránea.
O bago de uva contén numerosas substancias necesarias para
a saúde e o benestar da pel, a viñoterapia, actividade con centros
especializados en aumento por
moitas zonas vitivinícolas, utiliza as propiedades terapeuticas
destes compoñentes da uva e do
viño para conseguir: manter novo o organismo, outorgar elasticidade, xuventude e firmeza á
pel, auxiliar no antienvellecemento, tonificar os músculos,
fortalecer o sistema cardiovascular, proporcionar sensación de
benestar e de relaxación.
Consumo moderado e diario
parece un xeito saudábel e pracenteiro de gozar. ♦

obriga de manobrar como auténticos
malabaristas. O apoio social élles
imprescindíbel.
O cambio climático aparece cada día
máis constatábel. O seu ritmo é inda
incerto. As adaptacións que se prevén, tan
necesarias coma imprecisas. É unha
aventura na que todos nos achamos. Mais
é, igualmente, un espello das
imprudencias cometidas por empresarios,
colectivos sociais e gobernos. Na costa
marítima é mais visíbel. Cantos recheos!
Canta invasión de praias, leitos de ríos,
illas e lagoas! A apropiación ilegal e
asocial do común por particulares vai ser
contestada pola mesma natureza. O que os
poderes públicos non fixeron ou non
puideron, ao fin vai poder a realidade
cósmica.
Si, un cambio de época en todo: no
social, no climático. Un tempo para
persoas que se serven da intelixencia
fronte ao longo período dos que
dominaron coa forza bruta. Nunca máis a
ese pasado.♦

Xosé A.
Perozo
‘Hai fenómenos
paranormais
que serán resoltos
no futuro’
M.B.
Dirixe Antes do silencio, o
programa que emite os martes a TVG sobre o mundo do
descoñecido. Vai ao rebufo
de programas como Cuarto
Milenio, da canle Cuatro?
Non. De feito o primeiro
programa destas características fixémolo en Galiza en
1987. Chamábase A noite
das badaladas. Durante
moito tempo nun se puido
realizar este tipo de espazos.
O cambio de dirección do
ente público permitiu que se
programasen produtos deste
tipo, feito que coincide coa
emisión de Cuarto Milenio.
É Galiza un país rico en
lendas e misterios?
O mundo en xeral é rico
en situacións descoñecidas,
que son socialmente incorrectas. Galiza ten neste senso unha longa tradición en
tanto en canto a lendas, avistamento de ovnis...
Hai xente que di que
viu a Compaña. Parécelle
serio?
Para todo hai unha explicación. Pode que non vise a
Compaña pero si algo que se
lle parece. Esta semana no
programa cóntase un fenómeno curioso que sucedeu
en Baiona. Unha bola de lume entrou nunha casa e desfixo todo. Tíñano por un fenómeno paranormal, pero os
meteorólogos deron unha explicación científica. Cando
non se sabía por que sucedían determinados fenómenos
buscábase unha explicación
deste tipo. Descubriuse que
certas psicofonías son producidas por unha serie de ondas
residuais, outras aínda non se
sabe a que se deben. Hai fenómenos paranormais que
serán resoltos no futuro. O
que pretendemos é sacar eses
temas e buscarlle unha explicación racional.
Reciben moitos correos
ou chamadas do público
con casos deste tipo?
Todas as semanas recibimos moitos correos de xente
que avistou ovnis, que se lle
apareceu un parente morto...
Temos moitos temas de investigación. Estamos traballando
no caso dunhas aparicións
nunha institución galega.♦
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Frederic Mistral, Franz Kafka, Philippe Petain e James Connolly.

Seis biografías dos nacionalismos
en Europa
ANTÓN CAPELÁN
En Galiza, infelizmente, poucas veces pode
celebrarse a aparición de ensaios orixinais
sobre diversas facetas do nacionalismo,
pois os responsábeis das casas editoras
máis importantes non se mostran moi interesados nese tipo de publicacións. No fondo, esta situación de absoluta precariedade
bibliográfica revela que a clase dominante
non dá asumido o feito nacional galego, e
outro tanto acontece co seu correspondente
grupo intelectual. Na actualidade, unha excepción benemérita no ámbito editorial véna constituíndo Edicións Laiovento desde a
súa fundación. Se publicaba no nº 2 dos
“Cadernos” o volume colectivo titulado
Nacionalismo vasco: voces a prol do diálogo (2006), no verán deste ano, na colección
“ensaio”, deu a luz tamén Seis rostros do
nacionalismo en Europa. Paragóns do nacionalismo de Jordi Ventura i Subirats. Esta obra póstuma do historiador catalán foi
traducida por Antón Garazo, que xa vertera
ao galego, nesta mesma editorial, os ensaios O nacionalismo español (1977) de Josep Sort i Jané; O nacionalismo na era tecnolóxica (1999) de Xavier Duran, Os nacionalismos perigosos (2001) de Josep Huguet e Joan M. Serra e Nai España. Aproximación ó nacionalismo español (2002) de
Rafael L. Ninyoles.
Jordi Ventura i Subirats, profesor de
Historia Económica da Facultade de Económicas da Universidade de Barcelona desde 1968, morreu o 15 de xaneiro de 1999
no seu domicilio barcelonés dun ataque cardíaco. Este historiador nacera na Cidade
Condal o 7 de agosto de 1932. Logo de rematar os cursos de bacharelato, trasládase
en 1951 a Provenza, onde traballará durante dous anos como xornalista e converterase en membro da Academia Provenzal de
Cannes. Viaxou logo a Estados Unidos e na
Universidade Provo (Utah) estudou Historia graduándose en Ciencias Empresariais.
Retornou a Europa en 1956 despois dunha
breve etapa en Venezuela. Durante un ano
ocupouse da publicidade do Festival de Cine de Cannes, e foi alí onde fundou a primeira publicación provenzal da zona. Nesta segunda etapa en Provenza, Jordi Ventura foi elixido membro do Institut d´Estudis
Occitans de Tolosa. De regreso en Barcelona para cumprir o servizo militar, emprendeu a carreira de Filosofía e Letras. Xa a
fins da década dos cincuenta comeza a publicar as súas investigacións sobre historia
medieval catalá. Acabaría converténdose
nun especialista moi destacado dos movementos relixiosos de carácter heterodoxo,
como os cátaros e os valdenses.
O seu primeiro volume publicado sería
unha biografía dobre prologada polo profe-

sor Martí de Riquer: Pere el Catòlic i Simó proletario”, “Franz Kafka, a nacionalidade
de Montfort (1960), reimpreso en 1996. Nel inasumida”, “Edvard Kardelj, o nacionalisabordou un tema decsivo da historia catalá mo plural”, “Adolf Hitler, o nacionalismo
e europea, como foi a morte do rei da Casa xenocida” e “Philippe Pétain, o nacionalisde Barcelona Pere el Católic na famosa ba- mo traidor”. A introdución ás biografías destalla de Muret (1213), fronte aos cruzados tes seus persoeiros aparece titulada, signififranceses de Simón de Montfort. Os lecto- cativamente, “A tiranía das palabras”, pois
res do Sirventés pola destrucción de Occi- está centrada na análise da ambigüidade e
polisemia do termo natania de X.L. Méndez
cionalismo, que acabaFerrín non ignoran a
stas seis biografías ou designando realidatrascendencia da cruzades moi diferentes,
da contra os albixenses
na aniquilación da refi- políticas poden satisfacer cando non completamente opostas:
nada cultura provenzal.
ao lector curioso e o
A Editorial Aedos, que
“En poucas palabras, a
xa lle publicara ese priespecialista. Libro de
etiqueta do nacionalismeiro libro, vaille conlectura
doada
e
suxestiva,
mo é aplicada a un
ceder o “Premi de Biode puntos de
grafía Catalana Aedos”
non deixa de impresionar conxunto
vista e condicións obpolo volume Alfons el
viamente diverxentes
Cast, el primer comtepola erudición no
e, incluso, contraditorei (1961). Co ensaio
tratamento dalgunha
rios. O porqué non é
titulado El heretges cadifícil de entender, e é
talans (1962) obtería o
biografía política”
que o nacionalismo,
premio Josep Ixart.
como todo fenómeno
En 1978 Jordi Vencaracterísticos dos hutura publica a obra Inmanos, é susceptible
quisició espanyola i
de coñecer alteracións,
cultura renaixentista
metamorfoses e mesmo derivar en abeal País Valencia, coa que acadara o ano
rracións: facerse mellor ou peor, experianterior o Premi Joan Fuster de ensaio, e
mentar progreso ou recuar. De xeito sien1993 edita La Biblia valenciana. Con
milar á dun corpo humano, pode medrar
estes volumes demostra historicamente as
e desenvolverse en circunstancias favoteses defendidas por Joan Fuster sobre a
rables ou, pola contra, padecer e suimportancia da acción represiva da Inquicumbir fronte á adversidade. Pero tasición no abandono da lingua catalá por
mén pode, dun ou doutro xeito, acabar
parte dos intelectuais valencianos.
dexenerando dunha maneira insospeitaObviamente, unha nota como a preda. Así como as enfermidades non posente non é o lugar máis acaído para a reden anular a existencia da saúde, nin
lación completa da produción historiográuns corpos enfermos poden aniquilar os
fica de Jordi Ventura. De todos os xeitos,
corpos sans, as derivacións nocivas da
cómpre salientar a súa outra liña ensaístiideoloxía nacionalista non deben tamca, que garda estreita relación co seu compouco aniquilar os aspectos beneficiopromiso cívico coas culturas catalá e occisos do nacionalismo positivo”.
tana: Les llengües europees (1963), Els
catalans i l´occitanisme (1964), Les cultures minoritaries europees (1963), reedita- Fronte á tradición de modelos teóricos
do en 1991. Non se ha de esquecer que abstractos formulados desde a socioloxía
Ventura i Subirats fora tamén un dos pro- ou a ciencia política, o historiador catalán
motores do Comité Científico da Asem- prefire acentuar a diversidade dos nacionalismos por medio dos modelos ou
blea das Rexións de Europa.
Sis rostres del nacionalisme a Europa, o “parangóns” das figuras biografadas. O
ensaio que acaba de ver a luz agora en gale- sociólogo Salvador Cardús, independengo, apareceu na editorial Pòrtic de Barcelo- tista notorio, chama a atención no remate
na en setembro de 2000. O título provisional do seu prólogo sobre a utilidade deste voque tiña o libro era o de Paragons del na- lume do historiador catalán:
cionalisme, que acabaría sendo relegado á
“Seis rostros do nacionalismo en Eurocondición de subtítulo por acordo dos herpa non debería pasar desapercibido aos
deiros cos editores. O volume está constituícataláns comprometidos no noso prodo por seis ensaios totalmente independenpio combate nacional. Neste libro potes: “Frederic Mistral, o nacionalismo impodemos descubrir, tamén, camiños equisible”, “James Connolly, o nacionalismo

‘E

vocados, tentacións perigosas, abusos
inaceptables, inxenuidades culpables,
renuncias vergoñentas... que son unha
verdadeira lección práctica sobre como
orientar os propios pasos no futuro. O
libro de Jordi Ventura, logo, vén ser tamén un espello ante o que conviría que
descubrísemos que aspecto teñen os
nosos nacionalismos domésticos e que
tomásemos nota”.
Pola perspicacia dos puntos de vista de
Jordi Ventura, estas seis biografías políticas poden satisfacer tanto ao lector curioso como ao especialista. Libro de lectura
doada e suxestiva, non deixa de impresionar pola erudición no tratamento dalgunha biografía política, como é caso de Mistral. É ocioso aludirmos á orixinalidade
que supón en España a análise do pensamento do esloveno Kardkj, teórico do federalismo iugoslavo de Tito. Para o máis
interesado en cuestións literarias, nada
mellor que iniciarse polo capítulo dedicado a Kafka, onde se percibe ben o coñecemento das cuestións nacionais na Mitteleuropa de entreguerras que psoúe o historiador catalán. Tras dos retratos destes
persoeiros, tamén se acha unha presentacón dos nacionalismos respectivos.
Na necrolóxica que lle dedicou a Jordi
Ventura na edición de El País para Cataluña, o xornalista Lluis Bonada falou da súa
“famosa lengua viperina”. A nós gustaríanos saber, abofé, que comentarios saborosos lle suscitaría o espectáculo do presente, en que o líder dun partido galego de votantes nacionalistas de esquerda colabora
nunha campaña electoral cun partido nacionalista netamente burgués contra as
formacións do goberno tripartito, constituído por catalanistas de esquerda e unha
formación republicana independentista.
O certo é que, con ou sen unións políticas continentais, con ou sen globalizacións económicas e culturais, as diferentes pantasmas dos variados e contrarios
nacionalismos seguirán por moitos anos a
percorren non xa Europa, senón medio
mundo. Os diferentes Estados-nacións
non parecen dispostos a renunciar á homoxeneización política da súa poboación,
e, loxicamente, as distintas nacións sen
Estado seguirán teimando en acadar a súa
plena soberanía. Se, como xa advertiu en
1979 Isaiah Berlin, poucos movementos
políticos terían éxito de non iren de ganchete do nacionalismo, a cuestión, polo
tanto, é a de non perdermos a racionalidade crítica e non acabarmos bailando ao
son que tocan ectoplasmas contrarios aos
nosos intereses nacionais e de clase.♦
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O Trinque
Mercado
Mercado ar tístico

No MACUF
celébrase un
ciclo sobre
vídeo
creacion na
Galiza nos
anos 80. Á
dereita, un
fotograma
de Veneno.

Pura Arte é o nome que recibe a
gran feira artística internacional que,
até o 20 de novembro, se pode visitar no recinto feiral de Vigo (IFEVI).
Patrocinado polo Concello, a Deputación de Pontevedra e Caixanova, a

cita está especialmente adicada aos
que desexan encontrarse con obras
de arte contemporánea que se poden
adquirir. Vaidade, algo de maxia e
bastante orixinalidade para unha feira ben distinta ás demais.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

■ EXPOSICIÓNS

zo sobre o xuízo en Madrid aos detidos nos sucesos ferroláns do 10 de
marzo de 1972.

O BOSQUE

■ CINEMA

Ar teixo
A canteira Monte da Costa
acolle, até o 31 de decembro, esta intervención escultórica do artista padronés Camilo Rodríguez Vidal, que se pode visitar os
sábados e domingos de 11 a
18 h, solicitando previamente unha invitación na
propria canteira ou na Cámara Mineira (www.camaramineira.org).

■ TEATRO

A RAIÑA DA BELEZA
No teatro municipal Lauro Olmo podemos disfrutar este venres 17 ás nove
da noite coa representacón de .A raíña da beleza
de Leenane polo Teatro
do Atlántico.

Cineuropa
Cineuropa

A Coruña
■ ACTOS

A CORUÑA
DE HAI 100 ANOS
Ciclo de conferencias organizado pola A.C. Alexandre
Bóveda que o martes 21 contará cun representante da empresea Estrella de Galicia, ás
20 h. no salón de actos da
Real Academia Galega.

ESPAZOS
O festival de cinema de SANTIAGO
continúa este xoves 17 coa proxección no teatro Principal de Grizzly
Man de Werner Herzog ás 16 h,
Mah Nakorn de Wisit Sasanatieng
ás 18 h, Requiem de Hans-Christian
Schmid ás 20 h, ás 22 h. unha fita
sorpresa, e ás 00 h. Standing in the
shadows of motown de Paul Justman; na sala Yago poderemos ollar ás
16 h. Woody Guthrie: This machine
kill fascists de Stephen Gammond,
ás 18 h. Workingman´s Death de
Michael Glawogger, ás 20,15 h.
Coisa ruim de Tiago Guedes e Frederico Serra; ás 22 h. Bubble de Steven Soderberg, e ás 00,15 h. Dalkomhan Insaeng de Ji Woon Kim;
no CGAC ás 18 h. L´Enfer, ás 20,15
Black de Sanjay Leela Bhansali, e
ás 22,30 h. Glastonbury; na Fundación Caixa Galicia ás 23 h. The
Flamming Ups: Fearless Freak de
Bradley Beesley; e na Aula SocioCultural Opus de Mariano Donoso.
O venres 17 tócalle o turno no Principal a Japón de Carlos Reygadas
ás 16 h, Sud Pralad de Apichatpong
Weerasethakul ás 18,15 h, Dans la
peau de Jacques Chirac de Kart Zero e Michael Roger ás 20 h, Indigènes de Rachid Bouchareb ás 21,45
h., e The Flamming Ups: Fearless
Freak de Bradley Beesley ás 00 h;
na sala Yago Everything is illuminated de Liev Schreiber ás 16 h, Iklimler de Nuri Bilge Ceylan ás 18 h, Nine lives de Rodrigo García ás 20 h,
Mujeres en el parque de Felipe Vega ás 22 h, e Requiem ás 23,45 h; no
CGAC a Grizzly Man ás 18 h, Takeshis´ de Takeshi Kitano ás 20 h, e
13 Tzameti de Géla Babluani ás 22
h; na Fundación Caixa Galicia ás 23
h Vai e vem de João César Monteiro; e á mesma hora na Aula SocioCultural a A propósito de Buenos Aires. O sábado 18 no Principal ás 16 h
The big country de William Wyler,
ás 19 h Japón, ás 21 h Nine lives, ás
23 h Indigènes, e á 1 Captivity de
Roland Joffé; na sala Yago ás 16 h
Love + Hate de Dominic Savage, ás
18 h Everything is illuminated, ás 20
h Mujeres en el parque, ás 22 h. Efter Brylluppet de Susanne Bier, e ás
00,15 h. Grizzly Man; no CGAC ás
18 h Sud Pralad, ás 20,15 h Requiem, e ás 22,15 h Iklimler; na Fundación Caixa Galicia ás 23 h Mah
Nakorn; e na Aula Socio-Cultural á
mesma hora María y Juan (no se conocen y simpatizan) de David Bisbano. O domingo 19 no Principal ás
16,30 h Efter Brylluppet, ás 18,45 h
Mujeres en el parque, ás 20,45 h
Quian li zou dan qi de Zhang Yi-

mou, e ás 22,45 h. The big country;
na Yago ás 16 h. The mysterious geographic explorations of Jasper Morello de Anthony Lucas e Hoshi no
koe de Makoto Shinkai e Steve Foster, ás 18 h Captivity, ás 20 h Nine lives, ás 22 h Indigènes, e ás 23,30 h
13 Tzameti; no CGAC ás 18 h Love
+ Hate, ás 20,15 h Big Bang Love,
Juvenile de Takashi Miike, e ás 22
h. Everything is illuminated; na Fundación Caixa Galicia ás 23 h Yeopgijeogin geunyeo de Jae-young
Kwak; e na Aula Socio-Cultural Samoa de Ernesto Baca. O luns 20 no
Principal ás 16 h Klimt de Raoul
Ruiz, ás 18 h Apaga y vámonos de
Manel Mayol, ás 20 h Mujeres en el
parque, ás 22 h Grbavica de Jasmila
Zbanic, e ás 23,45 h Love + Hate; na
Yago ás 16 h Junebug de Phil Morrison, ás 18 h Sud Pralad, ás 20 h
Efter Brylluppet, ás 22 h. Big Bang
Love, Juvenile, e ás 23,45 h Le conseguenze dell´amore de Paolo Sorrentino; no CGAC ás 18 h The
mysterious geographic explorations
of Jasper Morello e Hoshi no koe, ás
20 h Quian li zou dan qi, e ás 22 h
The devil and Daniel Johnston de
Jeff Feurzeig; na Fundación Caixa
Galicia ás 23 h Takeshis´; e na Aula
Socio-Cultural Woody Guthrie: This
machine kill fascists. O martes 21 no
Principal Apaga y vámonos ás 16 h,
Captivity ás 18 h, Nine lives ás 20,15
h, 13 Tzameti ás 22,15 h, e Indigènes ás 00 h; no Salón Teatro con Las
mentenidas sin sueños de Martin
Desalvo ás 16 h, Junebug ás 18 h,
Big Bang Love, Juvenile ás 20 h,
Grbavica ás 22 h, e Das leben der
anderen de Florian Henckel-Donnersmarck ás 23,45 h; e na Fundación Caixa Galicia con As vodas de
deus de João César Monteiro ás 23
h. O mércores 22 no Principal ás 16
h The devil and Daniel Johnston, ás
18 h Das leben der anderen, ás
20,15 h. Grbavica, ás 22 h Infernal
affairs de Wai Keung Lau e Alan
Mak, e ás 00 h Infernal affairs 2 de
Siu Fai Mak e Wai Keung Lau; no
Salón Teatro ás 16 h Big Bang Love, Juvenile, ás 18 h Love + Hate, ás
20 h Once in a lifetime: The extraordinary story of New York cosmos
de Paul Crowder e John Dower, ás
22 h Le conseguenze dell´amore, e
ás 23,45 h Klimt; e ás 23 h na Fundación Caixa Galicia Recordações
da casa amarela de João César
Monteiro. Localidades á venda en
www.caixagalicia.es ou nas billeteiras do Principal, Yago ou Salón Teatro. Hai abonos para 10 películas por
20 euros.♦

E

E S P E C T Á C U L O S

XVI Festival de Jazz de Lugo

O sábado 18 e domingo 19
ás 17, ás 20 e ás 22,30 h e
o luns 20 ás 22,30 h. proxéctase esta fita no teatro
Lauro Olmo. No mesmo lugar temos o martes 21 ás
20,30 e 22,30 e con entrada
libre a fita Madame
Brouette; e o xoves 23 poderemos ollar Agua.

■ ACTOS

O mércores 22 ás 20 h. na
biblioteca D. Gurriarán
preséntase este libro editado pola A.C. Fuco Buxán
e a Fundación 10 de mar-

C U L T U R A

THE GUARDIAN

O Barco
Barco
O XUÍZO DOS 23

D E

O MACUF organiza unha
serie de conferencias cos fotógrafos participantes nesta
mostra. O luns 20 ás 20 h. na
sala Picasso poderemos escoitar a Toni Catany. O xoves 23 estará Castro Prieto.

ANDRÉS ABERASTURI
O recoñecido xornalista fala este xoves 16 ás 20 h. no
C.S. Caixanova sobre Xornalismo e novas tecnoloxías, dentro do ciclo Xornalismo Século XXI.

VISIÓNS
DE ARQUITECTURA

A Fundación Barrié organiza este ciclo de conferencias para conmemorar
o XXX aniversario da Escola Técnica Superior de
Arquitectura. O vindeiro
xoves 23 ás 20 h. na sede
da Fundación poderemos
escoitar a Joan Busquets i
Grau que falará sobre As
10 formas de proxectar a
cidade hoxe.

NORMAN ROSENTHAL
Falaranos de Goya, o noso
contemporáneo na Fundación Barrié, dentro do ciclo
O Museo do Prado e a arte
contemporánea. A influencia dos grandes mestres do
pasado na arte de vangarda, este xoves 16 ás 20 h.
■ CINEMA

CEO SEN ESTRELAS
No ciclo de cinema alemán
que organiza o MACUF como actividade parella á
mostra De Leipzig a Düsseldorf proxéctase o martes
21 ás 20 h. na sala Picasso
esta fita dirixida por Helmut Käutner en 1955.

CGAI
Dentro do ciclo adicado a
David Cronenberg podemos ollar este sábado 18 ás
18 h. Fast Company (1979),
e ás 20,30 h. Camera (2000)
e La mosca (1986); o luns
20 e martes 21 ás 20,30 h.
proxéctase Crash (1996); o
mércores 2 Existenz (1999);
e o venres 24 ás 18 h. teremos Una historia de violencia (2005), que repetirá o sábado 25 ás 20,30 h. Máis información en www.cgai.org.

VÍDEO CREACIÓN:
GALIZA ANOS 80
A sala Picasso do MACUF
acolle o ciclo Pioneiros da
Videocreación, Galiza Anos
80, unha mirada extensa polos títulos máis emblemáticos
desta época, coas aportacións

Vense celebrando durante toda a
semana e chega até o sábado 18.
Este xoves 16 ás 20,30 no Círculo
das Artes temos a A Blast of
Funk’n Fusion (Lorber, Meek,
Lawson & Kennedy) e, ás 23,30
no Clavicémbalo, a Marcos Pin
Trío con Thanos Athanasopoulos. O venres 17 ás 20,30 no Círculo das Artes está Marc Copland Trio & Tim Hagans e ás
24 h. no Clavicémbalo Ten Jazz
Men, que voltará a estar ao día seguinte no mesmo lugar e hora. E o
sábado 18 ás 20,30 tamen no Círculo, Christian McBride Band.
No Círculo das Artes a entrada é
libre até completar aforo.♦

Fito & Fitipaldis
Fito Cabrales e a súa banda están de xira para presentar en directo o novo traballo Por la boca
vive el pez. Este venres 17 escoitarémolos no pavillón do IFEVI

en VIGO; o sábado 18 tocan no
Coliseo da CORUÑA. Entradas á
venda nas oficinas de Caixa Galicia, en www.caixagalicia.es ou
no 902 434 443.♦

La Kermes
Banda formada por membros de Hechos contra el decoro, chega a Galiza cun son mestizo para dar dous
concertos en apoio aos Centros Sociais. Este venres 17 toca no Playa
Club da CORUÑA, organizado polo

C.S. A Treu, e o sábado 18 ás 23 h.
poderémolos escoitar na Iguana Club
de VIGO acompañados polos Pé de
Boi, en apoio aos C.S. A Revolta e A
Cova dos Ratos. Entrada anticipada
por 8 euros, ou por 10 na billeteira.♦

e reflexións dos protagonistas. O mércores 22 ás 20 h.
temos o coloquio O vídeo ferramenta experimental con
Eloy Lozano, Jesús Vecino,
Xosé Abad, Jorge Rodríguez e Guillermo Represa,
e a proxección de Numeralia, Código, Gris púrpura e
Valle de lágrimas. Máis información en www.macuf.es.

na sede da Fundación Caixa Galicia esta mostra
conmemorativa do centenario da Real Academia
Galega.

■ EXPOSICIÓNS

DEBUXOS DE SIRO

A FORZA DA PALABRA

Desde Picasso, no 125 aniversario do seu nacemento.
Pinturas e debuxos de Siro

Este xoves 16 inaugúrase

DE LEIPZIG
A DÜSSELDORF
Mostra sobre figuración
alemana contemporánea no
MACUF.

Carteleira
Carteleira

☞

PEQUENA MISS
SUNSHINE. Comedia
de estrada cunha familia protagonista, os Hoover, que racha
calquera tópico. A súa viaxe a
un concurso de beleza infantil
acabará con sorpresa.

☞

INFILTRADOS. Leonardo di Caprio é un infiltrado da policía na banda mafiosa que dirixe Jack Nicholson. Matt Damon ascende rapidamente na policía pero traballa para o crime organizado.
Nova fita de Martin Scorsese.

☞

SCOOP. Nova película de Woody Allen, protagonizada por Scarlett Johansson, que interpreta unha
estudante de Xornalismo que
recibe por boca dunha pantasma a meirande exclusiva do
ano. O rico Peter Lyman
(Hugh Jackman) é en realidade
o asasino do tarot.

☞

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.

☞

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.

☞

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.♦

Ponteareas
Ponteareas
■ ACTOS

■ TEATRO

O martes 21 comeza coa prestixiosa Teatro de La Abadía, que representará El Portero, do recén
premio Nobel Harold Pinter. O
mércores 22 representarase Tío Vania, de Anton Chejov, pola Factoría Teatro, gran triunfadora dos
premios María Casares 06 (Mellor
Director, Espectáculo, Actor, Adaptación, Vestiario e Tradución"). Regreso ao deserto, de Bernard Marie
Koltès, é representada polo Centro
Dramático Galego o venres 24. O
domingo 26 chega o turno de Nasdrovia Chejov, de Anton Chejov,
representada por Vaivén Produc-

ciones, foi premio Max 06 ao mellor Espectáculo revelación. O martes 28 será Atalaya Teatro quen represente La ópera de tres centavos,
de Bertold Brecht, considerada unha das obras máis significativas e
influíntes do s. XX. Ademais, o xoves 23 ás 20,30 h, a Directora do
CDG, Cristina Domínguez, dará
unha conferencia na sala Sargadelos. As entradas abalan entre 10 e 6
euros; hai descontos do 50 % para
estudantes, xubilados e persoas en
paro acreditándoo no acceso ao Auditorio e poden adquirirse na Oficina Municipal de Turismo.♦

La casa de Bernarda Alba
María Galiana protagoniza esta
versión da obra máis relevante de F.
García Lorca, dirixida por Amelia
Ochandiano, que se representa o
martes 21 no C.S. Caixanova de

chámase a mostra que se
encontra na Sala de Exposicións do Pazo Municipal.
As fotografías de Luis López Gabú exhíbense até este domingo 19 na galería
Pardo Bazán.

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.

ALBERTO CARPO

■ TEATRO

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

HAMELÍN

BURDEIS DE ASIA

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

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

SEN TÍTULO
A Fundación Barrié presenta, nesta mostra de produción propia, un percorrido asíncrono pola historia
da arte contemporánea, a
través de 39 obras paradigmáticas pertencentes á Colección Berardo. Até o 26
de novembro poderemos
admirar obras de Marcel

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

CARME CHACÓN
Sin ellas chámase a mostra
de fotografía analóxica manipulada dixitalmente até
convertilas en realidades de
forte contido conceptual
que podemos contemplar
no Centro Torrente Ballester até o 30 de novembro

Dentro do ciclo Historia e
Cinema que organiza o Cineclub Latino, este venres
17 ás 22,30 h. proxéctase
no auditorio Lois Tobío esta
fita sobre a guerra fría dirixida por Carol Reed.

FESTIVAL
R. VIDAL BODAÑO
O auditorio Lois Tobío acolle este festival no que poderemos ollar o sábado 18
ás 22,30 h. Urbe v.0.2 por
The Pinga Teatro.

O Grobe
Grobe
GRAVADOS
Podemos visitar esta colectiva de artistas contemporáneos, até o venres 24, na
galería Lembranza.

■ EXPOSICIÓNS

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

ARTURO SOUTO
Na sede da Fundación Caixa Galicia temos até o 7 de
xaneiro esta mostra dos
fondos da colección da entidade, con 24 cadros dos
que 5 se amosan por primeira vez na Galiza.

SAN FROILÁN:
CULTO E FESTA

■ MÚSICA

EL BARBERO
DE SEVILLA

CHARMAINE NEVILLE
BAND

nova de VIGO, baixo a dirección de Giancarlo de
Lorenzo; o martes 21 repetirá no teatro Jofre de
FERROL.♦

O mellor jazz, blues e funk
chega o xoves 23 ao Clavicémbalo. O venres 24 toca
nesta sala a banda asturiana
de rockabilly Despreciables; e o sábado 25 escoitaremos aos Mitocondrias.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As obras do prestixioso

Are
Are More
More
Continúa o festival de música de
VIGO no teatro Fraga-Caixa Galicia este sábado 18 ás 18 h, dentro
do ciclo Formación de Públicos,
co espectáculo La ópera de los tres
cerditos, con música de Mozart, dirixido por Carlos Amat. O domingo 19 ás 11,30 e 13 h. no MARCO
temos a Paulo Lameiro e os Concertos para bebés, para crianzas de
3 meses a 5 anos e familiares, cunha entrada de 2 euros por crianza
até 5 anos con dous acompañantes.

No ciclo Músicas para o silencio,
de cinema non sonoro con música
en directo, proxéctase o luns 20 ás
20,30 h. no Auditorio do Concello,
por 2 euros, Metrópole (1926), dirixido por Fritz Lang, coa actuación do Cuarteto do Noroeste. No
ciclo Mozart en clave galeg@ temos ás 20,30 h. no Auditorio do
Concello e por 2 euros os concertos
Integral das sonatas de piano de
Mozart, con Pablo Rodríguez o
martes 21; Jorge Briones o mér-

Unha mostra sobre De profundis, de Miguelanxo Prado, pódese ver na Fundación Caixa Galicia de PONTEVEDRA.

premio de fotografía de natureza, o máis importante
do mundo, organizado pola
BBC Wildlife Magazine e o
Museo de Historia Natural
de London, pódense admirar até este domingo 19 no
C.S. Caixanova.

ESCOLMA DE ESCULTURA

EMILIO GLEZ. SÁINZ

O coñecido trío humorístico catalán presenta o seu
magnífico
espectáculo
Los increibles hombres
silla o mércores 22 e xoves 23 no Auditorio Pazo
de Congresos Municipal.

Mi casa en el norte de Castilla y otros cuadros recientes chámase esta mostra
que podemos coñecer na
galería Marisa Marimón
até este venres 17.

No Museo Arqueolóxico
podemos disfrutar desta
mostra até maio do vindeiro
2007.
■ TEATRO

TRICICLE

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

Este sábado 18 poderemos
gozar coa ópera de Rossini,
ás 20,30 h. no Jofre. As entradas poden adquirirse en
www.caixagalicia.es ou no

■ DANZA

EL TERCER HOMBRE

Na Fundación Caixa Galicia podemos admirar a Colección Foto Colectánea.

VIDAS PRIVADAS

As Pontes

■ CINEMA

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.

The London Mozart
Mozart Players
Recoñecida como unha
das mellores orquestras
de cámara, vai dar un
concerto o luns 20 ás
20,30 h. no C.C. Caixa-

Gondomar

Lugo

Animalario representa este
montaxe de Juan Mayorga,
dirixida por Andrés Lima e
protagonizada, entre outros,
por Alberto San Juan e
Guillermo Toledo, este venres 17 e sábado 18 ás 20,30
h. no Rosalía de Castro.

O Ateneu Libertario Lume
Negro organiza este venres
17 ás 23 h. no bar Sem nome
un encontro de Poesía e música contra o esquecimento.

A compañía de Berlín representa este venres 17 no teatro
Jofre a obra Teatro Delusio.

■ TEATRO

PONTEVEDRA; o mércores 22 e xoves 23 no teatro Rosalía de Castro
da CORUÑA; o venres 24 no Jofre de
FERROL; e o sábado 25 e domingo
26 no C.C. Caixanova de VIGO.♦

70 ANOS DESPOIS

FAMILIE FLÖZ

cores 22; e Javier Ares o vindeiro xoves 23. O mércores 22 ás
21,45 h. na parroquia de María
Auxiliadora poderemos escoitar
Llivre Vermell, no ciclo Capilla
Ministrers, unha visión mediterránea da música medieval. As
entradas poden adquirirse na billeteira telefónica 902 434 443, na
web www.caixagalicia.es, ou na
billeteira do teatro Fraga-Caixa
Galicia. Información completa en
www.festivalaremore.com.♦
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teléfono 902 434 443, por
15 e 20 euros.

Festival de Teatro
eatro en Lugo

Outono Fotográfico
En OURENSE temos A lóxica do suplemento, de Ignacio García Gómez del Valle en Alterarte do Campus
até o 30 de novembro; Sólidos, nós, eles..., de Xacobe
Meléndrez Fassbender, no
edificio Xurídico-Empresarial do campus até o 30 de
novembro; A rapa das bestas, de José Quiroga, na
galería Sargadelos até o 30
de novembro; Ahora Ourense, no Museo Municipal
até este domingo 19; X certame Viña do Campo até o
30 de novembro no Xesteira café-teatro; Galicia en
branco e negro na A.X.
Amencer até o 30 de novembro; Fachadas, de Ignacio Pérez Jofre, nos xardíns do Campus Norte, até
o 30 de novembro; Unha
película de pel XII, de
Chema Madoz, na galería
Marisa Marimón até o 12
de decembro; Bienvenidos
al otro lado, de José Rodríguez Romay, até o 30 de
novembro no Edificio Politécnico do campus universitario; O Coloreado na fotografía antiga, con exemplares da colección particular de Joaquín Cabezas
Rectoret, na Casa da Xuventude até o martes 28 e,
os premios e traballos seleccionados no certame Gzcrea, até o luns 27; Galiza a
través dunha xanela, de
Miguel Doval, no café cultural Auriense do xoves 16
até o 30 de novembro; a colectiva Pasos de Outono no
Centro de Maiores Caixa
Galicia até o 30 de novembro; as imaxes a grande tamaño do Revela 06, no
Parque de San Lázaro;
Olladas dun Barrio, na
A.V. As Eiroás, até o 30 de
novembro; a colectiva Mulleres vistas por mulleres 2,
no Liceo; na sala da Fundación Caixa Galicia as mostras Ambientes Cubanos e
Impresións, movimentos,
formas sobre Cuba; os traballos presentados ao concurso da romaría etnográfica Raigame 06 na sala da
Escola de Danzas da Deputación; a colectiva Miradas,
desde o luns 20 nas galerías
Centrais; ou a proxección
de diapositivas Releves, no
Salón de Actos de Caixanova, este venres 17 ás 20 h.
En ALLARIZ, na Fundación
Vicente Risco até o 30 de

novembro temos Sentimentos, de Dolores Carretero Vaquer. En CASTRO
CALDELAS, no Centro Comarcal até o 30 de novembro, Albiscando, de Alicia
M. Piñeiro; tamén aquí durante novembro poderemos
ver as proxeccións de Caldelas dixital e as fotos de
María X. Castro. No BARCO DE VALDEORRAS, na sala
de Caixanova está Pequenas historias, de Flor Fernández até o 30 de novembro; no Centro Comercial
os traballos premiados no I
Certame Internacional da
Muralla de Lugo, até o 30
de novembro; e na galería
Sargadelos a colectiva Iconas, até o martes 21. En
MACEDA, no Castelo até o
30 de novembro, Con la cámara en la mochila, de José C. Arcos Campillo;
Imaxes Propias de Íñigo
Almeida até o 30 de novembro no salón multiúsos
Campo da Feira. En CHANTADA, na Casa da Xuventude até este venres 17, Colleita 05, da Escola de Imaxe e Son de Vigo. En PEREIRO DE AGUIAR, no Centro Penitenciario até este
venres 17, De dentro a dentro, de Joaquín Balsa e
Alejandro Roquero. En
BARBADÁS, na Casa da Cultura (en Valenzá) até o 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); e tamén na Casa
da Cultura e até o luns 27 a
mostra Paisaxes do río Cabe, de Jesús Rodríguez
Montero. En RIBADAVIA
exponse até o martes 21 na
Casa da Cultura Orgánico
Inorgánico de Simón López Mígues. Na Casa da
Cultura e Xuventude de
XINZO DE LIMIA podemos
ollar até o xoves 30 Descubrir, con imaxes de Conchy
Filgueiras e Stephane Lutier. Na libraría Torga (Paz
12) de Ourense hai unha
mostra de libros galegos de
fotografía e os catálogos do
Outono Fotográfico á venda. Máis información na
Casa da Xuventude de Ourense ou en www.outonofotografico.com♦

ENGADO
No Cine Alovi poderemos
ollar este venres 17 ás 21 h.
a segunda proposta escénica de Nova Galega de
Danza, que afonda no camiño de fusionar en vivo a
tradición folclórica coa
danza contemporánea.

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

A ESCOLA
DE BARBIÇON
Até o domingo 26 exponse
no C.S. Caixanova unha
magnífica selección de óleos pertencentes á escola
paixasística francesa de finais do século XIX.

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

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

CON VOZ PROPIA
O Pazo da Cultura contará,
este sábado 18 ás 21 h, coa
presenza de Luz Casal, que
presentará en directo os seus
Pequeños, medianos y grandes éxitos, cos que celebra
os 25 anos de carreira. Entradas á venda por 10 e 12
euros no telf. 902 434 443
ou en www.caixagalicia.es.

O Porriño
■ ACTOS

FEIRAVIVA
O Concello organiza, no
Centro Cultural Municipal, o
sábado 18 e domingo 19 a II
Feira de Produtos ecolóxicos, máis de 20 expositores, tendas comercializadoras, proveedores, etc. ademais de espazos para tendas
de comercio xusto, cosméticos, artesanía, bioconstrución, enerxías alternativas ou
turismo; ademais de obradoiros e conferencias; a exposición O comercio internacional da alimentación, do
SLG; e a entrega de diplomas
ás persoas asistentes ao curso
de agricultura ecolóxica.

LÚA CON LUVAS
Todos os xoves de 18,30 a
19,30 na nova sala infantil
da Biblioteca Municipal temos esta proposta didáctica
e divertida para fomentar a
lectura entre as crianzas.
■ CINEMA

NEGRO CLÁSICO
Este xoves 16 proxéctase as
21 h. na Biblioteca O proceso,
de Orson Welles. O vindeiro
xoves 23 poderemos ollar O
fuxitivo, de John Ford.
■ EXPOSICIÓNS

ÁNXEL CASAL
O C.C. Municipal acolle,
até o venres 24, a mostra A
luz impresa, que nos aproxima á figura do editor, intelectual e político galeguista –director de A Nosa

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
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Terra, asasinado no 1936
cando era alcalde de Santiago de Compostela.

Convocatorias
II CERTAME TERRA MEIGA

■ MÚSICA

O LINHO DO CUCO
A formación da Estrada vai
dar un concerto este venres
17 ás 23 h. no Liceum. O
vindeiro venres 4 gozaremos co directo de Narf.
Máis información en
www.barliceum.com.

Redondela
■ EXPOSICIÓNS

SABELA ARIAS
Xunto con Eduardo Reguera expón, até o xoves 30, no
Multiusos da Xunqueira as
súas pinturas e esculturas.

Ribadavia

A A.C. Santa María do Viso organiza
este premio literario de relato ou conto
breve, para o que se establecen tres categorías: A) de 7 a 11 anos; B) de 12 a
15 anos; e C) de 16 a 21 anos. Cada participante poderá presentar un só traballo, inédito, en galego, cunha extensión
mínima dun folio e máxima de tres, en
formato A4 escrito a máquina ou a man
con letra lexíbel, paxinado e cunha portada na que apareza o título do mesmo e
a categoría á que pertenza. Acompañando ao relato e dentro dun sobre pechado, no que apareza no exterior o título
da obra e a categoría, introduciranse os
dados persoais do autor, e enviaranse,
antes do 2 de decembro de 2006, á A.C.
Santa María do Viso (Bº Tuimil 73,
36810 - O Viso - REDONDELA). Máis información no correo electrónico acviso@lycos.es ou no telf. 656 938 058.

XIV PREMIO PURO CORA

■ EXPOSICIÓNS

MIRADAS PINTADAS

Poderán presentarse a este certame, promovido polo periódico El Progreso de
Lugo, artigos xornalísticos publicados

entre o 2 de febreiro e o 15 de decembro
de 2006 en medios de comunicación escritos de calquera periodicidade, tanto do
Estado como estranxeiros, asinados polo
autor. O tema do artigo é libre, mais o xurado terá en consideración aqueles que
falen sobre a solidariedade e a comprensión entre as persoas, así como a defensa
dos valores democráticos. Haberá que remitir 4 exemplares da publicación onde
apareceran publicados os traballos ao
xornal El Progreso (r/ Puro Cora 3,
27002 - LUGO) xunto cun sobre onde
consten os dados persoais do autor, antes
do 30 de decembro. Poderán presentarse
un máximo de 3 artigos por autor que optarán a un premio único de 10.000 euros.

III PREMIO XURXO LOBATO
A asociación de Antigos Alumnos do Instituto de Monelos organiza este concurso
de fotografía dirixido ao alumnado de
Educación Secundaria de Galiza. De xeito especial, existirá outro apartado aberto
aos ex-alumnos do centro. Poderán
presentarse un máximo de tres fotos por
participante, de tema libre, en branco e

negro ou cor, dun tamaño de 18 x 24 cm
e en soporte de papel fotográfico, que levarán por detrás nunha etiqueta adhesiva
o pseudónimo do autor e un título. Enviaranse nun sobre grande no que se introducirá outro cos dados persoais do alumno e
o enderezo do centro escolar, antes do 31
de decembro, ao IES Monelos (ExMonelos) rúa Montes 62, 15009 da CORUÑA.
Os participantes optarán a un 1º premio
consistente nun diploma e unha cámara
dixital, e a un 2º e 3º consistentes nun diploma e material fotográfico. Os ex-alumnos premiados tamén recibirán unha cámara dixital, diplomas, material fotográfico e libros de fotografía.

DIN MATAMORO
Como actividade complementaria da
mostra Pintura Mutante que se pode
visitar no MARCO de VIGO, este artista dirixe o obradoiro Cores, latexos e
taquicardias destinado a artistas e estudantes de Belas Artes e disciplinas
afíns, que se celebrará do luns 27 de
novembro ao venres 1 de decembro de
16,30 a 20,30 h., na sala Perimetral B1.

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

tulada Paperworks, formada
por traballos de Erick Beltrán, Pablo Pérez, Pauline
Fondevila, Joan Morey e
Julia Montilla, con tres espazos de consulta e lectura
titulados Newspapers, Papergames e Paperfiles.

Salvaterra
■ ACTOS

XVII XEIRAS
MICOLÓXICAS

Linho do
Cuco toca
este venres
17 no
Liceum do
PORRIÑO.

Este venres 17 ás 20,30 h.
na parroquia de Xinzo haberá unha charla coloquio en
torno aos Cogomelos e outros aproveitamentos do
monte; o sábado 18 ás 15,30
h. saíra do Centro Cultural
un roteiro micolóxico polo
monte para identificar as especies máis coñecidas; e o
domingo a partir das 11 h.
farase unha exposición cos
exemplares recollidos, e
ademais haberá xogos e
obradoiros para cativos, magosto, castañas, chourizo e
viño. Máis información en
www.adenco.org.

cos de xoiaría contemporánea Nomes propios.

Santiago

CARLOS BÓVEDA

■ ACTOS

O LIBRO E A LECTURA
O Consello da Cultura Galega acolle o III Simposio
sobre Bibliotecas, Lectura
e Edición, este xoves 16 e
venres 17.

OBERTURA SEN HEROE
O mércores 22 ás 20 h. preséntase este libro de Yolanda López López na Fundación Granell.

A PINTURA DE MENCHU
O CGAC desenvolve unha
programación parella á
mostra da pintora. Este sábado 18 ás 17 h. e o domingo 19 ás 12 h. poderemos
escoitar as Historias de
Paula Carballeira. Para
poder participar nestas actividades cómpre inscrición
previa en cgac.educacion@xunta.es ou no teléfono 981 546 602/ 631.

MENCHU LAMAS
O CGAC acolle a súa mostra pictórica A sombra na
man. A viaxe das formas,
até o 10 de decembro.
■ MÚSICA

FANGORIA

Até o 19 de novembro podemos contemplar a mostra
de pintura O mundo da cor
de Carlos Bóveda na Fundación Araguaney.

DESCUBERTOS
Até o 14 de febreiro podemos visitar esta mostra no
Parlamento de Galiza.

NICOLÁS FRANCO
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 manipulación das imaxes suministradas pola policia chilena de escenarios
de crimes.

A MIRADA DE GOYA

■ EXPOSICIÓNS

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

JOSE CASTRO

REVELA

Até o 9 de decembro exponse o seu traballo en Noroeste (Ruela de Xerusalén), dentro do monográfi-

A mostra fotográfica Territorios en conflito pode visitarse até este domingo 19
na Alameda.

JOSÉ CASTIÑEIRAS

VIAXE OBLICUA

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

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

NACHO ARTETA

HISTORIA DA
FOTOGRAFÍA EN
ESPAÑA

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

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

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

ESPÍRITO DO CAMIÑO

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

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

GRANDES MESTRES

PROXECTO EDICIÓN

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

Até o 10 de decembro o
CGAC acolle o Proxecto
Edición. O Futuro na actualidade, no que diferentes artistas mostrarán ás súas propostas e reflexións ao redor
do status da información
hoxendía, e vinculada a este,
a mostra Paperback, unha
ampla exposición de libros
de artista, que combina a
instalación dunha serie de
obras de grande formato ti-

LER IMAXES

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.

Alaska e Nacho Canut están este venres 17 na sala
Capitol presentando o seu
novo traballo El extraño
viaje. No mesmo lugar chega o sábado 18 ás 22 h. a veterana banda de rock Burning, para facer unha revisión en formato acústico
dalgúns dos seus mellores e
máis coñecidos temas. E o
vindeiro xoves 23 ás 21,30
h. poderemos escoitar aos
Catpeople e a Delorean.

FONDO GALEGO
DE GARANTÍA AGRARIA
Convócase un curso de auditoría
interna Feaga e Feader en colaboración coa Escola Galega de Administración Pública, dirixido ao

Poderán participar neste concurso todas
aquelas mulleres que o desexen, de calquera nacionalidade ou cultura, que presenten un máximo de 2 relatos orixinais
e inéditos, escritos en galego normativo,
de tema libre e cunha extensión mínima
de 15 páxinas e máxima de 30, a duplo
espazo e por unha soa cara, en fonte 12
Arial ou Times New Roman. Os traballos entregaranse con cinco copias en papel e unha en soporte informático, con
pseudónimo e baixo plica pechada na
que figuren os dados persoais da autora,
na asociación Mulleres Progresistas de
VIGO (r/ Policarpo Sanz 12-14, 2º
36202), antes do 29 de decembro. O conto gañador recibirá un premio de 500 euros, o segundo 250 e o terceiro 150. Máis
información no teléfono 986 434 874.♦

Vigo
■ ACTOS

4 X MARCO
O Museo de Arte Contemporánea organiza unhas xornadas de portas abertas coincidindo co aniversario da
súa abertura, até o domingo
19, nas que será gratuíto o
acceso ás instalacións e a todas as actividades previstas
para eses días, incluído o xa
clásico Maratón Art Futura
no Salón de actos.
■ CINEMA

ROCK RADIKAL BASCO
Dentro do ciclo organizado
polo C.S. Revolta este domingo 19 ás 20,30 h. proxéctase Concertos, de R.I.P.

ESTÉTICA DOS DADOS

Na sala Yago poderemos
disfrutar, desde o xoves 23
ao domingo 26, con esta
peza de Sófocles, representada pola compañía Novedous. Entradas e horarios
en www.salayago.com.

O REGRESO

■ EXPOSICIÓNS

■ TEATRO

O ALEMÁN
Diego Anido presenta na
sala Nasa o seu traballo
desde o mércores 22 ao sábado 25 ás 22 h.

EDIPO

AO DESERTO

O Centro Dramático Galego representa esta peza de
Bernard Marie Koltès,
baixo a dirección de Cristina Domínguez, desde este
xoves 16 ao sábado 18 ás
20,30 h. e o domingo 19 ás
18 no Salón Teatro.

PORTOGRAFÍAS

Silleda

Na Casa da Xuventude podemos ollar desde o luns 20
a pintura, escultura e fotografía deste grupo de estudantes de Belas Artes.

■ TEATRO

Este venres 17 ás 21 h. teremos a peza Sempre ao lonxe na Casa da Cultura.
persoal da administración autónoma dos grupos A e B. O prazo
de presentacións de solicitudes
rematará o 24 de novembro. A información completa está recollida no DOG de 13 de novembro
de 2006.♦

I PREMIO MULLERES
PROGRESISTAS

No Salón de Actos do MARCO, até o domingo 26,
desenvólvese a nova edición
do Festival Art Futura, referencia en creación dixital e
novos medios, que este ano
se achega a terreos como a
visualización de dados, a
media-arquitectura, que pretende integrar os fluxos de
datos 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., e a entrada de 1 euro por sesión, canxeábel pola entrada ao museo dese día. O programa
completo pode consultarse
en www.marcovigo.com.

MOFA E BEFA

D.O.G.

As persoas interesadas deben inscribirse previamente e abonar unha taxa de
matrícula de 90 euros (60 para estudantes e amigos do MARCO). Máis información en www.marcovigo.com

Até o 8 de decembro a Estación Marítima acolle a mostra O Porto visto por Magar; no mesmo lugar tamén
podemos ollar Miradas a
través dun ollo de boi.

SETELENTES

IGOR MITORAJ

Tui

O escultor polaco mostra a
súa obra polas rúas céntricas da cidade até o 20 de
novembro.

■ EXPOSICIÓNS

JUAN CARLOS MEANA

XULIO GARCÍA RIVAS

A mostra Extraña-entraña
está na galería Bacelos.

O pintor amosa a súa obra
na galería Trisquel e Medulio até o sábado 25.

FUCK CÓMICS
Na Casa da Xuventude po-

A vídeo
instalación
Psychobuildings III
de Nicolás
Franco
pódese ver
na galería
DF de
SANTIAGO.

■ Alúgase piso na Veiga (Asturias)
con calefacción. Máis información
no telf. 985 635 502.
■ Arréndase piso no Porto do Cabo
en Cedeira (A Coruña). Razón nos
telf. 982 120 839 e 676 727 518.
■ Véndese aparador de castiñeiro
con espello, de 60 anos de antigüidade aproximadamente (2 m. de alto x
1,85 de ancho x 0,56 de fondo), restaurado, por 120 euros negociabeis,
en Vigo. Telf. 696 509 362.

Fangoria
(Alaska e
Nacho
Canut) está
este venres
17 na sala
Capitol de
SANTIAGO.

demos ollar esta mostra de
banda deseñada cos traballos realizados polo colectivo de autores que integran
o fanzine underground do
mesmo nome.

SEARA
A súa obra gráfica pode ser
contemplada na galería
PM8 até este sábado 18.

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

MARÍA PREGO
Esta galería 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.

A Rede

CO podemos admirar o traballo de Pablo Alonso, Nono Bandera, Toño Barreiro, Bosco Caride, Salvador Cidrás, Din Matamoro, Eltono & Nuria, ou
Juan Rivas, entre outros.

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

MARTÍN PENA

Páxina electrónica na rede do Centro Social
Atreu! da Coruña. Na mesma inclúese información sobre o centro, datos das campañas que organiza, noticias relevantes, contacto, programación, forum, ligazóns, etc.♦

A MOSTRA INVISÍBEL
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.

CASÁS
No C.C. Caixanova podemos visitar unha mostra antolóxica do artista galego
até o domingo 19, en horario de 18 a 21,30 h. pola semana e de 11 a 14 h. os sábados, domingos e festivos.

PINTURA MUTANTE
Esta mostra amosa o traballo dalguns artistas que viven a crise e renovación do
pictórico, nun permanente
proceso de transformación
que mestura e contamina a
pintura con todo aquelo que
a rodea (cinema, fotografía,
deseño, arquitectura...). No
Primeiro Andar do MAR-

■ Véndese piso en Vigo. Próximo á
Praza de España, con salón, cociña, 2
dormitorios, 1 baño, 1 aseo, adega e
garaxe. Seminovo. Telf. 986 422 093.
■ Alúgase casa en Dorneda (Oleiros-A Coruña) con cociña equipada,
2 salóns, 5 dormitorios, 3 cuartos de
baño, soto-garaxe (70 m2) e calefacción por 650 euros. Razón nos telf.
981 614 348 e 628 639 359.
■ Alúgase vivenda no 5º andar do
nº 34 na rúa Francisco Añón da Coruña. Cociña, salón, baño e 3 dormitorios por 270 euros. Telf. 981 614
348 e 628 639 359.

OS HERNÁNDEZ

■ Alúgase casa a carón da praia en
Carnota, completamente equipada
para 4 persoas, con terraza, vista ao

O museo Quiñones de León, en Castrelos, presenta a
mostra Ourives de Vigo, deseñados por estes antigos
construtores de alfaias, até
o 30 de novembro.

Por to

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

HIGH SIERRAS

VIII PORTOCARTOON

MUSICALIA
http://atreu.homelinux.net

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

Espazos de recreo titula a
súa mostra que podemos
contemplar no Espazo
Anexo do MARCO até o 3
de decembro.

A banda presenta o seu segundo traballo titulado
Fortune & Venture, do que
polo momento só se editaron 525 copias numeradas
en vinilo de 180 gr., este
venres 17 na Iguana Club.

CENTRO SOCIAL ATREU!

■ Troco dormitorios novos ou por
partes, camas, mesiñas, etc. por
dormitorios antigos e por todo tipo
de antigüidades, mobles, louzas, reloxos, radios, lampadas... non importa o estado. Interesados chamar
ao 605 791 711.

As bandas Everglades,
Heissel e Kogito participan
este venres 17 no I Concurso de Pop Rock na Sala A!

SINFÓNICA DE GALIZA
A orquestra presenta este
xoves 16 no C.C. Caixanova un programa formado por composicións de
C. Gluck e R. Strauss,
baixo a dirección de Carlo Rizzi.

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.
■ Gústache falar en galego? Unha
vez ao mes xuntámonos. Ambiente familiar. Chamádeme, donas e cabaleiros, ao 986 378 608.
■ Ofrécese Enxeñeira Agropecuaria para Galiza, de poder ser. Telf. 986
298 640 ou 986 328 520.
■ 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 en Vigo,
da sensibilidade dun grupo de persoas cara a situación da poboación penitenciaria galega. Desde entón leva-

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

Sob o tema Desertificação
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 Nacional da Imprensa até final de ano.
■ MÚSICA

HARMOS FESTIVAL
No teatro Helena Sá e Costa
este xoves 16 ás 16 h. está o
Royal College of Music

(England) e, ás 21,30, os
Grupos de Cámara da ESMAE (Portugal); o venres
17 ás 21,30 a Academia de
Música e Teatro de Vilnius;

o sábado 18 ás 21,30 estará a
Stuttgar Music School

CASA DA MÚSICA
Dentro do ciclo Orquestras

Convidadas, o venres 17 ás
21 h. estará Ensemble Modern, dirixida por Hohannes Kalitzke. No ciclo adicado ás Novas Músicas o
sábado 18 esta Les Jeunes
Solistes ás 18 h. dirixida
por Rachid Safir. O domingo 19 ás 18 h. Solo for
Voices 58. O mércores 22
ás 19,30 Drumming-Grupo de Percusión, dirixido
por Miquel Bernat. E o
xoves 23 ás 19,30 Orchestrutopica, dirixida por Olivier Cuendet. Tamén o domingo 19 ás 22 h, en actuación independente, poderemos escoitar a Aldina
Duarte, que presenta o seu
segundo álbum de fados
tradicionais.♦

Non vos riades que o conto é triste

■ TEATRO

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, a 13 e 10
euros, ou na billeteira por
15 e 12. Máis información
en www.tal2005.com

Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICICIÓNS

ONIRIA
A mostra Atrévete a soñar
pode visitarse até o 30 de
novembro na sala Antón Rivas Briones.
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Anuncios de balde
■ Véndese mesa antiga de castiñeiro. Interesados chamar ao 982 120
839 ou ao 676 727 518.

Semella imposíbel que se teñan xuntado tres dos elementos que fan máis obscena a nosa xa sufrida
paisaxe urbana e rural. Un valado publicitario, a parte traseira da valado publicitario e unha pancarta desas que agreden a sensibilidade das parellas en transo de casar baixo oficialidade relixiosa ou
civil. Aínda así xuntáronse.♦

A Orquestra
Sinfónica de
Galicia toca
este xoves
16 en VIGO
e, o sábado
18 ás 21,30,
no grande
auditorio
do Rivoli
Teatro
do PORTO
dirixida por
Carlo Rizzi.

C

ando aos alumnos malos se lles quere poñer
un exemplo, recórrese
aos de mellores notas. Cando
se fala de democracia ponse
de exemplo aos Estados Unidos. Alí, nas últimas elec-

cións ao Congreso votou só o
41% da poboación. Os que
aspiran a ser candidatos á
próxima presidencia non están a preparar o programa, senón e elixir un Comité para
reunír fondos. A maioría dos

Gobernadores dos Estados
son multimillonarios e incluso un dos principais opositores do sistema é un dos homes máis ricos, o financeiro
G. Soros. Non habería quizais
que cambiar de modelo?♦
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Outravolta
a economía
do desastre
MANUEL CIDRÁS

Impreso en papel reciclado Greenrecy 100 de 60 gr./m2

T

Renato Núñez
‘Case non existen sentenzas por abusos da policía,
salvo que haxa unha cámara e a vítima morra’
H. VIXANDE
Renato Núñez é portavoz do
Movemento polos Dereitos Civis, unha organización que vai
propor unha lei para crear a
Axencia de Boas Prácticas Policiais, a cal tería como obxectivo investigar os casos nos
que haxa excesos nas actuacións das forzas de seguridade.
Unha Axencia de Boas Prácticas Policiais, para que? Para
que a policía lle poña unha alfombra encarnada aos cacos?
A policía ten que dedicarse a
perseguir os cacos e detelos, pero ten que actuar contra todas as
persoas respectando unha serie
de garantías e dereitos. Tampouco se pode deter arbitrariamente
a unha persoa.
Escoitara falar da Axencia
Europea da Pesca, pero dunha
como esta non.
Podemos chamarlle Escola
de Boas Prácticas Policiais se o
nome de Axencia non gusta, pero existen outras similares como
a IPCC que hai en Londres.
Reino Unido, ese sitio onde a
policía coseu a balazos a un sospeitoso do 7 de xuño que non tiña ningunha relación cos feitos?
Foi precisamente o IPCC o
organismo que destapou que non
houbo motivación na morte de
Menezes. Se nos guiamos polo
que dixo a policía e sen a investigación do IPCC a xente seguiría a pensar que ía con pasamontañas e explosivos.
Nós temos os tribunais de
xustiza, que nos protexen dos
excesos que poda cometer o
Goberno.
Pero os tribunais precisan
probas e que haxa unha investi-

OTTO / A.G.N.

gación que a miúdo non hai. Son
poucas as sentenzas nos casos de
abusos por parte das forzas de
seguridade, precisamos de organismos exteriores e independentes, con capacidade de investigar
para levar á xustiza eses casos.
Mire o que pasou en Roquetas...,
porque había unha cámara...
En principio, cando a policía carga contra uns manifestantes, faino por orde do Goberno e para protexer os dereitos do resto dos cidadáns.

En teoría, unha carga nunha
manifestación ten por obxecto
desprazar a masa manifestante
que ao mellor bloquea unha rúa. O
que non debe facerse é asañarse
cos manifestantes ou non deixar
unha vía de saída e golpear á xente sen máis sen apartala desa rúa.
Todo o mundo sabe que os
Reis Magos reparten caramelos e os antidisturbios, paus.
Pero esa non é a súa función.
Teñen que garantir os dereitos de
todos: os manifestantes, os con-

centrados, os que están de paso...
Nunha concentración que ocupa
a calzada, unha forma de liberar
a rúa é coller os manifestantes
entre dous policías e levalos un
por un á beira, outra é cargar
contra eles sen provocación para
causar medo e dano.
Fala de vulneracións dos
dereitos fundamentais por
parte de policía. Os seus xefes
poden sancionalos.
Buscamos maior control sobre unha potestade sancionadora
que non se aplica. Cando un cidadán sente que é vítima dun
abuso e se dirixe ao superior do
policía que o maltratou, en xeral
o superior inhíbese. Moitas veces
nin as testemuñas son suficientes
contra a policía, como non haxa
imaxes como en Roquetas, onde
ademais a vítima morreu.
Cónteme algunha vulneración de dereitos.
Moita xente pensa que as vítimas dos abusos merecíano, pero até os cidadáns máis respectuosos coa lei son vítimas. É o
caso dun profesor universitario
sometido a un control que, ao
preguntar a razón, foi golpeado e
detido e rematou condenado por
atentado ás forzas de seguridade.
Fáleme desa Axencia.
Debe ter capacidade de investigar ante as denuncias dos cidadáns ou actuar de oficio e a potestade para propoñer sancións.
Até que punto hai competencias para creala e que sexa
operativa de verdade?
Hai un cen por cen porque sería para a policía local e autonómica que se vai crear. Co tempo
desexamos estender a proposta ao
Estado para que inclúa a Garda
Civil e a Policía Nacional.♦

1936. Represión e alzamento militar en Galiza
de Carlos F. Velasco Souto

Un libro tan agardado como escrito
para responder á demanda das
moitas preguntas que levaban
facéndose desde hai décadas a conta
da rep resión franquista.

A NOSA TERRA

ras a vaga de incendios
do verán, cando foi
forzoso opinar sobre a
materia, achei preferíbel
non aburrir o lector cun tema tan manido. Agora que
a temperatura dialéctica
baixou abondo, e mesmo
voltaron ao seu rego as augas das enxurradas de outubro, dispóñome a cumprir
coa miña obriga cidadá retomando unha cuestión que
xa abordara cando a catástrofe do Prestige. Así de paso cumpro tamén co cabodano. Trátase das perversas
relacións do binomio desastre económico/economía do desastre.
Cando, até hai apenas
unhas décadas, eramos unha sociedade pouco desenvolvida (pobre, en claro), os
desastres económicos que
tamén había eran apenas
desgrazas que cumpría sufrir con resignación. Para os
renartes ficaban, como moito, os restos do naufraxio.
Como por fortuna pasamos
a engrosar as fileiras do
mundo desenvolvido, aínda
que sexa nos furgóns de cola, os desastres económicos
desencadean, por esixencia
da solidariedade e tamén do
voto, un conxunto de mecanismos públicos de carácter
paliativo. Mesmo se o Estado (en sentido amplo) resultou ineficaz na prevención
do desastre ou foi el mesmo
desastroso na súa xestión,
ben logo tende a xustificar a
súa eficacia tirando do cheque dos fondos públicos.
Cando o desastre do Prestige o mecanismo que describo foi escandaloso, e a gratitude do electorado visíbel,
para escarnio de noso.
A solidariedade cos
prexudicados pola catástrofe é un imperativo ético,
pero alimentar a economía
do desastre ten necesariamente efectos perversos.
O caso dos incendios é paradigmático. Unha nefasta
política forestal abocou os
nosos montes a dúas utilidades económicas case exclusivas: a produción de
pasta e o lume. En torno a
este (nomeadamente á extinción, pero tamén á recuperación, ao subsidio e aos
máis difíciles de cuantificar cambios de utilidade) é
posíbel que se movan máis
intereses económicos que
na produción de pasta.
Dou por sentado que as
causas dos incendios son
múltiplas e que daquela a
súa abordaxe debe ser
complexa. Pero, entre outros moitos factores, as políticas públicas que se artellen deben evitar que se alimente a economía do desastre. Para non reforzar os
seus efectos perversos.♦
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A Cegueira, a Lucidez e Nós A
Unha leitura (obrigatoriamente subxectiva)
sobre certas fotografías xeradas
pola desfeita do Prestige
VITOR VAQUEIRO

s liñas seguintes
tentan deseñar os
alicerces dun roteiro
de acción para vindeiras
pesquisas ao redor dos
procesos comunicativos,
procurando polos en
relación coa práctica
fotográfica. Tencionamos
salientar, primeiramente,
que o afundimento do
Prestige mostrou, para o
pobo galego, as
características dun
acontecemento. No interior
da maré inmensa de
fotografías que a desfeita
xerou escollimos un grupo
restrinxido que, do noso
ponto de vista,
acompañaban esta idea,
afortalando as nocións de
interrupción, escisión,
dignidade e
subxectivización que
xurdiron entre unha parte
da cidadanía. Quixemos
subliñar, ao mesmo tempo,
o carácter polisémico e
ambiguo de toda
fotografía, a súa
capacidade de manobra
limitada, inserida aliás
nunha temática de presenza
e ausencia, de elemento
cunha dose elevada de
indecibilidade, de
innomeabilidade aínda que,
ao tempo, suxerente, ou,
por dicilo con outra
terminoloxía, no seu
carácter de obra aberta que
leva, consecuentemente, o
correlato de considerarmola
como formuladora de
perguntas, non como
fornecedora de certezas. E
apontamos, ao cabo, o feito
de que a utilización da
fotografía deitouse –como a
maioría dos meios de
expresión– cara a
posicións solidarias coas
ideas de avanzo que levaba
no seu seo o movemento
Nunca Máis. Finalmente,
tentamos enunciar o
carácter político da
representación e a súa posta
en contacto cos aspectos
teatralizadores e a relación
entre Pobo, Política,
Realidade e Teatro.♦

3
Infancia e
historia
de xénero
XAVIER
CASTRO

6
Estación de
Trevinca:
as
montañas,
os feitos,
as verbas
ANXO
ABELAIRA
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O debalo
do poder
americano
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Ao movemento Nunca Máis.
A todas aquelas
persoas que o apoiaron
coa súa dignidade,
e a súa solidariedade,
contribuindo a mexer
os alicerces do enmudecemento
e a indiferenza.
A Nicolás Xamardo
polo que el xa sabe, despois de
40 anos de amizade.
13 de novembro de
2002, o petroleiro
Prestige sufriu unha grave avaría perante as costas do
noroeste da Galiza,
que desembocou na
rotura do seu casco
seis días despois. O accidente
trouxo como consecuencia unha
das máis sinistras marés pretas
que Europa coñeceu. A ineptitude –consciente?– do poder
político, así como a constatación do papel periférico que o
Estado Español ten asignado
tradicionalmente ao país, xeraron a posibilidade de aparición
do movemento Nunca Máis, o
cal se converteu –nomeadamente desde a esmagadora manifestación do 1 de decembro, con
todos os accesos a Compostela
colapsados– na imaxe visíbel da
resposta cidadá.
O afundimento –e conseguinte espallamento de materiais nocivos, procedentes dun
barco carrexador que portase
elementos desta natureza– na
beiramar galega non supuñan
unha novidade nas décadas finais do século XX. Con efecto,
desde había máis de trinta anos,
no que se producir o accidente
do petroleiro Polycommander,
as marés causadas por verquidos de hidrocarburos ou outros
axentes prexudiciais apresentaban surprendente constancia: ao
sinalado Polycommander (5 de
maio de 1970) seguiron o Urquiola (12 de maio de 1976),o
Andros Patria (31 de decembro
de 1978) e o Mar Exeu (3 de decembro de 1992). Do ponto de
vista estatístico, se continuar esta serie, e se os responsábeis políticos e económicos non adoptaren as medidas axeitadas, ao
pé do ano 2010 Galiza deberá
sufrir unha nova desfeita ecolóxica. Á relación precedente non
se engadiron os casos do Erkowit, Viquing ou Cason, portadores de materiais non clasificábeis como hidrocarburos, mais
igualmente contaminantes.
Malia esta regularidade na
agresión e a gravidade da mesma, a xeneralidade da cidadanía
non reaxira perante os sinalados
ataques ecolóxico e económico.
Polos motivos que fosen, só
grupos minoritarios de científicos, colectivos ecoloxistas, políticos, sindicalistas ou intelectuais deixaran ouvir a súa voz
en forma de concisos comunicados ou pequenas manifestacións. Mesmo a locución adverbial que, a partir do ano 2002,
mudou na bandeira que acompañou as imaxes da desfeita –Nunca Máis– non era nova no contexto reivindicativo galego, posto que, con efeito, xa no mes de
decembro de 1992, por mor do
afundimento do Aegean Sea, esa

O

‘Achamos que,
durante un longo
período
da súa historia
–que probabelmente compriría
contabilizar
por séculos–
a parte
maioritaria
do pobo galego
asumiu
a dominación,
a inxustiza ou
o desprezo”

frase aparecera como consigna
de chamada á mobilización
(AA.VV. 2003: 8). Non obstante, será preciso que transcorran
aínda 10 anos para que as dúas
palabras, viradas movemento
social, dean a volta ao mundo
como bandeira de dignidade e
dedo acusador, dirixido frontalmente aos responsábeis e para
que a protesta atinxa de maneira grandiosa ás máis desemellantes camadas do país. Como
dado significativo, para compararmos a repercusión social que
tiveron as devanditas marés negras, é interesante subliñar que
as noticias referidas ao Polycommander foron tema principal da primeira plana de La Voz
de Galicia 1 só día; as referidas
ao Urquiola, 9, as do Andros
Patria, 2, e as do Prestige, 61
días, quer dicer, de maneira
ininterrompida o período que
abranxe do 13 de novembro de
2002 ao 15 de xaneiro de 2003.
Sobre a pasividade
Aínda co risco de afastármonos
lixeiramente do noso obxectivo
–ligazón da fotografía coa desfeita, mensaxes emitidas, límites– parécenos pertinente tentar
unha reflexión previa ao redor
desta pasividade do pobo galego, mantida –no que se refire ás
crises ecolóxicas– durante máis
de 30 anos, xa que ela tamén
contribuirá á análise fotográfica. Tirándomos a desfeita do
Polycommander, ocorrida en
pleno rexime ditatorial, as catástrofes do Urquiola, Andros
Patria e Aegean Sea producíronse no actual marco político de liberdades formais e, polo tanto, nun réxime no que era

posíbel exercer o direito de manifestación, de folga ou de calquera outra forma de protesta.
Contra todo o que ditaría a lóxica e a defensa dos proprios intereses, ditas actitudes reivindicativas xamais se concretaron, polo menos, segundo se sinalou,
en graus significativos.
Achamos que, durante un
longo período da súa historia
–que probabelmente compriría
contabilizar por séculos– a parte
maioritaria do pobo galego asumiu a dominación, a inxustiza
ou o desprezo, que sobre as súas
língua, cultura e economía se
exerceu, dunha maneira tal que
o conduciu a aceitar, sen apenas
reservas, a súa suposta inferioridade a respeito doutros pobos.
Sen dúbida, esta actitude ten a
súa orixe na acción do dominador que –historicamente así se
demonstra– reitera a súa estratexia opresora sobre dous eixos:
en primeiro lugar, o da súa sobranzaría física; en segundo, o
da súa superioridade intelectual,
de tal maneira que a conxunción
de ambos os dous factores leva
o dominado á constatación da
súa inferioridade e a se ver el
proprio como un ser mesquiño,
merecente, e mesmo culpábel,
dos males que a cotío lle acontecen, exemplos que posúen, de
certo, interesantes correlatos
noutros territorios, como os do
asovallamento sexual ou racial.
Sendo isto así, non é menos certo que a maquinaria posta en
marcha pola grande maioría de
galegos –“En Galiza non se pide
nada. Emígrase”, dicía Castelao
(Castelao 1931 : 32)– articulouse ao redor da conformidade
con esta situación, na plena
asunción do seu papel de ele-

mento pasivo e dominado e, na
aceitación –cando non na cumplicidade– cos criterios que decote se lle impuñan. Lonxe de
ser inconsciente, esta actitude
foi de tal natureza que o que
adoitamos chamar sabedoría
popular concretou, cristalizou,
condensou a súa postura nun dito –ou consigna?–composto só
por sete –número de resonancias máxicas– palabras e que
ten todo o valor dun programa
de acción: “mexan por nós e dicimos que chove”. Verdadeiramente, con este comportamento, a cidadanía galega non fai
máis que conceder carta de natureza real a unha conduta cunha tradición literaria secular:
aquela que sinala que a persistencia no silencio cando é precisa a fala acostuma deitar
consecuencias nefastas e que
lucidamente Martín de Riquer
rastrexa na poesía épica europea –concretamente en Perceval ou o conto do Grial– do século XII. As palabras do crítico
catalán, ao comentar a obra de
Chretien de Troyes, para alén
de posuíren caracter de manifesto, emiten un diagnóstico
perfeitamente aplicábel ao pobo
galego: “el hecho de hallarse en
pecado le trabó la lengua” (Riquer, M. de, 1978 : 15).
De certo o refrán sinalado
–que proclama aliás o carácter
cúmplice de quen o proferir– é
merecente de ser submetido a
un sucinto exame encamiñado á
procura da asignación de responsabilidades. Unha primeira
pergunta referiríase a quen padece a acción, a ese nós colectivo. O nós ¿trátase do conxunto
dos moradores de determinada
parroquia?, ¿de determinado lugar, comarca ou provincia?. Nós
acreditamos, ás avesas, que ese
nós é o pobo galego no seu conxunto, sobreentendido sempre
que a frase se profire. En ocasións, cando poda existir a máis
lixeira hipótese de dúbida, o falante explicitará a aseveración
–convertida nun lugar común de
múltiples conversas, aínda que,
significativamente, en persistente proceso de recúo hoxe– coa
introdución expresa do suxeito
“os galegos somos (...) mexan
por nós e dicimos ...”.
A segunda pergunta que
compriría facerse refírese ao suxeito da acción, o cal involucra
a necesidade de detección do
protagonista da micción. ¿De
quen fala o falante cando se refire ao minxidor anónimo?.
¿Talvez sexa unha fracción do
pobo galego quen urina sobre a
outra fracción?. Mesmo podería
ser. Podería darse o caso de que
un sector de galegos –acá semella lóxico pensar nos poderosos–
desenvolvera o mecanismo miccional sobre a outra fracción,
que é consciente do que está a
ocorrer e, porén, opta polo silencio. Mais entón acontecería
que o dito sería tan só de aplicación parcial e restrinxida ás clases menos favorecidas da
populación, cando a realidade
nos dita xustamente que esa suposta restrición é inexistente,
que ese nós é o pobo na súa totalidade, en sentidos horizontal
e vertical, na acepción xeográfica e de clase social e –por dicilo
en termos actuais– axe transver-
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salmente sobre o conxunto da
sociedade. É, por tanto, lóxico
deducirmos que habemos de
considerar seriamente a posibilidade de que o axente humectante se atope fóra da Galiza. Tratarase, entón, de xentes alleas ao
país: se callar hindúes ou pakistaníes? ou, se cadra, alxerianos,
watutsis, maories, kirguises?
talvez franceses, portugueses,
rusos (brancos), coreanos, arxentinos? acaso extremeños, ilicitanos, vascos, onubenses, cataláns?. Non parece probábel
que sexan os vilegos, etnias ou
nacións sinalados, nen outros
calisquera que puideramos
acrescentar á renque, os que
ofenden cos seus fluídos a nación dos galegos. Nós atrevémonos, ás avesas, a propor como hipótese a de que os naturais
deste país saben perfeitamente
que quen leva mexado, historicamente, sobre eles é a urdume
política-xurídica-administrativamilitar do Estado español.
Acontece, non obstante, que o
pobo galego non ousou pronunciar a palabra fatídica, non ousou sinalar, no percorrer do tempo, o responsábel da acción
minxitoria, a non ser polo método oblícuo da referencia simbólica. E non o fixo porque ese
enunciado acusador pertence ao
territorio do innomeábel. Thomas Bernhard lembrárao con rotunda lucidez ao dicer que cando se espremen pensamentos
perigosos, pensamentos que
aliás flutúan no ar (son eu quen
subliña) tense ese tal enunciado
por un acto de necidade (Bernhard, T. 1997 : 97). Con maior
claridade esplanao Alain Badiou: “Wittgenstein a donné à la
fin du Tractatus la version que
fait consensus: ‘Ce dont il est
impossible de parler, il faut le
taire’” (Badiou, 1989: 76). O
que é imposíbel manifestar,
cómpre mascaralo. Por voltar
sobre a frase de Riquer, o sector
submiso da cidadanía galega sabía que cometía o pecado da
submisión e a súa condición de
pecadenta era a responsábel de
lle aferrollar a lingua. Máis
adiante habemos de tornar sobre
esta idea, sobre a máscara e
máis sobre o teatro.
Este modelo de comportamento que vimos de deseñar entrara en crise probabelmente había certo tempo –meses, anos,
lustros, décadas? Difícil a resposta, porque habemos de recoñecer que o novo non sempre é
de fácil detección para quen se
acha no eixo da contenda. Nós
achamos, non obstante,que os
feitos derivados do afundimento
do Prestige mostran en toda a
súa crueza a ruptura desta forma
de conduta e patentean a escisión que se producir no interior
da nosa sociedade. A catástrofe
do Prestige apresentou, na altura de 2002, para a cidadanía galega, un factor de novidade que
non depararan as desgrazas de
semellante xorne que, con anterioridade, o país sufrira. Polos
motivos que for e que nós acreditamos seren de orixe multifactorial –tomada paulatina de
conciencia da sociedade galega,
traballo de vertebración e dignificación social desenvolvido polo nacionalismo, fastío por parte
da cidadanía da política seguida

polo Partido Popular, constatación da situación de estancamento e mesmo de recúo no
conxunto estadual por parte da
Galiza, subxectivización e conseguinte encabuxamento– o
naufraxio do petroleiro de bandeira de Bahamas, armador anglosaxón, primeiro oficial filipino e proprietario grego concretou na sociedade galega “unha
situación de saturación e de pechamento”, perante a cal se fixo
preciso “tentar propor unha nova tendencia” (Badiou, A. 2000
: 23). E a desfeita do petroleiro
supuxo, no imaxinario colectivo
do pobo galego, o carácter dun
acontecemento. Ao empregarmos este termo, non o facemos
no seu sentido costumeiro de sinónimo de evento, feito, pasaxe,
suceso ou episodio, senón no
máis preciso de “ponto do espazo-tempo no que ten lugar unha
interrupción da repetición” (Badiou, A. 2000: 42). Neste sentido, a desfeita do Prestige e os
eventos que se sucederon desde
o 1 de decembro en adiante interromperon, con efeito, a preguiza corriqueira que se lle adoita
apór ao noso pobo para dar paso
a unha situación cualitativamente distinta, a unha situación que
poderíamos cualificar como política, como xeradora de verdades. Hoxe, ollada a situación
coa perspectiva que fornecen
tres anos, resulta un feito dificilmente rebatíbel afirmar que a do
Prestige non foi unha desfeita
máis. Foi, ás avesas, un feito no
que se manifestou con todo o
seu esplendor dramático –teatral– o conxunto de factores que
acompañan a un acontecemento:
a aparición da Política –ausente
as máis das veces da urdume so-

cial– a presenza do Dous, quer
dicer a escisión, e, tamén, a
compacidade do poder responsábel da agresión que, negando,
mentindo, falsificando, sentiuse
impotente, porén, para encarreirar a traxedia en proveito
dos seus intereses, porque a realidade se impuña con clareza,
porque a fracción consciente da
cidadanía asignaba sen dúbidas
responsabilidades. A aparición
do Dous, quer dicer a disensión,
a ruptura, a desavenza, o desacordo, manifestouse, como en
moitas outras ocasións –a fotografía participa de forma notábel neste mecanismo– nunha
dialéctica de ausencia e presenza. Dito noutras palabras:
nunha lóxica dupla de mutismo
e de enunciación. O poder político –e os que o apoiaron– só
puido tatexar un feixe de mentiras que resoaron nunha inmensa
oquedade, en canto a xente,
convertida en suxeito, exprimía
conceitos e formulaba verdades.
E iso foi posíbel pola mudanza,
pola greta, pola fenda que se
multiplicaba porque, para dicilo
en palabras de Flusser, “a mudanza é informativa, o corriqueiro é redundante” (Flusser,
V. 2001 : 63).
A lóxica dupla
nas fotografías
Achamos que esa lóxica dupla é
a que se pon de manifesto en
certos conxuntos de fotografías.
Nós escollimos, en primeiro lugar, un elemento que, metafóricamente –a fotografía, como sabemos, non participa do
auditivo– postula a existencia
do silencio, ou, se quixermos,
do silencio da acción, val dicer

da in-acción. A idea á que nos
referimos é a da cegueira e vén
expresadas por fotos que enuncián esta falta de visión, frase
que atinxe en primeiro lugar, á
cegueira física, real, e, como segunda posibilidade, a incapacidade de comprensión de feitos
que se deseñan no futuro, quere
dicirse á factores que teñen a ver
coa intuición e a detección do
novo. Esas dúas imaxes son as
que se atopan a seguir:
Foto 1

A catástrofe
do Prestige
apresentou,
na altura
de 2002, para
a cidadanía
galega, un factor
de novidade
que non
depararan
as desgrazas
de semellante
xorne que,
con
anterioridade,
o país sufrira”

A Foto 1 apresenta unha muller
que se enfronta á cámara e que
mostra ao espectador a inmensidade dos seus ollos fechados o
cal –en aparencia– contravén a
lóxica do retrato. Poderase pensar que o feito de a muller aparecer de ollos fechos supón unha
maneira específica de casualidade, da concorrencia exacta dun
obturador aberto e uns ollos fechados, mais tamén é preciso subliñar que ese aspecto é radicalmente secundario. O verdadeiramente relevante é que Vítor Mejuto, unha vez tirada a foto, decidira escoller esta é non outra
fotografía para expresar aquilo
que desexaba. “O fotógrafo só
poderá axustar a cámara para a
tomada de imaxes artísticas,
científicas ou políticas se tiver
conceitos de arte, ciencia ou
política” (...) Non existe fotografía nengunha inxenua, desprovida de conceitos. A fotografía é
unha imaxe de conceitos” advírtenos Vilém Flusser (Flusser, V.
2001: 36). Dito noutras palabras:
nesta fotografía o autor invertiu
o programa da cámara que require seleccionar primeiro e disparar despois, levando a cabo a
súa escolla despois da detección
do seu “erro”, procedendo dunha
maneira que lembra levemente,
do ponto de vista metodolóxico,
o procedemento que, en Transformance, emprega Andreas
Müller-Pohle que primeiro dispara, de maneira aleatoria, e despois selecciona (Müller-Pohle,
A. 1983). Acá, e ao servizo dunha proclamación ideolóxica,
Mejuto levou a cabo unha especie de alteración do dispositivo
fotográfico. E o que podería ser
unha fotografía irrelevante como
tantas outras adquire unha nova
posibilidade de leitura.
Relativizado o noso ponto de
vista pola ambigüidade que
emergulla de toda fotografía, polo seu carácter polisémico, pola
súa configuración de obra aberta, pola súa especificidade de
presenza e ausencia, polo seu
grau lóxico de indeterminación
–desexamos deixar moi clara esta posición– debemos perguntarmos, porén, que é o que dimana
da fotografía á que nos referimos. Xustamente, para nós, a
imaxe proclama –teimamos,
desde a súa anfiboloxía– os aspectos do pobo galego que salientábamos ao comezo deste
texto: a caracterización dunha
fracción da cidadanía –á que,
mesmamente, pertence a protagonista, cualificada como de
procedencia non urbana– como
predisposta a non reaxir perante
a agresión. A actitude da muller
que Vítor Mejuto nos oferece,
vén definida por dúas características: a primeira, virar as costas
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á realidade –o mar– onde progrede a maré preta e onde se desenvolven o drama e a acción.
Por se non fose abondo –segunda característica– a muller fecha
os ollos. Reflictamos nas dúas
frases escritas: virar as costas,
fechar os ollos, son enunciados
o suficientemente claros –ditos
metaforicamente– que a diario
empregamos para exprimir unha
fuxida da realidade. Na fotografía de Mejuto fican explanados
na súa radical rotundidade.
Mais non é iso todo o que
transparenta esa fotografía:
igualmente, na face da muller,
figuran a resignación e o fastío,
ese aceno que case non se chega
a concretar mais que identificamos, dentro da súa lóxica ambigua, como as actitudes de renuncia das que falamos nos primeiros parágrafos deste texto.
Áchanse aí presentes a pasividade reivindicativa, a aceitación do
imposto, a inacción; tamén a indiferenza, o cepticismo; tamén o
silencio e a innomeabilidade.
Seguramente, tamén a dor.
Desexaríamos, porén, advertir un feito. Segundo se ten dito
reiteradamente, a fotografía non
é a realidade, senón unha representación da mesma. É posíbel,
polo tanto, que a muller da fotografía xamais, nos amargos días
da traxedia do Prestige, dera ás
costas á realidade –de feito atópase na praia, no teatro de operacións– nen fechara os ollos
perante a mesma. Mesmo ousaríamos dicer que combateu sen
repouso, como milleiros de
compatriotas, o chapapote. Isto,
non obstante, non muda toda a
argumentación desenvolvida.
Nada do que aconteceu antes
nen despois de se tirar a imaxe
deberá nos amolar ou nos inquietar. As fotografías son, simplesmente, fendas no continuum
espazo-tempo “fixadas, inmobilizadas, momificadas” (Dubois,
Ph. 1986 : 136) permitíndonos
coñecer só aquilo que se acha
na súa superficie bidimensional
–afastada da realidade tridimensional que constitúe o seu referente– e, tamén, o suxeito do
disparo. Sobre esa bidimensionalidade débese concretar o noso labor analítico que se reducirá a pescudar, soletrear e enunciar o que nela se encontra. Vítor Mejuto fotografa un anaco
espazo-temporal daquelas datas
e, simultáneamente, fotográfase
el mesmo, proclamando que toda fotografía constitúe unha forma, tamén, de autorretrato.
Foto 2
A Foto 2 representa o ex-ministro franquista Manuel Fraga Iribarne, aliás presidente da Xunta
de Galiza no instante no que se
producir o afundimento do
Prestige e, polo tanto, a tomada
desta foto. Parécenos importante subliñar que o feito de lembrar o escuro –ou deberíamos
dicer claro?– pasado de Fraga
Iribarne non obedece, de maneira nengunha, a un afán de vinganza nen vén movimentado por
sentimentos rancorosos, senón á
constatación –en primeiro lugar– do feito de que, probabelmente, foron as súas raíces ideolóxicas as que decidiron a súa
actuación na crise do Prestige e

‘A fotografía
non é
a realidade,
senón unha
representación
da mesma.
É posíbel,
polo tanto,
que a muller
da fotografía
xamais,
nos amargos días
da traxedia
do Prestige,
dera ás costas
á realidade”

FOT0 1.
Vítor Mejuto.
Praia das Sinas, Vilanova de Arousa.
03-02-2003.

FOTO 2.
Francisco Torrecilla.
Caión.
21-11-2002.

FOTO 3.
X. Rey.
23-12-2002.

–en segundo– a mostrar, con
naturalidade, unha evidencia
que, aínda que teimudamente
agochada durante anos no Estado Español, é de circulación libre noutros pontos de Europa,
segundo se pode ver, no texto,
deste mesmo ano 2005, da autoría de Sebastian Balfour onde
se sinala que “The PP has both
family and ideological roots in
Francoism. Apart from Manuel
Fraga, ex-minister of Franco
and founder of PP’s predecessor, Alianza Popular (AP), the
majority of its leaders are sons,
daughters or grandchildren of
leading members of the Francoist political elites” (Balfour,
S. 2005 : 147). Na imaxe que se
sinala, Fraga Iribarne aparece,
el tamén, cos ollos fechados.
Porén, a comparanza da fotografía de Torrecilla coa de Vítor Mejuto deita profundas diferenzas. Na face do, daquela,
presidente da Xunta semella
resplandecer a satisfacción que
un sorriso de triunfo subliña.
Resulta de extraordinaria importancia reflectir na data da fotografía: 21 de novembro. Había só dous días que o casco do
Prestige quebrara e a situación
ficaba lonxe da das praias esplendorosas das que había falar
o ministro Trillo. Era o día no
que Fraga Iribarne voltaba da
súa cazaría de week-end, en terras afastadas da Galiza. Na faciana do ex-presidente non aparece por ningures o máis lixeiro
síntoma de contrariedade, de
cepticismo, de mágoa, nen de
dor. Estritamente do ponto de
vista do autor da foto, a eses
ollos fechados podemos aplicarlles un razoamento semellante ao realizado no comentario da fotografía de Mejuto. A
representación da muller desta
foto é a imaxe da traxedia. A de
Fraga Iribarne é a súa máscara.
Poderíamos parafrasear a Pes-

FOTO 4.
M. Moralejo.
Vigo.
11-12-2002.

FOTO 5.
César Quián.
A Coruña.
11-12-2002.

soa e afirmarmos que o político
é um fingidor. Tamén acá o fotógrafo escolleu escrupulosamente esta tomada porque desexaba simbolizar, mostrar o seu
ponto de vista. Desexaba, igualmente, proxectarnos o seu autorretrato.
Fotos 3 e 4
Aínda a cegueira xurdirá de novo nunha imaxe [Foto 3] da que
é autor X. Rey. Ora, a cegueira
non protagoniza a resignación,
como na Foto 1, nen a vangloria
que se alvisca na Foto 2. Acá a
cegueira estase a utilizar como
ferramenta acusadora. Xa apareceran signos da escisión no interior do corpus cidadán e os protagonistas desta imaxe representan a dignidade, a indocilidade e
a revolta e, como acima se dixo,
existían sectores cidadáns que
asignaban sen dúbidas responsabilidades. Metaforicamente, o chapapote cegara a Aznar.
Se fixemos, nos primeiros
parágrafos deste texto, alusión
ao nomeado dito popular, a esas
sete palabras, é porque, xustamente, o esgazamento de tal dito faise presente nunha fotografía que realizou Mercedes Moralejo e na que, dunha maneira
explícita, se leva a cabo a subversión do dito comentado. Na
imaxe adxunta [Foto 4] o tempo

verbal dicimos (nós, o suxeito
da proposición) pertencente ao
proverbio popular, vese substituído polo din (eles, os outros) o
cal reflicte o desprazamento levado a cabo no territorio ideolóxico ao asignar a responsabilidade, en forma de engano, aos
que –prosigamos co símil– mexan. Dito noutras palabras: nos
primeiros momentos da catástrofe, os que agredían din que
non existe unha tal agresión.
Mariano Rajoy –coñecido desde
aqueles días en mensaxes que
sucaban a Rede como El señor
de los hilillos– negou reiteradamente a existencia dunha maré
negra, ao tempo que, cunha teimosía que limitaba coa neurose,
Henrique López Veiga, conselleiro de Pesca, reiteraba o embuste e a falsidade. Os que agredían, nunha segunda fase, culparon da aparición da chuvia (quer
dicirse, o chapapote) a factores
alleos, tentando se lavaren as
mans e escudiren as súas responsabilidades. Porén, o proceso de desmascaramento achábase xa en marcha e, ao mesmo
tempo, o proprio enunciado textual presente na fotografía sinala
que os receptores da acción son
conscientes dese intento de engano, e áchanse dispostos a o
denunciar e a sinalar, xa, que o
conxunto –non deixa de inducir
a reflexión que os que terman
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das pancartas sexan aínda mociños: o símbolo no novo, o futuro, o que reemprazará– vese reforzado por un texto localizado
no nivel inferior que, situando
no interior dunha diana as siglas
da organización política gobernante, enuncia que o Partido Popular se acha no punto de mira
dos que se manifestan. Por dicilo nunha terminoloxía cinematográfica que nos transporta aos
Lumière e ás orixes do cinema,
trátase dun claro exemplo de
L’arroseur arrosé. O observador pasa a ser observado.

FOTO 6.
Juanjo Martin.
Manifestación en Madrid.
23-02-2003.

2003 : 14), o cal demonstra unha
inequívoca vontade de resposta,
de afortalamento da autoestima
e de confianza nas proprias forzas, noción situada, por certo,
moi lonxe da noción de esperanza (Xamardo, N. 2005 : 150).
Se tivermos que definir con
fotos este comportamento reivindicativo o labor sería interminábel. Debemos, porén, subliñar
un elemento que achamos de
interese. Referímonos ao percurso que unha parte significativa do pobo galego resolveu comezar. En certa maneira, os sectores máis dinámicos da sociedade galega decidiron, por unha
parte, facer seu o proverbio chinés que afirma que toda grande
camiñada comeza por un primeiro paso e, por outra, aplicar a
consigna que, en décadas pasadas empregara o PCI: veniamo
da lontano, andiamo lontano.
Esta idea do cambio como camiño –como ruptura da repetición
neurótica, en definitiva– como
proceso, achamos que subxace
na imaxe (Foto 6) de Ana García nas praias de Muxía.

FOTO 7.
Ana García.
Muxía.
24-11-2002.

Foto 5
A sinalada actitude claudicante
que se apontou ao comezo deste
texto leva aparellada, como é lóxico, a ausencia dun sentimento
de estima polo proprio, de avaliación negativa de todo aquilo
que se acha portas adentro das
fronteiras do país –unha constante no pobo galego– e, consecuentemente, na ausencia, sempre do ponto de vista da colectividade, da idea de dignidade.
Xustamente, as mobilizacións
que seguen ao afundimento do
petroleiro poñen, en primeira liña da reivindicación –xunto á
esixencia de reparación ecolóxica e política: limpeza e democracia son conceitos que camiñan xuntos– a cuestión da dignidade, até o ponto de oporse á
idea de maré negra a de maré de
dignidade. Resulta tamén definitorio comprobarmos [Foto 5]
como esa reivindicación de dignidade se vincula directamente
ao mar, empregando como tipografía os caracteres que o nacionalismo en xeral e Alfonso
R. Castelao, en particular –As
cruces de pedra na Galiza, As
cruces de pedra na Bretaña,
Atila en Galiza etc.– empregaran a reu nas publicacións que
deran á luz antes, e despois, de
se producir o golpe de estado
fascista de 1936.
A posta en marcha do proceso de verdade, de enunciación,
de dignificación (véxase Foto 5:
Mar Exeo-Prestige. 10 anos de
ignominia), de revolta contra a
humillación supuxo, como antes
se sinalou, unha escisión no interior do pobo galego –entendido este como categoría política
que enuncia e desenvolve unha
posibilidade emancipadora
(Agirre, J. 2002 : 11)– dunha
magnitude tal como nunca se
ollara. Xamais antes unha parte
significativa da cidadanía esticaba o seu dedo acusador contra
outra parte, igualmente significativa polo menos do ponto
de vista cuantitativo. Esa acusación condensou nunha consigna
que percorreu o país, por dicilo
co poeta, desde Ortegal ao Miño
e que posuía carácter inequívoco: a culpa de quen é?. Dos que
votan o PP. Nunca se formulara
con tanta claridade a asignación
de responsabilidades. E é que
unha parte substancial da populación galega botaba en cara
–non en privado, senón no espazo público; non en voz baixa,
senón berrando irada– á outra a
súa actitude silenciosa, a inacción, a cumplicidade con aqueles que militaban no engano, a
reprodución da actitude secular
de dicer que urina e auga eran

Foto 7

FOTO 8.
Rosa Veiga.
Castro (Laza), entroido 2003.

FOTO 9.
Álvaro Ballesteros.
Compostela. Maré gaiteira.
06-12-2002.

FOTO 10.
Miguel Vidal.
A Coruña. Velorio do mar.
28-12-2002.

equivalentes. En definitiva, a
actitude de se negar a levar a
cabo un corte, unha interrupción e, como consecuencia, a se
converter en suxeito enunciador
de verdades. Verdades que
mesmo a imprensa situada fóra
do país estaba a proclamar, ao
asegurar que “o comportamento
do Governo de Madrid face à
Galiza parece inacreditável (...)
Doze dias depois do “Prestige”
ter iniciado o derrame, ter vagueado sem rumo, de se ter
afundado e libertado mais de 10
mil toneladas de “fuel” na costa
galega, o primeiro-ministro espanhol José Maria Aznar, ainda
não foi lá ver (...) Pior: o seu
número dois no Governo, depois de 400 quilómetros manchados, nega existir uma maré
negra” (Deusdado, D. 2002).

gaiteiros nas rúas da capital da
Galiza, meio millón de persoas
nas concentracións do día 11,
milleiros que participan no recebemento a Aznar o 14, cadea
humana organizada pola coordenadora de ensino Area Negra,
con 50.000 estudantes só na
Costa da Morte, o 22 de xaneiro
de 2003, manifestación de Madrid o 23 de febreiro, ou a Praza
do Obradoiro outravolta ateigada ao se cumprir o primeiro ano
da catástrofe, porque unha parte
da populación non está xa disposta a esquecer nen a deixar de
axir. Neste sentido, como exercicio de afirmación da propria
dignidade, como elemento oposto ao tradicional comportamento
pasivo, amosa notábel relevancia a actitude da populación galega ao se producir a denuncia
por parte do sindicato Manos
Limpias, de pendor filofascista,
contra a plataforma Nunca
Máis, acusando a esta de estafar
os doantes que, coa súa axuda,
se solidariezaban co movemento. O resultado da denuncia foi a
multiplicación dos ingresos directos na conta da Plataforma,
mesmo empregando anotacións
–á hora de realizar o ingreso
bancario– como “estes cartos
son para facer pancartas”, “caña
a Fraga” ou “o do bigode que
limpe o chapapote” (Lobeira, B.

Foto 6
Naturalmente, para alén da escisión interna –e sobranceando
por enriba dela– existiu como
elemento central da acción reivindicativa a reprobación duns
gobernos central e galego que
dimitiron de todas as súas obrigas (Foto 6). Os fitos sucedéronse ininterrompidamente: manifestación, xa nomeada, o 1 de
decembro en Compostela, maré
gaiteira do día 6, con 20.000

‘A
interpretación
dunha fotografía
é profundamente
debedora
da ideoloxía
do intérprete”

Na imaxe da Foto 7, a autora recolle un icono simbólico, sobexamente coñecido para calquera
galego: a vieira que baliza numerosos pontos do Camiño de
Santiago. A fotografía pode lerse como unha metáfora do esforzo, da continuidade e, tamén, da
constancia requerida por un longo desprazamento. De feito, na
foto –que apresenta luces e sombras– os voluntarios constitúen
unha ringleira que ocupa a zona
de luces altas. Non deixaremos,
porén, de insistir no carácter
aberto de toda fotografía, salientando a posibilidade de verificarmos outras posíbeis interpretacións como, no caso que tratamos, a de mostrar que, ao carón
da pantalla propagandística do
Camiño de Santiago e dos “esplendorosos” xacobeos, se agocha unha realidade moi distinta e
infinitamente máis opaca: os voluntarios son a luz, o xacobeo a
sombra. Ao cabo e ao resto,
Barthes tennos ensinado que
[unha fotografía] “di: isto, é isto,
é assim!. Mas não di mais nada;
uma fotografía não pode ser
transformada (dita) filosoficamente, toda ela está carregada
com a contingência da qual é o
envelope transparente e leve”
(Barthes, R. 1981 : 17). Segundo
xa se sinalou anteriormente, ao
facermos alusión á fotografía de
Vítor Mejuto, a interpretación
dunha fotografía é profundamente debedora da ideoloxía do intérprete. Consideramos desnecesario voltarmos sobre este tema.
Parécenos importante comentar un elemento –con maior
propriedade cabería falar dun
conxunto de elementos– igualmente de natureza fotográfica,
que mostra a capacidade de interrelación entre os elementos isolados que crían determinadas
formas de expresión e o conxunto das xentes que inciden, á súa
vez, sobre aqueles, nunha especie de mecanismo autoalimentador que é quen de xerar propostas novidosas de natureza multiplicativa. Estamos a referirnos á
baralla do Prestige.
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A baralla Prestige
A Baralla Prestige constitúena
corenta e un naipes de natureza
convencional no que se refire ao
seu tamaño, deseño, número e
demais características, estruturada, como adoita acontecer, ao
redor dos catro habituais grupos
–ouros, copas, espadas e paus–
apresentando, logo, unha fasquía
semellante aos conxuntos que
constitúen este tipo de xogos de
mesa. A diferenza con outras barallas baséase no feito de as faces tradicionais seren substituídas, mediante unha técnica
fotomontaxística, por personaxes –no seu duplo sentido de
persoa coñecida e figura teatral–
que xogaron papeis –novamente
a duplicidade– na traxedia que á
Galiza lle tocou viver. Ao mesmo tempo, as iconas representativas dos diferentes grupos
modifícanse, empregando critérios simbólicos, para tentaren
mostrar certas circunstancias.
Partindo desa realidade, a
baralla é unha réplica á que a
CIA e o Pentágono puxeron en
circulación e que representaba
os altos mandos iraquianos que
o poder norteamericano decidira poñer en cuestión primeiro e
perseguir e xulgar –e eventualmente torturar– despois. Deste
ponto de vista, a baralla do Pentágono era, formalmente, continuadora dos cartaces coa fotografía ou o debuxo –ao pé do
termo wanted– dunha face humana que, nos tempos do far
West, o sheriff ou o ranger colaban nas portas do saloon, para, por ese meio publicitario
primitivo, advertiren onde se
achaba o Mal. É preciso lembrarmos que a desfeita do Prestige e a invasión do Iraque pola
–suposta– coalición internacional foron contemporáneas e,
para alén diso, existía un elemento –o petróleo– que subxacía a ambas as dúas crises.
Esta síntese aparece reflectida no xogo de naipes que estamos a comentar. Nel Aznar,
Blair e Bush, o trío dos Açores,
encenan os papeis respectivos
de sota, cabalo e rei, xustamente seguindo a xerarquía que
ocupaban daquela no esquema
visual do poder, formando parte
do grupo da baralla correspondente aos ouros, como resulta
lóxico ao seren as cabezas visíbeis da engrenaxe que tiña por

‘É preciso
lembrarmos
que a desfeita
do Prestige e
a invasión
do Iraque
pola –suposta–
coalición
internacional
foron
contemporáneas
e, para alén diso,
existía
un elemento
–o petróleo–
que subxacía
a ambas
as dúas crises”

obxectivo real o proveito económico e non, como o tempo
roborou, a liberación do pobo
iraquiano nen a democratización daquel país. Como resulta
natural, Aznar ocupa a posición
subordinada que lle tocou xogar ao longo do conflito. Non
só é a sota –a figura de menor
valor das tres tradicionais– senón que, aliás, empresta a súa
face ao cabalo que Blair monta
con sorriso amplo.
O pano de fundo petrolífero
de carácter internacional ao que
antes fixemos referencia, vese
complementado coa alusión á
cuestión galega. Os intereses
petrolíferos foron os que posibilitaron simultaneamente a invasión de marines no Iraque e a
do fuel na Galiza. Esa orixen
común de ambos os dous problemas fica asociada nas tres figuras da baralla, ao abranxeren
as moedas de ouro que tradicionalmente aparecen nestas representacións, os logotipos, de,
respectivamente, Repsol, BP e
Exxon, dos que escoan uns fíos
de chapapote, en clara alusión
aos chamados fiíños de Mariano
Rajoy xa comentados.
Sinalamos acima a modificación levada a cabo sobre as
iconas representativas dos diferentes grupos, empregando criterios simbólicos. Baixo este
ponto de vista poderemos ver a
Xesús Palmou, secretario xeral
do PP nos días da catástrofe,
travestido como sota de espadas, e un triple brazo direito, no
que figuran cadansúa espada,
simbolizando o labor de esgrimista que se lle asignou en función do cárrego que ostentaba.
As figuras de espadas complétanse con Xosé Cuíña –o cabalo– atravesado por unha espada
cravada nas costas –a referencia á traizón é evidente– e de
cuxa ferida, situada no peito,
ninxe sangue abondoso. A terna complétase con Fraga Iribarne, naturalmente o rei, que, coa
coroa ladeada a espada dobrada é, novamente, a imaxe da
derrota. Estes tres personaxes
constituén a mostra visíbel do
poder autonómico, de identica
maneira que o trío dos Açores
simboliza o poder a escala planetaria, constituído polo máxime representante do imperialismo, acompañado do seu lugartenente e de alguén que desempeña un lugar semellante

ao do bufón que induce a hilaridade do monarca.
Ao pé destes dous poderes,
a baralla sitúa o nivel político
de ámbito estadual. Correspondente ao grupo de paus, estabelecendo unha referencia coa
moca como elemento físico de
xorne represivo, figuran, de menor a maior importancia,
Fernández de Mesa, Álvarez
Cascos e Mariano Rajoy. Todo
o grupo de paus vén enfeitado
por produtos do mar –mexilóns– e do cigarro que fuma o
vicepresidente sae fume que
configura fíos de chapapote.
Significativamente, asomando a
súa cabeza entre os pregues da
capa de Rajoy, aparece o rosto
de Aznar, suxerindo que a súa
presenza esvoaza ao redor das
decisións do vicepresidente.
A terna correspondente ao

grupo de copas –por algúns
destes recipientes reborda o
chapapote– apresenta, ao cabo,
os responsábeis do seitor pesqueiro: quere dicirse, o comisario europeu Fishler, o ministro
español Arias Cañete e o conselleiro galego López Veiga, o
mesmo que chegou a afirmar, o
29 de novembro, dez días despois da ruptura e do afundimento, que existían manchas de fuel
na zona mais que “non pode establecerse a súa procedencia”
(!?). Iconográficamente, os tres
personaxes fican acompañados
por unha raspa de peixe negra,
suxerindo simultaneamente
morte e contaminación.
O naipe número 41 é a efixie do joker –o comodín entre
nós – que, nos xogos de cartas,
desempeña diversas funcións e
serve a diferentes intereses.
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Esa figura non podía, loxicamente, ser outra que Francisco
Vázquez, alcaide d’A Coruña
que, naqueles días sinistros,
violentando a lei, como nel resulta costumeiro, co pobo entolecido pola desgraza, trocou
con José María Aznar unha
chea de xestos –celebración do
Consello de Ministros n’A Coruña, condecoración a Vázquez
por Aznar– mentres ficaba no
seu peto o carné do Partido Socialista, e expulsaba dos seus
despachos os concelleiros da
organización nacionalista que,
do ponto de vista institucional,
foi a única que soubo e quixo
traballar ao pé do pobo.
Tradicionalmente, desde o
seu nacemento no período entreguerras, a fotomontaxe política serviu ás ideoloxías que se
achaban ao servizo das forzas
que procuraban a necesidade de
troco social e unhas maiores
xustiza e igualdade. Neste sentido, a fotomontaxe da Baralla
Prestige cumpriu impecabelmente o papel que para o fotomontaxismo reclamaba Josep
Renau quen afirmaba a imposibilidade do seu emprego por
parte de forzas reaccionarias
(Renau, J. 1993 : 56). Convén
ter presente, neste sentido, que
o caracter fusionador de diferentes realidades que a fotomontaxe leva aparellado, permite, por unha banda, que o
produto obtido fale dunha maneira nova (Ades, D. 2002 : 20)
e, ademais, que sexa un meio
axeitado para exprimir as relacións dialécticas da realidade
(Ades, D. 2002 : 41). Dito noutras palabras, a fotomontaxe supón a aparición dunha nova visión, por mor da interacción
doutras realidades, aparecendo,
polo tanto, novas posibilidades
significativas.
Mais, para alén de todo o sinalado, a fotomontaxe que deu
orixe á Baralla Prestige deitou
unha ensinanza de interese incontábel, referida, como se sinalou, aos fluxos que se estabelecen na urdume social. Con efeito, a baralla, nos seus comezos,
non foi máis nada que un conxunto de pancartas unipersoais
que mostraban só as figuras
–sota, cabalo, rei– convencionais. Aconteceu porén, que a
contemplación destas imaxes
desenvolveu na xente a necesidade de posuir aquelas pezas

que, desde a súa inmobilidade,
proclamaban verdades coas que
a cidadanía se identificaba. Asi
foi como a baralla, que, como
tal, era inexistente, tivo a necesidade de nacer e espallar os
seus significados por bares, por
fogares, por lugares diversos
nos que exercía, teimudamente,
o seu labor de semente e lembranza simultáneas.
Fotos 8, 9 e 10
Non quixéramos rematar estas
páxinas sen nos referir a unha
fotografía (Foto 8) da que é autora Rosa Veiga porque nesa
imaxe, achamos, resúmense certos aspectos xa acá comentados,
apontándose outros de interese.
A fotografía, obtida en Castro
de Laza durante o entroido do
ano 2003, mostra un peliqueiro

–elemento basilar da fotografía–
coa súa correspondente pantalla.
Sobre ela, deseñouse a bandeira
galega, procedendo a unha inversión das súas compoñentes.
En primeiro lugar, a substitución da cor branca pola negra
que muda, de maneira inmediata, a nosa bandeira na do movemento Nunca Máis. Non acaban
acá as diferenzas: aprofúndase
nelas mediante outro reemprazo: alí onde a enseña posúe,
quer o escudo de Galiza –símbolo oficial– quer unha estrela
vermella –símbolo das organizacións nacionalistas– a pantalla
mostra a imaxe da autoría de
Pau Hanna, tirada o 21 de novembro de 2002, representando
unha ave petroleada, que foi un
dos símbolos da desfeita. No
canto inferior esquerdo da pantalla, reafirmando a intenciona-

‘A fotomontaxe
política serviu
ás ideoloxías
que se achaban
ao servizo
das forzas
que procuraban
a necesidade
de troco social e
unhas maiores
xustiza e
igualdade”

lidade do deseño, e como se se
tratase dun proceso de fractalización, aparece perfeitamente
explicitado o autocolante de
Nunca Máis. Ao redor, grupos
de persoas falan, rin ou observan: son as xentes e, na parede
dunha casa inacabada, en construción –como se se tratase dunha alegoría do país– novamente
a bandeira do movemento cidadán mostra a súa repulsa.
Inicialmente cómpre salientarmos un dado sobranceiro: por
primeira vez, un peliqueiro, despois dunha existencia de séculos
sobre o solar galego, mostra na
pantalla que cobre a súa face unha fotografía, a cal ocupa o lugar
tradicionalmente reservado a debuxos de raposos, de lobos, de
xestas ou de outras entidades
pertencentes á contorna rural. O
entroido é un tempo de transgresión, de inversión de valores.
E a fotografía, meio pertencente
á modernidade, penetra nos espazos rurais procedendo, ela tamén, á inversión de valores: o
primeiro deles, a bandeira, a enseña nacional máis xenuína, porque o país enteiro vive mergullado no loito, na escisión e na denuncia e é precisa unha nova
simboloxía que defina esta circunstancia. Esa simboloxía fundese na encrucillada de dous territorios: o da tradición –campo
no que pesquisa a etnografía– e
o da contemporaneidade, representada por unha das súas
manifestacións máis características, a fotografía.
Fagamos, nun rápido balanzo, un inventario dos vectores
chave actuantes na superficie
desta fotografía: está presente a
rúa, o ágora testemuña do debate, o lugar comunal no que se
xunta a colectividade; está unha
materia que naceu ali, nese cenario público: falamos do Teatro e dunha peza basilar que o
acompañou desde o seu proprio
berce: a Máscara, o Actor; está
presente o berro acusador, a discrepancia; está, ao cabo, a comunidade, o pobo convocado.
Licitamente podemos perguntar
cal é a tenzón, a finalidade da
convocatoria. A resposta semella unha evidencia: o propósito
do chamado é a representación
teatral, porque poden ser teatro
“unha recitación pública, unha
leitura, unha peza representada
e mesmo unha cena de rúa”
(Regnault, F. 1995 : 13). E, para
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Bachmann.
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alén da representación teatral,
convócase o pobo á –no sentido
máis nobre: non no parlamentar,
non no institucional– acción Política. Política, Teatro e Realidade: unha terna decisiva no proceso social. Sinálao con lucidez
arrepiadora Quico Cadaval: “A
crise do Prestige foi talvez o
único episódio ‘real’ da história
política de Galiza. E non há nada que dinamite melhor o teatro
que a realidade” (Cadaval, Q.
2003 : 23). Poderíamos pór a
proba a verdade do enunciado
simétrico, afirmándomos a
capacidade dinamitadora do teatro que constitúe o “lugar onde
o corpo dun actor é convocado á
cuestión do seu compromiso co
que di, noutros termos: coa
cuestión da súa coraxe” (Regnault, F. 1995 : 13), coa cuestión, en resumo, de “facer o que
se di”, dinamitando, á súa vez, o
vello reinado da hipocrisía que
os abades espallaban por todas
as parroquias do país e que resumían nunha consigna abxecta:
“facede o que vos digo e non fagades o que eu fago”. O pobo
fica, por tanto, convocado ao
Teatro e, simultáneamente, á
Política, porque, ao cabo e ao
resto, toda representación e un
proceso longo, interminábel,
sempre recomenzado, nunca esgotado e progresivamente máis
preciso –embora cunha fracción
de incertidume– de pesquisa ao
redor da verdade (Badiou, 1993:
29) e porque o Teatro “ di sempre algunha cousa sobre o Estado e finalmente sobre o estado
(da situación)” (Badiou, 1993:
40). E a peza, como sinala Althusser referindose, xustamente,
a Nai Coraxe, non se limita só
aos seus actores, mais á relación
dinámica existente entre as
conciencias e as condicións reais (Althusser, L. 1968 : 120).
Probabelmente, por todo este
conxunto de factores, a posta en
cena adquiriu importancia notábel nos meses que seguiron á
desfeita: os elementos teatrais,
os disfarces, a carpa do País de
Nunca Máis, unidos á Política,
estiveron presentes (fotos 9 e
10) na reivindicación. Por iso
achamos que Rosa Veiga apreixa na súa imaxe, nesa fracción
de tempo, todo o conxunto de
factores á que nos referimos. A
fotografía, un meio que ten a característica de imprimir todos os
pontos que constitúen a súa su-

‘A fotografía ten
a característica
de imprimir
unha pluralidade
de significados
nos que
se mesturan
a subxectividade,
a presenza,
a ausencia,
a interpelación,
a aposta,
o mascaramento,
a confianza,
o desexo de
procura do novo,
a teatralidade e,
en resumo, todos
os elementos
que agromaron
con forza
na crise do
Prestige”

perficie dunha asentada, envía á
eternidade, tamén dunha asentada, unha pluralidade de significados nos que se mesturan a subxectividade, a presenza, a ausencia, a interpelación, a aposta, o

mascaramento, a confianza, o desexo de procura do novo, a teatralidade e, en resumo, todos –ou
polo menos unha inmensa parte–
os elementos que agromaron con
forza na crise do Prestige.♦

*Texto apresentado no VII Congreso
Internacional Lusocom 2006.
Federação Lusófona de Ciências da
Comunicação. Comunicación Local:
da pesquisa á produción. Santiago de
Compostela, abril de 2006.
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